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APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório compreende a VERSÃO FINAL dos Estudos e Projetos para 

Consecução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itatiaia, no 

estado do Rio de Janeiro, ABRANGENDO os Serviços de Abastecimento de Água, 

de Esgotamento Sanitário, a Drenagem e o Manejo das Águas Pluviais e a Limpeza 

Urbana e o Manejo dos Resíduos Sólidos. 

 

Este foi elaborado conforme previsto no Edital e Anexos da Carta Convite CV n.º 

07/2.011 do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e ao CONTRATO n.º 26/2.011 

firmado no dia 23 de maio de 2.011 entre o INEA e a empresa SERENCO. 

 
 



 

  16         

1. INTRODUÇÃO 

 
O Plano de Saneamento é um instrumento de responsabilidade municipal e objetiva 

a formulação de um roteiro bem estruturado e participativo, que oriente a atuação do 

poder público, seja como prestador direto dos serviços ou na delegação a terceiros, 

de forma a propiciar maior eficiência e eficácia no atendimento à população com os 

serviços de saneamento básico, buscando a sua universalização. Desta maneira, a 

elaboração do Plano de Saneamento possibilita ações municipais na direção da 

universalização do atendimento. 

 

Os Planos de Saneamento partem da premissa de que o patrimônio ambiental do 

município é o bem maior da coletividade, devendo haver a necessária 

compatibilidade entre a proteção ambiental, o desenvolvimento econômico e a 

melhoria das condições sociais e culturais da sociedade local.  

 

Neste sentido, trata-se de uma visão de desenvolvimento sustentável, lema e 

objetivo que devem nortear o planejamento e a gestão municipal e urbana do 

município ou região. 

 

Os Planos de Saneamento definem o planejamento da prestação dos serviços, em 

cada dimensão do desenvolvimento sustentável: aspectos técnicos; ambientais; 

físico-territoriais; urbanísticos; econômicos; socioculturais e político-institucionais. O 

escopo do planejamento extrapola questões de natureza técnica, relacionadas 

exclusivamente à infraestrutura dos serviços e se propõe a definir um plano de 

gestão. Assim, considera aspectos relacionados à modalidade institucional de 

prestação do serviço, o relacionamento com o usuário, o controle operacional, o 

controle da qualidade, entre outros. 

 

Pelo Decreto n.º 7.217/2.010, todos os municípios brasileiros deverão ter o Plano de 

Saneamento concluído até 31 de dezembro de 2.013. O não cumprimento do prazo 

poderá acarretar consequências desfavoráveis, como a restrição para obtenção de 

recursos federais para investimentos no setor.  
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A composição básica dos Planos de Saneamento, conforme exigibilidade legal (Lei 

Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2.007, artigo 19, incisos I, II, III, IV e V), deve 

estar fundamentada nos seguintes itens: 

 

 Diagnóstico; 

 Objetivos e metas; 

 Programas, projetos e ações necessárias; 

 Ações para contingências ou emergências; 

 Métodos de avaliação de eficiência. 

 

Para tanto, as seguintes diretrizes devem ser observadas: 

 

1.º - a definição objetiva do significado de serviço adequado de abastecimento de 

água, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e manejo dás águas pluviais e 

de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (que, nessa condição, resulta na 

formulação de requisitos de qualidade e desempenho a serem atendidos); 

2.º - o diagnóstico dos serviços atuais em face de tais requisitos; 

3.º - a identificação das desconformidades entre o estado atual e aquele que deveria 

vigorar caso os mesmos fossem cumpridos; 

4.º - as proposições de medidas de desenvolvimento, melhoria e expansão que 

levem ao seu cumprimento; 

5.º - o estudo econômico-financeiro e político-institucional de viabilização de tais 

medidas; 

6.º - as escolhas das modalidades institucionais mais adequadas para a prestação 

dos serviços; 

7.º - a implementação de um marco regulatório para essa prestação e do 

correspondente sistema de regulação; e 

8.º - a elaboração de documentos técnicos, jurídicos, administrativos e financeiros 

necessários à realização das mudanças institucionais a serem implantadas. 
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A gestão dos serviços de saneamento deve estar adequada a Lei Federal                      

n.º 11.445/07 e ao Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2.010, os quais 

remeteram aos titulares dos serviços (municípios) efetivas participações nos 

processos decisórios gerando uma “descentralização da responsabilidade” sobre a 

política de saneamento básico no país. Esta descentralização é tida como o meio 

mais rápido e eficiente de alcançar a universalização dos serviços de saneamento. 

Cabe ao Titular planejar os serviços de saneamento básico, estipulando a forma de 

operação, regulação, fiscalização e gestão. O Plano de Saneamento destaca-se 

pela maneira pela qual todos os titulares dos serviços da federação deverão cumprir 

sua obrigação de prestação de serviços públicos de saneamento conforme designa 

a Constituição Federal em seu Artigo 175: 

 

 “A prestação dos serviços de saneamento pode ser realizada diretamente 

pelo Poder Público ou sob-regime de concessão ou permissão a outra 

entidade, a qual poderá ser uma entidade governamental, uma empresa 

privada ou uma entidade mista governamental / privada”. 

 

A Lei Federal n.º 8.987 de 13 de fevereiro de 1.995 “dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no Art. 175 da 

Constituição Federal”, disciplinando as matérias constantes dos Incisos I a IV do 

Parágrafo único do Art. 175 somente no regime de concessão ou permissão, não 

podendo, portanto, ser confundida totalmente com a lei mencionada no Art. 175, já 

que esta deverá disciplinar a prestação de serviços públicos, tanto no caso da 

prestação direta pelo Poder Público, como no caso das concessões e permissões.  

 

Isso não impede que as exigências constantes da Lei Federal n.º 8.987/95 também 

se apliquem quando a prestação do serviço público for feita diretamente pelo Poder 

Público, ou seja, este não está livre de compromissos regulamentares, pelo simples 

fato de ser Poder Público. Não é razoável supor que os preceitos da Lei Federal n.º 

8.987/95 quanto a direitos dos usuários, política tarifária e serviço adequado 

somente obriguem a empresas concessionárias (públicas e privadas) ou 
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permissionárias. Também não é lógico supor que os rigores dos preceitos sejam 

qualitativa ou quantitativamente distintos, conforme o caso. 

 

Por tais razões, assume-se que, qualquer que seja a concepção institucional da 

prestação dos serviços de água e esgotos de Itatiaia, o prestador dos serviços 

estará obrigado a atender as exigências que caracterizam sua prestação. Nesse 

sentido, os preceitos da Lei Federal n.º 8.987/95 passam a constituir disciplina legal 

a ser observada no Plano de Saneamento. Tal disciplina interessa especialmente no 

tocante ao Sistema de Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário em função da participação dos usuários através 

da cobrança das tarifas. 

 

Caso o processo decisório referente às alternativas institucionais apresentadas no 

Estudo de Sustentabilidade, indique a opção por alguma forma de parceria 

público/privada, a Lei Federal n.º 8.987/95 aplicar-se-á integralmente. Caso 

contrário, a mesma será utilizada onde e quando cabível, considerando a prestação 

do serviço pelo Poder Público, de acordo com a modalidade institucional 

selecionada. Neste caso, deverá ser estabelecido algum instrumento de 

compromisso entre a entidade de prestação dos serviços e o Prefeito Municipal, 

desempenhando papel semelhante àquele representado pelo contrato de parceria 

nos casos em que alguma forma de parceria público/privada seja a modalidade 

escolhida. 

 

Assim, para possíveis prestadores privados prevê-se a figura do Contrato de 

Concessão e para prestadores públicos externo caberá a institucionalização de um 

Contrato Programa e para prestador público interno caberá à institucionalização de 

um Contrato de Gestão, todos desempenhando o papel de instrumento de disciplina 

referente à prestação dos serviços e, nessa condição, regendo as relações entre o 

titular dos serviços, ou seja, a Prefeitura Municipal e o seu prestador. 

Cabe destacar que a premissa de que, qualquer que seja a personalidade jurídica do 

prestador de serviços, o mesmo estará igualmente obrigado quanto às exigências 
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que caracterizam sua prestação, constitui importantíssima e salutar inovação na 

prestação de serviços de saneamento básico no Brasil. O que ocorre 

tradicionalmente é que, quando a prestação de tais serviços é realizada por entidade 

pública, simplesmente não há regulação, a qualidade da prestação dos serviços fica 

inteiramente a critério da entidade prestadora e o conceito de “serviço adequado” 

não é explicitado, muito menos expresso de forma objetiva que facilite sua 

verificação. 

 

Os poucos serviços de saneamento básico prestados por empresas concessionárias 

estão sujeitos, é claro, à fiscalização do poder concedente, fiscalização esta que, 

embora constitua uma espécie de regulação, padece de alguns inconvenientes 

considerados graves, tais como: 

 

a) falta de uma boa caracterização do que seja “serviço adequado”; 

b) inexistência da participação dos usuários; 

c) inexistência de auditoria independente. 

 

Em realidade, a prestação do serviço público raramente considera o contexto 

político-institucional maior, tal como caracterizado pela Lei Federal n.º 8.987/95, por 

meio das relações de direitos e deveres entre os agentes relevantes, a saber: 

 

a) Direitos e obrigações dos Usuários: 

 Receber serviço adequado; 

 Receber da Prefeitura Municipal e da Prestadora, informações para a defesa 

de interesses individuais ou coletivos; 

 Obter e utilizar o serviço, observadas as normas das entidades responsáveis 

pelos serviços;  

 Levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal e da Prestadora as 

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

Prestadora na prestação do serviço; 
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 Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através 

dos quais lhes são prestados os serviços. 

 

b) Encargos da Prefeitura Municipal: 

 Regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

 Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

 Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

 Extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de 

Fevereiro de 1.995 e na forma prevista no Contrato de Concessão ou 

segundo mecanismo equivalente quando a prestação do serviço for pública; 

 Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da Lei Federal 

n.º 8.987, de 13 de Fevereiro de 1.995, das normas pertinentes e do Contrato 

de Concessão ou de Programa e de Gestão; 

 Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas contratuais da prestação do serviço; 

 Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos usuários; 

 Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou 

obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante 

outorga de poderes à Prestadora, caso em que será desta a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

 Declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de 

servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra 

pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à 

Prestadora, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações 

cabíveis; 

 Estimular a melhoria da qualidade, produtividade, preservação do meio 

ambiente e conservação de recursos naturais, culturais, econômicos e 

tecnológicos; 

 Incentivar a competitividade; 
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 Estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses 

relativos ao serviço. 

 

c) Encargos da Prestadora: 

 Prestar serviço adequado, na forma prevista na Lei Federal n.º 8.987, de 13 

de Fevereiro de 1.995, nas normas técnicas aplicáveis e no Contrato de 

Concessão, Programa ou de Gestão; 

 Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à prestação do 

serviço; 

 Prestar contas da gestão do serviço à Prefeitura Municipal e aos usuários, 

nos termos definidos no Contrato de Concessão, Programa ou de Gestão; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 

prestação do serviço; 

 Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, 

às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem 

como a seus registros contábeis; 

 Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pela 

Prefeitura Municipal, conforme previsto no Contrato de Concessão, Programa 

ou de Gestão; 

 Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como 

segurá-los adequadamente; 

 Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do 

serviço. 

 

No tocante aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na 

mesma linha das exigências da Lei Federal n.º 8.987/95, independente do tipo de 

prestador, este deve atender ao Decreto Federal n.º 5.440 de 4 de maio de 2.005, 

que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e 

serviços de abastecimento e institui mecanismos e procedimentos para a divulgação 

de informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano. 
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A não obediência ao Decreto Federal n.º 5.440/05 implica em infrações as Leis 

Federais n.º 8.078, de 11 de setembro de 1.990, e n.º 6.437, de 20 de agosto de 

1.977, de proteção ao consumidor e legislação sanitária federal. 

 

Em relação aos resíduos sólidos, a Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 

2.010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os resíduos perigosos, 

às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

 

Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto na referida Lei, o Marco 

Regulatório do Saneamento Básico (Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 

2.007), a Lei Federal n.º 9.974, de 6 de junho de 2.000, a Lei Federal n.º 9.966, de 

28 de abril de 2.000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do 

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO). 

 

A Lei Federal n.º 9.974/2.000 dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências. 

 

A Lei Federal n.º 9.966/2.000 dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 

da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

 
  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024358/política-nacional-de-residuos-solidos-lei-12305-10
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95020/lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102928/lei-9974-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102653/lei-9966-00
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2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO MUNICÍPIO 

 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

2.1.1 Localização 

 

O município de Itatiaia se localiza na divisa dos Estados de Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, na Serra da Mantiqueira, na mesorregião do Médio Paraíba e microrregião 

Vale do Paraíba Fluminense. Itatiaia está a uma distância de 174 km da capital Rio 

de Janeiro (Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2.010). 

 

Itatiaia apresenta uma área territorial de aproximadamente 245 km2, o que 

corresponde a 0,5148 % do Estado, 0,0243 % da Região, 0,0026 % de todo o 

território brasileiro e 3,9% da região do Médio Paraíba (Fonte: IBGE, 2.010).  

 

Os municípios limítrofes são Bocaina de Minas (MG) e Resende (RJ) (Wikipédia, 

2.011). 

 

A altitude máxima verificada é de aproximadamente 2.790 metros (perto do Pico das 

Agulhas Negras, que faz parte do Parque Nacional do Itatiaia) e possui as seguintes 

coordenadas geográficas: 

 

 22° 29′ 29″ de Latitude Sul; 

 43° 33′ 33″ de Longitude Oeste. 

 

As Figuras a seguir demonstram a localização do município no estado do Rio de 

Janeiro e as Regiões de Governo e Microrregiões Geográficas do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_das_Agulhas_Negras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_das_Agulhas_Negras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_do_Itatiaia
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Figura 1 - Localização do Município no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Wikipédia 2.011 

 

 
 

Figura  2 - Regiões de Governo e Microrregiões Geográficas do Estado do Rio de Janeiro, com 

destaque para a localização de Itatiaia. 

Fonte: Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro – Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro - TCE (2.008) (Adaptado). 
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2.1.2 Divisão Territorial 

 

O município Itatiaia é divido em seis núcleos urbanos denominados: Núcleo Central 

Urbano, Penedo, Maringá, Maromba, Granja Itaúna (Vila Benfica) e Parque 

Nacional. Esta divisão territorial foi definida no Plano Diretor do município (Lei 

Municipal n.º 002 de 28 de dezembro de 1998, modificada pela Lei Complementar 

n.º 010 de 17 de dezembro de 2007), elaborado pela Prefeitura de Itatiaia com a 

assessoria do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 

 

2.1.2.1 Núcleo Central Urbano 

 

De acordo com o Plano Diretor do Município de Itatiaia (1.998), Art.12, “O núcleo 

central urbano de Itatiaia é destinado ao exercício de funções econômicas e sociais 

diversificadas, de interesse local e regional, devendo abrigar atividades de serviços, 

indústrias de baixo grau de impacto ambiental, atividades culturais, recreativas e de 

lazer (...)”. As seguintes localidades são encontradas no núcleo central urbano: 

Belos Prados, Campo Alegre, Centro, Country Club, Lugano, Jardim Paineiras, Vila 

Residencial de Furnas, Vila Flórida, Bairro Nova Conquista, Vila Maia, Vila Odete e 

Vila Paraíso, Vila Esperança, Vila Magnólia, Vila Martins, Vila Carolina, Passeio 

Niterói, Casal Garcia, Itatiaia, Jardim Itatiaia, Vila Pinheiro e Fazenda Aleluia. 

 

2.1.2.2 Penedo 

 

O Art. 13 do mesmo documento especifica que “o núcleo de Penedo é destinado 

primordialmente ao exercício das funções econômicas e sociais, complementares e 

compatíveis, ligadas ao turismo, ao veraneio, ao descanso (...)”.  

 

A fundação deste foi realizada por imigrantes Finlandeses no ano de 1.929. 

Considerada a principal colônia finlandesa do Brasil, a região de Penedo apresenta 

uma arquitetura marcante composta de residências e edifícios comerciais e uma 

forte cultura local. 
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Até os dias atuais a incorporação de Penedo ao município de Itatiaia é contestada 

por grupos separatistas locais que desejam o retorno de Penedo para Resende, sua 

antiga cidade. As riquezas naturais com generosa fauna e bela topografia presentes 

em Penedo, somadas às tranquilas pousadas e clima ameno existentes na região 

fazem do turismo a base econômica local. 

 

2.1.2.3 Maringá e Maromba 

 

Os núcleos de Maringá e Maromba, segundo o Art. 14 do Plano Diretor do Município 

de Itatiaia (1.998) “são destinados ao exercício de funções econômicas e sociais, 

complementares e compatíveis, de apoio ao turismo ecológico, ao turismo rural, ao 

veraneio, à prática desportiva vinculada ao meio natural (...)”. 

 

Localizadas ao norte do município, Maringá surgiu à margem esquerda do Rio Preto 

no município de Bocaina de Minas, Minas Gerais, se estendendo para a margem 

direita do Rio Preto, abrangendo o território de Itatiaia. Maromba teve sua formação 

na cabeceira do Rio Preto, com crescimento verificado ao longo do único acesso a 

Rodovia RJ-151 (Fonte: Plano Diretor do Município de Itatiaia – 1.998). 

 

A região sobre a qual estão Maringá e Maromba faz parte da Área de Proteção 

Ambiental da Serra da Mantiqueira, criada pelo Governo Federal por Decreto                         

n.º 91.304 de 1.985. O local está inserido no macro zoneamento da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul, o qual engloba a sub-bacia do Rio Preto. O Decreto Federal                       

n.º 87.561 de 1.992 prevê para a região os usos de Áreas de Preservação 

Permanente (APP), Áreas de Reflorestamento e Preservação (ARP) e Áreas de 

Proteção de Mananciais (APM) (Fonte: Plano Diretor do Município de Itatiaia – 

1.998).  

 

  



 

  28         

2.1.2.4 Granja Itaúna (Vila Benfica) 

 

Já o núcleo da Granja Itaúna (Vila Benfica), conforme o Art. 15 do Plano Diretor do 

Município de Itatiaia (1.998) “é destinado exclusivamente à residência unifamiliar, ao 

serviço de hospedagem em pousadas e a chácaras e sítios de recreio.”. 

  

2.1.2.5 Parque Nacional 

 

Grande parte do território do município é abrangido pelo Parque Nacional de Itatiaia, 

mas de acordo com os setores censitários do IBGE de 2.010, esta área possui 

somente 614 habitantes. 

 

O Parque foi fundado em 14 de junho de 1.937, sendo a primeira área do país a se 

tornar oficialmente uma unidade de conservação. Possui uma área de 

aproximadamente 30.000 hectares. Apresenta montanhas com quase 3.000 metros 

de altitude e mantém uma fauna e flora bastante diversificadas devido à altitude e ao 

clima variado. É administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). A rodovia que dá acesso ao interior do parque é a BR-485. 

 

O Parque ocupa parte dos municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro; e 

Itamonte e Bocaina, em Minas. Nos períodos de seca, que vai de maio a agosto, é o 

mais indicado para escalar os picos, apesar das baixas temperaturas. Durante o 

verão, as chuvas são constantes e deixam as pedras escorregadias, sendo 

recomendada a circulação apenas na parte baixa do parque. Suas atrações 

turísticas reforçam a economia da região. 

 

Na sequencia é apresentado o mapa da divisão territorial do município, onde é 

possível localizar os principais núcleos urbanos (Núcleo Central Urbano, Penedo, 

Maringá e Maromba). 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-485
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2.1.3 Demografia 

 

De acordo com o Censo realizado pelo IBGE em 2.010 o município contou com uma 

população de 28.852 habitantes, sendo deste total, 50,6% mulheres e 49,4% 

homens e densidade de aproximadamente 128 hab./km². A população em área 

urbana corresponde a 96,5% e em área rural 3,5%.  

 

A Tabela a seguir demonstra a evolução populacional do município de Itatiaia. 

Tabela 1 - Evolução Populacional 
 

ANO 
População 

Total                  
(hab.) 

População 
Urbana                   
(hab.) 

Taxa de 
Urbanização 

(%) 
Método 

1980 12.294 8.630 70,2 Censo 
1991 16.073 9.831 61,2 Censo 
2000 24.739 11.728 47,4 Censo 
2010 28.783 27.813 96,6 Censo 

 
Fonte: IBGE (2.010) 

 

Esta tabela demonstra um aumento expressivo na população urbana de Itatiaia entre 

os anos de 2.000 e 2.010. Este aumento expressivo é devido à locomoção da 

população rural para os centros urbanos. Esta locomoção pode ser justificada pela 

modernização na agropecuária substituindo a mão-de-obra por máquinas e meios 

mais eficazes e o aproveitamento desta para outros setores como o turismo (Fonte: 

UFRJ - Departamento de Geografia, Comportamento rural no contexto Urbano 

Industrial). 

 

De acordo com a Sinopse do Censo de 2.010 o município de Itatiaia conta com 62 

setores censitários. Ao considerar a divisão territorial, apresentadas anteriormente, 

sobrepostas aos setores censitários, definiu-se a população residente e o número de 

domicílios para cada região no ano de 2.010, expostos na Tabela a seguir. 
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Tabela 2 - População conforme Divisão Territorial 
 

UNIDADE 
TERRITORIAL 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

DOMICÍIOS 
PARTICULARES 
E COLETIVOS 

Urbana 
% 

POPULAÇÃO 
URBANA (*) 

NÚCLEO 
CENTRAL 
URBANO 

21.013 7.627 96,63% 20.305 

PENEDO 6.173 2.980 96,63% 5.965 
MARINGÁ 443 269 96,63% 428 
MAROMBÁ 415 245 96,63% 401 

GRANJA ITAÚNA 125 69 96,63% 121 
PARQUE 

NACIONAL 614 510 96,63% 593 

   TOTAL 28.783 11.700 
 

27.813 

     (*) Foi considerada a taxa de urbanização do Censo de 2.010 para todas as unidades 
territoriais 

 
Estes valores por região serão de fundamental importância para o Plano de 

Saneamento do município, pois a partir destes se fará o planejamento das metas, 

em função da população de cada uma destas regiões. 

 

Além da população residente, deve-se destacar que o município de Itatiaia atrai 

turistas durante o ano todo somando uma significativa população flutuante (pessoas 

que visitam esporadicamente o município, como hóspedes de hotéis, campings, 

aluguéis de imóveis e proprietários que não vivem no município, mas acabam 

“residindo” por um determinado período, como feriados e férias). Esta população 

flutuante será objeto de análise mais detalhada por motivo dos estudos 

populacionais, que nortearão o planejamento/dimensionamento das demandas. 

 

A Figura a seguir ilustra a divisão dos setores censitários e a densidade demográfica 

do município de Itatiaia. 
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Figura  3 - Setores Censitários e Densidade Demográfica (2.010) 

Fonte: IBGE, Censo 2.010 
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Na figura a seguir é apresentado o gráfico da distribuição da população segundo a 

faixa etária e sexo apresentadas pelo IBGE no censo realizado em 2.010 por este 

Instituto.  

 

 
Figura  4 - Distribuição da população por faixa etária e sexo em 2.010 

Fonte: IBGE, Censo 2.010 
. 
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2.1.4 Caracterização Socioeconômica 

 

No município de Itatiaia a economia está concentrada principalmente nas áreas da 

indústria e do turismo.  

 

Na figura a seguir é apresentado o Gráfico dos valores, em reais, do PIB do 

município segundo dados do IBGE (2.010).  

 

 
Figura  5 - Distribuição do PIB de Itatiaia entre os setores de agropecuária, indústria e serviços 

Fonte: IBGE (2.010) 
 
 

Nota-se neste gráfico que o município de Itatiaia apresenta sua economia voltada 

fortemente para os setores de prestação de serviços (Turismo) e indústria. A 

agropecuária, extração de recursos minerais, comércio atacadista e instituições 

financeiras não apresentam importância significativa na economia da cidade. 
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O município de Itatiaia apresenta expressivas diferenças socioeconômicas entre a 

área urbana do Núcleo Central Urbano, dos núcleos de Penedo, Maringá e 

Maromba. A seguir estão descritas as principais atividades econômicas de cada 

região deste município. 

 

2.1.4.1 Núcleo Central Urbano 

 

No Núcleo Central Urbano a principal Atividade Econômica é a industrial, tendo 

como destaque as empresas Xerox do Brasil Ltda., montadora de máquinas, 

equipamentos e aparelhos de sistemas eletrônicos, e a Pneumáticos Michelin Ltda., 

fábrica de pneus e câmaras-de-ar, recauchutagem de pneus, ambas localizadas às 

margens da Rodovia Presidente Dutra.  

 

Há também outros estabelecimentos de grande porte como a IMI – Indústrias 

Mecânicas Itatiaia Ltda. e a Furnas Centrais Elétricas. 

 

Destaca-se também o Centro de Distribuição da Procter & Gamble, que foi 

inaugurado em 29 de junho de 2.010, com a presença do Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do vice-governador, Luiz Fernando de Souza 

Pezão. Este foi construído segundo normas de sustentabilidade e, dele, os produtos 

da empresa são direcionados para todo o país. A multinacional tem em seu portfólio 

marcas como Wella, Duracell, Oral-B, Pantene, Ariel, Pampers, entre outras. 

Faturando cerca de R$ 1 bilhão no Estado do Rio, a empresa pretende passar de R$ 

1,5 bilhão por ano com novos investimentos. 

 

Em 2.011 iniciou-se a implantação da Hyundai na área industrial do núcleo central 

urbano, que fabricará máquinas pesadas e um centro de distribuição do grupo. Os 

investimentos previstos são de 150 milhões de dólares e gerarão 1.500 vagas de 

emprego até 2.015. 
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2.1.4.2 Núcleo de Penedo 

 

Penedo tem como atividade econômica principal o turismo, verificado desde a 

fundação da região, realizada por famílias de imigrantes finlandeses. O turismo é 

fundamentado nos recursos naturais e tranquilidade da região. Dentre as atrações 

de Penedo estão inclusas a visitação nas quedas d’água do Rio das Pedras, a Três 

Cachoeiras, a Cachoeira de Deus, a Cachoeira das Três Bacias e as trilhas no 

Maciço do Itatiaia (Fonte: Plano Diretor de Itatiaia, 1.998). O núcleo de Penedo 

também pode ser apontado como centro de lazer noturno regional, com diversos 

restaurantes. Pela inúmera quantidade de pousadas e hotéis de ótima qualidade, o 

Núcleo de Penedo serve de dormitório para as pessoas que trabalham nos 

municípios limítrofes, principalmente Resende. 

 

2.1.4.3 Núcleos de Maringá e Maromba 

 

As regiões de Maringá e Maromba apresentam assim como o núcleo de Penedo a 

economia baseada fortemente no turismo em virtude das riquezas naturais e pelos 

atrativos do clima de montanha característicos do local. Maringá e Maromba 

apresentam estabelecimentos de hospedagem como hotéis e pousadas, com 

expressiva demanda para gastronomia e para produtos agrícolas da região, 

identificados como naturais, caseiros e tradicionais (Fonte: Plano Diretor de Itatiaia, 

1.998). 

 

Conforme especifica o Plano Diretor de Itatiaia (1.998), “os atrativos da região são as 

cachoeiras, as trilhas ecológicas, os rios, as piscinas naturais e o alpinismo, além de 

passeios em caminhões militares, aluguel de cavalos e charretes, pescaria e eventos 

gastronômicos. Entre as cachoeiras destacam-se a Cachoeira do Escorrega, no Rio 

Preto, em Maromba,(...); a Cachoeira Véu da Noiva, no Córrego da Maromba,(...); a 

Cachoeira das Cruzes, no Rio das Cruzes, no Vale das Cruzes,(...); a Cachoeira do 

Marimbondo, no Vale do Marimbondo, a maior da região. Outras atrações são o 

Mirante do Posto da Maromba, na RJ-151, e o Poção da Maromba, no Rio Preto. 
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Maringá/ Maromba é ainda propício à prática de diversos esportes: mountain bike, 

caminhadas, voo livre, canoagem, trilhas de rapel e cross country.” 

 

A criação de trutas, surgida nos anos 90, produtos artesanais, como licores, queijos, 

pães, geleias e chocolates, além da tecelagem e criação de abelhas para cultivo de 

mel, consistem em outra importante atividade econômica local. A produção rural 

apresenta fraca expressão econômica, voltada ao abastecimento de hotéis, 

pousadas e restaurantes ou a venda de produtos aos visitantes, veranistas e 

turistas.  Os postos de trabalho em Maringá e Maromba estão fortemente ligados ao 

turismo, sendo superiores às atividades relacionadas ao setor primário (Fonte: Plano 

Diretor de Itatiaia, 1.998). 

 

2.1.4.4 Setor Industrial 

 

A Região do Médio Paraíba Fluminense é constituída de 12 municípios, incluindo a 

cidade de Itatiaia (Figura 2). Esta região, que abrange uma área de 6.200 km², o que 

representa 14,2% do estado do Rio de Janeiro, é considerada a terceira maior entre 

as oito existentes no estado.  

 

O Médio Paraíba Fluminense possui características predominantemente industriais, 

com base tipológica centrada no segmento Metal mecânico. Encontra-se nesta 

região grandes empresas nacionais, podendo-se citar dentre as principais a CSN, 

Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Votorantin Metais, Saint Gobain, Metalúrgica 

Barra do Piraí, entre outras (Fonte: SEBRAE, 2.011). 

 

Na cidade de Itatiaia, destacam-se a Xerox do Brasil, a Pneumáticos Michelin Ltda., 

a IMI - Indústrias Mecânicas Itatiaia Ltda., a Furnas Centrais Elétricas, a Procter & 

Gamble (P&G) e a implantação da Hyundai. 
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2.1.4.5 Comércio Exterior no Município 

 

No ano de 2.007 o município de Itatiaia apresentou uma movimentação de                         

US$ 134.753.339 relacionados às exportações, enquanto as importações totalizaram 

US$ 90.970.499. Do total de exportações realizadas em 2.007, 96,3% eram 

compostas por bens intermediários e 3,7% de bens de capitais. As importações do 

município do mesmo ano contabilizaram 82,1% de bens de capital, 16,6% de bens 

intermediários, 1,2% de bens de consumo e 0,1% de combustíveis e lubrificantes 

(Fonte: TCE, 2.008). A figura a seguir apresenta o gráfico da evolução das 

exportações de Itatiaia. 

 

 
 

Figura  6 - Evolução das Exportações e Importações 

Fonte: Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro/TCE (2.008). 
 

Os principais países compradores dos produtos produzido em Itatiaia são França, 

Estados Unidos, Holanda, Argentina, México, Canadá, Colômbia, Japão, Venezuela 

e Hong Kong. A Tabela a seguir lista os principais produtos exportados por Itatiaia 

em 2.007. 
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Tabela 3 - Principais produtos exportados por Itatiaia no ano de 2.007 
 

Descrição Valor em US$ 
FOB % 

Pneus novos para automóveis de passageiros 109.369.283 81,49 
Obras de fios de ferro ou aço 12.027.821 8,96 
Cordas e cabos de fios de aço revestidos 5.597.972 4,17 
Acessórios para apar. fotoc. eletrostático 4.278.940 3,19 
Outros pneus novos para ônibus ou caminhões  1.238.718 0,92 
Pneus novos para motocicletas 716.287 0,53 
Cordas e cabos de ferro e aço para uso elétrico 350.254 0,26 
Outras partes/acessórios para fotocópia 298.895 0,22 
Outras partes/acessórios para impressoras 185.313 0,14 
Fios de alta tensão  151.982 0,11 

 
Fonte: Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro/TCE (2.008). 

 

2.1.4.6 Setor Agropecuário 

 

Dentre os principais produtos agrícolas do município de Itatiaia, pode-se citar: cana-

de-açúcar, feijão, mandioca e milho. Nas Tabelas a seguir estão expostos dados do  

IBGE (2.009), referentes a produção agrícola temporária municipal e silvicultura da 

cidade. 

Tabela 4 - Dados da produção agrícola municipal temporária 
 

Valores 
Lavoura Temporária 

Cana-de-
açúcar Feijão Mandioca Milho 

Quantidade 
produzida (t) 

430 8 140 70 

Valor da produção 
(mil reais) 

30 8 70 39 

Área plantada (ha) 30 9 10 25 

Área colhida (ha) 8 9 10 25 

Rendimento médio 
(Kg/ha) 

53.750 888 14.000 2.800 

 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2.009. 
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Tabela 5 - Dados de silvicultura 

 

Valores 
Produtos da Silvicultura 

Carvão 
Vegetal Lenha Madeira 

em tora 

Quantidade 
produzida  

25 
toneladas 

1.000 m3 300 m3 

Valor da produção 
(mil reais) 88 60 45 

 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2.009 

 

O desenvolvimento agrícola no município de Itatiaia segundo os tipos de produtos 

cultivados entre os anos de 2.002 a 2.006, de acordo com dados da Produção 

Agrícola Municipal (PAM), realizada pelo IBGE, está descrito na Tabela a seguir. 

 

Tabela 6 - Evolução Agrícola, segundo os tipos de Produtos Cultivados 

 

Cultura          
(em toneladas) 

Ano 
2002 2003 2004 2005 2006 

Cana-de-açúcar 480 480 516 516 430 
Feijão (em grão) 5 5 8 8 8 
Mandioca 110 110 140 140 140 
Milho (em grão) 180 180 98 98 76 
Banana 75 75       

 
Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal (IBGE). Extraído de Estudos Socioeconômicos dos Municípios  

do Estado do Rio de Janeiro/TCE (2.008). 
 
A produção pecuária Itatiaia, segundo os tipos de rebanhos, de acordo com dados 

do IBGE (2.009) está contida na Tabela a seguir. 
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Tabela 7 - Produção Pecuária 
 

Rebanho Cabeças 
Bovinos 5.000 
Eqüinos 450 
Asininos 20 
Muares 50 
Suínos 460 

Caprinos 70 
Galinhas 500 

Vacas ordenhadas 300 
Leite de vaca  700 mil Litros 

Ovos de galinha  3 mil Dúzias 
Mel de abelha 4.000 mil kg 

 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2.009. 

 

A evolução da pecuária segundo o efetivo dos rebanhos contabilizados por cabeça 

no município de Itatiaia, de acordo com dados da Pesquisa da Pecuária Municipal 

(PPM), realizada pelo IBGE, está expressa na Tabela a seguir. 

 
Tabela 8 - Evolução da Pecuária 

 
Efetivo dos Rebanhos (cabeças) 

Tipo de rebanho Ano 
2002 2003 2004 2005 2006 

Bovinos 3.842 3.600 3.450 4.000 4.000 
Eqüinos 450 500 550 620 600 
Asininos 25 25 23 20 20 
Muares 52 50 50 50 50 
Suínos 132 155 140 190 250 

Caprinos 35 70 48 40 40 
Galinhas 190 280 210 250 300 
Coelhos 40  -  - -  -  

 
Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal (IBGE). Extraído de Estudos Socioeconômicos dos Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro/TCE (2.008). 
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2.1.4.7 Setor Comercial e de Serviços 

 

O setor de serviços é a principal base econômica de Itatiaia e inclui o comércio local, 

turismo, serviços da administração pública e outros tipos de prestação de serviços. 

 

2.1.4.7.1. Potencial de Consumo 

 

O potencial de consumo de Itatiaia segundo as classes econômicas e o número de 

domicílios urbanos está apresentado na Tabela a seguir. 

 
Tabela 9 - Potencial de Consumo 

 
Classes 

Econômicas* 

Número de 
Domicílios 
Urbanos 

Porcentagem 

A1 38 0,34 

A2 400 3,54 

B1 1.074 9,52 

B2 2.495 22,11 

C1 3.124 27,69 

C2 2.330 20,65 

D 1.723 15,27 

E 100 0,89 

Total 11.284 100 
 
*Classes Econômicas (Renda Familiar Média Mensal): A1: 14.400,00; A2: 8.100,00; B1: 4.600,00: 
B2: 2.300,00; C1: 1.400,00; C2: 950,00; D: 600,00; E: 400,00; 
Fonte: IPC/TARGET – 2.010. Extraído de Informações Socioeconômicas do município de Itatiaia. 
SEBRAE/RJ (2.010). 
 

Como citado anteriormente, Itatiaia tem um grande potencial turístico, apresentando 

significativo número de visitações durante o ano, tornando o turismo sua principal 

atividade econômica local, em virtude das riquezas naturais e clima de montanha da 

região. Dentre os segmentos de turismo que se destacam, pode-se citar o 

ecoturismo e turismo gastronômico. Outras atividades econômicas de destaque são 

a criação de trutas e fabricação de produtos artesanais, tais como licores, queijos, 

pães, geleias e chocolates. A produção agrícola local é considerada pouco 
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expressiva, sendo voltada somente para o abastecimento de hotéis, pousadas e 

restaurantes ou venda para visitantes. 

 
2.1.4.7.2. Transportes 

 

A rodovia Presidente Dutra consiste na principal via de acesso ao município, por 

meio da qual se atinge Resende a leste e a oeste. A BR-485 faz ligação com o 

Parque Nacional de Itatiaia e através da RJ-163 se chega a Penedo e Visconde de 

Mauá. A RJ-115 acessa Maringá e Maromba. O mapa a seguir demonstra as 

principais rodovias que cruzam o município. 
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Em relação à infraestrutura de transporte, o município de Itatiaia apresenta um 

terminal rodoviário com área total de 1.000 m2, o qual é atendido por 4 (quatro) 

linhas de ônibus intermunicipais e 1 (uma) linha interestadual.    

 

A figura a seguir apresenta o Gráfico da distribuição da frota veicular do município, 

segundo dados do IBGE. 

 

 
 

 
Figura  7 - Gráfico da Frota Veicular 

Fonte: www.ibge.gov.br/cidades 
 

2.1.4.7.3. Energia Elétrica 

 

O fornecimento de energia elétrica no município de Itatiaia é realizado por duas 

empresas: AMPLA Energias e Serviços S/A e CERES (Cooperativa de Eletrificação 

Rural de Resende Ltda.) 

 

A Tabela a seguir ilustra a distribuição de energia elétrica conforme o número de 

ligações para cada uma das duas empresas prestadoras do serviço para a região. 
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Tabela 10 - Distribuição da Prestação de Serviço de Energia Elétrica 
 

Empresas 
Ligações Elétricas em 2003* 

Residências  Rural Indústria e Comércio Públicas Porcentagem 
AMPLA 6.843 76 826 102 81,7 
CERES 1.449 3 291 17 18,3 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Itatiaia – PMI (2.005). Extraído de Rocha (2.005). 

*Outras informações e dados mais recentes relacionados à distribuição de energia elétrica no 
município não foram disponibilizados pela AMPLA e CERES. 

 
 

A AMPLA consiste na empresa que fornece a maior parcela de energia à cidade de 

Itatiaia. Sediada no município de Niterói, a AMPLA atende 66 municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, com uma área de concessão de 32.188 km2, o que representa 

73% do território estadual.  

 

A Figura a seguir ilustra o mapa do território do Estado do Rio de Janeiro, as 

maiores empresas de fornecimento de energia que atendem o Estado e as 

respectivas áreas de abrangência. 

 

 
Figura  8 - Áreas de Atuação das Empresas de Fornecimento de Energia Elétrica 

 
Fonte: Relatório de combate a furtos - AMPLA (2.010). 
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A CERES foi criada em 30 de agosto de 1.968 por um grupo de fazendeiros com o 

objetivo de proporcionar acesso à energia elétrica a suas propriedades. Atualmente 

a empresa se apresenta bastante consolidada e atua em sete localidades da região 

de Itatiaia, Resende e pequenos trechos dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 

assim denominadas: Penedo, Serrinha, Capelinha, Rio Preto, Riachuelo, Boca do 

Leão e Ponte dos Arcos. 

 
2.1.4.7.4. Saúde 

 

Os municípios podem apresentar dois tipos de controle na área da saúde, que 

correspondem a Gestão Plena da Atenção Básica ou Gestão Plena do Sistema 

Municipal. 

 

Na primeira forma, de maneira geral, o município possui a responsabilidade de gerir 

e executar a assistência ambulatorial básica, as ações básicas de vigilância 

sanitária, de epidemiologia e controle de doenças; gerir todas as unidades 

ambulatoriais estatais (municipal/estadual/federal) ou privadas; autorizar internações 

hospitalares e procedimentos ambulatoriais especializados; operar o Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS; controlar e avaliar a assistência básica (Fonte: 

TCE, 2.008). 

 

Por outro lado, os municípios que possuem a Gestão Plena do Sistema Municipal, 

são responsáveis por gerir e executar de todas as ações e serviços de saúde no 

município; gerenciar todas as unidades ambulatoriais, hospitalares e de serviços de 

saúde estatais ou privadas; administrar a oferta de procedimentos de alto custo e 

complexidade; executar as ações básicas, de média e de alta complexidade de 

vigilância sanitária, de epidemiologia e de controle de doenças; controlar, avaliar e 

auditar os serviços no município; e operar o Sistema de Informações Hospitalares e 

o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (Fonte: TCE, 2.008).  
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No Estado do Rio de Janeiro, verifica-se a predominância de municípios que 

apresentam Gestão Plena da Atenção Básica para a rede ambulatorial e a Gestão 

Plena Estadual para sua rede hospitalar, o que ocorre quando ainda não estão aptos 

para assumir a gestão de seu sistema hospitalar. As cidades Duque de Caxias, 

Niterói e a capital possuem excepcionalmente Gestão Plena do Sistema Municipal e 

algumas unidades de saúde geridas pelo Estado. 

 

Dos noventa e dois municípios do Estado do Rio de Janeiro, treze contam apenas 

com a Gestão Plena da Atenção Básica, cinquenta e nove localidades se 

enquadram na Gestão Plena Estadual e vinte cidades apresentam Gestão Plena do 

Sistema Municipal.  

 

Itatiaia, conforme a maioria dos municípios do Estado apresenta um sistema de 

saúde que possui Gestão Plena Estadual. 

 

A Tabela a seguir demonstra dados referentes ao número de unidades de saúde por 

tipo de prestador, de acordo com a categoria do estabelecimento, referentes ao 

município de Itatiaia, conforme levantamento de 2.009 do CNES (Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde). 
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Tabela 11 - Número de unidades de Saúde por tipo de prestador, de acordo com a categoria do 
estabelecimento 

 
Tipo de estabelecimento Público Privado Total 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 0 0 0 
Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica 0 0 0 

Centro de Atenção Psicossocial     1 

Centro de Apoio a Saúde da Família 0 0 0 

Centro de Parto Normal 0 0 0 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde     3* 
Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 4 3 7 

Consultório Isolado 8 0 8 

Cooperativa 0 0 0 
Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia 
Popular 0 0 0 

Hospital Dia 0 0 0 

Hospital Especializado     1* 

Hospital Geral 1 0 1 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN 0 0 0 

Policlínica 0 2 2 

Posto de Saúde 0  0  0 

Posto de Saúde da Família - PSF 0 0 2* 

Pronto Socorro Especializado 0 0 0 

Pronto Socorro Geral 0 0 0 

Secretaria de Saúde 1 0 1 
Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg 0 0 0 

Unidade de Saúde Mista      1* 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena 0 0 0 
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 0 2 2 

Unidade de Vigilância em Saúde 0 0 0 

Vigilância Sanitária VISA     1* 

Unidade Móvel Fluvial 0 0 0 
Unidade Móvel Pré Hospitalar - 
Urgência/Emergência 

0 0 0 

Unidade Móvel Terrestre 0 0 0 

Laboratório de Análises Clínicas 0 2 2 

Total 14 9 31 
 
 

* Estabelecimentos os quais não foram informados as quantidades nas categorias público e 
privado.  

Fonte: CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2.009). 
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No ano de 2.009, a cidade contava com 164 médicos, 43 cirurgiões dentistas, 28 

enfermeiros, 16 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, 4 nutricionistas, 4 farmacêuticos, 

4 assistentes sociais, 12 psicólogos e 58 auxiliares de enfermagem e 44 técnicos de 

enfermagem (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES). 

 

2.1.4.7.5. Educação 

 
Segundo dados extraídos do censo de 2.010, o município de Itatiaia possui 5% de 

sua população não alfabetizada. 

 

Os dados do Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2.009 referentes ao número de 

estabelecimentos de ensino do Município de Itatiaia estão apresentados na Tabela a 

seguir. 

Tabela 12 - Número de estabelecimento de ensino 
 

Escola Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Ensino         
Pré-escolar 

Pública 
Estadual 1 1 0 
 Federal 0 0 0 

 Municipal 12 0 10 
Privada 2 1 2 
Total 15 2 12 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2.009. 

 

No ano de 2.009, segundo dados do INEP, foram registradas no município 4.268 

matrículas no ensino fundamental, sendo deste total 5,5% em escolas de ensino 

público estadual, 84,4% em escolas de ensino público municipal e 9,7% em escolas 

de ensino particular.  

 

As matrículas relacionadas ao ensino médio totalizaram 475, sendo 88,6% em redes 

de ensino público estadual e 11,4% em redes de ensino privado. No ensino pré-

escolar as matrículas contabilizaram o total de 754, sendo deste total 89,9% em 

instituições de caráter municipal e 10,1% em escolas de ensino pré-escolar privado.   
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A distribuição do quadro de docentes do município por série está exposta no gráfico 

a seguir. 

 

 
 

Figura  9 - Gráfico da Distribuição do Quadro de Docentes 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2.009. 
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3. INDICADORES SANITÁRIOS e EPIDEMIOLÓGICOS 

 
 
Indicadores são estabelecidos com o objetivo de sinalizar como se encontra um 

estado em relação a algum aspecto ou a condição de uma variável, comparando as 

diferenças observadas no tempo e no espaço. Estes podem ser empregados para 

avaliar políticas públicas ou para comunicar ideias entre os responsáveis pela 

tomada de decisões e o público em geral. De forma direta e simples, os indicadores 

são utilizados também como abstrações simplificadas de modelos. 

 

Os indicadores são tão variados quanto os fenômenos, processos e fatos que eles 

monitoram. Estes provêm de diferentes fontes e têm três funções básicas – 

quantificação, simplificação da informação e comunicação – contribuindo, deste 

modo, para a percepção dos progressos alcançados e para despertar a consciência 

da população (Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Perfil dos 

Municípios Brasileiros – 2.002). 

 

Os indicadores sanitários aplicáveis às condições de saneamento básico são 

decorrentes diretamente das questões socioeconômicas, advinda principalmente das 

condições de saneamento básico disponível e aplicada em determinada região. 

 

Em países onde ainda persistem grandes desigualdades sociais e regionais, tais 

como o Brasil, observa-se que o perfil de causas de morte, peculiar às sociedades 

mais avançadas, com predominância nas faixas etárias mais elevadas, coexiste com 

um padrão em que as causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias 

continuam a ter um peso relativo importante em determinadas áreas do espaço 

nacional, embora em processo de redução (Fonte: Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais- Perfil dos Municípios Brasileiros – 2.002). 

 

Na linha das variáveis ambientais, alguns estudos foram realizados e os indicadores 

se mostraram fortemente relacionadas com a sobrevivência das crianças. A água 

contaminada seria a porta de entrada dos agentes infecciosos no organismo.  Tanto 



 

  53         

a qualidade como a quantidade da água consumida pela família são importantes 

determinantes da exposição às enfermidades. Um exemplo são as doenças 

diarreicas, uma consequência comum da inadequada disponibilidade de água. 

 

3.1 INDICADORES SANITÁRIOS 

 

Atualmente as questões sanitárias não podem ser visualizadas independentemente 

das questões epidemiológicas, ambientais e socioeconômicas, sendo necessária, 

principalmente, a integração e análise conjunta dessas questões.  

 

A utilização de indicadores sanitários passa a ser uma combinação dos demais 

indicadores, sendo o conjunto destes considerado como condição importante para 

avaliação e desempenho das questões sanitárias, as quais estão ligadas 

diretamente ao saneamento, possibilitando a tomada de decisões e maior 

detalhamento das condições ambientais e epidemiológicas (envolvendo 

indiretamente as condições socioeconômicas), com as ações e informações relativas 

à prestação dos serviços, nos aspectos da cobertura e da qualidade do atendimento. 

 
Os indicadores sanitários procuram denotar o estado do meio ambiente e as tensões 

nele instaladas, bem como a distância em que estes se encontram de condições 

favoráveis ao desenvolvimento sustentável. 

 

A seguir estão caracterizados sucintamente os principais indicadores sanitários 

aplicáveis diretamente às questões que envolvem o Saneamento Básico. 

 

3.1.1 Índice de Abastecimento de Água Potável 

 

O índice de abastecimento de água potável expressa à parcela da população 

abrangida adequadamente pelo abastecimento de água. O acesso à água tratada é 

fundamental para a melhoria das condições de saúde e higiene. Trata-se de um 

indicador importante para a caracterização básica da qualidade de vida da 

população, quanto ao acompanhamento das políticas públicas de saneamento 
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básico e ambiental. Quando associado a outras informações ambientais e 

socioeconômicas, que incluem outros serviços de saneamento, saúde, educação e 

renda, torna-se um indicador universal de desenvolvimento sustentável. 

 

O abastecimento de água do município de Itatiaia é realizado pela PMI - Prefeitura 

Municipal de Itatiaia, sendo o prestador de abrangência local. A captação de água 

para abastecimento do núcleo central urbano de Itatiaia ocorre por meio de dois 

pontos, sendo um localizado no rio Cazunga e outro no rio Campo Belo. Na região 

de Penedo, a captação Palmital abastece a região central e o restante desta região 

é atendida pelas captações Fazenda da Serra, Jambeiro, FF e Aníbal. 

 

Em Maringá e Maromba, o abastecimento de água é realizado por canalizações a 

partir de nascentes construídas pelos próprios moradores da região, no entanto, nas 

épocas de seca a população enfrenta problemas de escassez de água. 

 

Na Tabela a seguir, encontra-se uma descrição de todos os pontos de captação de 

água do município de Itatiaia. 
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Tabela 13 - Panorama Geral do Serviço de Abastecimento de Água 

 

Captação 

Campo Belo Cazunga Jambeiro Fazenda da Serra Palmital Maringá Maromba Vale do Pavão FF Aníbal 

Manancial Rio Campo Belo Ribeirão Cazunga Córrego do Sertão Ribeirão Bonito Rio Palmital Rio Preto Rio Monjolo Rio Pavão Ribeirão das 
Pedras 

Rio dos 
Eucaliptos 

Endereço Estrada Usina 
Velha S/N  

Estrada Vila 
Flórida S/N Bairro 

Country Club 

Bairro 
 África 

Estrada Fazenda de 
Serra S/N 

Rua L, S/N Bairro 
Village 

Estrada Mauá 
Maromba Km 6 

Maringá 
Maromba Não informado Não 

informado 
Não 

informado 

Localização 
Captação 

22°27'54,57''S 
44°36'13,00''O 

22°28'59,79''S 
44°36'33,84''O 

22°26'27,27''S 
44°32'22,03''O 

22°27'01,02''S 
44°33'51,48''O 

22°25'33,81''S 
44°32'51,50''O 

4 captações** 22°19'92,90''S 
44°36'06,00''O 

Não informado Não 
informado 

Não 
informado 

Altitude da 
Captação 669 m 542 m 432 m 543 m 628 m Não informado 1282 m Não informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Classificação 
do Manancial* Classe I Não informado Não informado Não informado Classe I Não informado Não informado Não informado Classe I Não 

informado 

Bairros 
Abastecidos Sede do Município 

Vila Flórida e 
parte da Vila 
Esperança 

Jambeiro e parte 
da África 

Fazenda da Serra, 
Jardim Martinelli e 
Marechal Jardim  

Vale do Ermitão, 
África e centro de 

Penedo 
Maringá Maromba Vale do Pavão 

Ruas FF e 
GG Village 

Reservatórios 

Morro do Cruzeiro 
-      750 m3/444 m  

Cazunga         
Volume: 60 m3 
Altitude: 542 m 

Jambeiro          
Volume: 180 m3 

Altitude: 504 m 

Vale dos Reis        
Volume: 60 m3             

Altitude: 412 m 

Formigueiro      
Volume: 140 m3 

Altitude: 532 m 

Volume 15 m³            
(3 x 5 m³) 

Não EXISTE Não EXISTE 

FF 
(desativado)           
Volume: 15 

m3 

Não Possui 

Vila Pinheiro - 750 
m3/461 m 

(desativado) 

Vila Esperança - 
60 m3 

(subterrâneo) e 12 
m3 (tipo taça) 

Altitude: 436 m 

Tratamento 

Cloração com 
pastilhas de 

Hipoclorito de 
Cálcio - não existe 

ETA 

Cloração com 
pastilhas de 

Hipoclorito de 
Cálcio - não existe 

ETA 

Cloração com 
pastilhas de 

Hipoclorito de 
Cálcio - não existe 

ETA 

Cloração com pastilhas 
de Hipoclorito de 

Cálcio - não existe 
ETA 

Cloração com 
pastilhas de 

Hipoclorito de 
Cálcio - não existe 

ETA 

Não existe ETA 
nesta captação e não 
é feito nenhum tipo 

de tratamento 

Não existe ETA 
nesta captação e 

não é feito 
nenhum tipo de 

tratamento 

Não existe ETA 
nesta captação 

e não é feito 
nenhum tipo de 

tratamento 

Não existe 
ETA nesta 
captação e 
não está 

sendo feito 
cloração 

Não existe 
ETA nesta 
captação e 
não é feito 

nenhum tipo 
de 

tratamento 
*Segundo CONAMA 357/05; **Localização das Captações: 1) 22°19’50,54’’S 44°34’54,35’’O; 2) 22°19’50,50’’S 44°34’56,08’’O; 3) 22°19’49,88’’S 44°34’55,80’’O; 4) 22°19’48,89’’S 

44°34’54,54’’O. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Itatiaia 

  



 

  56         

Vale destacar que no ponto de captação Campo Belo, a vazão da captação à rede 

de distribuição é de 105 L/s, com adutoras nos diâmetros de 150 e 200 mm. Na 

captação de Jambeiro ocorre adução por recalque e vazão média de 8,1 m3/h 

(Fonte: PMI-2.011). 

 

Segundo a PMI, os locais de captação de água não são protegidos, havendo livre 

acesso de pessoas e animais nestes pontos. Além disto, a prefeitura não tem a 

posse e domínio das áreas nas quais estão localizados os pontos de captação de 

água do município e reconhece a necessidade de desapropriação das áreas no 

entorno das captações para que com o domínio e posse das mesmas, possa ser 

requerida junto ao órgão competente a licença ambiental para posterior implantação 

dos projetos de Estações de Tratamento de Água. 

 
A Tabela a seguir demonstra alguns dados relevantes levantados pela Coleta do 

Sistema Nacional de Saneamento Ambiental (SNIS) extraídos do Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgotos (2.010) referentes ao abastecimento e tratamento de 

água da cidade de Itatiaia. 
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Tabela 14 - Dados SNIS - Serviço de Abastecimento de Água 
 

Parâmetro Valor encontrado 
População Urbana Atendida Água 

[habitante]                 27.813 

População Rural Atendida Água 
[habitante]                 970 

Índice de Atendimento Total de Água 
[percentual] 100,0 

Quantidade de ligações ativas de água 
[ligação] 8.277 

Quantidade de economias ativas de 
água [ligação] 8.277 

Volume de água produzido             
[1.000 m³/ano] 5.100 

Volume de água consumido             
[1.000 m³/ano] 2.524 

Volume de água tratada em ETA                  
[1.000 m³/ano] 0 

Volume de água tratado por simples 
desinfecção [1.000 m³/ano] 5.100 

Volume de água fluoretada              
[1.000 m³/ano] 0 

Extensão da rede de água [km] 100 
 

Fonte: Sistema Nacional de Saneamento Ambiental - SNIS (Coleta-2.010). 
 

Faz-se necessário ressaltar que em Itatiaia embora ocorra um elevado índice de 

atendimento total, a água fornecida não passa por tratamento prévio em Estação de 

Tratamento (simples desinfecção) e fluoretação. De acordo com a PMI, a cidade não 

possui Estações de Tratamento e desta forma não trata a água consumida pelo 

município. 

 

Segundo a PMI, não há informações sobre a localização exata e mapeamento 

integral das redes de distribuição de água. Tem-se que a malha de distribuição de 

água possui diversos pontos mal conservados, com vazamentos e impregnação com 

resíduos, depositados ao longo dos anos, fatores que contribuem com o índice de 

perdas na distribuição, o qual apresenta valor de aproximadamente 50%. 
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Conforme a PMI, no município de Itatiaia não há registros de estudos hidrológicos 

nas regiões das captações de água, os quais estabeleçam parâmetros de 

disponibilidade hídrica, vazão e dimensionamento das estruturas hidráulicas, 

fundamentais para a implementação de Estações de Tratamento de Água, previstas 

no Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

3.1.2 Índice de Coleta de Esgoto 

 

O índice de coleta de esgoto expressa a relação entre o contingente populacional 

atendido por sistema de esgotamento sanitário e o conjunto da população residente. 

A coleta de esgoto compreende um indicador muito importante para a caracterização 

básica da qualidade de vida da população residente em um território e também para 

o acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico e ambiental. 

 

A ausência ou deficiência dos serviços de esgotamento sanitário é fundamental para 

avaliar as condições de saúde, pois o acesso adequado a este sistema de 

saneamento é essencial para o controle e a redução de doenças. Associado a 

outras informações ambientais e socioeconômicas, incluindo outros serviços de 

saneamento, saúde, educação e renda, este índice consiste em um bom indicador 

universal de desenvolvimento sustentável. 

 

No município de Itatiaia a Prefeitura Municipal de Itatiaia (PMI) é a responsável pela 

coleta e tratamento das águas residuárias produzidas, sendo o prestador de 

abrangência local (SNIS - Coleta, 2.010). Segundo esta, apenas em alguns trechos 

da rede de esgotamento sanitário do núcleo central de Itatiaia são do tipo separador 

absoluto. As demais ligações de esgoto são realizadas em galerias de água pluvial, 

verificando-se também o lançamento de esgotos in natura em diversos pontos de 

corpos hídricos da cidade. Toda a rede leva os efluentes domésticos ao destino final 

por gravidade. 
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Segundo a PMI, a rede de esgoto não é capaz de coletar o volume total de águas 

residuárias domésticas geradas no município, desta forma, são comuns a presença 

de fossas sépticas em residências de vários bairros da cidade. O sistema de fossa 

séptica ou sumidouro é observado em diversos locais da cidade, sendo utilizado por 

domicílios e instalações hoteleiras localizadas próximas aos rios da região, no 

entanto, estes sistemas se encontram em sua maioria subdimensionados ou não 

apresentam manutenção adequada, o que provoca danos aos sistemas hídricos e 

também ao lençol freático. 

 

3.1.3 Índice de Tratamento de Esgotos 

 

Como complemento à coleta do esgoto sanitário, faz-se necessário também o 

tratamento deste efluente gerado, o qual é utilizado como um indicador 

conjuntamente com a coleta de esgoto. O tratamento visa principalmente à proteção 

ao meio ambiente, uma vez que o esgoto sofre processo de remoção de uma série 

de componentes prejudiciais ao equilíbrio dos corpos receptores antes de sua 

disposição final.  

 

O tratamento do esgoto coletado é condição essencial para a preservação da 

qualidade da água dos corpos d’água receptores e para a proteção da população e 

das atividades que envolvem outros usos destas águas, como, por exemplo, 

abastecimento humano, irrigação, aquicultura e recreação. 

 
Uma combinação de processos físicos, químicos e biológicos é responsável pelo 

tratamento dos esgotos sanitários, os quais reduzem a carga orgânica do esgoto 

antes do seu lançamento em nos ecossistemas hídricos. 

 

Na Tabela a seguir estão expostos dados da Coleta do Sistema Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNIS) extraídos do Diagnóstico dos Serviços de Água e 

Esgotos (2.010) referentes ao tratamento de esgotos sanitários da cidade de Itatiaia. 
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Tabela 15 - Dados SNIS - Serviço de Esgotamento Sanitário 
 

Parâmetro Valor encontrado 
População urbana atendida com 
esgotamento sanitário [habitante] 18.771 

População rural atendida com esgotamento 
sanitário [habitante] 0 

Volume de esgoto coletado [1.000 m³/ano] 1.985 
Volume de esgoto tratado [1.000 m³/ano] 0 
Quantidade de ligações totais de esgoto 

[ligação] 4.979 

Quantidade de economias residenciais ativas 
de esgoto [ligação] 4.979 

Extensão da rede de esgoto [km] 63 
 

Fonte: Sistema Nacional de Saneamento Ambiental – SNIS (Coleta 2.010). 
 

Nota-se que a extensão da rede coletora de esgoto (mista e separadora) apresenta 

pouco mais da metade da extensão da rede de abastecimento de água, sendo que 

esta corresponde a 100 km. Deve-se salientar a inexistência de tratamento das 

águas residuárias domésticas em Itatiaia, segundo os dados do SNIS (Coleta – 

2.010).  

 

Nas visitas realizadas em 2.011 pela equipe técnica da SERENCO, verificou-se a 

existência de quatro estações de tratamento de esgoto, duas localizadas no Núcleo 

Central Urbano (ETE Xerox e ETE Condomínio Particular Casal Garcia - em 

implantação), uma em Maringá e outra em Maromba. Estas duas últimas em fase de 

pré-operação.  

 

Os reflexos das deficiências sanitárias de Itatiaia podem ser notados, tendo-se como 

exemplo diversos trechos de rios do núcleo de Penedo, os quais apresentam águas 

com sinais visíveis de poluição. A região de Penedo faz parte do Parque Municipal 

Ecológico de Itatiaia e, durante todo o ano, recebe milhares de turistas, atraídos 

pelas trilhas, os picos, as cachoeiras e o clima de montanha.  
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A falta de tratamento do esgoto gerado no município pode ser evidenciada pelo 

número de casos de diarreia nos índices epidemiológicos anteriormente 

apresentados. 

 

3.1.4 Índice de Coleta de Lixo 

 

O Índice de Coleta de Lixo expressa a parcela da população atendida pelos serviços 

de coleta de resíduos domésticos em um determinado território. 

 

Informações sobre a relação entre a quantidade de lixo produzido e quantidade de 

lixo coletado são de extrema relevância, fornecendo um indicador que pode ser 

associado tanto à saúde da população exposta quanto à proteção do ambiente, pois 

resíduos não coletados e dispostos em locais inadequados acarretam a proliferação 

de vetores de doenças e podem contaminar, principalmente, o solo e os recursos 

hídricos. 

 

Na Tabela a seguir estão apresentadas as proporções de moradores por tipo de 

destino de lixo da área urbana do Município de Itatiaia para os anos de 1.991 e 

2.000. 

 
Tabela 16 - Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo (%) 

 
Coleta de lixo 1991 2000 

Coletado 90,1 97,0 
Queimado (na propriedade) 7,7 2,2 
Enterrado (na propriedade) 0,8 0,2 

Jogado 1,3 0,4 
Outro destino 0,2 0,3 

Total 100 100 
 

Fonte: IBGE/ Censos Demográficos. 
 

O município de Itatiaia apresenta um elevado índice de coleta de lixo. Os resíduos 

sólidos produzidos pelo município têm como destino final um aterro controlado 

localizado no município de Resende - RJ. 
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3.2 INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Indicadores epidemiológicos são importantes para representar os efeitos das ações 

de saneamento - ou da sua insuficiência - na saúde humana e constituem, portanto, 

ferramentas fundamentais para a vigilância ambiental em saúde e para orientar 

programas e planos de alocação de recursos em saneamento ambiental. 

 

Algumas populações são particularmente sensíveis às diversas patologias. As 

crianças de até um ano de idade são susceptíveis a diversas doenças, inclusive 

aquelas causadas por fatores ambientais. Os idosos sofrem as consequências de 

exposições ao longo da vida a uma série de fatores químicos, exposições 

profissionais, entre outros. Além disto, esta faixa etária da sociedade é também mais 

suscetível uma série de doenças (respiratórias, fraturas, acidentes e outras), em 

virtude de uma diminuição da resistência orgânica natural. 

 

A seguir, são explicitados sucintamente os principais indicadores epidemiológicos 

relacionados com saneamento básico. 

 

3.2.1 MORTALIDADE 

 

A mortalidade consiste em uma variável de indiscutível importância para a saúde 

pública, porém com limitações na confiabilidade e na validade dos dados obtidos, 

tanto nas estatísticas oficiais quanto nos inquéritos domiciliares. 

 

A taxa de mortalidade indica o risco de morte através da frequência de óbitos de 

menores de um ano de idade na população de nascidos vivos. Este indicador utiliza 

informações sobre o número de óbitos de crianças menores de um ano de idade, em 

um determinado ano, e o conjunto de nascidos vivos, relativos há um mesmo ano 

civil.  
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A taxa de mortalidade infantil consiste em um indicador importante das condições de 

vida e de saúde de uma localidade, região, ou país, assim como de desigualdades 

entre localidades. Pode também contribuir para uma avaliação da disponibilidade e 

acesso aos serviços e recursos relacionados à saúde, especialmente ao pré-natal e 

seu acompanhamento. 

 

Por estar estreitamente relacionada à renda familiar, ao tamanho da família, à 

educação das mães, à nutrição e à disponibilidade de saneamento básico, 

considera-se a taxa de mortalidade infantil como um importante indicador para o 

desenvolvimento sustentável, pois a redução da mortalidade infantil consiste em um 

dos importantes e universais objetivos do desenvolvimento sustentável.  

 

O número de óbitos infantis, compreendendo crianças menores de um ano, 

ocorridos em Itatiaia entre os anos de 2.006 e 2.010 está apresentado no Gráfico a 

seguir. 

 
 

Figura  10 - Gráfico do Número de Óbitos Infantis em Crianças Menores de um ano 

Fonte: SIM - Sistemas de Informação de Mortalidade. 
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A Tabela a seguir demonstra a porcentagem de óbitos ocorridos em Itatiaia por faixa 

etária, segundo grupo de causas. 

 
Tabela 17 - Porcentagem de Mortalidade Proporcional por Faixa Etária 

 
Grupo de 
Causas 

Menor 
1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 
15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

    16,7     33,3           -          -          -       3,3          -       1,1       0,9         2,2  

 Neoplasias 
(tumores) 

         -           -           -          -     25,0      10,0     22,9     11,2      14,3       13,8  

 Doenças do 
aparelho 

circulatório 
         -           -           -          -          -      13,3     43,8     38,2      38,4       32,6  

Doenças do 
aparelho 

respiratório 
         -     33,3           -          -          -           -       8,3     11,2      10,7         8,3  

Algumas afec 
originadas no 

período perinatal 
    16,7           -           -          -          -           -          -           -           -         0,6  

 Causas externas 
de morbidade e 

mortalidade 
         -     33,3           -          -     75,0      43,3       4,2       5,6       4,5       13,3  

Demais causas 
definidas 

    66,7           -           -   100          -      30,0     20,8     32,6      31,3       29,3  

Total 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

   

Fonte: DATASUS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2.009. 

 

Nota-se na Tabela e no Gráfico a seguir que as principais causas de morte de 

município de Itatiaia, com exceção às demais causas definidas, correspondem a 

doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas. As doenças 

infecciosas e parasitárias, em geral relacionadas a carências de infraestrutura 

sanitária, acometem no município de Itatiaia, em maior parcela, em crianças na faixa 

etária entre 1 a 4 anos. 
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Figura  11 - Gráfico do Número de Óbitos Proporcional ao Grupo de Causas 

Fonte: DATASUS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2.009. 

 

Na Tabela a seguir, estão apresentados outros indicadores de mortalidade do 

município entre os anos de 2.002 e 2.008. 

 

Tabela 18 - Outros Indicadores de Mortalidade 
 

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total de óbitos 152 166 165 182 144 167 194 

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 5,7 6,1 5,8 6,0 4,6 5,2 5,6 

% óbitos por causas mal definidas 4,6 2,4 3,6 3,8 6,3 2,4 6,7 

Total de óbitos infantis 3 12 4 2 4 6 6 

Nº de óbitos infantis por causas mal 
definidas 

2 0 0 1 0 0 0 

% de óbitos infantis no total de óbitos * 2,0 7,2 2,4 1,1 2,8 3,6 3,1 

% de óbitos infantis por causas mal 
definidas 

66,7 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-
vivos ** 

6,6 27,5 12,2 5,3 12,0 16,7 16,0 

 
Fonte: DATASUS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2.009. 

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional. 
** Considerando-se apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC.  
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3.3 MORBIDADE 

 

Em epidemiologia, morbidade ou morbilidade é a taxa de portadores de determinada 

doença em relação ao número de habitantes não doentes, em um local em dado 

momento. Define-se a morbidade como o comportamento das doenças e dos 

agravos à saúde em uma população. A taxa de morbidade se refere aos indivíduos 

de um determinado território (país, estado, município, distrito municipal, bairro) que 

adoeceram em virtude da mesma doença em um dado intervalo do tempo.  

 

A Tabela a seguir demonstra o número de casos confirmados por agravo em 

residentes de Itatiaia entre os anos de 2.006 e 2.010. 
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Tabela 19 - Número de Casos confirmados por agravo em Residentes 
 

Agravo 
Número de Casos 

2006 2007 2008 2009 2010 
Acidentes de Animais 

Peçonhentos 12 25 22 4 7 

Atendimento Anti-Rábico 0 93 76 42 45 
Candidíase 0 0 0 4 12 

Condiloma Acuminado 
(Verrugas Anogenitais) 0 11 3 8 6 

Dengue 0 84 7 1 4 
Diarreia e Gastroenterite de 

origem infecciosa presumível 715 1.108 1.076 1.067 726 

Escabiose (sarna) 0 0 0 55 62 
Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 28 2 6 7 6 

Hanseníase 4 6 3 1 3 
Hepatite Viral 1 3 0 0 0 

Herpes Genital 8 5 2 4 2 
Herpes Zoster (zona) 0 0 0 8 11 

Meningite 2 0 2 1 4 
Sífilis em Adultos 0 0 1 0 2 
Sífilis Congênita 0 0 0 3 4 

Sífilis em Gestantes 0 0 0 2 6 
Síndrome do Corrimento 

Cervical em mulheres 55 57 72 10 0 

Síndrome do Corrimento Uretral 1 0 0 0 0 
Síndrome de Úlcera Genital 
(excluindo herpes genital) 0 1 5 5 0 

Tétano Acidental 0 1 0 0 0 
Tricomoniase 0 0 0 2 8 
Tuberculose 3 7 6 8 7 

Varicela 19 44 38 105 106 
Total 848 1.447 1.319 1.337 1.021 

Fonte: Sinan – Vigilância Epidemiológica. 
 

Nota-se nesta tabela que a diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

apresentam o maior número de casos dentre os principais agravos registrados no 

município de Itatiaia. Segundo Costa (2.002), a morbimortalidade por doenças 

diarreicas (cólera, diarreia, gastroenterite de origem infecciosa presumível, e outras 

doenças diarreicas de origem infecciosa presumível), estado nutricional, nematoides 
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intestinais, infecção dos olhos e infecção da pele consistem nos principiais 

indicadores da área da saúde para avaliar a eficiência e também melhorias dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

A Tabela a seguir demonstra alguns dados relacionados à distribuição dos casos de 

internamento por especialidade ocorridos no ano de 2.009 no Município de Itatiaia, 

segundo o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do SUS. 

 
Tabela 20 - Dados referentes aos internamentos por especialidade 

 

Especialidade Ano de 2009 Número de 
Internações 

Clínica Cirúrgica 
1º Semestre 214 
2º Semestre 241 

Clínica Obstetrícia 
1º Semestre 144 
2º Semestre 185 

Clínica Médica 
1º Semestre 84 
2º Semestre 63 

Clínica Pediátrica 
1º Semestre 67 
2º Semestre 66 

Fora do Domicílio 
1º Semestre 166 
2º Semestre 191 

Total 
1º Semestre 675 

2º Semestre 746 
 

Fonte: Setor de Faturamento, Secretária Municipal de Saúde, PMI. 
           

Na Tabela a seguir está contida a distribuição percentual das internações por grupos 

de causas faixas etárias da mesma cidade. 
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Tabela 21 - Distribuição percentual das internações por Grupos de Causas e Faixas etárias 
 

Grupo de causas Menor 1 1 a 4 5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

 Algumas doenças infecciosas 
e parasitárias 1,3 3,1 8,2 0,0 4,2 2,0 2,6 1,3 

Neoplasias (tumores) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 3,4 3,0 1,3 

Doenças sangue órgãos hemat 
e transt imunitár 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 1,3 1,9 

Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 1,3 4,7 0,0 0,0 2,1 3,6 8,7 8,9 

Transtornos mentais e 
comportamentais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,9 0,6 

Doenças do sistema nervoso 0,0 7,8 2,0 5,6 0,0 1,1 2,2 1,9 

Doenças do olho e anexos 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 4,5 

Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 2,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

Doenças do aparelho 
circulatório 2,7 0,0 0,0 2,8 0,0 6,1 28,3 15,9 

Doenças do aparelho 
respiratório 54,7 43,8 22,4 8,3 3,5 3,4 10,9 17,8 

Doenças do aparelho digestivo 2,7 12,5 20,4 19,4 4,2 5,9 6,5 12,7 

Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 5,3 7,8 18,4 13,9 4,9 13,1 15,2 12,7 

Doenças sist osteomuscular e 
tec conjuntivo 1,3 0,0 4,1 13,9 0,7 3,7 2,2 3,8 

Doenças do aparelho 
geniturinário 

2,7 1,6 4,1 8,3 0,0 5,1 5,2 7,0 

Gravidez parto e puerpério 0,0 0,0 0,0 2,8 61,8 30,8 0,0 0,0 

Algumas afec originadas no 
período perinatal 17,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

1,3 3,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 

Sint sinais e achad anorm ex 
clín e laborat 5,3 7,8 6,1 5,6 4,9 2,6 2,2 2,5 

Lesões enven e alg out conseq 
causas externas 0,0 3,1 10,2 16,7 10,4 10,6 8,3 6,4 

Causas externas de morbidade 
e mortalidade 

1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Contatos com serviços de 
saúde 0,0 0,0 0,0 2,8 0,7 2,5 1,3 0,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do SUS, 2.009. 
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Cabe destacar nesta tabela que dentre os principais motivos de internamento estão 

causas relacionadas à gravidez, as doenças do aparelho respiratório, circulatório e 

digestivo e lesões por envenenamento e outras consequências. 
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4. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

 

4.1 RENDIMENTO FAMILIAR PER CAPITA 

 

A distribuição de recursos materiais entre as famílias, indicada pela renda familiar 

per capita, consiste em um importante indicador da distribuição de rendimentos na 

sociedade. 

 

A quantificação da população cuja renda se situa abaixo de um determinado 

patamar tem grande importância para o desenvolvimento sustentável, na medida em 

que a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades são objetivos 

nacionais e universais. 

 

4.2 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) consiste em uma medida comparativa 

de pobreza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores 

para as diversas regiões, podendo ser aplicadas entre países, estados e municípios. 

Este indicador pode ser entendido como uma maneira padronizada de avaliação e 

medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. A Tabela 

a seguir demonstra índices de desenvolvimento humano dos anos de 1.991 e 2.000 

para o Município de Itatiaia, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (2.000).  
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Tabela 22 - IDH Itatiaia 
 

IDH Ano Itatiaia 

IDHM 1991 0,749 
2000 0,800 

IDHM-renda 1991 0,688 
2000 0,723 

IDHM-longevidade 1991 0,755 
2000 0,783 

IDHM-educação  1991 0,805 
2000 0,895 
 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2.000). 
 

A Tabela a seguir revela a posição no ranking em relação a todos os municípios 

brasileiros, considerando o valor de IDH do ano de 2.000, para a capital, Rio de 

Janeiro, Itatiaia e alguns municípios próximos. 

 

Tabela 23 - Posição no ranking Nacional de IDH 
 

Município - RJ Posição Ranking 
IDH (1991 - 2000)* 

Rio de Janeiro 60 
Volta Redonda 305 

Resende 396 
Barra Mansa 446 

Itatiaia 562 
Pinheiral 651 
Quatis 784 

Barra do Piraí 1.023 
Valença 1.167 

Porto Real 2.082 
Rio Claro 2.256 

 
*Em relação ao IDH do ano de 2.000. 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2.000). 
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4.3 PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CAPITA 

 

O Produto Interno Bruto per capita (PIB) indica o nível médio de renda da população 

em um país ou território. A variação do PIB consiste em uma medida do ritmo do 

crescimento econômico de determinada região, sendo o crescimento da produção de 

bens e serviços uma informação básica do comportamento de uma economia. A 

análise da sua variação ao longo do tempo faz revelações do desempenho de 

determinada economia.  

 

Habitualmente, o PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de 

desenvolvimento de um país, região ou município, no entanto, este indicador 

observado isoladamente é insuficiente para expressar o grau de bem-estar da 

população, especialmente em circunstâncias nas quais estejam ocorrendo forte 

desigualdade na distribuição da renda. 

 

A Tabela a seguir ilustra o PIB a preços correntes e o PIB per capita da cidade de 

Itatiaia entre os anos de 2.003 e 2.007. 

 

Tabela 24 - PIB 
 

Grandes 
Regiões, 
Unidades 

da 
Federação 

e 
Municípios 

Produto Interno Bruto (PIB) 

2003 2004 2005 2006 2007 

A preços 
correntes 
(R$ 1000) 

Per 
capita 
(R$) 

A preços 
correntes 
(R$ 1000) 

Per 
capita 
(R$) 

A preços 
correntes 
(R$ 1000) 

Per 
capita 
(R$) 

A preços 
correntes 
(R$ 1000) 

Per 
capita 
(R$) 

A preços 
correntes 
(R$ 1000) 

Per 
capita 
(R$) 

Brasil 1.699.947 694 9.498 1.941.498 358 10.692 2.147.239 292 11.658 2 2.369.483 546 12.687 2.661.344 525 14.465 

Rio de 
Janeiro 188.014 960 12.514 222.945 041 14.664 247.017 528 16.057 275.327 129 17.693 296.767 784 19.245 

Itatiaia 371.111 13.157 762.659 26.132 582.954 19.324 553.813 17.782 503.926 16.159 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
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5. REGIÃO HIDROGRÁFICA 

 

No que se refere à área territorial do município de Itatiaia, esta situa-se na Região 

Hidrográfica III (RH III) do Estado do Rio de Janeiro, denominada Médio Paraíba do 

Sul. A Figura a seguir ilustra o mapa das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 
Figura  12 - Mapa das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente - INEA 
 

Estão inseridos na RH III os municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, 

Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Valença, Rio das Flores e Comendador Levy 

Gasparian e parcialmente as cidades de rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, 

Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Mendes.  
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O Rio Paraíba do Sul, considerado um dos principais corpos receptores naturais da 

RH III, apresenta 1.137 km de extensão e nasce do encontro dos Rios Paraibuna e 

Paraitinga, na Serra da Bocaina, entre os municípios de Mogi das Cruzes e Jacareí, 

no Estado de São Paulo. Na cidade de Itatiaia apresenta seu médio curso, 

penetrando em território fluminense, encaixado num vale até as proximidades de 

São Fidélis, percorrendo, em seguida, a Baixada dos Goytacazes, indo desembocar 

no oceano após formar um amplo delta em Atafona e São João da Barra (RJ). 

 

Este corpo d’água serve de abastecimento de água potável para cerca de 12 

milhões de pessoas, sendo considerado uma importante fonte de captação de água 

para o consumo. O rio Paraíba do Sul se beneficia de altos índices pluviométricos 

em suas cabeceiras e apresenta o volume de suas águas incrementado por alguns 

tributários, cujas nascentes também estão em áreas de grande pluviosidade. Na 

margem esquerda do rio Paraíba do Sul, encontram-se os rios Paraibuna, Pomba e 

Muriaé, conferindo-lhe maior volume d'água.  Pela margem direita, destacam-se os 

Rios Piraí, Secretário, Piabanha, Paquequer e Dois Rios, este último formado pela 

junção do Negro e do Grande. 

 

Além da importância do Rio Paraíba do Sul no fornecimento de água para diversas 

cidades, este corpo hídrico também desempenha na Bacia do Paraíba do Sul um 

relevante papel na produção de energia hidrelétrica no Estado. Encontram-se ao 

longo deste os Complexos de Lajes, Ilha dos Pombos e Santa Branca (SP).  

 

5.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Nos limites territoriais do município estão presentes três sub-bacias, denominadas 

Bacia do Rio Preto, ao norte, Bacia do Médio Vale Superior do Paraíba, ao sul, e 

Bacia do Médio do Vale do Paraíba na porção central do município. 
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Figura  13 - Sub-bacias Hidrográficas 

Fonte: www.ana.gov.br (Adaptado). 
 

5.2 HIDROGRAFIA 

 

O município de Itatiaia é delimitado ao norte pelo Rio Preto e ao Sul pelo Rio 

Paraíba do Sul, na região do Reservatório da UHE Funil. Além destes, os principais 

rios inseridos no território de Itatiaia são o Ribeirão da Água Branca, rio Bonito, 

Ribeirão das Pedras, Córrego do Cazunga e rio Campo Belo. O Córrego do Cazunga 

e rio Campo Belo correspondem aos mananciais de abastecimento de água da 

região do núcleo central urbano de Itatiaia. O rio Campo Belo, apresenta como 

principais afluentes o rio das Flores, o Córrego Simon e o rio Bonito. Este rio drena 

uma área de 90 km2 e ao longo do percurso deste rio estão presentes diversas 

cachoeiras.  

 

No Maciço de Itatiaia nascem todos os rios, ribeirões, riachos e córregos da região 

que compõem os afluentes da margem esquerda do rio Paraíba do Sul, com 
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destaque para os rios Campo Belo e o Córrego Santo Antônio (Fonte: Plano Diretor 

de Itatiaia, 1.998). 

 

O Ribeirão das Pedras, na região oeste do município, corta todo o Vale do Penedo, 

sendo sua foz no rio Paraíba do Sul em Resende. Este corpo d’água é bastante 

utilizado pela rede hoteleira local para abastecimento de duchas de sauna e para 

piscinas naturais de água corrente. Além disto, o rio Ribeirão das Pedras serve como 

manancial para o abastecimento de água do núcleo de Penedo, juntamente com os 

rios Palmital (captação Palmital), Ribeirão Bonito (captação Fazenda da Serra), 

Córrego do Sertão (Captação Jambeiro) e rio dos Eucaliptos (captação Aníbal). 

 

O rio Preto corresponde à divisa natural entre os estados de Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. Este corpo d’água apresenta uma extensão de 200 km e possui sua 

nascente no Pico das Agulhas Negras e desemboca no rio Paraibuna. Ao longo do 

seu percurso é observada vegetação abundante junto às margens, além de praias, 

corredeiras, piscinas naturais, ilhas, ilhotas e quedas d’água que formam inúmeras 

cachoeiras. Este rio é navegável apenas em alguns trechos por pequenas 

embarcações, sendo comum a práticas de esportes como canoagem e bóia-cross 

nos períodos de cheia, que correspondem aos meses de fevereiro e março.  

 

A Figura a seguir demonstra o município de Itatiaia e a hidrografia principal local. 
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Figura  14 - Hidrografia 

 
Fonte: Mapa da Hidrografia de Resende. Fundação CIDE – 2.001 (Adaptado). 
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6. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES TERRITORIAIS 

 

6.1 CLIMA 

 

Fatores orográficos correspondem aos principais determinantes do clima da região 

de Itatiaia (Fonte: SILVA, 2.005). O regime de precipitações na região se subdivide 

em duas estações características, sendo verificado um predomínio de chuvas no 

verão, com máximas nos meses de dezembro e janeiro e períodos de seca no 

inverno, com mínimas entre os meses de junho a agosto. 

 

 
 

Figura  15 - Dados Climatológicos (fevereiro de 2.012) 

 
Fonte: http://jornaldotempo.uol.com.br/climatologia.html/Itatiaia-RJ/. 

 

As condições climáticas da região que compreende o município de Itatiaia, segundo 

os padrões de classificação de Köppen, correspondem a dois tipos, sendo o primeiro 

denominado Cwb, mesotérmico com verões brandos e estação chuvosa no verão, o 

qual ocorre nas parcelas mais elevadas das montanhas, em altitudes acima de 1.600 

metros. Nas regiões baixas e encostas de montanhas predomina o clima Tipo Cpb, 

mesotérmico com verão bando e com ausência de estação seca (Fonte: SILVA, 

2.005). 
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A temperatura média anual varia entre 15 °C e 27 °C, podendo chegar a 5 graus 

Celsius no inverno (Wikipédia, 2.011).  

 

6.2 RELEVO 

 

A topografia da região de Itatiaia, segundo informações contidas no Plano Diretor do 

município (1.998), apresenta grandes variações nas altitudes do relevo, o que 

provoca grandes diferenças na formação dos solos, clima, fauna e flora. O núcleo 

central urbano de Itatiaia se situa sobre uma planície com leves colinas de topos 

ligeiramente achatados com cotas máximas de 560 metros. Na região do Maciço do 

Itatiaia, que consiste em uma escarpa da Serra da Mantiqueira, encontram-se pontos 

culminantes com altitudes médias de 2.500 metros, sendo o mais alto localizado no 

Pico das Agulhas Negras, que possui aproximadamente 2.787 metros, sendo o 

ponto mais alto do Estado do Rio de Janeiro. 

 

6.3 VEGETAÇÃO E FAUNA 

 

A formação florestal de Itatiaia, de maneira geral, é constituída de Mata Atlântica, 

que consiste em uma floresta tropical úmida com plantas de folhas largas e perenes 

que pouco se alteram durante as estações do ano (Fonte: SILVA, 2.005). Verificam-

se no município duas grandes formações vegetais denominadas Floresta Pluvial 

Baixo-Montana, que ocorre em altitudes entre 300 e 800 metros, e Floresta Pluvial 

Montana, em áreas com altitudes maiores que 800 metros (Fonte: ROCHA, 2.005). 

Neste último tipo de formação vegetal, observa-se a exuberância da Mata Atlântica, 

com predomínio de vegetação arbórea e dosséis com altura aproximada de 20 

metros, presentes sobre substrato rochoso alcalino e solos litólicos ou cambissolos 

(Fonte: ROCHA, 2.005; SILVA, 2.005). 

 

De acordo com dados dispostos no Estudo Socioeconômico dos Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro/TCE (2.008), Itatiaia, em 1.994, apresentava sua área 

distribuída da seguinte maneira: 42% de floresta ombrófila densa, 11% de vegetação 
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secundária, 34% de pastagens e 6% de afloramento rochoso e campos de altitude. 

No ano de 2.001, notou-se uma redução de formações florestais para 40% do 

território municipal e crescimento de afloramento rochoso e campos de altitude de 6 

para 11%. A vegetação secundária sofreu redução para 5% e aumento de 

campo/pastagem para 36% da área de Itatiaia. 

 

A fauna de Itatiaia apresenta riqueza e exuberância, sendo que o Parque Nacional 

de Itatiaia (PNI) elemento de grande importância na preservação de espécies de 

animais, especialmente aves. O PNI abriga 294 espécies de aves e 67 espécies de 

mamíferos, incluindo espécies que estão ameaçadas de extinção (Fonte: ROCHA, 

2.005). No entanto, a fauna existente no município está bastante reduzida devido ao 

contínuo processo de agressões ocorrido ao longo de décadas. 

 

6.3.1 Parque Nacional de Itatiaia e Pico das Agulhas Negras 

 

O território que compreende o Parque Nacional de Itatiaia ocupa uma área 

correspondente a 30 mil hectares, coberta na sua maioria de matas primitivas com 

montanhas e picos com altitude variando de 600 a 2.787 metros. A reserva do 

Parque Nacional de Itatiaia abrange os municípios de Itatiaia e Resende localizados 

no Estado do Rio de Janeiro e as cidades de Itamonte e Bocaina, pertencentes ao 

Estado de Minas Gerais (Fonte: TCE, 2.008). 

 

A criação do Parque Nacional de Itatiaia ocorreu em 1.937, pelo então presidente 

Getúlio Vargas (Wikipédia, 2.011). Nos anos houve importante crescimento do 

turismo na região, o qual foi fortalecido nas décadas de 70 e 80 em virtude da crise 

leiteira.  A região, tornou-se um polo de turismo, com a presença de diversas 

pousadas, pensões e chalés entre outros (TCE, 2.008). Atualmente o local é 

administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

 

O Pico das Agulhas Negras que faz divisa entre os estados do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, localiza-se na cidade de Resende e está inserido no interior do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
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Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira. Este pico possui 

aproximadamente 2.787 metros de altitude, sendo considerado o ponto culminante 

do estado do Rio de Janeiro e a oitava montanha mais alta do Brasil. No Pico das 

Agulhas Negras nasce o rio Preto, que possui 200 km de extensão e faz a divisa 

natural dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

A flora da região do Pico das Agulhas Negras apresenta plantas de florestas 

tropicais e temperadas, como a conífera denominada Araucaria angustifolia 

(pinheiro-do-paraná ou pinheiro-nacional). Acima dos dois mil metros de altitude, a 

paisagem é convertida de florestas para campos de altitude, vegetação típica de 

regiões de latitudes médio-altas.  (Wikipédia, 2.011).  

 

6.4 USO E COBERTURA DO SOLO  

  

A Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE criou o IQM – 

Verde II, um estudo que compara as áreas cobertas pelos remanescentes da 

cobertura vegetal com as ocupadas pelos diversos tipos de uso do solo, gerando, 

desta forma, o Índice de Qualidade de Uso do Solo e da Cobertura Vegetal (IQUS). 

O monitoramento dos diferentes ambientes fitoecológicos pode servir de guia para o 

estabelecimento de políticas públicas confiáveis (TCE, 2.008).  

 

A Figura a seguir foi gerada pelo programa do IQM - Verde II e apresenta os tipos de 

uso do solo no território municipal de Itatiaia Os traços marcados em vermelho 

correspondem aos corredores ecológicos sugeridos pelo estudo. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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Figura  16 - Uso e Cobertura do Solo 

Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE, extraído de TCE (2.008). 
 

Esta figura permite notar que a região norte de município de Itatiaia é compreendida 

de Florestas de terras baixas e encostas, campos de altitude e afloramentos 

rochosos. Nas demais parcelas do solo da cidade predominam campos e pastagens 

com pequena porção urbana. 

 

6.5 ZONEAMENTO 

 

Itatiaia apresenta zoneamento dividido conforme as seguintes regiões do município: 

Núcleo Central Urbano, Penedo e arredores, Maringá e Maromba e Granja de 

Itaúna. 
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O zoneamento se encontra segmentado nas seguintes áreas: 

 
1. Áreas Urbanas Especiais: 

1.1. Áreas de Interesse Ambiental (UIA)  

1.2. Unidades de Proteção do Ambiente Histórico e Cultural (UPAHC) 

1.3. Áreas de Interesse Social 

1.4. Áreas de Interesse Urbanístico 

1.5.  Eixos Viários de Interesse Turístico e Paisagístico 

1.6. Áreas Urbanas Parceladas e Não Parceladas: 

I. Área Residencial I (AR I): uso residencial unifamiliar com presença de 

sítios de recreio; 

II. Área Residencial II (AR II): uso predominantemente residencial de baixa 

densidade; 

III. Área Residencial III (AR III): uso predominantemente residencial de 

média densidade; 

IV. Área Residencial IV (AR IV): uso predominantemente residencial 

unifamiliar, de alta densidade; 

V. Área Residencial V (AR V): uso predominantemente residencial de média 

densidade (lotes populares); 

VI. Centro de Comércio e Serviços I (CCS I): uso misto, residencial, 

comercial e de serviços local; 

VII. Centro de Comércio e Serviços II (CCS II): uso predominantemente 

comercial, de serviços e institucional, com presença significativa de 

atividades administrativas, técnicas e profissionais. 

2. Área de Indústrias e Atividades Especiais (AIAE) 

Uso exclusivamente industrial, de comércio atacadista e de serviços, em 

estabelecimentos de grande porte. 

3. Área de Expansão Urbana  

Uso destinado ao crescimento ocupacional urbano. 
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7. ESTUDO DEMOGRÁFICO 

DADOS DOS CENSOS OFICIAIS 

 

Os dados censitários do município de Itatiaia a partir do ano 1.980 estão 

representados no quadro a seguir. 

 

Tabela 25 - Evolução Populacional 

ANO População 
Total 

Taxa de 
Crescimento 
Populacional 

Método 

1980 12.294  Censo 

1991 16.073 2,47% Censo 

2000 24.739 4,91% Censo 

2010 28.783 1,53% Censo 
 

Fonte: IBGE 

 

Analisando-se o quadro, verificou-se que a taxa de crescimento populacional, 

segundo os dados censitários, foi significativamente menor no período de 2.000 a 

2.010, comparada aos demais períodos. Na última década foi observada uma taxa 

de crescimento populacional de 1,53% considerando a população total residente no 

município. 

 

Através das informações do IBGE também se observa que atualmente o município é 

predominantemente urbano (aproximadamente 97% da população da região reside 

na área urbana). Pode-se notar um significativo crescimento na taxa de urbanização 

do município na última década, como demonstrado no quadro abaixo. 

 
Tabela 26 - Taxa de Urbanização 

ANO População 
Total 

Taxa de 
Crescimento 
Populacional 

Taxa de 
Urbanização 

(%) 

População 
Urbana 

2000 24.739 4,91% 47,4 11.728 

2010 28.783 1,53% 96,63 27.813 
 

Fonte: IBGE 



 

  90         

Pelo quadro, verificou-se o acentuado crescimento da taxa de urbanização, entre 

2.000 e 2.010. Provavelmente esta ocorrência deve-se ao fato que regiões 

anteriormente consideradas no Censo de 2.000 como Rurais passaram a ser 

caracterizadas como Urbanas no ano de 2.010. 

 

Entretanto, para efeitos de análise de crescimento considerou-se todo o município 

de Itatiaia entre 2.000 e 2.010. 

 

Estimativa de Crescimento 
 

Nos estudos de projeção da população para a cidade de Itatiaia foram utilizados 

métodos analíticos para estimar as populações residentes ao longo do horizonte de 

alcance dos estudos, isto é, 30 anos (Ano 2.042 - término do período de estudo). 

 
Foram estudados cinco tipos de métodos para definição do crescimento 

populacional, citados abaixo, além da comparação com as cidades vizinhas: 

 

 Progressão Aritmética; 

 Progressão Geométrica; 

 Ajuste Linear; 

 Curva de Potência; 

 Equação Exponencial; 

 Comparação entre cidades vizinhas.  
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Critérios Matemáticos 

 

Progressão Aritmética  

 

Os dados foram ajustados da seguinte forma: 

 

                                               
qPP  0

 

Onde: 

P = População no ano t 

PO = População no ano anterior 

q = Taxa de crescimento anual 

 

No quadro a seguir mostrado estão definidas as taxas de crescimento ocorridas para 

80-91, 80-96, 80-00, 80-10, 91-96, 91-00, 91-10, 96-00, 96-10 e 00-10 em 

habitantes/ano. 

 

 

 

Na tabela e gráfico a seguir está evidenciada a tendência de crescimento para cada 

caso. 
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Progressão Geométrica  

 

Neste critério o crescimento populacional obedece à relação: 

 
 0]100/)1[(0

ttqPP 
  

onde: 

 

P = População no ano t 

PO = População no ano to 

q = Taxa de crescimento anual 

t = Ano final 

tO = Ano inicial 

 

Os resultados são reproduzidos no quadro a seguir, de onde se obtém os valores 

das taxas anuais em porcentagem para os períodos 80-91, 80-96, 80-00, 80-10,             

91-96, 91-00, 91-10, 96-00, 96-10 e 00-10.  

 

 

 

Na tabela e gráfico a seguir está evidenciada a tendência de crescimento para cada 

caso. 
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Ajuste Linear 

 

Os dados existentes (1.980, 1.991, 1.996, 2.000 e 2.010) foram ajustados de forma a 

se obter o seguinte gráfico: 

 

Do gráfico obteve a seguinte equação: 

 

= int [649,13*(t- tO)+10.207] 

 

onde:  

 

t   = Ano final  

tO = Ano inicial 

 

Os resultados são apresentados no quadro e gráfico a seguir. 
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Curva de Potência  

 

Procurou-se ajustar os dados existentes (1.980, 1.991, 1.996, 2.000 e 2.010) a um 

gráfico do tipo: 

 

 

 

 Do gráfico obteve a seguinte equação: 

 

= int [4.104,3 *(t- tO )^0,5837] 

 

onde:  

 

t   = Ano final  

tO = Ano inicial 

 

Com este procedimento resulta o quadro e o gráfico a seguir. 
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Equação exponencial  

 

Os dados existentes (1.980, 1.991, 1.996, 2.000 e 2.010) foram ajustados de forma a 

se obter o seguinte gráfico: 

 

.  

 

Do gráfico obteve a seguinte equação: 

 

=  0*0292,0*12656int[ tte  ] 

 

onde:  

 

e  = 2,71828182845904 

t   = Ano final  

tO = Ano inicial 

 

Com este procedimento resulta o quadro e o gráfico a seguir. 
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Visualização de Todas as Curvas Estudadas 

 

O quadro a seguir apresenta um comparativo das curvas estudadas, no qual são 

evidenciados os períodos de análise e as taxas de crescimento resultantes. 

 

Este quadro consiste em um resumo comparativo das curvas selecionadas, com a 

população projetada a partir do ano de 2.012 e período de projeção de 30 anos, 

sendo a população base 2.010 conforme censo do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

 

Para as projeções aritmética e geométrica foi adotado o período de 2.000 a 2.010 

para determinação da taxa de crescimento populacional segundo estes modelos, as 

quais estão mais compatíveis com a realidade de crescimento populacional regional 

e estadual, já que configuram uma caracterização mais recente do município. 
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Comparativo Resende/Itatiaia 

 

Considerou-se válida a ideia de realizar um comparativo entre os municípios de 

Itatiaia e Resende, já que estes são municípios vizinhos e este fator pode possuir 

interferência significativa na população residente em Itatiaia. Esta condição é 

justificada, pois uma tendência que pode ser observada nestes municípios é de que 

muitas pessoas moram em Resende e trabalham em Itatiaia. 

 

Desta forma, apesar de possuir um atrativo industrial, Itatiaia pode não ter 

crescimentos populacionais expressivos, ou seja, além dos que já tem ocorrido 

devido à proximidade da localidade com municípios de maior porte como Resende, 

que é o grande polo industrial e populacional da região, e esta tendência observada, 

das pessoas morarem em maiores cidades e trabalharem onde se encontram os 

polos industriais deve continuar ocorrendo.  

 

Para realizar um comparativo de como foi o crescimento populacional em Resende, 

observou-se o crescimento que ocorreu à época em que o município de Resende 

tinha população próxima a que hoje tem Itatiaia, uma vez que é muito mais fácil uma 

cidade de pequeno porte ter um crescimento elevado do que uma cidade grande ter 

um crescimento expressivo. 

 

A tendência mostra que pelas limitações urbanas, em média há a redução nos 

índices de crescimento com o decorrer dos anos. 
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A taxa de crescimento populacional média anual entre os anos de 1.980 e 2.010 

equivale a 3.89% no município de Resende. No município de Itatiaia esta taxa 

equivale a 2.88%. (F/P)^(1/n)-1= taxa anual (28.783/12.294)^(1/30)-1 = 0.02876  

 

Considerações e Conclusões 

 

Dentre os estudos analisados, optou-se pela adoção do crescimento geométrico, 

que é o mais representativo. Da forma natural, sem variações de cenários ou 

condições especiais a tendência é a ocorrência do crescimento geométrico com 

taxas decrescentes. 

 

Determinada a população residente por região, necessitou-se estimar a população 

flutuante de cada região. 
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Foram usados três parâmetros para esta determinação: 

 

 População Flutuante em função da quantidade de hotéis e pousadas 

(conforme relação da Prefeitura) e uma média da capacidade máxima 

de cada hotel/pousada; 

 População Flutuante de Permanência Parcial, que seriam pessoas que 

utilizam somente restaurantes, bares, etc.; e 

 População Flutuante de Domicílios, que seriam pessoas que utilizam 

suas residências somente em fins de semana, férias, etc. 

 

Utilizando-se estes parâmetros, a população flutuante de cada região é a seguinte: 

 

Sendo assim, a população total e urbana de 2.010 de cada região será a seguinte 

para o prosseguimento dos estudos: 

 

Para efeito de cálculo, como não possuímos informações específicas do percentual 

urbano por região, sendo que o IBGE informou somente o índice para o município de 

Itatiaia, optou-se por utilizar o mesmo dado oficial para todas as regiões.  
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Para o Núcleo Central Urbano, Granja Itaúna (Benfica) e Parque Nacional adotou-se 

neste estudo a aplicação inicialmente da taxa geométrica de 1,53% ao ano, que 

ocorreu no período de 2.000 a 2.010, a qual foi reduzida gradativamente para 1,48% 

ao ano no final do período em estudo. 

 

Em função de Penedo, Maringá e Maromba serem potenciais áreas de crescimento, 

foi considerada uma taxa diferenciada de crescimento anual de 2% ao ano até o final 

do período estudado. 

 

Com a adoção das condições apresentadas, para o município de Itatiaia temos 

inicialmente uma taxa de 1,75%, a qual foi praticamente mantida, passando para 

1,74% em 2.017 até o final do período em estudo. 

 

A seguir são apresentados os quadros da Evolução Populacional para o município 

de Itatiaia e posteriormente para cada região separadamente. 
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Tabela 27 - Projeção Populacional - Município de Itatiaia 
 

 

 

  



 

  108         

Tabela 28 - Projeção Populacional - Núcleo Central Urbano 
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Tabela 29 - Projeção Populacional - Penedo 
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Tabela 30 - Projeção Populacional - Maringá 
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Tabela 31 - Projeção Populacional - Maromba 
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Tabela 32 - Projeção Populacional - Granja Itaúna e Parque Nacional 
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8. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

 
 

Esta etapa foi fundamentada em visitas técnicas, informações oficiais recebidas da 

Prefeitura Municipal de Itatiaia e Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de 

Janeiro, sobre os serviços e estudos e/ou projetos existentes. 

 

A Prefeitura Municipal de Itatiaia é responsável pelos serviços de Abastecimento 

de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial Urbana e pelo Manejo dos 

Resíduos Sólidos (Terceirizado para a empresa Locanty). De acordo com o Decreto 

Municipal n.º 1599 (em anexo) de 11 de Janeiro de 2.008, os serviços de 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos Domiciliares, 

que estavam sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

passaram a ser novamente de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Públicos.  

 

De acordo com o Memorando n.º 124/2.011 da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, a manutenção e as novas ligações de rede de água potável, 

esgoto sanitário e águas pluviais são realizadas por funcionários da própria 

secretaria, com periodicidade que varia conforme as solicitações pontuais, divididos 

em 02 (duas) equipes: 

 

  NÚCLEO CENTRAL URBANO 

 ÁGUA: 01 encarregado, 01 profissional e 02 ajudantes; 

 ESGOTO SANITÁRIO e ÁGUAS PLUVIAIS: 01 

encarregado, 03 profissionais e 03 ajudantes. 

 PENEDO, MARINGÁ e MAROMBA 

 A manutenção e ligações são realizadas pelas 

Administrações Regionais. 
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Na sequencia será apresentado, primeiramente, uma Caracterização Geral dos 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para posteriormente, 

apresentar o diagnóstico completo dos serviços, para cada região do município, 

conforme Divisão Territorial apresentada no item 2.1.2 deste relatório. 

 

8.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL  

 

8.1.1 Serviço de Abastecimento De Água 

 

A descrição do serviço de abastecimento de água de Itatiaia será apresentada 

conforme os núcleos do município, assim denominados: Núcleo Central Urbano, 

Penedo, Maringá, Maromba e Granja Itaúna (Vila Benfica).  

 

De maneira geral, tem-se que todos os mananciais de captação de água que 

atendem a região são de superfície, com localização em mata fechada, observando-

se, portanto, a presença de mata ciliar em bom estado de preservação, sem a 

ocorrência de atividades humanas, tais como a prática de agropecuária, agricultura, 

extração de areia, entre outros.  

 

Considera-se pouco provável a existência de descartes significativos de efluentes 

domésticos e/ou industriais próximos aos mananciais do município de Itatiaia, pois 

estes se localizam em regiões de mata fechada e de difícil acesso. No entanto, 

existe a possibilidade da ocorrência de lançamentos de efluentes domésticos em 

pontos isolados, eventualmente provenientes de residências, pousadas ou hotéis 

instalados em regiões de mata. 

 

Os sistemas de adução apresentam vazamentos em diversos pontos, o que reflete 

necessidades de melhorias e manutenção da infraestrutura existente. O 

abastecimento de água em Itatiaia não conta com Estações Elevatórias e Estações 

de Tratamento de Água (ETAs), sendo o único tratamento da água captada, 

realizado por desinfecção com pastilhas de hipoclorito de cálcio, e ainda não 
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contempla todos os pontos de captação de água. Os reservatórios apresentam 

capacidades de armazenamento variáveis de 15 m³ a 750 m³, verificando-se em 

alguns subsistemas a inexistência desses ou a ocorrência de reservatórios 

desativados por falta de manutenção. 

 

8.1.2 Serviço de Esgotamento Sanitário 

 

O serviço de esgotamento sanitário do município de Itatiaia, quando existente, 

apresenta-se composto por fossas sépticas (rudimentares), verificadas em alguns 

bairros, residências e instalações hoteleiras, e por redes coletoras de esgoto, 

presentes no Núcleo Central Urbano, Maringá e Maromba. A Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente solicita dos requerentes de novas edificações sistema de tratamento 

composto de fossa, filtro e sumidouro desde 2009. 

 

Quanto ao tratamento dos esgotos, há uma estação de tratamento de esgoto, 

localizada em área pertencente à empresa XEROX, que tem possibilidade de 

atender parte do Núcleo Central Urbano. Há outras três estações de tratamento que 

se encontram em fase de conclusão ou estão em estagio de pré-operação, 

atendendo parcialmente regiões do Núcleo Central Urbano (condomínio particular), 

Maringá e Maromba. Em Penedo e Granja Itaúna (Vila Benfica) não há estações de 

tratamento em operação, sendo o único tratamento do esgoto gerado nestas regiões 

realizado por fossas sépticas. 

 

No Núcleo Central Urbano, os efluentes domésticos gerados são despejados sem 

tratamento adequado em cinco pontos de lançamento no rio Paraíba do Sul, 

conduzidas basicamente pelo Rio Santo Antonio. As regiões de Maringá/Maromba e 

Penedo lançam efluentes gerados nos Rios Preto e das Pedras, respectivamente, 

sendo o esgoto gerado nas regiões de Maringá/Maromba parcialmente tratado pelas 

estações de tratamento existente (implantada em Maringá em 2.011 pela Secretaria 

de Estado do Ambiente (SEA)/Secretaria de Estado de Obras (SEOBRAS) com 

recursos FECAM como contrapartida ao asfaltamento da rodovia desde a Capelinha 
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até Maringá) e, em Penedo, o esgoto gerado é lançado no Rio das Pedras sem 

tratamento algum ou por fossas sépticas individuais. 

 

Não há controle operacional, supervisão e aquisição de dados de todas as 

atividades componentes do serviço de esgotamento sanitário do município de 

Itatiaia, observando-se necessidades de ações de planejamento para este serviço, 

além de realizações de melhorias, por meio de reformas, ampliações, atividades de 

controle e monitoramento entre outros. 

 

Anteriormente à descrição individualizada dos serviços de esgotamento sanitário dos 

núcleos Central Urbano, Penedo, Maringá, Maromba e Granja Itaúna (Vila Benfica), 

será realizada uma exposição geral destes: 

 

A - No Núcleo Central Urbano, Penedo e Granja Itaúna, não existem registros da 

localização exata das redes de esgoto, dados que são fundamentais para a 

construção, reforma e ampliação do serviço de esgotamento sanitário; 

 

B - O município não dispõe de Plano Diretor de Esgotamento Sanitário; 

 

C - A coleta de águas pluviais e esgoto no Núcleo Central Urbano é realizada 

basicamente pelo sistema unitário, com exceção de 20% da rede que recebe 

apenas esgoto, a qual já foi implantada no modelo separador absoluto; 

 

D - O esgoto gerado no Núcleo Central Urbano é lançado em cinco pontos da 

margem do Rio Paraíba do Sul, conforme localização abaixo: 

 

 Ponto 1 – 22° 30’ 18,00” S e 44° 33’ 49,00” O com vazão de 28 m3/h 

(outorgado pela ANA) 

 Ponto 2 - 22° 29’ 59,00” S e 44° 33’ 14,00” O com vazão de 21 m3/h 

(outorgado pela ANA) 
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 Ponto 3 - 22° 31’ 07,00” S e 44° 34’ 37,00” O com vazão de 4,5 m3/h 

(outorgado pela ANA) 

 Ponto 4 - 22° 29’ 36,00” S e 44° 33’ 10,00” O com vazão de 171 m3/h 

(outorgado pela ANA) 

 Ponto 5 - 22° 28’ 4,37” S e 44° 29’ 16,68” O (sem outorga) 

 

E - Não há no Núcleo Central Urbano rede de esgoto capaz de absorver todo o 

esgoto sanitário gerado, em alguns bairros as casas são servidas por fossa 

séptica (sem regulamentação municipal exigindo isto). 

 

F - Penedo não possui rede coletora e estação de tratamento de esgoto, sendo que 

significativo volume de águas residuárias geradas é lançado in natura nos rios e 

córregos da região. A maioria dos hotéis, pousadas e restaurantes possui sistema de 

fossa séptica, mas não há controle da funcionalidade destas, o que acaba 

corroborando com a contaminação do lençol freático. 

 

G - Maringá e Maromba possuem seu sistema de esgotamento sanitário em 

término de implantação. Em pouco tempo ambas as regiões possuirão redes 

coletoras, estações elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto. A companhia 

Águas das Agulhas Negras (Resende - RJ) está operando estes sistemas em fase 

de emergência, mas o Contrato terminou em junho de 2.012. 

 

H - A área rural do Vale do Pavão, como as outras áreas, não possui rede coletora e 

estação de tratamento de esgoto. Todo o esgoto produzido é lançado in natura nos 

rios e córregos da região ou tratado por meio da utilização de fossas sépticas sem 

quaisquer medidas de controle de funcionalidade e eficiência destes dispositivos. 

 

A seguir estão descritos os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário do Núcleo Central Urbano, Penedo, Maringá, Maromba, Granja Itaúna (Vila 

Benfica) e as Áreas Rurais. 
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8.2 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

8.2.1 Núcleo Central Urbano e Granja Itaúna (Vila Benfica) 

 

Os Núcleos Central Urbano e Granja Itaúna (Vila Benfica) do município de Itatiaia 

são atendidos por 02 sistemas produtores: 

 

 Campo Belo (PRINCIPAL) 

 Cazunga 

 

O sistema produtor Campo Belo atende a Sede do município e a Granja Itaúna, e o 

sistema Cazunga atende os bairros Vila Florida e parte da Vila Esperança. O 

sistema de abastecimento de água do Núcleo Central Urbano conta com uma rede 

de distribuição de água com tubulações de diâmetros variáveis de 50, 100, 150, 200, 

250 e 280 mm, com uma extensão total de aproximadamente 20,2 km. 

 

8.2.1.1 CAMPO BELO (PRINCIPAL) 

 Manancial: Rio Campo Belo 

 Bairros abastecidos: Sede do Município 

 Área da Bacia: 44,2 km2 

Captação 

 Localização geográfica: 

 22o27’54,57”S  

 44o36’13,00”O  

 Altitude = 669 m. 

 Endereço: Estrada Usina Velha S/N 

 Proprietário da Área: Ampla 
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 Classificação do manancial segundo CONAMA 357/05: Classe l. Conforme 

resultados de ensaios de qualidade de água realizados pela Secretaria do 

Meio Ambiente. 

 

 
Figura  17 - Captação Campo Belo 
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Figura  18 - Bacia da Captação Campo Belo 

 
 
Estação de Tratamento - ETA 

 Não existe Estação de Tratamento de Água para o sistema Campo Belo. É 

feita apenas a desinfecção simples da água através de cloração com 

pastilhas de Hipoclorito de Cálcio. A cloração é feita de modo contínuo e a 

reposição das pastilhas é realizada de acordo com o consumo. 

 

A Vazão da captação à rede de distribuição é de 105 L/s com adutoras de 100 mm 

(FD), 150 mm (PVC) e 200 mm (PEAD) de diâmetro. 
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Figura  19 - Adutora de Água Tratada 

 
Reservatórios 

 Vila Pinheiro (DESATIVADO) 

 Localização geográfica: 

 22°27'54,57"S  

 44°36'13,00"O 

 Altitude = 461 m 

 Capacidade = 750 m³ 

 Apoiado 

 Morro do Cruzeiro 

 Localização geográfica: 

 22°29'55,50"S  

 44°34'03,58"O 

 Altitude = 444 m 
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 Capacidade = 750 m³ 

 Apoiado 

 Vila Esperança (DESATIVADO) 

 Localização geográfica: 

 22°30'5,87"S  

 44°35'0,48"O  

 Altitude = 436 m 

 Capacidade =60 m³ e 12 m³ 

 Apoiado e Elevado 

Rede de Distribuição (secundária) 

 

As tubulações da rede de distribuição das regiões atendidas pelo Sistema Campo 

Belo são em PVC e possuem diâmetros de 50 mm. Estas formam a rede secundária 

alimentada pelas adutoras e subadutoras que fazem distribuição em marcha.  

 

8.2.1.2 CAZUNGA 

 Manancial: Ribeirão Cazunga 

 Bairros abastecidos: Vila Florida e parte da Vila Esperança 

 Área da bacia: 4,4 km2 

Captação 

 Localização geográfica: 

 22°28’59,79”S 

 44°36’33,84”O 

 Altitude: 542 m 
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 Endereço: Estrada Vila Flórida, S/N – Bairro Vila Flórida  

 Proprietário da Área: Sônia Alves Diniz  

Estação de Tratamento - ETA 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Cazunga. É feita somente a 

cloração da água distribuída através de pastilhas de hipoclorito de Cálcio. 

 
Figura  20 - Captação Cazunga 

 
Figura  21 - Tratamento da Água Bruta 
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Figura  22 - Bacia da Captação Cazunga 

Reservatórios 

 Cazunga (DESATIVADO) 

 Localização geográfica: 

 22°30'5,87"S  

 44°35'0,48"O 

 Altitude = 532 m 

 Capacidade = 60 m³ 

 Apoiado 
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Figura  23 - RAP Cazunga (Desativado) 

Rede de Distribuição 

 

Rede de distribuição primária 

Possui duas linhas de PVC que saem da Captação, sendo uma de 50 mm e outra de 

100 mm. 

 
Figura  24 - Adutora de Água Tratada 
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Rede de distribuição secundária 

 

As redes de distribuição dos bairros atendidos pelo Sistema Cazunga são em PVC e 

possuem diâmetros de 50 mm. 

 

8.2.1.3 Conclusão Núcleo Central Urbano 

 

De maneira geral, têm-se as seguintes conclusões e recomendações: 

 

Pela Norma Brasileira de Abastecimento de Água todo manancial superficial deve ter 

ao menos uma filtração como tratamento. 

 

A) As unidades existentes estão em estado precário, exigindo intervenções em 

praticamente todo o sistema, tais como captações adequadas, estações de 

tratamento de água, adutoras, reequacionamento piezométrico com novas 

redes e reservatórios e ligações domiciliares com hidrometração e cavaletes 

padronizados; 

B) Há a necessidade de implantação de Estações de Tratamento de Água no 

mínimo com filtração, para o atendimento das condições legais estabelecidas 

para a qualidade da água produzida e distribuída (Portaria 2.914 do Ministério 

da Saúde, Decreto 5.440/05 e Leis Federais 8.987/95 e 11.445/07); 

C) Recomenda-se a implantação de setorização de abastecimento, com 

reservação adequada e controle piezométrico da distribuição de água. 

D) Recomenda-se a implantação de micro medidores (hidrômetros), para evitar o 

desperdício de água e propiciar arrecadação adequada. 

E) No processo de tratamento vigente, devem ser implantadas unidades de 

fluoretação, conforme recomenda a legislação.   
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Em relação ao serviço de abastecimento de água do Núcleo Central Urbano e 

Granja Itaúna, recomenda-se incluir o atendimento ao Distrito Industrial, de maneira 

a permitir recursos adicionais proporcionados por tarifas industriais, com vistas a 

melhorar aspectos de sustentabilidade econômica na prestação dos serviços. Além 

disto, recomenda-se também a utilização de apenas um sistema produtor, que 

corresponde ao sistema Campo Belo, e a desativação do sistema Cazunga, de 

forma a proporcionar melhores condições da prestação dos serviços em regime de 

eficiência. 

 

Na sequencia é apresentado o desenho dos Sistemas que atendem o Núcleo 

Central Urbano do município de Itatiaia, com a localização das principais unidades. 
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8.2.2 Penedo 

 

O serviço de abastecimento de água do núcleo de Penedo conta com uma rede de 

distribuição que apresenta extensão total aproximada de 15 km, com diâmetros 

variáveis de 75, 100, 180 e 200 mm. A área de Penedo é atendida por 05 sistemas 

produtores: 

 

 Palmital (PRINCIPAL) 

 Fazenda da Serra 

 Jambeiro 

 FF (Particular) 

 Aníbal (Particular) 

 
A seguir são apresentadas características de cada um destes sistemas. 

 

8.2.2.1 Sistema Produtor Palmital (Principal) 

 Manancial: Rio Palmital 

 Bairros abastecidos: Vale do Ermitão, África e centro de Penedo 

 Área da bacia: 3,3 km2 

Captação 

 Localização geográfica: 

 22o25’33,81”S  

 44º32’51,50”O  

 Altitude: 628 m 

 Endereço: Rua L, S/N – Bairro Vilage 

 Proprietário da Área: Antônio Carlos Borges Camanha 

 Classificação do manancial segundo CONAMA 357/05: Classe l 
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Figura  25 - Captação Palmital 

 

 
Figura  26 - Bacia da Captação Palmital 
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Estação de Tratamento - ETA 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Palmital. É feita somente a 

cloração da água distribuída através de pastilhas de hipoclorito de Cálcio. 

 
 

Figura  27 - Tratamento da Água Bruta 

Reservatórios 

 Formigueiro 

 Localização geográfica: 

 22°26'57,59"S  

 44°31'45,14"O 

 Altitude = 465 m 
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 Capacidade = 140 m³ 

 Apoiado 

 

Figura  28 - RAP Formigueiro 

Rede de Distribuição (secundária) 

 

As redes de distribuição dos bairros atendidos pelo Sistema Palmital são em PVC e 

possuem diâmetros de 50 mm. 

 
8.2.2.2 Sistema Produtor Fazenda Da Serra 

 Manancial: Ribeirão Bonito 

 Bairros abastecidos: Fazenda da Serra, Jardim Martinelli e Marechal Jardim 

 Área da bacia: 6,7 km2 

Captação 

 Localização geográfica: 

 22º27’01,02”S  

 44º33’24,48”O 
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 Altitude: 543 m 

 Endereço: Estrada Fazenda da Serra, S/N 

 Proprietário da Área: Armando Luiz de Paiva Chaves 

 

Figura  29 - Captação Fazenda da Serra 
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Figura  30 - Bacia da Captação Fazenda da Serra 

 

Estação de Tratamento - ETA 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Fazenda da Serra. Neste não é 

feito nenhum tipo de tratamento na água captada, nem cloração. 

Reservatório 

 Vale dos Reis 

 Localização geográfica: 

 22°27'20,40"S  

 44°29'37,35"O  

 Altitude = 412 m 

 Capacidade = 60 m³ 

 Apoiado 
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Figura  31 - RAP Vale dos Reis 

Obs.: O filtro que aparece na foto encontra-se desativado. 

 
Rede de Distribuição 
 

Rede de distribuição primária 

Existe uma adutora em ferro fundido de 200 mm de diâmetro, que inicia na captação 

Fazenda da Serra e auxilia no abastecimento do bairro Jardim Martineli (localizado 

em Penedo). A partir desta adutora, há duas ramificações de 75 mm cada, que 

iniciam na caixa localizada na Av. Tramujas Mader e abastecem os bairros Marechal 

Jardim (parte) e a entrada de Penedo (Portal). Esta adutora principal, de 200 mm, 

ainda abastece o reservatório apoiado RAP Vale dos Reis. Todo o abastecimento é 

realizado por gravidade.  

 

Rede de distribuição secundária 

As redes de distribuição dos bairros atendidos pelo Sistema Fazenda da Serra são 

em PVC e possuem diâmetros de 50 mm. A rede de distribuição secundária que 

inicia no reservatório apoiado Vale dos Reis abastece os bairros Vale dos Reis, 

Jardim das Rosas e parte do Marechal Jardim. 
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8.2.2.3 Sistema Produtor Jambeiro 

 Manancial: Córrego do Sertão 

 Bairros abastecidos: Jambeiro e parte do África.  

Captação 

 Localização geográfica: 

 22º26’27,27”S  

 44º32’22,03”O 

 Altitude: 432 m 

 Endereço: Bairro Jambeiro 

 Proprietário da Área: Cláudio Barcelos Cotrim 

 Adução por recalque (Q media de 8,1 m³/h) 

 

Figura  32 - Captação Jambeiro 
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Estação de Tratamento - ETA 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Jambeiro. Atualmente neste 

sistema é feita somente a cloração da água distribuída com pastilhas de 

hipoclorito de Cálcio. 

 
 
Reservatório 

 Jambeiro 

 Localização geográfica: 

 22°26'26,2"S  

 44°32'14,3"O  

 Altitude = 504 m 

 Capacidade =180 m³ 

 Apoiado 

 

Figura  33 - RAP Jambeiro 
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ANTIGAMENTE, na mesma área do RAP Jambeiro, funcionava uma estação de 

tratamento de água (FILTRO LENTO), mas hoje esta encontra-se desativada. 

 

 

Figura  34 - Estação Desativada 
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8.2.2.4 Sistema Produtor FF 

 Manancial: Ribeirão das pedras  

 Bairros abastecidos: Ruas FF e GG 

 Reservatório: FF com volume de 15 m³ (Desativado) 

 Classificação do manancial segundo CONAMA 357/05: Classe l 

 Tratamento: Não existe ETA nesta captação, no momento não está sendo 

feita a cloração e não está sendo utilizado o reservatório por falta de 

manutenção. 

 

Figura  35 - Sistema FF 

 
8.2.2.5 Sistema Produtor Anibal (Particular) 

 Manancial: Rio dos Eucaliptos. 

 Bairros abastecidos: Village.  

 Reservatório: Não possui 

 Não existe ETA nesta captação e no momento não está sendo feita a 
coloração. 
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Figura  36 - Sistema Anibal 

 
  



 

  141         

8.2.2.6 Conclusão Penedo 

 

De maneira geral, têm-se as seguintes conclusões e recomendações: 

 

Pela Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2.011, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, todo manancial superficial 

deve ter ao menos uma filtração como tratamento. 

 

A) As unidades existentes estão em estado precário, exigindo intervenções em 

praticamente todo o sistema, tais como captações adequadas, estações de 

tratamento de água, adutoras, reequacionamento piezométrico com novas 

redes e reservatórios e ligações domiciliares com hidrometração e cavaletes 

padronizados, resultando nos frequentes desabastecimentos ocorridos nos 

últimos anos. 

B) Há a necessidade de implantação de Estações de Tratamento de Água no 

mínimo com filtração, para o atendimento das condições legais estabelecidas 

para a qualidade da água produzida e distribuída (Portaria n.º 2.914 do 

Ministério da Saúde, Decreto 5.440/05 e Leis Federais 8.987/95 e 11.445/07); 

C) Recomenda-se a implantação de setorização de abastecimento, com 

reservação adequada e controle piezométrico da distribuição de água. 

D) Recomenda-se a implantação de micro medidores (hidrômetros), para evitar o 

desperdício de água e propiciar arrecadação adequada. 

E) No processo de tratamento vigente devem ser implantadas unidades de 

fluoretação, conforme recomenda a legislação.   

 

Em Penedo, sugere-se a desativação dos subsistemas menores e a adoção, para 

efeitos operacionais, de poucos sistemas produtores, sendo o mais adequado o 

sistema Fazenda da Serra. Para o caso da necessidade de mais um sistema 

produtor, recomenda-se o sistema Palmital, em razão das cotas altas em que as 
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unidades desse se encontram. Esse fato proporciona reduções nos custos de 

energia para atender as regiões mais elevadas da área urbana. 
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8.2.3 Maringá 

 

A área de Maringá é atendida por 01 sistema produtor: 

 

Captação 

 Manancial Rio Preto 

 Localização geográfica: 

 22°19'50,54"S  

 44°34'54,35"O  

 

 Endereço: Estrada Mauá Maromba Km 6 – Bairro Maringá 

 Proprietário da Área: Nilson Nunes Dos Santos 

 

Figura  37 - Captação Maringá 
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Estação de Tratamento – ETA 
 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Maringá. Atualmente neste 

sistema não é feito nenhum tipo de tratamento na água captada, nem 

cloração. 

 

Reservatórios 

 Maringá 

 Localização geográfica: 

 22°19'49,89"S  

 44°34'54,54"O  

 Capacidade =15 m³ 

 Duas Caixas d´água com Capacidade de 5 m³ cada 

 Reservatório apoiado com capacidade de 5 m³. 
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Figura  38 - Reservatório Maringá 

 

Rede de Distribuição (secundária) 

 

As redes de distribuição dos bairros atendidos pelo Sistema Maringá são em PVC e 

possuem diâmetros de 50 mm, com extensão de aproximadamente 2,9 km. 

 

8.2.3.1 Conclusão Maringá 

 

De maneira geral, têm-se as seguintes conclusões e recomendações: 

 

Pela Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2.011, do Ministério da Saúde, todo 

manancial superficial deve ter ao menos uma filtração como tratamento. 

 

A) As unidades existentes estão em estado precário, exigindo intervenções em 

praticamente todo o sistema, tais como captações adequadas, estações de 

tratamento de água, adutoras, reequacionamento piezométrico com novas 
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redes e reservatórios e ligações domiciliares com hidrometração e cavaletes 

padronizados; 

B) Há a necessidade de implantação de Estações de Tratamento de Água no 

mínimo com filtração, para o atendimento das condições legais estabelecidas 

para a qualidade da água produzida e distribuída (Portaria 2.914 do Ministério 

da Saúde, Decreto 5.440/05 e Leis Federais 8.987/95 e 11.445/07); 

C) Recomenda-se a implantação de setorização de abastecimento, com 

reservação adequada e controle piezométrico da distribuição de água. 

D) Recomenda-se a implantação de micro medidores (hidrômetros), para evitar o 

desperdício de água e propiciar arrecadação adequada. 

E) No processo de tratamento vigente, devem ser implantadas unidades de 

fluoretação, conforme recomenda a legislação.   

 

Para as regiões de Maringá, Maromba e Vale do Pavão (Área Rural), pode-se 

utilizar um único sistema produtor, o que proporciona menores custos operacionais e 

melhor garantia e acompanhamento da qualidade da água produzida. 

 

Em virtude da distância do Vale do Pavão em relação às outras duas regiões, 

sugere-se a implantação de um polo de tratamento simplificado com filtração, 

desinfecção e fluoretação. 
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8.2.4 Maromba 

 

A área de Maromba também é atendida somente por 01 sistema produtor: 

 

Captação 

 Manancial: Rio Monjolo 

 Localização geográfica: 

 22º 19’ 92,9” S  

 44º 36’ 06,0” 

 Altitude: 1282 m 

 Endereço: Bairro Maromba 

 Proprietário da Área: Helena Maria Bulher 

 Não é realizado nenhum tipo de tratamento 

 Área da bacia: 1,4 km2 

 
Figura  39 - Captação Maromba 
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Figura  40 - Bacia da Captação Maromba 

 
Estação de Tratamento – ETA 
 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Maromba. Atualmente neste 

sistema não é feito nenhum tipo de tratamento na água captada, nem 

cloração. 

Reservatórios 

 Atualmente não existem reservatórios implantados no sistema Maromba.  

Rede de Distribuição (secundária) 

 

As redes de distribuição dos bairros atendidos pelo Sistema Maromba são em PVC e 

possuem diâmetros de 50 mm, com extensão aproximada de 1,5 km. 
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8.2.4.1 Conclusão Maromba 

 

De maneira geral, têm-se as seguintes conclusões e recomendações: 

 

Pela Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2.011, do Ministério da Saúde, todo 

manancial superficial deve ter ao menos uma filtração como tratamento. 

 

A) As unidades existentes estão em estado precário, exigindo intervenções em 

praticamente todo o sistema, tais como captações adequadas, estações de 

tratamento de água, adutoras, reequacionamento piezométrico com novas 

redes e reservatórios e ligações domiciliares com hidrometração e cavaletes 

padronizados; 

B) Há a necessidade de implantação de Estações de Tratamento de Água no 

mínimo com filtração, para o atendimento das condições legais estabelecidas 

para a qualidade da água produzida e distribuída (Portaria  2.914 do 

Ministério da Saúde, Decreto 5.440/05 e Leis Federais 8.987/95 e 11.445/07); 

C) Recomenda-se a implantação de setorização de abastecimento, com 

reservação adequada e controle piezométrico da distribuição de água. 

D) Recomenda-se a implantação de micro medidores (hidrômetros), para evitar o 

desperdício de água e propiciar arrecadação adequada. 

E) No processo de tratamento vigente, devem ser implantadas unidades de 

fluoretação, conforme recomenda a legislação.   

 

Conforme foi mencionado, no caso da descrição de Maringá, pode-se utilizar um 

único sistema produtor para a região. 
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8.2.5 Áreas Rurais 

 

Captação 

 Manancial: Rio Pavão. 

 Bairros abastecidos: Vale do Pavão 

 

 

Figura  41 - Captação Vale do Pavão (Área Rural) 
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Estação de Tratamento - ETA 

 Não existe Estação de Tratamento no sistema Vale do Pavão. Atualmente 

neste sistema não é feito nenhum tipo de tratamento na água captada, nem 

cloração. 

Reservatórios 

 Atualmente não existem reservatórios implantados no sistema Vale do Pavão.  

Rede de Distribuição (secundária) 

 

As redes de distribuição dos bairros atendidos pelo Sistema Vale do Pavão são em 

PVC e possuem diâmetros de 50 mm. 

 

8.2.6 Monitoramento da Qualidade da Água 

 

Diversos pontos estratégicos da rede hidrográfica que compreende o município de 

Itatiaia são monitorados continuamente pela Secretaria de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal. Os locais que passam por monitoramento podem ser divididos 

em três frentes de avaliação:  

 

 Água utilizada para consumo humano em quatro escolas de Maromba;  

 Pontos para análise de balneabilidade dos rios de Itatiaia, denominados: Bem 

Fica, Balneário, Paredão, Três Cachoeiras, Cachoeira de Deus e Três Bacias; e 

 Locais próximos aos mananciais utilizados para captação de água. 

 

Os relatórios das análises realizadas nas escolas de Maromba e locais próximos às 

captações de água ocorrem com frequência semanal, enquanto as análises nos 

locais para análise de balneabilidade são feitas bimestralmente. Os parâmetros de 

qualidade da água avaliados são: pH, Cor, Turbidez, Coliformes Totais e Coliformes 

Termotolerantes, Oxigênio Dissolvido (OD), Temperatura e Cloro Residual Livre 

(CRL), sendo este último parâmetro não realizado para a avaliação de 

balneabilidade. Os resultados das análises encontram-se em anexo. 
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Os locais amostrados próximos das captações são: Campo Belo, Fonte V. Maia e 

Vila Flórida na região do Núcleo Central Urbano, além de Fazenda da Serra, 

Jambeiro e Palmital na região de Penedo.  

 

No Núcleo Central Urbano e na região de Penedo existem ao todo 19 e 7 pontos de 

amostragem de água tratada, respectivamente, localizados na rede de distribuição. 

A maioria dos pontos está representada nas figuras abaixo.  

  

 
Figura  42 - Pontos de Amostragem de Água Tratada (NCU) 

Fonte: Google, 2.011. 
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Figura  43 - Pontos de Amostragem de Água Tratada (Penedo) 

Fonte: Google, 2.011. 
 

Na tabela apresentada na sequencia estão listados todos os pontos de amostragem 

de água dos Núcleos Central Urbano e Penedo. 
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Tabela 33 - Locais de Amostragem (NCU e Penedo) 

Região: CENTRAL URBANO Pontos Endereço 

Vila Esperança P.I.08 Juliana Campos Neves (Final) 

Jardim Itatiaia P.I.17 Hospital Municipal 

Jardim Itatiaia P.I.18 Rua 39 

Vila Esperança (final) P.I.28 Juliana Campos Neves 

Linha Velha Norte P.I.01 Otacílio J.da Silva 

Jardim Paineiras P.I.03 Valdemar Bernardes – Maçonaria 

Vila Pinheiro P.I.14 Rua Cabiúna 

Vila Maia P.I.15 Fonte Vila Maia 

Campo Alegre P.I.13 Roberto Cotrim/João Maurício M Costa 

Vila Odete P.I.05 Osmar Amorim/13 de Maio-(creche) 

Vila Flórida (Início) P.I.22 Rua das Acácias – final 

Vila Magnólia P.I.07 Bom Jesus do Santana 

V. Martins P.I.11 José Martins de Oliveira 

V. Paraíso P.I.38 Alcino Bernardes 

V. Carolina P.I.24 Feliciano Bernardes 

V. Maia P.I.06 Associação de moradores 

Belos Prados P.I.02 Lúcio Bernardes 

Centro P.I.19 Praça Mariana Rocha Leão 

Vila Esperança P.I.30 Juliana Campos Neves (Posto de Saúde) 

Região: PENEDO Pontos Endereço 

Vale do Ermitão P.P.02 Pousada Terra Nova (Est. Vale do Ermitão) 

Jambeiro P.P.38 Rua José Ferreira (Final) 

Jardim das Rosas P.P.45 Entrada do Condomínio 

Formigueiro (180) P.P.20 Av. das Mangueiras – Palhoça 

Penedo (180) Final P.P.55 Av. das mangueiras (Haras) 

Marechal Jardim P.P.60 Antes do Bar 

Jambeiro (Início) P.P.39 Inicio 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itatiaia – PMI. 

 

A Prefeitura não dispõe de informações de pontos de amostragem de água nas 

regiões de Maringá, Maromba e nas áreas rurais. 
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Os resultados das análises de balneabilidade dos rios do município de Itatiaia 

(laudos em anexo), referentes aos meses de Janeiro, Março, Maio e Setembro do 

ano de 2.011 indicam valores similares de pH, turbidez, temperatura e OD para 

todos os pontos de amostragens. Os pontos de amostragens Paredão e Três 

Cachoeiras apresentaram os maiores valores das análises de coliformes 

termotolerantes juntamente com os menores valores de OD, o que indica maior grau 

de poluição nestes locais em relação aos demais pontos avaliados. 

 

Laudos de análises de amostragens realizadas entre outubro de 2.010 e outubro de 

2.011, indicam resultados de pH dentro dos valores limítrofes estabelecidos, exceto 

para o ponto localizado na Fonte Vila Maia que apresentou pH abaixo de 6 em todas 

as amostragens (A água da fonte Vila Maia é obtida de fonte natural de origem 

subterrânea e se enquadra na resolução 25/76 e 54 de 15/06/2.000 do Ministério da 

Saúde.  

 

Os resultados das análises realizadas entre os meses de outubro de 2.010 a outubro 

de 2.011, demonstram que os pontos de amostragens Vila Flórida (PI22), V. 

Esperança (PI08), Fazenda da Serra (Marechal Jardim PP06) e Campo Belo (Belos 

Prados PI02) correspondem aos locais que apresentam qualidade da água 

insatisfatória quanto ao nível de potabilidade, pois, de maneira geral, os parâmetros 

avaliados nas amostragens feitas, situaram-se acima do valor máximo permitido 

(VMP) conforme especificações da Portaria n.° 2.914,de 12 de dezembro de 2.011. 

(laudos em anexo). 

 

O histórico de análises entre outubro de 2.010 e 2.011 permite notar que entre os 

meses de novembro a fevereiro pode-se verificar mais pontos de amostragens com 

parâmetros acima do VMP, além dos quatro pontos já citados. Este fato pode ser 

relacionado ao período em que Itatiaia recebe um maior número de turistas.  

 

Mesmo não sendo suficientes para caracterizar a qualidade da água fornecida, as 

análises em amostras de água potável utilizada para consumo humano em escolas 
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de Maromba, realizadas nos dias 09 e 23 agosto de 2.011 e 29 de setembro de 

2.011 revelam valores de pH dentro da faixa limite estabelecida pela Portaria n.° 

2.914 de 12 de dezembro de 2.011, a qual recomenda no Art. 39 , 1° parágrafo, que 

o pH para águas de distribuição deve ser mantido entre 6,0 e 9,5. Os resultados 

obtidos das análises de cor e turbidez ficaram abaixo do valor máximo permitido 

(VMP), segundo a mesma resolução, que correspondem a 15 (unidade Hazen) e 5 

UT (unidade de turbidez), respectivamente. A presença de coliformes totais ocorreu 

em todas as amostras avaliadas, enquanto os coliformes termotolerantes não foram 

identificados nas três datas de amostragens, com exceção no laudo da Creche 

Antônia S. de Paiva.  

 

Tirando os efeitos das características da rede de distribuição que possam alterar a 

qualidade da água, tais como pontos baixos com concentração de sólidos 

sedimentados, tubulações de ferro fundido que possam agregar cor à água, a 

qualidade água distribuída é a mesma da qualidade da água bruta, recebendo 

apenas cloração. 

 

8.2.7 Disponibilidade Hídrica 

 

É necessário o conhecimento da capacidade de água outorgável que cada 

manancial escolhido poderá fornecer.  

 

A portaria SERLA n° 567 de 7 de maio de 2.007 estabelece critérios gerais e 

procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e emissão de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de 

Janeiro. O artigo 18 da portaria n° 567 estabelece que a vazão máxima outorgável, 

corresponde a 50% da Q7,10 do curso de água junto à seção de interesse. Também 

estabelece que o cálculo da vazão de referência (Q7,10), deve ser feita a partir de 

estudos de regionalização disponíveis, contemplando a análise estatística de séries 

históricas de vazão do curso d’água, quando existirem. 
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Em análise preliminar verificou-se que a vazão de referência projetada de cada um 

dos pontos de captação serão tais: 

 

 Campo Belo = 180 L/s 

 Fazenda da Serra e Palmital = 87 L/s 

 Rio Monjolo = 20 L/s 

 Rio Preto = 15 L/s 

 

No entanto, devido à ausência de dados de medição nessas bacias, verifica-se a 

necessidade de refinamento dessas análises quando da elaboração e licenciamento 

dos projetos. O manancial Fazenda da Serra, por exemplo, apresenta vazões 

mínimas aparentemente superiores a calculada. 

    

8.2.7.1 Cálculo da Vazão Mínima e da Vazão Outorgável 

 

Para calcular a vazão outorgável, se deve verificar a vazão mínima ou crítica de 

cada um dos mananciais escolhidos para a captação de água. A vazão mínima é 

calculada através de dados históricos de postos fluviométricos do curso d’água 

analisado. Dois métodos têm sido adotados para a determinação dessa vazão, a Q90 

e a Q7,10. Usualmente o valor da Q7,10 é mais restritiva e é utilizada em diversas 

legislações ambientais de proteção da qualidade de corpos d’água , bem como em 

estudos de abastecimento de água e outorga pelo uso da água. 

 

A Q7,10 pode ser entendida como o valor que pode se repetir, probabilisticamente, a 

cada 10 anos (período de retorno de 10 anos), compreendendo a menor média 

obtida em 7 dias consecutivos. Para sua obtenção, basta possuir a série histórica do 

posto fluviométrico. 

 

Devido à baixa quantidade de postos fluviométricos espalhados pelo Brasil, é difícil 

existir um posto próximo da região estudada ou quando existe, possuem poucos 

dados ou eles não são confiáveis para a análise. Quando tal situação ocorre, 
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permite-se a regionalização das vazões, por meio do qual as informações de 

estações fluviométricas existentes e associadas a bacias de drenagem com 

características semelhantes à da área estudada são adimensionalizadas e 

analisadas em seu conjunto, para que, em seguida, possam ser espacializadas e, 

finalmente empregadas para se estimar as vazões características em locais não 

medidos (Naghettini, 2.004). 

 

Com isso, utiliza-se o conceito de descarga específica (L/s.km²). Conhecida a área 

de drenagem da região de estudo, e adotando-se um valor de descarga específica 

(advinda dos estudos de regionalização), o produto de ambos conduz a vazão do 

curso d’água. 

 

Através de um trabalho patrocinado pelo governo de Minas Gerais, pela Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM), pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), além de outras instituições, denominado Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Estado de Minas Gerais – ZEE, o volume 3 que contem a componente de 

hidrologia, demonstra um amplo estudo sobre a coleta de dados de postos 

fluviométricos da região e seus respectivos valores da vazão crítica Q7,10 

(http://www.redeapasul.com.br/publicacoes/publicacoes_zee.html). Na página 178, 

pode ser visualizada uma tabela, reproduzida parcialmente abaixo, contendo 

informações sobre a da Estação Fluviométrica Visconde de Mauá. 

  

http://www.redeapasul.com.br/publicacoes/publicacoes_zee.html
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Tabela 34 - Dados Fluviométricos 

 

 

Essa estação está localizada a apenas 5 km em linha reta do distrito de Maromba. 

 

Através desse trabalho, pode-se encontrar o valor da descarga específica de 11,26 

L/s.km² para a estação Visconde de Mauá e regionalizar para as bacias de 

drenagem dos mananciais do presente relatório as quais possuem características 

semelhantes. 

 

O quadro abaixo mostra para cada manancial do estudo os valores da Q7,10, e da 

vazão outorgável cujo critério estabelecido pela portaria SERLA n° 567 é que a 

vazão máxima outorgável corresponde a 50% da Q7,10 do curso de água junto à 

seção de interesse. 

Tabela 35 - Vazão Outorgável 
Cidade Manancial Área (km²) Q7,10 (l/s) Q outorgável (l/s) 

Itatiaia Campo Belo 44,2 497,8 248,9 

Penedo Fazenda da Serra 6,7 75,5 37,7 

Penedo Palmital 3,3 37,2 18,6 

Maromba Monjolo 1,4 15,8 7,9 

Maromba Rio Preto 25,6 288,3 144,2 
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As estações fluviométricas Resende, Itatiaia e Queluz estão localizadas próximas ao 

Rio Paraíba do Sul, com isso suas bacias de drenagem não possuem as 

características de serra iguais as dos mananciais propostos. Por isso, foi utilizada 

apenas a estação Visconde de Mauá para regionalizar as vazões dos mananciais. 

 

8.3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

8.3.1 Núcleo Central Urbano e Granja Itaúna (Vila Benfica) 

 

Na área central da cidade, onde existe maior densidade populacional, não há 

tratamento para os esgotos coletados. 

 

Nesta região, o sistema atual se limita a transportar os esgotos até o corpo receptor 

mais próximo (rios ou córregos) de modo que não existe atualmente nenhuma 

elevatória em operação. O sistema de coleta é formado por muitas redes “mistas”, 

que nada mais são do que redes pluviais transportando os esgotos até os rios e 

córregos. A rede coletora de esgotos (rede mista) do núcleo central conta com uma 

extensão aproximada de 63 km (SNIS – 2.010), mas como não existe um cadastro 

adequado esta informação não pode ser validada. 

 

Atualmente, segundo informações repassadas pela Prefeitura Municipal, 

aproximadamente 20% das redes do Núcleo Central Urbano que recebem as 

contribuições de esgoto foram implantadas em modelo separador absoluto, que de 

qualquer forma limita-se a transportar os esgotos e lançá-los “in-natura” no Rio 

Paraíba do Sul e seus afluentes. 

 

Está em fase de implantação uma Estação de Tratamento de Esgoto que atenderá a 

população residente do Condomínio particular Casal Garcia e segundo a empresa 

Faceambiental, que foi responsável pelo projeto, os parâmetros de dimensionamento 

foram os seguintes: 
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 Número de lotes: 320 unidades 

 Taxa de ocupação: 5 habitantes/unidade 

 Número de habitantes: 1600 hab. 

 Consumo de água per capita: 200 l/hab/dia 

 Vazão máxima: 19,20 m³/h 

 Sistema proposto: RAFA (reator anaeróbio de fluxo ascendente) seguido de 

RSB (reator sequencial em batelada, lodos ativados por batelada). 

 Tratamento secundário. 

 

Existe também neste núcleo uma Estação de Tratamento de Esgotos particular, 

localizada em área pertencente à empresa XEROX. Houve uma visita ao local para 

verificar a possibilidade da implantação de uma estação que possa atender toda ou 

parte da região (Núcleo Central Urbano) em conjunto com esta unidade, a qual está 

impedida de servir a XEROX em função do seu posicionamento em relação às 

margens do rio Paraíba do Sul, que é da ordem de 30 m, entretanto, pode servir 

para o caso de sistema público. 

 

8.3.1.1 Conclusão Núcleo Central Urbano 

 
Apesar de ocorrer á coleta dos esgotos por rede mista, foram constatados pontos 

bem definidos dos lançamentos destes esgotos nos córregos. 

Recomenda-se assim o aproveitamento das redes existentes com a construção de 

um sistema de transporte dos esgotos, composto de elevatórias, interceptores e 

emissários, até duas estações de tratamento, uma com localização a margem do rio 

Paraíba e outra na Vila Florida. 

 

Esta poderia ser uma primeira medida para coletar os esgotos gerados e tratá-los, 

minimizando os impactos ambientais em curto prazo. Sequencialmente, e 

gradativamente, as redes mistas seriam substituídas por redes separadoras. Este 

processo proporcionaria melhores condições de sustentabilidade econômica com a 

redução de investimentos iniciais. 
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8.3.2 Penedo 

 

Penedo é um importante ponto turístico do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, 

não possui rede coletora e estação de tratamento de esgoto, sendo que significativo 

volume de águas residuárias geradas é lançado in natura nos rios e córregos da 

região. A maioria dos hotéis, pousadas e restaurantes possui sistema de fossa 

séptica, mas não há controle de funcionalidade destes, o que acaba contribuindo 

com a contaminação do lençol freático. 

 

8.3.2.1 Conclusão Penedo 

 

Sugere-se a curto e médio prazos a adoção de um sistema de coleta e tratamento 

que atenda a área mais adensada (área central, bairros Martinelli e Vale dos Reis). 

 

Para outras regiões, onde a implantação de rede de esgoto fique tecnicamente e 

financeiramente inviável, podem ser mantidas e ampliadas às soluções individuais. 

 

Recomenda-se, portanto, que a Prefeitura Municipal de Itatiaia esteja apta a 

acompanhar e fiscalizar a implantação e a operação dessas unidades. 

 

8.3.3 Maringá 

 

Maringá conta com um sistema em término de implantação, com ETE já operando, 

sendo a obra financiada com recursos do Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM. 

 

A Estação de Tratamento dos Esgotos é do tipo RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente) + BAS (Biofiltro Aerado submerso) com capacidade de tratar efluentes 

gerados por até 5.940 habitantes. 
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8.3.3.1 Descritivo do Sistema Proposto 

 

As informações apresentadas a seguir foram retiradas do relatório final desenvolvido 

pela ENGESAN Engenharia & Saneamento S/C Ltda, elaborado em outubro de 

2.008, referente ao Projeto Executivo do Sistema de Esgoto Sanitário de Maringá. 

 

O projeto optou por conceber duas bacias de esgotamento, com um coletor tronco 

ao longo da estrada que liga as duas localidades, Maromba e Visconde de Mauá. Os 

esgotos produzidos ao norte da área são recolhidos em uma estação elevatória (EE-

1) e recalcados para o PV 8 localizado na Estrada Mauá-Maromba que, por 

gravidade chega à Vila de Maringá, desenvolvendo-se até o seu ponto mais baixo.  

 

Este ponto reúne a maior parcela da contribuição local e, através de uma segunda 

estação elevatória (EE-2), recalca os esgotos para o PV 1 também situado na 

Estrada Mauá-Maromba, a jusante da vila de Maringá, de onde partirá o trecho final 

do coletor tronco, indo, por gravidade, até a Estação de Tratamento. 

 

O estudo do crescimento populacional apresentado no projeto da ENGESAN teve 

por base o número de habitantes apresentados pelos setores censitários de IBGE, 

para o ano de 2.000. 

 

Em face da falta de dados demográficos históricos da localidade em questão, o 

projeto da ENGESAN apresentou hipóteses de crescimento populacional, baseadas 

nas taxas de crescimento verificadas nos municípios de Resende e Itatiaia, no 

período compreendido entre os censos de 1.970 e 2.000, conforme apresentado na 

tabela abaixo. 
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Tabela 36 - Populações Urbanas e Taxas de Crescimento 

 
Fonte: Projeto Executivo do Sistema de Esgoto Sanitário da Vila de Maringá (ENGESAN) 

 

O projeto da ENGESAN também considerou ainda a população flutuante, expressiva 

nas épocas de férias e feriados prolongados, tendo como parâmetros de demanda 

as seguintes condições: 

 

 Taxas de crescimento declinantes, variando de 2 a 3 % ao ano, por 

quinquênio, no período entre 2.000 e 2.025, seguindo a tendência natural de 

saturação de localidades com estas características; e 

 População flutuante = 3,0 vezes a população fixa. 

 Consumo "per capita" de água = 200 l/hab.dia; 

 Coeficiente de retorno = 0,8; 

 Coeficiente do dia de maior demanda (K1) = 1,2; 

 Coeficiente da hora de maior consumo (K2) = 1,5; 

 Comprimento total da rede: 2.484 m; 

 Vazão de infiltração = 0,5 l/s por km de rede; 

 Índice de atendimento = 100% da população urbana. 
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Tabela 37 - Vazões 

 
Fonte: Projeto Executivo do Sistema de Esgoto Sanitário da Vila de Maringá (ENGESAN) 

 

No seminário local foi informado pela comunidade da existência de sistemas 

coletivos – tipo fossa-filtro para tratamento do esgoto gerado. No entanto no projeto 

apresentado estas unidades não existem, tampouco existem informações sobre 

estes através de outras fontes. 

 

8.3.3.2 Conclusão Maringá 

 
Foi elaborado um comparativo da população atendida, utilizando os valores 

apresentados pela empresa ENGESAN e os valores apresentados neste Plano, 

chegando-se à seguinte conclusão: 

 

 Os parâmetros utilizados pela ENGESAN (taxa de crescimento anual e 

população flutuante) foram maiores que os apresentados neste Plano: 

 Final de plano (2.033) da ENGESAN = 5.940 habitantes; 

 Final de plano (2.041) da SERENCO = 5.815 habitantes. 

 

Sendo assim, esse sistema não necessitará de ampliações futuras, somente o 

atendimento ao crescimento vegetativo. 

 

Nas próximas revisões deste Plano Municipal sugere-se uma verificação das 

capacidades do sistema implantado no confronto com as novas demandas 
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decorrentes dos crescimentos populacionais (fixo + flutuante), bem como da área 

territorial da cobertura deste. 

 

Foi verificado que as unidades do sistema sofrem interrupções devido à falta de 

energia na região. Deverá ser contatada a empresa responsável para solucionar os 

problemas e cobrar melhorias nas infraestruturas do sistema elétrico. 

 

Na sequencia é apresentado o desenho do sistema de esgotamento sanitário de 

Maringá, conforme configuração do Projeto da empresa ENGESAN.  
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8.3.4 Maromba 

 

Maromba conta com um sistema em término de implantação, com ETE já operando, 

sendo a obra financiada com recursos do Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM. 

 

A Estação de Tratamento dos Esgotos é do tipo RAFA (Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente) + BAS (Biofiltro Aerado submerso) com capacidade de tratar efluentes 

gerados por até 3.780 habitantes. 

 

8.3.4.1 Descritivo do Sistema Proposto 

 

O estudo do crescimento populacional apresentado no projeto da ENGESAN teve 

por base o número de habitantes apresentados pelos setores censitários de IBGE, 

para o ano de 2.000, tendo como parâmetros os mesmos já apostos no caso de 

Maringá. 

 

No caso da população flutuante, expressiva nas épocas de férias e feriados 

prolongados, foram previstas as seguintes condições: 

 

• Taxas de crescimento declinantes, variando de 2,5% a 1,5% ao ano, por 

quinquênio, no período entre 2.008 e 2.033, seguindo a tendência natural de 

saturação de localidades com estas características; e 

• População flutuante = 3,0 vezes a população fixa. 

• População de 2.172 habitantes, considerada para o ano de 2.008, adotando-se a 

população de 2.005 e um crescimento de 2,75% ao ano no período 2.005/2.008. Daí 

em diante, até o horizonte de projeto (2.033), com taxas declinantes. 

 

A seguir apresenta-se tabela com a projeção populacional prevista ao longo do 

horizonte de planejamento considerado. 
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Tabela 38 - Populações Urbanas e Taxas de Crescimento 

 
 

Fonte: Projeto Executivo do Sistema de Esgoto Sanitário da Vila de Maringá (ENGESAN) 

 
 
A partir da adoção dessas populações e dos parâmetros, abaixo relacionados, o 

projeto da ENGESAN determinou as vazões de contribuição, apresentadas na tabela 

a seguir, que serviram para o dimensionamento do projeto. 

 

Consumo "per capita" de água = 200 l/hab.dia; 

Coeficiente de retorno = 0,8; 

Coeficiente da hora de maior demanda (K1) = 1,2; 

Coeficiente da hora de maior consumo (K2) = 1,5; 

Vazão de infiltração = 0,5 l/s por km de rede; 

Índice de atendimento = 100% da população urbana; 

Comprimento total da rede: 816 m. 

 
Tabela 39 - Vazões 

 
Fonte: Projeto Executivo do Sistema de Esgoto Sanitário da Vila de Maringá (ENGESAN) 

 
Foram diagnosticadas diferenças de valores populacionais apresentados nos 

projetos elaborados pela ENGESAN, tanto para a localidade de Maringá como para 

Maromba, comparados com dados censitários oficiais apresentados pelo IBGE. 
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Neste relatório, optou-se pela adoção dos valores oficiais apresentados pelo IBGE, 

como pode ser observado no estudo populacional apresentado no item 7. 

 

No seminário local foi informado pela comunidade da existência de sistemas 

coletivos – tipo fossa-filtro para tratamento do esgoto gerado. No entanto no projeto 

apresentado estas unidades não existem, tampouco existem informações sobre 

estes através de outras fontes. 

 

8.3.4.2 Conclusão Maromba 

 
Foi elaborado um comparativo da população atendida, utilizando os valores 

apresentados pela empresa ENGESAN e os valores apresentados neste Plano, 

chegando-se à seguinte conclusão: 

 

 Os parâmetros utilizados pela ENGESAN (taxa de crescimento anual e 

população flutuante) foram maiores que os apresentados neste Plano: 

 Final de plano (2.033) da ENGESAN = 3.780 habitantes; 

 Final de plano (2.041) da SERENCO = 3.008 habitantes. 

 

Sendo assim, este sistema não necessitará de ampliações futuras, somente o 

atendimento ao crescimento vegetativo. 

 

Nas próximas revisões deste Plano Municipal sugere-se uma verificação das 

capacidades do sistema implantado no confronto com as novas demandas 

decorrentes dos crescimentos populacionais (fixo + flutuante), bem como da área 

territorial da cobertura deste. 

 

Foi verificado que as unidades do sistema sofrem interrupções devido à falta de 

energia na região. Deverá ser contatada a empresa responsável para solucionar os 

problemas e cobrar melhorias nas infraestruturas do sistema elétrico. 
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Na sequencia é apresentado o desenho do sistema de esgotamento sanitário de 

Maromba, conforme configuração do Projeto da empresa ENGESAN.  
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8.3.5 Áreas Rurais 

 

A área rural do Vale do Pavão, como as outras áreas, não possuem rede coletora e 

estação de tratamento de esgoto, desta forma, o volume de águas residuárias 

domésticas produzido é lançado in natura nos rios e córregos da região ou 

eventualmente tratado por meio da utilização de fossas sépticas. 

 

Parte dos usuários apresentam sistemas de fossas sépticas, no entanto, não se 

verifica medidas de controle de funcionalidade e eficiência desses dispositivos de 

tratamento, o que acaba corroborando com a contaminação do lençol freático. 

 

Futuramente, devido às características da localidade, sugere-se a implantação e 

manutenção de sistemas do tipo fossas sépticas, seguidas de filtros, pois a 

ocupação esparsa, com baixa densidade ocupacional, torna a implantação de um 

sistema coletivo inviável financeiramente. 

 

8.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E 

MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

No aspecto de drenagem urbana no município de Itatiaia são quatro os principais 

cursos d’água que recebem as contribuições pluviais: no Núcleo Central Urbano, o 

Rio Santo Antônio e o Rio Paraíba do Sul, em Penedo o Ribeirão das Pedras e em 

Maringá/Maromba o Rio Preto.  

 

8.4.1 Núcleo Central Urbano 

 

O Rio Santo Antônio no Núcleo Central Urbano é o principal curso d’água, cuja bacia 

atinge entre 70 e 80% da área urbana. Este curso d’água tem como particularidades 

um trecho inicial de aproximadamente 5 km com grande desnível, superior a 600 m, 

o que dá uma declividade média de 12% e um segundo trecho de baixa declividade 

junto à área urbana até a foz no Rio Paraíba. 
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As figuras a seguir apresentam o desenvolvimento do Rio Santo Antônio na região 

do Núcleo Central Urbano e o perfil deste no percurso demarcado, demonstrando 

parcialmente as particularidades descritas, visto que este tem uma declividade maior 

no seu início, além do que foi representado. 
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Figura  44 - Rio Santo Antonio 

Fonte: Google, 2.011. 
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Figura  45 - Perfil do Rio Santo Antonio 

Fonte: Google, 2.011. 
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Este fato faz com que as precipitações que ocorrem no primeiro trecho cheguem 

muito rapidamente no segundo, ou seja, gerando um baixo tempo de concentração 

em toda a bacia, ocasionando picos de vazão e extravasamentos. 

 

A Figura a seguir apresenta a disposição da bacia do Rio Santo Antônio no Núcleo 

Central Urbano, sendo esta bacia de aproximadamente 20 km2, caracterizada por: 

 

 Trecho inicial de alta declividade (1); 

 Trecho final com baixa declividade sujeito a inundações (2); 

 Trecho de drenagem da região do Núcleo Central – próximo a Dutra (3); 

 Trecho de drenagem da região central entre a Dutra e o divisor de bacia do rio 

Paraíba do Sul (4). 

 

 
Figura  46 - Bacia do Rio Santo Antonio no NCU 
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Figura  47 - Divisão da Bacia do Rio Santo Antonio 

 

 
Figura  48 - Bacia do Rio Santo Antonio (Trechos 3 e 4) 

 

Fonte: Google, 2.011. 
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Destes trechos o que pede mais atenção é o Trecho 2, que necessita ser estudado e 

caracterizado ao nível de ocupação e condições hidráulicas, como dimensões da 

calha principal e equacionamento das seções de controle (pontes, passagens entre 

edificações, lançamento final e etc). 

 

Como não há caracterização da ocupação das margens deste curso d’água, 

recomenda-se que o Plano Diretor Urbano, atualmente em início de elaboração da 

revisão, apresente propostas para este tema. 

 

Nos demais trechos 1, 3 e 4, o escoamento praticamente está condicionado à micro-

drenagem, sendo o trecho 3 muito bem irrigado por pequenos cursos d’água, 

proporcionando uma micro-drenagem simplificada com o uso de pequenos 

diâmetros. 

 

O Rio Paraíba do Sul recebe as contribuições de rede de galerias localizadas entre o 

trecho 4 do Rio Santo Antônio e as margens do próprio rio Paraíba do Sul. Estas 

galerias fazem a coleta também de parte dos esgotos conforme cadastro 

aproximado destas tubulações apresentado no descritivo do sistema de esgotos. 
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8.4.2 Penedo 

 

Em Penedo a área urbana desenvolve-se na bacia do Ribeirão das Pedras. Na 

região central de Penedo a bacia de contribuição é de aproximadamente 14 km2. 

 

 
Figura  49 - Bacia do Rio Ribeirão das Pedras em Penedo 
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Figura  50 - Rio Ribeirão das Pedras 

Fonte: Google, 2.011. 
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Figura  51 - Perfil do Rio Ribeirão das Pedras 

Fonte: Google, 2.011. 
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Este ribeirão é um curso de bastante declividade nas regiões de cabeceira e de 

razoável declividade na área mais adensada. Apesar da ocorrência de inundações 

em Penedo, o Ribeirão das Pedras está integrado à ocupação, com intervenções 

bem próximas ou até acima do curso d’água. Esta é uma característica da região, 

cujos atrativos turísticos induzem a uma aproximação com os cursos d’água. 

Recomenda-se que o Plano Diretor Urbano defina as metas para estas ocupações 

ao longo das margens destes cursos d’água. 

 

No bairro do Formigueiro foi implantado, em 2.011, pelo Condomínio Nova Penedo, 

um extravasor que permite desviar parte da vazão deste rio, formando um 

escoamento duplo, reduzindo os impactos das cheias na região. 

 

 
 

Figura  52 - Extravasor Condomínio Nova Penedo 
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Figura  53 - Detalhes Extravasor Condomínio Nova Penedo 

 

8.4.3 Maringá e Maromba 

 

Da mesma forma que Penedo, em Maringá e Maromba a ocupação junto às 

margens dos cursos d’água é irregular, principalmente no Rio Preto. Nestas regiões 

as unidades residenciais já estão consolidadas, restando propor a nível de 

planejamento urbano, limites para a ocupação considerando que atualmente já 
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existe uma convivência com os regimes de escoamento do rio e seus ocupantes 

marginais. 

 

8.4.4 Estrutura Institucional 

 

Segundo a Prefeitura Municipal, a manutenção do sistema das redes de águas 

pluviais está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, empregando o mesmo corpo funcional e recursos operacionais que são 

utilizados nos serviços relacionados a esgoto. Podemos estimar que 80% da rede 

está sendo operada na modalidade de rede “mista” (contemplando águas pluviais  e 

esgoto doméstico). 

 

Quanto ao cadastro de redes, o município não possui qualquer informação mapeada 

e/ou levantada pertinente ao sistema de drenagem. 

 

Cabe ainda ressaltar que algumas regiões das áreas urbanas de Penedo, Maringá e 

Maromba não possuem nenhum tipo de rede de drenagem, mesmo nas vias 

pavimentadas. 

 

8.4.5 Defesa Civil 

 

O órgão municipal de respostas a ocorrências e desastres de inundações, 

enchentes, desabamentos e escorregamentos é o “Departamento de Defesa Civil” 

que está diretamente vinculado a Secretaria Municipal de Ordem Pública. 

 

Segundo informações desta Secretaria, a estrutura deste departamento atualmente 

é de 1 (um) Diretor, 1 (um) Chefe de Divisão, 1 (um) Assessor e ainda 4 (quatro) 

agentes, divididos hierarquicamente na seguinte estrutura: 

 

 Diretor de Defesa Civil 

 Chefe de Divisão 
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 Assessor Técnico 

 Operacional 
 

Quanto aos equipamentos disponíveis, segundo a Defesa Civil, podemos destacar 

os seguintes: 

 

 Ferramentas portáteis; 

 Bombas costais; 

 Bombas de sucção; 

 Moto serras; 

 Coletes salva vidas e boias; 

 Equipamentos de Proteção Individual;  

 Barco; 

 Caminhões (a contratar); e  

 Retroescavadeira (a contratar). 

 

8.4.6 Infraestrutura de Apoio 

 

Conforme informações da Prefeitura Municipal de Itatiaia encontram-se disponíveis 

para pronto emprego da DEFESA CIVIL, diversos órgãos municipais, conforme 

relação a seguir: 

 

 Hospital Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros 

Avenida 2, 800 – Jardim Itatiaia, Itatiaia/RJ 

Telefone: 24 3352-6850 

 Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori  

 Colégio Municipal Dom Ottorino Zanin 

 Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier – Penedo 

 Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto  

 Escola Municipal Benedito Barbosa da Silva 

 Escola Municipal Benfica 

 Escola Municipal da Vila Esperança  
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 Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos – Maromba 

 Escola Municipal Lea Duarte Jardim  

 Escola Municipal Professor Pedro de Souza Rangel  

 Escola Municipal Professora Maria José de Aquino 

 Escola Municipal Wagner Guimarães 

 

8.4.7 Mapeamento das Áreas de Risco 

 

O município ainda não possui o mapa temático como ferramenta de prevenção e 

controle de riscos, entretanto alguns dos principais riscos em potenciais estão 

caracterizados pela tabela que segue: 

 

Tabela 40 - Principais Pontos Críticos 

Pontos Críticos do Município – Riscos em Potenciais 

Rios Importantes 
Rio Paraíba do Sul, Rio Portinho, Rio Campo Belo,                      

Rio Santo Antônio e Rio Acará 

Desastres já ocorridos 
Vila Esperança, Formigueiro, África I e II, Nova Conquista, Vila 

Niterói e Vale do Ermitão 

Riscos de Inundações 
Centro da Cidade, Áreas Ribeirinhas, Vila Flórida, Nova 

Conquista, Formigueiro e Penedo 

Risco de escorregamento de 

terra 
Alto Penedo, Vila Esperança, Niterói e África I e II 

Famílias que residem em áreas 

de risco 

Vila Esperança, Nova Conquista, Vila Niterói, África I e II, Vale 

do Ermitão, Vila Odete (brejinho), Flórida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos disponibilizados pela defesa Civil do município de Itatiaia  
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8.4.8 Demonstrativo de Eventos 

 

 

 
Figura  54 - Inundação Bairro Centro (2.005) 

Fonte: Arquivos disponibilizados pela defesa Civil do município de Itatiaia 
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Figura  55 - Inundação Bairro Campo Alegre (2.010) 

Fonte: Arquivos disponibilizados pela defesa Civil do município de Itatiaia 
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Figura  56 - Inundação Bairro Nova Conquista (2.010) 

Fonte: Arquivos disponibilizados pela defesa Civil do município de Itatiaia 
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Figura  57 - Inundação Bairro Vila Odete (2.010) 

Fonte: Arquivos disponibilizados pela defesa Civil do município de Itatiaia 
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No desenho apresentado a seguir são destacadas às áreas no Núcleo Central 

Urbano onde certamente ocorrem inundações no período de chuvas intensas, 

conforme informação da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura. 
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Em 2.008 foi realizada uma Pesquisa Nacional de Saneamento Básico pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, onde foi diagnosticado que a ocupação intensa 

e desordenada do solo em 43% dos municípios brasileiros foi uma das principais 

causas de inundações e alagamentos. 

 

Conforme relatado anteriormente, não há um mapa temático como ferramenta de 

prevenção e controle de riscos para o município de Itatiaia. Sem um planejamento 

do espaço, a ocupação ocorre sobre áreas de risco, como de inundações e de 

escorregamento, situação que pode causar sérias consequências, inclusive morte de 

moradores residentes nestas áreas. Os rios nos períodos chuvosos saem do seu 

leito menor e ocupam o leito maior, dentro de um processo natural. Como isto ocorre 

de forma irregular ao longo do tempo, a população tende a ocupar o leito maior, 

ficando sujeita ao impacto das inundações. 

 

Todos os componentes dos sistemas hídricos estão fortemente inter-relacionados 

devido à forma como são gerenciados dentro do ambiente urbano. O ciclo 

hidrológico natural é constituído por diferentes processos físicos, químicos e 

biológicos. Quando o homem atua sobre este sistema e se concentra no espaço 

destes componentes, com intervenções e ocupação indevida, altera dramaticamente 

este ciclo, trazendo consigo impactos significativos (muitas vezes de forma 

irreversível) no próprio homem e na natureza. 

 

O escoamento pluvial pode produzir inundações e impactos nas áreas urbanas 

devido a dois processos, que ocorrem isoladamente ou combinados: 

 

 Inundações de áreas ribeirinhas: são inundações naturais que ocorrem no 

leito maior dos rios devido à variabilidade temporal e espacial da precipitação 

e do escoamento na bacia hidrográfica; 

 Inundações devido à urbanização: são as inundações que ocorrem na 

drenagem urbana devido ao efeito da impermeabilização do solo, canalização 

do escoamento ou obstruções ao escoamento. 
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Nas Inundações de áreas ribeirinhas os rios geralmente possuem dois leitos: o leito 

menor, onde a água escoa na maioria do tempo e o leito maior, ocupado nos 

períodos chuvosos. O leito menor é limitado pelo risco de 1,5 a 2 anos. As 

inundações ocorrem quando o escoamento atinge níveis superiores ao leito menor, 

atingindo o leito maior. As cotas do leito maior identificam a magnitude da inundação 

e seu risco. Os impactos devido à inundação ocorrem quando esta área de risco é 

ocupada pela população. 

 

A inundação do leito maior dos rios é um processo natural, como decorrência do 

ciclo hidrológico das águas. Quando a população ocupa o leito maior, que são áreas 

de risco, os impactos são frequentes. Essas condições normalmente ocorrem devido 

à invasão de áreas ribeirinhas, que pertencem ao poder público, pela população de 

baixa renda ou ausência de restrições no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Municipal, quanto à ocupação das áreas de risco de inundação. 

 

Os principais impactos sobre a população são: 

 

 Prejuízos de perdas materiais e humanos; 

 Interrupção da atividade econômica das áreas inundadas; 

 Contaminação por doenças de veiculação hídrica como leptospirose, 

cólera, entre outras; 

 Contaminação da água pela inundação de depósitos de material tóxico, 

estações de tratamentos entre outros. 

 
De maneira a caracterizar possíveis áreas onde existam ocupações irregulares no 

município de Itatiaia, considerou-se a legislação ambiental vigente (Lei Federal nº 

12.651/2.012), que estabelece uma faixa mínima de preservação permanente de 30 

metros ao longo das margens dos cursos d´água existentes e também o Plano 

Diretor Municipal, que determina para alguns casos condições especificas, tais 

como: 
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 As áreas do entorno da Cachoeira do Escorrega e da Cachoeira Véu da Noiva 

correspondem a faixas mínimas, de domínio público, non aedificandi, de 50m 

(cinquenta metros) ao longo de todo o percurso das quedas d’águas, devendo 

constituir bosques objeto de projetos especiais. 

 As Áreas do Entorno das Cachoeiras de Deus, Três Bacias, do Romeu e do 

Palmital são constituídas pelas áreas públicas, assim destinadas nos 

loteamentos onde se situam. Já as áreas do entorno das Cachoeiras Três 

Cachoeiras e Cachoeira dos Macacos são definidas por faixas mínimas, de 

domínio público, non aedificandi, de 50m (cinquenta metros) ao longo de todo 

o percurso das quedas d’água, devendo todas constituírem bosques, objeto 

de projetos especiais. 

 O Plano Diretor Municipal estabelece uma faixa de preservação permanente 

de 100m para o Rio Paraíba do Sul, salvo larguras maiores em áreas 

integrantes do Parque Urbano, localizado na beira do Rio Paraíba do Sul. O 

Parque Urbano é constituído por faixa marginal de largura variável destinada 

ao florestamento e à criação de condições paisagísticas e de infraestrutura 

que promovam a sua valorização como local de interesse à preservação 

ambiental e ao acesso público para o lazer e a recreação. 

 É obrigatória a manutenção de cobertura vegetal arbórea nas Faixas de 

Preservação Permanente das Margens dos Cursos d’Água, segundo critérios 

do órgão competente em assuntos ambientais da Prefeitura Municipal. 

 

Seguindo as diretrizes apresentadas anteriormente foram demarcadas as faixas de 

preservação permanente, conforme demonstrado nas seguintes peças gráficas.   
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8.4.9 Conclusão 

 

Analisando as faixas demarcadas pode-se observar que existem vários trechos onde 

há ocupações irregulares, tratando-se de uma situação que precisa ser 

equacionada. 

 

Nas áreas urbanas do município de Itatiaia, por certo, as principais causas e efeitos 

dos alagamentos estão relacionados à ocupação do leito maior dos cursos d’água, 

dentro das Áreas de Proteção Permanente. 

 

A abundância de pequenos cursos d’água faz com que a micro drenagem seja 

simples remetendo a análise para os principais cursos d’água, ou seja, Rio Santo 

Antônio no Núcleo Central Urbano, Rio Ribeirão das Pedras em Penedo, e Rio Preto 

em Maringá e Maromba. 

 

Para estes, fica evidente a ocupação indevida das margens é o principal fator a ser 

equacionado no contexto da Drenagem Urbana. 

 

8.5 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA e MANEJO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

8.5.1 Introdução 

 

Resíduos sólidos são todos aqueles detritos nos estados sólidos e semissólidos que 

resultam das atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, de serviços, de varrição ou agrícola. Incluem-se lodos de ETAs (Estações 

de Tratamento de Água) e ETEs (Estações de Tratamento de Esgotos), resíduos 

gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, e líquidos que não 

possam ser lançados na rede pública de esgotos, em função de suas 

particularidades (Conceitos Básicos de Resíduos Sólidos, EESC/USP, 1.999).  
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Esses resíduos representam um dos grandes problemas da maioria dos municípios 

brasileiros. Embora os índices de coleta de lixo no Brasil tenham melhorado nos 

últimos anos, a maioria das cidades ainda dispõe seus resíduos sólidos em lixões ou 

em áreas alagadas. Minoria dos municípios dispõe os resíduos em aterros sanitários 

ou possui programas de reciclagem. (Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

Ministério do Meio Ambiente, fevereiro de 2.012). 

 

Esse cenário da realidade brasileira tem sido motivo de preocupação dos setores de 

saneamento, saúde e meio ambiente e suscitado a elaboração de diversas 

legislações que visam garantir a superação destes problemas, buscando estimular 

os municípios a solucioná-los, quando possível de forma consorciada e sempre 

através da gestão compartilhada e integrada dos resíduos sólidos.  

 

O pressuposto da legislação em vigor é que gerenciar os resíduos de forma 

integrada significa trabalhar integralmente os aspectos sociais com o planejamento 

das ações técnicas e operacionais do sistema de limpeza urbana. 

 

A Gestão de Resíduos é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento, que uma administração municipal desenvolve, 

baseada em critérios ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor o lixo de 

sua cidade, visando garantir a limpeza urbana e dar destinação adequada aos 

resíduos gerados na localidade, tanto naquilo que é competência direta do poder 

público municipal, como no que é de responsabilidade da iniciativa privada, para que 

não representem qualquer tipo de risco sanitário e ambiental à população. 

 

Destacam-se os seguintes princípios necessários a uma gestão adequada dos 

resíduos sólidos: 

 

 Executar os serviços de limpeza urbana de forma sistematizada, visando à 

melhoria da sua eficiência, como garantia da prevenção e do controle da 
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poluição, da proteção e recuperação da qualidade ambiental e promoção da 

saúde pública; 

 Oportunizar um serviço de qualidade a toda população, visando à 

universalização do acesso desses, a todos os munícipes; 

 Utilizar tecnologias apropriadas, com adoção de metodologias, técnicas e 

processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

 Desenvolver programas de educação ambiental e mobilização social, visando 

gerar uma consciência mais responsável sobre os problemas produzidos pela 

sobrecarga de resíduos não assimiláveis pela natureza, evitando os 

desperdícios e contribuindo assim, para a conservação dos recursos naturais. 

 Desenvolver sistemas de controle e monitoramento visando garantir a perfeita 

execução dos serviços preconizados. 

 

8.5.2 Aspectos Legais e Normativos 

 

A prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos está 

condicionada a um conjunto de leis federais, estaduais e municipais, a saber: 

 

 Lei Estadual nº 3.369/00 

Destinação final de garrafas plásticas 

Estabelece normas para a destinação final de garrafas plásticas e da outras 

providências. 

 

 Resolução CONAMA 307/02 

Resíduos da Construção Civil 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. 
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 Lei Estadual nº 4.191/03 

Política Estadual de Resíduos Sólidos no estado do Rio de Janeiro 

Princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro, visando o 

controle da poluição, contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais. 

 

 Resolução ANVISA 306/04 

Resíduos dos Serviços de Saúde 

Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos dos 

serviços de saúde. 

 

 Resolução CONAMA 358/05 

Resíduos dos Serviços de Saúde 

Dispõe sobre tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 

saúde. 

 

 Lei n. 440/2.006 - Código Tributário Municipal de Itatiaia (Em anexo),  

Prevê a aplicação de Taxa de Coleta de Lixo Urbano para os serviços de 

remoção periódica de lixo gerado em imóveis situados no Município, que não 

inclui remoção especial de lixo, consistindo na retirada de entulhos, detritos 

industriais, galhos de árvores e similares, limpeza de terrenos. Conforme o 

artigo 199 da referida lei municipal, o contribuinte da taxa é o proprietário do 

imóvel. 

 

 Lei Federal nº 11.445/07 

Política Nacional de Saneamento Básico 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 
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 Lei Federal nº 12.305/10  

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com 

vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos. 

 

Destaca-se que a Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política 

Nacional de Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de educação 

Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795/99, com a Política Nacional de 

Saneamento Básico regulada pela Lei nº 11.445/07 e ainda a Lei nº 11.107/05 

que regulamenta os consórcios públicos. 

 
8.5.3 Tipologia dos Serviços 

 

Estabelecendo uma correlação dos serviços a serem prestados com a classificação 

dos resíduos, com as condicionantes legais e normativas pertinentes a esta 

temática, e ainda considerando-se os fundamentos de gestão integrada, para efeito 

de proposição deste plano, agruparam-se os serviços em quatro sistemas, sendo 

eles: 

 

 Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

e/ou domiciliares. 

 Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final dos Resíduos dos Serviços de 

Saúde. 

 Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final dos Resíduos da Construção 

Civil. 

 Sistema de Serviços Complementares de Limpeza Urbana. 
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Esta integração de serviços e atividades afins contribuirá de forma significativa para 

a operação de todo o processo de gestão, tornando-o sustentável e satisfatório para 

toda a municipalidade e por consequência os seus munícipes. Neste cenário, cabe 

ressaltar a importância para a engenharia do processo e o desenvolvimento de sua 

mecânica própria, a articulação institucional e o envolvimento de todos os atores 

sociais.  

 

A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos deve contemplar um misto de soluções 

coerentes considerando várias técnicas complementares. Esta busca de solução, 

combinando diferentes técnicas, ou mesmo tecnologias, normalmente é chamada de 

Modelo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Além de definir uma forma de destinação final, seja em aterros sanitários ou por 

destruição térmica com geração de energia (valorização energética), uma reflexão 

sobre a logística global dos resíduos sólidos urbanos, tanto na sua origem (geração 

de resíduos) e seu manuseio quanto no seu destino final, deve ser definida. 

 

Um planejamento adequado dos serviços de coleta, transporte e destinação dos 

resíduos sólidos fundamenta-se num sistema de gestão sustentado por combinação 

de técnicas complementares. A partir do conhecimento da caracterização e das 

quantidades atuais e futuras dos resíduos sólidos se torna possível estabelecer os 

critérios e perspectivas para definir as metas adequadas a serem alcançadas para a 

coleta, o tratamento e a destinação final dos resíduos do município. 

 

O modelo de gestão de resíduos sólidos deve ser integrado, visando 

gradativamente, através do planejamento e apresentação de projetos, a manutenção 

da limpeza urbana, a redução da geração de resíduos sólidos, a criação de 

oportunidades sociais, a recuperação de áreas degradadas e proteção ao meio 

ambiente e, dentro do possível, as melhores técnicas de destinação final com 

redução de disposição em aterros, pois estes representam um passivo ambiental 
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para as futuras gerações. As diferentes formas de gestão devem, dentro do menor 

custo, buscar: 

 

 Minimizar a geração de resíduos; 

 Reduzir o potencial poluente ou perigoso dos resíduos; 

 Reduzir as quantidades a serem destinadas a aterro; 

 Recuperar a parte reciclável ou reutilizável; 

 Valorizar a fração residual depois da reciclagem (matéria orgânica inclusive); 

 Respeitar sempre o princípio da proximidade, ou seja, diminuindo o transporte 

e suas consequências ao meio ambiente. 

 
8.5.4 A Gestão de Resíduos Sólidos em Itatiaia 
 

A Lei Estadual 4.191/2.003 que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

estabelece como princípios a visão sistêmica, integrada e compartilhada da gestão 

dos resíduos sólidos como garantias da prevenção e do controle da poluição, da 

proteção e recuperação da qualidade ambiental e da promoção da saúde pública. 

 

A Gestão adequada dos resíduos sólidos, portanto, representa a sistematização dos 

serviços de limpeza urbana, assim como o estabelecimento de políticas públicas que 

promovam o adequado manejo de resíduos. E a questão determinante para o 

gerenciamento dos resíduos de forma integrada é a compreensão de que todas as 

ações e operações envolvidas no gerenciamento estão interligadas, influenciando 

umas às outras: coleta mal planejada encarece o transporte; transporte mal 

dimensionado, além de gerar prejuízos e reclamações, prejudica as formas de 

tratamento e de disposição final. 

 

Desta maneira, a gestão dos resíduos sólidos deve conceber, implementar e 

administrar os resíduos gerados considerando uma ampla participação das áreas de 

governo responsáveis no âmbito estadual e municipal. 
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A Lei Orgânica do município estabelece em seu artigo 11, inciso VI, a 

responsabilidade municipal de ”organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão, entre outros, os serviços de limpeza pública, coleta domiciliar e 

destinação final do lixo, incluindo ainda o tratamento adequado”. 

 

O modelo de gestão dos resíduos sólidos urbanos, praticado atualmente pelo 

município de Itatiaia, responsabiliza a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos por toda parte operacional do sistema. Destaca-se que esta entidade 

desenvolve a atividade supracitada sem a centralização dos serviços em um 

departamento específico, pois, de acordo com informação disponibilizada, a 

estrutura desta Secretaria é a seguinte: 

 

 Água e Esgoto 

 Departamentos de Projetos e Orçamentos 

 Energia 

 Mapoteca 

 Obras 

 

Devemos elencar neste processo que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

também possui, dentre suas atribuições, a responsabilidade de “executar a 

fiscalização de postura relativa ao meio ambiente”, e ainda de “promover campanhas 

de conscientização ecológica junto à população residente e aos turistas”.  

 

Estas responsabilidades e/ou ações estão diretamente relacionadas ao processo de 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, no entanto a ausência de um corpo funcional 

de fiscais e técnicos dificulta a participação efetiva da Secretaria neste processo. 

 

Dessa maneira, a ausência de um corpo técnico especializado dificulta as ações de 

monitoramento, fiscalização e, por fim, de fomento a políticas públicas que possam 

buscar o aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos urbanos. 
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E partindo desta dificuldade, acaba surgindo um terceiro ator municipal neste 

contexto, que é a Secretaria Municipal de Planejamento, que tem auxiliado a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente nas suas ações de fiscalização através da 

utilização do corpo funcional de fiscais de postura vinculado ao Planejamento. 

 

Assim sendo, conclui-se que a gestão dos resíduos sólidos no município de Itatiaia 

está sendo praticada de forma fragmentada, não havendo clareza quanto às 

atribuições e responsabilidades por parte dos atores municipais envolvidos, 

prejudicando assim a eficácia deste serviço. 

 

Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e 

intensificação das práticas sanitárias por parte do poder público, observa-se que o 

estabelecimento do gerenciamento integrado de resíduos - conjunto de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento para coleta, separação, 

tratamento e disposição adequada dos resíduos - irá permitir que a municipalidade 

estabeleça as soluções necessárias para garantia do serviço adequado, compatíveis 

às condições do município. 

 

8.5.5 Serviços de Limpeza Pública 

 

Os serviços de limpeza urbana compreendem as ações de capina, roçado, pintura 

de guias, limpeza de bueiros e bocas de lobo, podas e remoção de resíduos verdes.  

 

Estes serviços estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, que os desenvolve atualmente de forma fragmentada, nas 

seguintes macros regiões do município: 

 

 Bairros Campo Alegre, Jardim Itatiaia, Vila Pinheiro, Vila Flórida e Country 

Club; 

 Vila Maia, Vila Odete, Vila Magnólia, Vila Paraíso, Vila Niterói, Jardim 

Paineiras e Centro; 
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 Penedo; e 

 Maringá e Maromba. 

 

Com exceção dos serviços de varrição, onde a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos os desenvolve utilizando corpo funcional próprio, os demais são 

executados por empresas contratadas (terceirizadas) através dos contratos 08, 09, 

10 e 11/2.011, que foram aditados no início de 2011 e vigentes até início de 2.012. 

 

 Contrato 08/2.010 

CONTRATADA: TETISUL – ITATIAIA TERRAPLANAGEM 

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 05/02/2.011     / TÉRMINO EM 04/02/2.012 

OBJETO: Serviços de manutenção, como limpeza de bueiros, capina, roçada e retirada 

de lixo verde, incluídos mão-de-obra, veículos e equipamentos, nos bairros de Campo 

Alegre, Jardim Itatiaia, Vila Pinheiro, Vila Flórida e Country Club: 

 

Tabela 41 - Valores Contrato 08/2.010 

Descrição Quant. (h) Valor (R$) 
Retroescavadeira, com operador  294 17.501,82 
Caminhão basculante, capacidade de 5m³ 294 9.528,54 
Caminhoneta de serviço 168 7.143,36 
Retirada de material proveniente de poda, varredura, limpeza 
diversas e lixo verde com caminhão, compreendendo carga, 
transporte e descarga. 

300 4.224,00 

Roçadeira costal 1029 1.215,45 
Operador de Roçadeira Costal 1540 15.117,42 
Serventes 3960 29.749,50 
Total mensal  71.423,86 

Total 12 meses  857.086,32 

 

 Contrato 09/2.010 

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA LTDA. 

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 06/03/2.011 / TÉRMINO EM 06/03/2.012 

OBJETO: Serviços de manutenção, como limpeza de bueiros, capina, roçada e retirada 

de lixo verde, incluídos mão-de-obra, veículos e equipamentos, nos bairros de Vila Maia, 

Vila Odete, Vila Magnólia, Vila Paraíso, Vila Niterói, Jardim Paineiras e Centro: 
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Tabela 42 - Valores Contrato 09/2.010 

Descrição Quant.  Valor (R$) 
Retroescavadeira, com operador  147h 8.891,97 
Caminhão basculante, capacidade de 5m³ 294h 9.682,83 
Caminhoneta de serviço 147h 6.560,68 
Retirada de material proveniente de poda, varredura, limpeza 
diversas e lixo verde com caminhão, compreendendo carga, 
transporte e descarga. 

350 m³ 4.999,40 

Roçadeira costal 882h 1.086,27 
Operador de Roçadeira Costal 1320h 12.198,25 
Serventes 2640h 20.038,92 
Total mensal  63.458,32 

Total 12 meses  761.499,84 

 

 Contrato 10/2.010 

CONTRATADA: J. E. Locações e Serviços Ltda 

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 06/02/2.011 / TÉRMINO EM 06/02/2.012 

OBJETO: Serviços de manutenção, como limpeza de bueiros, capina, roçada e retirada 

de lixo verde, incluídos mão-de-obra, veículos e equipamentos, em Penedo: 

 

Tabela 43 - Valores Contrato 10/2.010 

Descrição Quant.  Valor (R$) 
Retroescavadeira, com operador  147h 8.948,77 
Caminhão basculante, capacidade de 5m³ 294h 9.732,34 
Retirada de material proveniente de poda, varredura, limpeza 
diversas e lixo verde com caminhão, compreendendo carga, 
transporte e descarga. 

500 m³ 7.173,50 

Roçadeira costal 336h 416,14 
Operador de Roçadeira Costal 440h 4.098,03 
Serventes 880h 6.731,21 
Total mensal  37.099,99 

Total 12 meses  445.199,88 

 

 Contrato 11/2.010 

CONTRATADA: CONSTRUSUL de Itatiaia Materiais de Construção e Serviços Ltda. 

VIGÊNCIA: INÍCIO EM 06/02/2.011 / TÉRMINO EM 06/02/2.012 

OBJETO: Serviços de manutenção, como limpeza de bueiros, capina, roçada e retirada 

de lixo verde, incluídos mão de obra, veículos e equipamentos, nos bairros de Maringá e 

Maromba: 
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Tabela 44 - Valores Contrato 11/2.010 

Descrição Quant.  Valor (R$) 
Retroescavadeira, com operador  147h 8.948,77 
Caminhão basculante, capacidade de 5m³ 294h 9.732,34 
Retirada de material proveniente de poda, varredura, 
limpeza diversas e lixo verde com caminhão, 
compreendendo carga, transporte e descarga. 

500 m³ 7.173,50 

Serventes 880h 6.731,21 
Total mensal  32.585,82 

Total 12 meses  391.029,84 

 

O valor total destes contratos no período de 1 (um) ano é de R$ 2.454.815,88 

(dois milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e quinze reais e 

oitenta e oito centavos), o que representa mensalmente um desembolso de       

R$ 204.567,99 (duzentos e quatro mil reais quinhentos e sessenta e sete reais e 

noventa e nove centavos). 

 

Em relação aos serviços de limpeza urbana no município de Itatiaia, desenvolvido 

quase em sua totalidade por empresas terceirizadas, observou-se que as 

atividades de varrição e coleta de resíduos atendem algumas áreas do município. 

 

Todavia, ainda são necessárias melhorias de maneira a garantir uma prestação 

universalizada destes serviços. Sugerem-se medidas efetivas de fiscalização dos 

terrenos baldios e dos logradouros públicos, que algumas vezes são utilizados 

indevidamente como locais de disposição de vários tipos de resíduos pelos 

munícipes, o que acaba sobrecarregando as rotinas operacionais de limpeza 

urbana. Estas situações de disposição irregular de resíduos ficam evidenciadas 

nas fotos a seguir: 
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Figura  58 - Disposição Irregular dos Resíduos Sólidos 
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8.5.6 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

8.5.6.1 Sistemas de Coleta 

 

O sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos é terceirizado, conforme contrato 

de prestação de serviços nº 106/2.009, figurando como CONTRATADA a Empresa 

Locanty Com. Serviços Ltda. 

 

De acordo com o objeto previsto neste contrato, a CONTRATADA é a responsável 

pela prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos e hospitalares, através da 

“locação” de equipamentos e veículos, com as guarnições, tendo como órgão de 

fiscalização e acompanhamento do contrato, a “Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos”. 

 

O custo deste contrato, ao erário público, está fixado em R$ 831.870,00 (oitocentos 

e trinta e um mil oitocentos e setenta reais) anuais, ao custo mensal de                   

R$ 69.322,50 (sessenta e nove mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos). 

 

Considerando a média mensal de 440 toneladas de resíduos encaminhadas pelo 

município de Itatiaia ao aterro controlado de Resende/RJ, é possível associar o 

custo de R$ 157,55 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) 

por tonelada de resíduos coletada. 

 

Comparando os custos praticados pelo município, com os custos médios de coleta 

de resíduos praticados no Brasil, que de acordo com o CEMPRE (Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem) está em torno de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), 

observa-se que a metodologia de contratação da prestação dos serviços de coleta 

deve ser revista, haja vista, que os municípios que praticam este valor médio 

apresentado pelo CEMPRE, optaram pela contratação baseada no pagamento por 

tonelada de resíduos coletadas e não por “locação” de equipamentos e guarnição. 
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A operação deste sistema é realizada com três caminhões compactadores com 

capacidade nominal de 6 m³, um caminhão tipo toco/carroceria e ainda uma 

guarnição composta por vinte e cinco homens, sendo doze coletores e treze 

motoristas. A base operacional da CONTRATADA localiza-se no bairro de Itapuca 

no município vizinho de Resende/RJ.  

 

A rotina operacional está planejada atualmente da seguinte forma: 

 

Tabela 45 - Programação de Coleta (frequência e equipamentos) 

Região Equipamento Frequência/Horário 

Centro 
Caminhão compactador 

(6m³) 

Todos os dias na parte 

da manhã 

Penedo 
Caminhão compactador 

(6m³) 

2ª, 4ª e 6ª feira - 

Diurna 

Maringá/Maromba 
Caminhão Basculante tipo 

toco 
4ª e 6ª Feira - Diurna 

Bairros do Núcleo Central 
Caminhão compactador 

(6m³) 

3ª, 5ª e Sábado - 

Diurna 

Fonte: Locanty 

 

Um ponto importante a ser considerado na execução dos serviços de coleta dos 

resíduos sólidos urbanos é a disponibilização de informações aos usuários sobre os 

horários estimados de coleta, bem como a observância por parte do operador do 

sistema destes respectivos horários. Nos seminários foi verificado que os dias 

constantes na tabela não são obedecidos na prática. 

 

Neste sentido, ficou evidenciada a ausência de disponibilização do material 

informativo para todos os munícipes quanto aos horários, fato que pode justificar o 

longo período de tempo entre a disposição dos resíduos nas calçadas pelos 

moradores e a coleta propriamente dita, condição esta observada com certa 

frequência em Itatiaia. 
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Nas vias centrais do município, onde há vários estabelecimentos comerciais, esta 

situação torna-se mais evidente, na medida em que se observa a presença 

considerável de resíduos dispostos no período matutino que são coletados horas 

após sua colocação. 

 

Estes cenários proporcionam a proliferação de vetores, afetam esteticamente estas 

vias, prejudicando assim a relação consumidores, comerciantes e prestadores de 

serviços. 

 

Cabe ainda ressaltar que de forma pungente a indústria do turismo se vê presente 

no município, o que reforça a necessidade destas vias e setores comerciais atender 

os aspectos estéticos e sanitários com excelência. 

 

 
Figura  59 - Disposição dos Resíduos Sólidos para a Coleta 

 

Destaca-se que o serviço de coleta dos resíduos sólidos é uma ação 

importantíssima que impede o desenvolvimento de vetores que encontram alimento 

no lixo, tratando-se de uma questão sobre saúde pública. Este serviço exige o 
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envolvimento dos cidadãos, que devem acondicionar o lixo adequadamente e 

apresentá-los em dias, horários e locais pré-estabelecidos pelo prestador deste 

serviço. 

 

Outro fato relevante relacionado aos serviços de coleta de resíduos é a frequência 

com a qual são executados os serviços nas regiões administrativas de Maringá e 

Maromba, que de acordo com as informações da CONTRATADA para operar o 

sistema, só ocorre as 4ª e 6ª feiras, condição que não atende o preconizado pelas 

normas existentes para esta temática, que estabelece a frequência mínima de 3 

(três) coletas por semana. 

 

Estas disparidades apresentadas na frequência de coleta nessas regiões acabam 

ocasionando problemas no gerenciamento desses resíduos, tanto por parte da 

municipalidade, tanto por parte dos usuários e ainda do setor hoteleiro, os quais 

necessitam armazenar em suas propriedades, em período maior que o adequado, os 

resíduos gerados. 

 
Figura  60 - Disposição dos Resíduos Sólidos para a Coleta 
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Quanto à coleta mecanizada, excelente instrumento operacional, principalmente 

para as áreas comerciais, é muito pouco praticada no município, sendo possível 

somente encontrá-la na Praça Mariana Rocha Leão, em frente à sede da Prefeitura. 

 

Com a coleta mecanizada os resíduos ficam acondicionados em contêineres bem 

vedados, e de fácil deslocamento e manuseio, podendo ser recolhidos em intervalos 

maiores de tempo, o que racionaliza os serviços, além de oferecer mais segurança 

aos funcionários, visto que os mesmos deixam de ter contato com o lixo. 

 

 
Figura  61 - Disposição dos Resíduos Sólidos para a Coleta 

 

8.5.6.2 Sistemas de Tratamento 

 

Atualmente o município não dispõe de ações efetivas e sustentáveis para a temática 

de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, no entanto podemos destacar algumas 

ações capitaneadas por atores municipais, estadual e sociedade civil, que estão 

descritos a seguir: 
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 Secretaria Municipal de Assistência Social 

Com objetivo de conhecer as pessoas que desenvolvem informalmente as 

atividades de coleta de materiais recicláveis no município de Itatiaia, a 

Secretaria de Assistência Social, vem procurando através de vários encontros 

e reuniões, o cadastramento de todos os envolvidos. 

Como resultados deste trabalho, hoje a Secretaria conta com um cadastro de 

26 (vinte e seis catadores), e busca fomentar a formação de uma cooperativa, 

bem como o acesso de todos aos programas de qualificação profissional e 

apoio social. 

 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Durante a Semana do Meio Ambiente, em comemoração ao dia internacional 

do meio ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inaugurou o 

primeiro “ecoponto” do município de Itatiaia, na Escola Municipal Joaquim 

Miguel dos Santos, em Maromba. 

 

 Gerencia de Educação Ambiental - INEA 

No dia 08/07 a Gerência de Educação Ambiental do INEA, realizou a 2ª 

Oficina de Capacitação para Implantação da Coleta Seletiva Solidária, nos 

municípios Resende e Itatiaia, que pela primeira vez procura atender de forma 

simultânea dois municípios. 

Esta iniciativa tem como medida inicial a capacitação de gestores públicos, 

ensinando o passo-a-passo para a implantação da coleta seletiva solidária 

nas instituições públicas.  

O evento contou com a participação do Grupo de Trabalho de Planejamento 

Participativo, composto por gestores públicos, representantes de escolas 

estaduais, membros de cooperativas e do terceiro setor. Dentre as principais 

tarefas designadas ao grupo, estavam traçar estratégicas para ampliar a 

coleta seletiva nos municípios e para aumentar a participação dos catadores. 
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 ONG PC Vida 

Instituição do Terceiro Setor que em parceria com Empresa de Consultoria 

GRANDIFLORA Consultoria Ambiental, vem promovendo a coleta dos 

resíduos eletrônicos no município, através de um ponto instalado no Colégio 

Municipal Reinaldo Maia Souto, situado na Rua São José, 211 – Centro. 

 

Mesmo diante destas iniciativas, faz se necessário à sistematização destas ações a 

fim de obter sustentabilidade e abrangência principalmente da coleta seletiva para 

todos os munícipes de Itatiaia, ressaltando que esta necessidade encontra-se 

preconizada no Plano de Trabalho do Convênio assinado com o Município de 

Resende pertinente a disposição final. Foi possível identificar, que mesmo com uma 

ação incipiente de coleta seletiva, os geradores informalmente separam os seus 

resíduos possibilitando que os mesmos sejam aproveitados por catadores.  

 

A foto apresentada a seguir caracteriza a ação de um morador que teve a iniciativa 

de separar os resíduos recicláveis. 

 
Figura  62 - Separação dos Resíduos Recicláveis 
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8.5.6.3 Disposição Final 

 

8.5.6.3.1. Forma de Disposição Atual 

 

Atualmente os resíduos sólidos gerados em Itatiaia são dispostos em um aterro 

controlado localizado no município de Resende. 

 

Aterro controlado é uma instalação destinada à disposição de resíduos sólidos 

urbanos, na qual alguns ou diversos tipos e/ou modalidades objetivas de controle 

sejam periodicamente exercidos, quer sobre o maciço de resíduos, quer sobre seus 

efluentes. Todavia, a disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos é 

realizada somente pelo aterro sanitário. O aterro controlado é uma forma de 

disposição intermediária entre o lixão e o aterro sanitário.  

 

A operação do aterro sanitário, assim como a do aterro controlado prevê a cobertura 

diária do lixo, não ocorrendo a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição visual, 

no entanto nem todos os dispositivos de controle da poluição estão previstos em um 

aterro controlado. 

 

Segundo a SEA, está em elaboração projeto de implantação de um Aterro Sanitário 

em Resende, que, conforme mencionado anteriormente é a forma mais adequada 

de disposição dos resíduos sólidos. Com a conclusão do projeto, prevê-se o 

processo de licitação da obra, que está prevista para ser realizada através de 

recursos do FECAM e FUNASA. 

 

É importante ressaltar que o aterro sanitário a ser implantado deve ser bem 

gerenciado, porque se este fato não ocorrer este pode voltar a ser um lixão em 

pouco tempo. O gerenciamento desta unidade deverá ficar a cargo do consórcio, 

formado pelas prefeituras de Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia. 
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8.5.6.3.2. Histórico da Disposição dos Resíduos Sólidos 

 

Este presente diagnóstico procura a seguir relatar o histórico da disposição dos 

resíduos sólidos no município:  

 

8.5.6.3.2.1. Vazadouro Antigo 

 

Localizado na estrada do lago, distante 2,5 Km do centro do município, em uma área 

particular, em local de difícil acesso, em função da topografia e as condições da 

estrada, está área foi utilizada por alguns anos como disposição final. 

 

Área localizada próxima a uma grande jazida de empréstimo, o que facilitou a 

cobertura dos resíduos depositados e consequentemente a regeneração de 

vegetação rasteira. Apresenta ainda área próxima com nascentes e formação de 

pequenas áreas de inundações superficiais. Não foi observada a presença de aves e 

quantidade de resíduos sem cobertura que pudesse estar facilitando a proliferação 

de vetores. 

 

Encontra-se em andamento processo de licitação (PA n.º 02652/2012) para 

contratação de empresa especializada objetivando a elaboração de projeto “Estudos 

de diagnóstico e remediação do antigo vazadouro municipal”. 
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. 

Figura  63 - Localização Vazadouro Antigo 

 

Este vazadouro foi desativado no período de 2.005/2.006, quando o município 

passou a integrar o “Consórcio das Agulhas Negras”, onde ficou conveniada a 

utilização do Aterro Controlado de Bulhões no município de Resende, a ser utilizado 

como área de disposição final dos resíduos sólidos gerados no município de Itatiaia. 

Com a desativação do vazadouro, iniciou-se um processo de remediação natural, 

conforme fica demonstrado nas duas fotos a seguir, que apresentam a mesma área 

onde era localizada esta unidade nos anos de 2.002 e 2.010 respectivamente: 
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Figura  64 - Vazadouro Antigo (2.002) 

 

 
Figura  65 - Vazadouro Antigo (2.010) 
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Figura  66 - Fotos Vazadouro Antigo 

 

 
 

Figura  67 - Fotos Vazadouro Antigo 
 
 
 

  


