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O que fazer para garantir ações 
eficazes de longo prazo ?  

Agencia 
Estadual de 
Saneamento 

Entidade 
Regional de 
Saneamento 

Secretaria Estadual 
do Ambiente 

controlando o 
despejo final do 



 
MAR 



 
MAR 

Qual  %  do esgoto produzido é levado para ETE? 
 - Medir Qaflu em cada ETE e comparar com Qteorico 
 - Mensurar variação de Qaflu  para dias com/sem chuva 

Qual  %  do esgoto produzido é coletado para ETE? 
  - Medir Qaflu de cada ETE e comparar com Qteorico 
  - Mensurar variação de Qaflu  para dias com/sem chuva  



m3/dia
g/dia 



 
MAR 

Qual  a qualidade do esgoto tratado ? 
  - Pesar lodo produzido por ETE da cidade, (aferir Cteorico) 
  - Mensurar qualidade de Qeflu 



O que fazer para garantir ações 
eficazes de longo prazo $  

Secretaria 
Estadual do 
Ambiente 

controlando 
o despejo 

final do lodo 
de ETE 

COMANDO 

PRINCIPAL 
CONTROLE 

 CONTRATAÇÃO 
OBRAS – SERV.  

Agencia 
Estadual de 
Saneamento 

Entidade 
Regional de 
Saneamento 

Entidade Regional 
de Saneamento 
para Bacia da   

Baia de Guanabara

Poder 
regulador 

Capacidade 
técnica Poder 

Concedente 

Turnkeys  

Metas anuais de qualidade d’água 
dos vários corpos receptores... 

Diretoria com mandato; indicação 
dos governos municipais / estadual 

e de rios urbanos. 

Compra de 
Esgoto Tratado PPPs... 
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