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1 INTRODUÇÃO 

A região em estudo, a AP5, possui uma situação peculiar no que tange ao saneamento, 
especificamente no esgotamento sanitário. Nesta área de planejamento, tanto o Estado, através 
da CEDAE, como o Município, através da Rio-Águas, atuam na implantação de projetos de rede 
e estações de tratamento de esgotos. Devido a uma implementação pouco integrada dos 
serviços, há um comprometimento no funcionamento de todo o sistema de esgotamento 
sanitário da região. 

Apesar dos inúmeros investimentos realizados nos últimos 15 anos em implementação 
de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos, a área ainda apresenta índices de 
coleta e tratamento significativamente inferiores à média do Município. Em grande parte, isso é 
devido à falta de articulação entre o Município e o Estado, refletida, por exemplo, no estado em 
que se encontram as estações de tratamento localizadas em comunidades carentes da região. 
Outros fatores além desse impasse Prefeitura e Estado contribuem para a dificuldade de 
operação das estações como o difícil acesso e dificuldade em garantir a inviolabilidade dos 
equipamentos instalados. 

No entanto, com ambas as instituições se complementando, uma atuação conjunta e 
organizada pode tornar positivo este quadro, diminuindo assim os problemas existentes. 
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2 OFERTA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo a Lei Nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, também conhecida como Lei 
Nacional de Saneamento, o serviço de esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no 
meio ambiente. 

As soluções para o serviço de saneamento especificamente dos esgotos são diversas e 
variadas, influenciadas por inúmeros aspectos externos, desde fatores físicos, como relevo e 
topografia ou fatores demográficos, como densidade populacional e projeções futuras, até 
fatores sociais e culturais, que é o caso, por exemplo, da não aceitação popular de uma 
determinada solução ou do grau de poluição ao meio ambiente permitida pela legislação. 

Logo, na concepção de um sistema de esgotamento sanitário, se faz necessário um 
estudo das características locais para que se determine a melhor solução. Ainda assim, uma 
região pode ter mais de uma solução possível, sem que a escolha de um determinado tipo de 
solução signifique a completa exclusão das alternativas. E ainda, em algumas situações 
específicas, graças à aplicação usual ou convencional, algumas soluções se tornaram, por 
assim dizer, tradicionais. 

Nas áreas urbanas a solução tradicional é composta pela ligação dos domicílios à rede 
de coleta pública, onde os esgotos são transportados através de tubulações entradas até uma 
unidade coletiva de tratamento. Algumas vezes, durante o transporte, se fazem necessárias 
elevatórias para vencer algum obstáculo natural ou para a simples elevação da rede a jusante. 
Esse tipo de solução é chamado de sistema dinâmico, uma vez que os esgotos “correm” por 
gravidade ou acionados por sistemas de bombeamento. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, nos sistemas estáticos não há redes coletoras 
públicas. Os efluentes dos domicílios são tratados em seus próprios terrenos, em fossas 
sépticas ou outro tipo de solução individualizada. Este tipo de solução é comumente aplicado 
em zonas rurais ou em pequenas povoações ou, ainda, nas zonas urbanas mais afastadas. 

Essa solução é prevista no Decreto Estadual nº 533, de 16 de Janeiro de 1976, que diz 
em seu § 2º: 

“Em casos especiais, a critério da CEDAE, ser autorizado o emprego de fossa séptica, 
cujo efluente, depois de encaminhado a uma caixa coletora, deverá ser recalcado para a rede 
pública de esgoto sanitário.” 

Como esperado, na AP5 verifica-se a existência dos dois tipos de solução: estática e 
dinâmica. Apesar de a região fazer parte da área urbana do Município do Rio de Janeiro, ela se 
encontra a dezenas de quilômetros de distância do centro da Cidade, o que torna a sua 
ocupação e sua densidade demográfica bastante heterogênea, apresentando em algumas 
regiões características urbanas e em outras características rurais. Além disto, o histórico da 
ocupação levou a uma forma e característica diferenciadas de expansão urbana, resultando em 
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um formato linear de adensamento, acompanhando os dois principais eixos de transporte, a 
Linha Férrea da Central e a Avenida Brasil. 

Apesar das muitas diferenças encontradas dentro da área da AP5 um fator que é 
praticamente uniforme em toda a região é a deficiência na oferta de serviços de esgotamento 
sanitário, apresentando cobertura extremamente inferior à desejável. Tal situação se mostra 
mais grave nas áreas de maior densidade urbana, que conseqüentemente possuem maior 
geração de esgotos, o que pode colocar em risco a saúde da população e comprometer a 
qualidade dos cursos hídricos da região. 

Os sistemas dinâmicos em operação nessas regiões, compostos por redes e estações 
de tratamento são sistemas de pequeno porte, na maioria dos casos projetados para pequenas 
comunidades e favelas, com vazões insignificantes e atendendo uma parcela ínfima da 
população da AP5. 

Na grande maioria das áreas, mais de 70% do território com a ocupação já consolidada, 
ou seja, de grande densidade urbana, não se constata rede separadora alguma de esgotos 
sanitários. No restante, onde se verificam redes de esgoto existentes, os cadastros comprovam 
que as redes de coleta em sua maioria lançam seus efluentes brutos diretamente no meio 
ambiente ou através do sistema de drenagem de águas pluviais. 

Assim, resulta que mesmo na minoria onde existe a oferta dos serviços com redes de 
esgotamento sanitário, este serviço praticamente se limita ao afastamento dos dejetos, sem 
realmente efetuar o próprio tratamento e disposição correta dos efluentes. E nas poucas áreas 
onde os serviços de esgotamento sanitário ofertados incluem o tratamento, estes além de 
deficientes, muitas vezes se encontram em estado de total abandono e inoperância. 

A baixa cobertura da oferta de serviço de rede coletora e a grande quantidade de áreas 
urbanas sem rede de esgoto sanitário estão apresentadas, a seguir, nas próximas cinco 
imagens das Regiões Administrativas componentes da AP5, com as suas redes de esgoto 
existentes demarcadas em vermelho. 

Nesses mapas está evidente a grande demanda de serviços de esgotamento sanitário, 
representada pela população residente nas áreas densamente ocupadas, mas sem a 
possibilidade de se ligar à rede de coleta pela sua inexistência. 
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Figura 1 -  RA REALENGO 

 

Fonte:  CONEN,  Consul tor ia  Técnica  Espec ia l i zada ,  Pro je to  de  Esgotamento  Sani tár io  da  AP5,  2010
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Figura 2 -  RA BANGU 

 

Fonte:  CONEN,  Consul tor ia  Técnica  Espec ia l i zada ,  Pro je to  de  Esgotamento  Sani tár io  da  AP5,  2010
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Figura 3 -  RA CAMPO GRANDE 

 

Fonte:  CONEN,  Consul tor ia  Técnica  Espec ia l i zada ,  Pro je to  de  Esgotamento  Sani tár io  da  AP5,  2010
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Figura 4 -  RA SANTA CRUZ 

 

Fonte:  CONEN,  Consul tor ia  Técnica  Espec ia l i zada ,  Pro je to  de  Esgotamento  Sani tár io  da  AP5,  2010
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Figura 5 -  RA GUARATIBA 

 

 

Fon te :  CONEN,  Consu l to r ia  Técn ica  Espec ia l i zada ,  P ro je to  de  Esgo tamento  San i tá r io  da  AP5,  

2010 
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3 AUDITORIAS E CONVÊNIO PREFEITURA E ESTADO 

A competência dos serviços de esgotamento sanitário e o cumprimento dos convênios 
entre Prefeitura e CEDAE é um ponto que compromete a qualidade do sistema. Uma melhor 
definição das competências colabora fortemente para a erradicação da condição precária do 
esgotamento sanitário na AP5. 

Um breve relato dos convênios e suas conseqüências estão apresentados a seguir, 
retirados do texto ”ASPECTOS CRÍTICOS NO SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO - Proposta operacional para estações de tratamento de esgoto” de autoria de M. S. 
Bandeira de Melo e A. H. Guimarães Corrêa, engenheiro e técnico do Tribunal de Contas do 
Município. 

Convém ressaltar que estas auditorias do TCM tratam de uma situação anterior ao 
Convênio atual entre Município e Estado, iniciado em 2007. Cada um deles tem naurezas 
distintas, não havendo, portanto, nenhuma relação com a Rio-Águas após o Convênio firmado 
em 2007. 

“Auditorias 

Para subsidiar a aval iação parcial dos sistemas sanitár ios em 

comunidades carentes do Município do Rio de Janeiro foi  real izado um 

levantamento das auditor ias real izadas pelo Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro que pudessem demonstrar quanti tat ivamente e qual i tat ivamente 

as condições atuais dos sistemas de captação e tratamento do esgoto 

domici l iar.  

Dentre as auditor ias aval iadas, foram escolhidas como representat ivas 2 

(duas) real izadas na Secretaria Municipal de Habitação – SMH e 1 (uma) 

real izada na Fundação Inst i tuto das Águas do Município do Rio de Janeiro - 

Rio-Águas, como detalhado abaixo: 

 

Auditorias realizadas na SMH 

A Secretaria Municipal de Habitação foi cr iada pela Lei nº 2.262 de 

16/12/1994. Entre os seus principais programas estão: 

i .  Favela-Bairro, Bairr inho e Grandes Favelas, de integração urbana e 

social em favelas; 

i i .  Morar Legal, de regularização urbana e fundiária de loteamentos 

irregulares; 



 

 10 

i i i .  Morar Sem Risco, de reassentamento de famíl ias transferidas de 

áreas de r isco; 

iv. Novas Alternativas/Morando no Centro, de reabi l i tação e construção 

de moradias nas áreas centrais da cidade; 

v. Morar Carioca, que promove a construção e a comercial ização de 

habitações, nas áreas fora do Centro da Cidade. 

Foram destinados 85%, em média, do orçamento da SMH, no período de 

1996 a 2004 no Programa de Urbanização de Áreas de Baixa Renda, que se 

destina a “melhorar a qual idade de vida da população urbana de baixa renda no 

Município do Rio de Janeiro aumentando a disponibi l idade e cobertura de 

serviços urbanos e sociais em favelas e loteamentos irregulares da cidade”. No 

exercício de 2004, esse montante at inge uma part icipação de 93%. 

 

Inspeção Ordinária real izada em novembro de 2003 (Processo nº 

40/000580/04) 

Esta auditor ia anal isou diversos contratos, entre os quais, os relat ivos ao 

Programa Bairr inho e Favela Bairro. Foram abordados problemas envolvendo a 

manutenção de estações de tratamento de esgoto. Das irregularidades 

apontadas podemos destacar:  

i .  A existência de diversos convênios entre o Município e a 

Concessionária de Água e Esgoto do Estado (CEDAE), em que é repassada, 

para esta, a responsabi l idade de gerenciar as Estações de Tratamento de 

Esgoto construídas pelo Município. Foi veri f icado, entretanto, que os convênios 

efet ivamente não estão sendo cumpridos, estando as estações em sua grande 

maioria abandonadas ou operando sem um controle efet ivo dos indicadores de 

tratamento. 

i i .  Foi constatada a existência de 14 (quatorze) estações que estavam 

sendo operadas diretamente pelo Município, dentre as quais, 7(sete) 

encontravam-se sucateadas. A jur isdicionada informou que o custo previsto 

para recuperação destas seria de R$705.000,00 (custo est imado) e a 

manutenção seria de R$10.000 mensais por unidade (custo est imado). 

 

Inspeção de Programa real izada em julho de 2004 (Processo nº 

40/006473/04)  
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Esta auditor ia aval iou o programa de Urbanização em Áreas Carentes em 

sua ação Bairr inho visando, prior i tar iamente, saber se as obras real izadas 

contr ibuíram para melhoria da qual idade de vida dos moradores das 

comunidades beneficiadas, através da veri f icação dos sistemas de 

infraestrutura básica implementados (auditor ia que originou trabalho também 

inscri to no X SINAOP). 

Em razão das inúmeras sol ici tações das comunidades para serem 

atendidas pelo Favela Bairro e ante a postura de algumas delas de expandirem-

se para se adequarem aos cr i tér ios definidos para o programa, que atende a 

comunidades na faixa de 500 a 2500 domicí l ios, a Secretaria inst i tuiu, em 1998, 

o Programa Bairr inho, que urbaniza áreas de menor porte, não conurbadas, 

entre 100 e 500 residências. Dentre as 24 (vinte e quatro) comunidades 

beneficiadas com obras de urbanização, especif icamente implantação de 

sistemas de infra-estrutura básica, através do Programa Bairr inho, 11 (onze) 

possuíam em seu escopo original a construção de estações de tratamento de 

esgoto, tendo sido implementadas em 6 (seis) delas, entretanto em apenas 2 

comunidades as estações estavam funcionando, nas 4 (quatro) restantes 

encontravam-se paral isadas por fal ta de manutenção. Segue abaixo quadro 

detalhado das estações implantadas pelo Programa Bairr inho. 

Tipos de Sistema Utilizado Esgoto com utilização de 
rede coletora da CEDAE 

Esgoto com utilização de 
ETE na comunidade 

Quantidade de 
projeto 13 11 

Quantidade 
implantada 13 100% 6 54% Implementação 

Quantidade em 
execução 0 - 5 46% 

Bom 4 31% 2 18% Funcionamento Ruim 9 69% - - 
Inoperante  - - 4 36% 

Fonte :  M.  S .  Bande i ra  de  Me lo  e  A .  H .  Gu imarães  Cor rêa,  Aspec tos  c r í t i cos  no  saneamento  do  
Mun ic íp io  do  R io  de  Jane i ro  –  Propos ta  operac iona l  pa ra  es tações  de  esgo to ,  TCM-RJ  

 

Auditoria realizada na Rio-Águas 

A Fundação Inst i tuto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-

Águas) tem por f inal idade planejar, organizar, executar e coordenar as 

at ividades de saneamento, prevenção e controle de enchentes bem como 

desenvolver estudos, projetos, pesquisas, e promover divulgação técnica às 

entidades públ icas e privadas, nacionais e internacionais.  
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O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, tem por objet ivo 

gerenciar ações preventivas e corret ivas contra as enchentes que há décadas 

imolam os cariocas, causando transtornos e prejuízos irreparáveis à Cidade. 

 

Inspeção Ordinária real izada em 2004 

Foram selecionados 10 termos relat ivos ao esgotamento sanitár io 

tomando-se por base os sistemas de informatização ut i l izados pelo TCM de 

instrução processual (SCP) e de anál ise orçamentária e f inanceira (SAGOF). 

Devido à natureza do órgão, a auditor ia procurou observar os aspectos 

ambientais. Foi constatado que a maioria dos empreendimentos visi tados não 

estava de acordo com a legislação em vigor no que tange ao l icenciamento 

ambiental,  mais precisamente, as disposições contidas no Anexo I da 

Resolução Conama nº 237/97 que l ista as at ividades ou empreendimentos 

sujeitos ao Licenciamento Ambiental,  onde se incluem as estações elevatórias e 

de tratamento de esgoto. 

O processo de l icenciamento das estações de tratamento de esgoto, em 

sua maioria, foi  real izado após o início das operações, ou seja, as estações não 

possuíam l icenciamento prévio. Algumas apresentavam apenas o protocolo de 

sol ici tação. Em relação à implantação de estações elevatórias, todas não 

t inham l icenciamento, em razão do órgão entender que não era necessário, 

entretanto não há embasamento legal que sustente este procedimento.  

Quanto ao aspecto operacional,  veri f icaram-se falhas de adequação do 

Termo de Referência para cada estação específ ica, considerando que o mesmo 

descreve as característ icas e obrigações dos serviços que serão executados 

pela Empresa responsável pelo perfeito funcionamento da estação de 

tratamento. Dentre as falhas detectadas podemos citar: rot inas de anál ises 

real izadas pelo operador no laboratório da ETE em desacordo com o 

estabelecido no Termo e a determinação de tratamento químico em estações 

que não necessitam do referido procedimento. Outro fator relevante é a 

existência de estações de tratamento de esgoto fora de operação. O abandono 

dessas estações representa prejuízo ambiental,  por deixar de tratar o esgoto 

das comunidades, deterioração do patr imônio públ ico e r isco iminente de 

acidente para os moradores, pr incipalmente cr ianças, que encontram acesso 

l ivre às suas dependências. 
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Operação e Manutenção das Estações 

Um dos grandes fatores responsáveis pela precária condição de 

manutenção e operação das estações de tratamento de esgoto nas 

comunidades carentes é a constante fal ta de art iculação entre o Município e o 

Estado. Na esfera municipal a Rio-Águas é o órgão capacitado tecnicamente 

para operar estações de tratamento de esgoto e atualmente responde pela 

operação de 8 (oito) ETEs, sendo 4 (quatro) em comunidades, 3 (três) em 

hospitais municipais e 1 (uma) no Parque Temático Cidade das Crianças. 

A Prefeitura do Rio, ao longo dos anos, vem executando obras de 

urbanização em comunidades carentes do Município, e em alguns casos, existe 

a necessidade de inclusão de ETEs nos projetos de esgotamento sanitár io em 

virtude da inexistência de rede coletoras próximas às intervenções. 

Após a construção as estações são repassadas através de convênios 

para a Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE), que é a responsável 

legal por captar e tratar o esgoto do Município do Rio de Janeiro, entretanto, de 

acordo com informações fornecidas pela Prefeitura, todas as estações 

construídas e repassadas através de convênios para o Estado, atualmente 

encontram-se abandonadas e em alguns casos depredadas”. 

 

 

A seguir, é apresentada uma tabela com as estações construídas pelo Município e que 
estão inoperantes: 
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Tabela 1 – Estações construídas pelo Município e que estão inoperantes: 

 

 

São apresentadas, a seguir, fotos referentes a ETE Novo Cidade Inhoaíba - Campo 
Grande e que atualmente encontra-se abandonada. 
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Figura 6 – Tampas em aço que protegiam os 
registros e tubulações da estação, que foram 

furtadas.  
 

 

Fon te :  CEDAE 

Figura 7 – Local onde se encontrava instalado o 
quadro de luz da estação, que foi furtado 

 

 

Fon te :  CEDAE 
  

Figura 8 – Local onde se encontrava instalada A 
caixa d’água, que foi furtada.  

 

Figura 9 – Estrutura onde foram instalados os 
aeradores de superfície.  

 
Fon te :  CEDAE Fon te :  CEDAE 

 

“Vários fatores contr ibuem para o quadro atual de abandono, entre eles 

podemos citar:  

 

i .  A dif iculdade no acesso às regiões, pr incipalmente em função do poder 

paralelo presente nestas comunidades; 

i i .  A Prefeitura alega não ser a responsável legal,  além de não possuir 

verba especif ica para este t ipo de serviço; 

i i i .  Dif iculdade em garantir  a inviolabi l idade dos equipamentos instalados;  
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iv.  Falta de interesse pela concessionária responsável (CEDAE), em 

virtude do baixo índice de hidrometração das regiões. 
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Histórico dos convênios entre o Município e o Estado 

Nos últ imos anos foram assinados alguns convênios de cooperação entre 

o Município do Rio de Janeiro e o Estado, para viabi l ização da implantação do 

Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro 

(PROAP). No dia 21 de setembro de 1995 foi assinado o convênio nº 35/95, que 

em sua cláusula terceira, i tem 3.4, estabelecia dentre as competências da 

CEDAE, “operar e manter os sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitár io, existentes ou a serem implantados, nas áreas incluídas no 

Programa”. 

Posteriormente, foi  assinado o convênio nº 011A/2000, em 03/03/2000, 

que revogou expressamente o convênio nº 35/95. Este teve como objet ivo 

viabi l izar a implantação dos Programas da Polít ica Habitacional,  em part icular 

dos PROAPs I e I I ,  co-f inanciado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, com contrapart ida local do Município, e objeto, 

respectivamente, dos contratos de Empréstimo OC/BR898 (PROAP-RIO I) e do 

resultante do Projeto BR-0250 (PROAPRIO II) .  

Dentre as atr ibuições estabelecidas para a CEDAE, veri f icou-se: “Operar 

e manter os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitár io 

implantados ou a serem implantados, de acordo com normas e técnicas 

geralmente aceitas, nas áreas incluídas nos Programas, devendo a CEDAE 

instalar, nas comunidades selecionadas, ou em áreas próximas, Núcleos 

Operacionais para executar essas tarefas”. Dentre as atr ibuições estabelecidas 

para o Município, veri f icou-se: “Transferir  à CEDAE os sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitár io, incluídos nos Programas”. 

Observou-se ainda que a cláusula quinta estabeleceu o prazo de 10 anos para 

a real ização dos objet ivos estabelecidos neste convênio.  

Posteriormente, no dia 29/06/2000, foi  assinado outro convênio entre o 

Estado e o Município com interveniência da CEDAE e da RIO-ÁGUAS, 

objet ivando o estabelecimento de ação conjunta para operação dos sistemas de 

coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitár io em áreas abrangidas pelos 

Programas da Polít ica Habitacional do Município do RJ em especial das duas 

etapas do PROAP, mediante transferência de recursos f inanceiros. Dentre as 

obrigações elencadas, veri f icou-se que o Estado f icou responsável por 

transferir  recursos através da CEDAE diretamente à RIO-ÁGUAS, para o 
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cumprimento das at ividades constantes num Plano de Atendimento. Quanto ao 

Município, a responsabi l idade acordada foi operar e manter, através do corpo 

técnico da RIO-ÁGUAS ou dos sucessores, os serviços necessários à 

consecução do objeto, operando as ETEs através da RIO-ÁGUAS. 

O prazo estabelecido para vigência deste convênio foi  de 360 dias, sendo 

posteriormente prorrogado, por meio de Termo Adit ivo, por mais 360 dias, se 

ext inguindo em 19/06/2002. 

Desta forma, constata-se que após a data acima, a responsabi l idade pela 

manutenção e operação do sistema de esgoto das áreas abrangidas pelo 

PROAP, conforme convênio 011A/2000 voltou a ser do Estado/CEDAE. 

A equipe inspecionaste, veri f icando a existência dos contratos (nos 71/01 

e 07/02) de manutenção da rede de esgoto em áreas abrangidas pelo Programa 

Favela-Bairro PROAP I,  questionou o órgão quanto ao ônus da manutenção da 

rede de esgoto ser de competência municipal quando deveria ser da CEDAE, 

conforme convênio nº 011A/2000. 

Foi apresentado como just i f icat iva que, não estando a CEDAE efetuando 

este serviço, os contratos para manutenção da rede são necessários para evitar 

o colapso, com retorno dos dejetos aos domicí l ios, e com vistas a evitar a 

perda dos investimentos real izados na execução dos sistemas. 

Atualmente um novo convênio está sendo elaborado entre a Prefeitura e o 

Estado em uma nova tentat iva de repassar a operação e manutenção das ETEs 

para o órgão competente.”  

 

Recomendações 
O trabalho indica ainda que, após todos os dados levantados e trabalhados, a 

elaboração de um mapa de alternativas e sugestões que represente, de forma realista e 
ponderada, soluções para uma melhoria na qualidade de vida da comunidade e, ao mesmo 
tempo, preserve de forma sustentável o meio ambiente da região e, conseqüentemente, do 
Município do Rio de Janeiro. Propõe também que, sejam estudadas alternativas para uma 
organização simples, porém eficaz para a administração, operação e manutenção satisfatória 
dos serviços, além de um modelo de treinamento de pessoal para as atividades operacionais e 
administrativas, sugerindo a demonstração da viabilidade de um sistema municipal de apoio 
financeiro, técnico e administrativo que se disponha a cooperar com eficiência e presteza em 
tudo o que for necessário para a prestação contínua e sustentável dos serviços de saneamento 
ambiental à comunidade. 
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A seguir, são apresentadas imagens extraídas do “Google Earth” onde poderão ser 
observados os deságües dos rios Cabuçu-Piraque e Piaí e material fotográfico das principais 
estações de tratamento da região da AP5. 
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Figura 10 -  Deságue da Bacia do Rio Cabuçu-Piraquê – 2006 (220 mil  habitantes 
sem tratamento de esgoto) 

 
Fon te :  Goog le  ea r th  

 
Figura 11 -  Deságue da Bacia do Rio Cabuçu-Piraquê -  2010 

 
Fon te :  Goog le  ea r th  
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Figura 12 - Deságue da Bacia do Rio Piaí – 2006 (Bacia das ETE’s Sepetiba 1 a 5) 

 
Fon te :  Goog le  Ear th  
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Figura 13 -  Deságue da Bacia do Rio Piaí  – 2010 (Bacia das ETE’s Sepetiba 1 a 5)  

 

Fon te :  Goog le  Ear th  
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4 SISTEMAS EXISTENTES 

4.1 REDES EXISTENTES  
 

A região com área total de quase 600 km2 e mais de 1,5 milhão de habitantes possui um 
grande déficit em saneamento, com a coleta de esgoto atendendo apenas parcialmente os 
domicílios. Segundo dados do IBGE (2000) dos 438.882 domicílios entrevistados 49,8% tem o 
esgotamento sanitário ligado diretamente a uma rede geral que, no caso, tanto pode ser de 
esgoto ou de drenagem pluvial; 39,9% possui fossa séptica e 2,9% fossa rudimentar. Os dados 
separados por região administrativa estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Tipo de esgotamento sanitário dos domicíl ios part iculares permanentes 
(1) 

Área Total de 
domicílios 

Rede Geral de 
Esgoto ou Pluvial Fossa Séptica Fossa 

Rudimentar 

AP5 Total 438882 218490 49,8% 175179 39,9% 12600 2,9% 

RA Bangu  118381 70522 59,6% 41464 35,0% 1298 1,1% 

RA Campo Grande  137342 53936 39,3% 71381 52,0% 3200 2,3% 

RA Guaratiba  27907 8322 29,8% 10938 39,2% 2708 9,7% 

RA Realengo  69251 48372 69,9% 17434 25,2% 757 1,1% 

RA Santa Cruz  86001 37338 43,4% 33962 39,5% 4637 5,4% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000, base de informação por setor censitário. 

 

Os 32.613 domicílios restantes, ou 7,4% do total, contam com o lançamento dos seus 
esgotos diretamente no meio ambiente através de valas e outros corpos hídricos ou, ainda em 
situação mais extrema, são domicílios sem qualquer esgotamento, ou seja domicílios sem 
banheiros ou sanitários. Os dados divididos por região administrativa estão na Tabela 3 e 
chamam especial atenção os números e índices das Regiões Administrativas Guaratiba e Santa 
Cruz, principalmente nos dados relativos a valas negras, só nessas duas regiões é estimado o 
lançamento dos esgotos de mais de 40 mil moradores em valas a céu aberto. Em Guaratiba, 
como mostram todas as colunas da tabela 4, as taxas são altas, somando mais de 21% dos 
domicílios com descarte inadequado dos esgotos diretamente no meio ambiente. Situação 
ainda mais preocupante, neste caso, principalmente se considerarmos a sua proximidade com a 
baía de Sepetiba. 
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Tabela 3 -  Tipo de esgotamento sanitário dos domicíl ios part iculares permanentes 
(2) 

Área / Região 
Administrativa Vala Rio Lago Mar Outro 

Escoadouro 
Sem 

Esgotamento 

AP5 Total 19944 4,5% 7381 1,7% 2282 0,5% 3006 0,7% 

RA Bangu  2928 2,5% 1341 1,1% 308 0,3% 520 0,4% 

RA Campo Grande  4947 3,6% 2122 1,5% 605 0,4% 1151 0,8% 

RA Guaratiba  4143 14,8% 1026 3,7% 371 1,3% 399 1,4% 

RA Realengo  611 0,9% 1745 2,5% 132 0,2% 200 0,3% 

RA Santa Cruz  7315 8,5% 1147 1,3% 866 1,0% 736 0,9% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000, base de informação por setor censitário. 

 

Os dados do IBGE são apenas uma forma de constatar a frágil situação sanitária da 
AP5. Os cadastros de redes existentes levantados mostram sistemas isolados, abrangendo 
precariamente algumas poucas comunidades da extensa área urbana da região.  

Principalmente nas Regiões Administrativas de Campo Grande, Bangu e Realengo 
foram verificadas redes de esgoto sanitário existentes, mas são grandes as lacunas sem rede e 
muitas as ruas e até comunidades inteiras sem esgotamento.  

A totalidade das redes somou o comprimento de 837.925 metros que estão 
apresentadas no Anexo A com sua locação e principais informações e dados como diâmetro, 
escoamento, etc., em desenho no AutoCAD. Avalia-se que o aproveitamento não poderá ser 
completo, devido a questões técnicas, e por isso cerca de 150 km de rede existente foram 
desconsiderados. 

Corroborando com o exposto anteriormente, nos cadastros, as regiões de Santa Cruz e 
Guaratiba são as mais desprivilegiadas em extensão de rede de esgotamento sanitário. Sendo 
que comparativamente a situação de Guaratiba é amenizada pela relativa baixa densidade 
demográfica. Já em Santa Cruz a forte concentração urbana se mostra incompatível com a 
ausência recorrente de rede de esgotamento. 

Além disso, nas redes cadastradas levantadas, constatou-se a falta de continuidade com 
o encaminhamento e ligação destas sendo usualmente feitos nas redes de drenagem pluvial ou 
nos diversos canais que cortam a região. 
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Figura 14 -  Áreas com cadastro de redes existentes 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 

4.2 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO EXISTENTES 
 

São poucas as estações de tratamento localizadas na AP5 e, hoje, sob a 
responsabilidade da Rio-Águas. Além de poucas, possuem baixa capacidade de vazão, e se 
acham em mau ou péssimo estado de conservação, na forma como foram repassadas à 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

A área em estudo sofre com uma forte deficiência no tratamento de esgotos, 
apresentando índices de tratamento desprezíveis, menos de 2% dos efluentes gerados são 
tratados. Tal situação precária de saneamento básico é responsável pelas altas taxas de 
poluição em todos os corpos hídricos da região, aumentando os riscos e os custos com a saúde 
da população ao redor deles. 

Em toda a região da AP5 são contabilizadas 26 (vinte e seis) elevatórias de esgoto e 34 
(trinta e quatro) estações de tratamento de esgoto (ETE) de pequeno porte, conforme segue: 
Vila Kennedy, Fazenda Coqueiros, Areal, Jardim Moriçaba, Ana Gonzaga, Vieiras, Piai, 
Margaça, Divinéia, Santa Maria, Vila Catiri, Vila do Céu, Vila Mangueiral, Mato Alto, Jardim 
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Nossa Senhora das Graças 1, Jardim Nossa Senhora das Graças 2, Jardim Nossa Senhora das 
Graças 3, Vilar Carioca, Portus, Nova Aliança, Jardim Palmares, Jardim Vieiras, Cunha 
Pedrosa, Camboatá, Fazenda Palmeiras, Carumbé, Muzema, Novo Palmares, Vila da Paz, Vila 
São Bento, Tijuquinha, Novo Horizonte, Sepetiba e Acari. Estas todas de alcance apenas local 
e com a eficiência comprometida devido ao estado de deterioração das mesmas. As únicas 
ETEs de porte médio na região são as de Deodoro e de Realengo, ambas necessitando 
maiores investimentos para recuperação. A ETE Realengo, inclusive, encontra-se hoje 
desativada, apesar da sua significativa capacidade projetada para receber 80 l/s, o que 
equivaleria a cerca de 45.000 hab. 

4.2.1 PRINCIPAIS ETE’S LOCALIZADAS NA AP5 
 

A Tabela 4 i lustra as estações de tratamento da AP5 sob 

responsabi l idade da Rio-Águas. 

 
Tabela 4 -  Relação de ETE’s sob responsabil idade da Rio-Águas. 

ETE   Localidade     Pop. Beneficiada     Em Operação 

Palmares   Santa Cruz  1.080 hab.   Sim 

Deodoro   Deodoro   21.600 hab.   Sim 

Nova Sepetiba 2  Nova Sepetiba   2.700 hab.   Sim 

Nova Sepetiba 5  Nova Sepetiba   2.700 hab.   Sim 

Coqueiros  Santíssimo  2.160 hab.   Sim 

Vi la  Kennedy  V i la  Kennedy  2 .160 hab.    S im 

Fonte: Rio-Águas, situação operacional em 2010. 

 

Além destas, deve ser mencionada a ETE Realengo, em Realengo, que não foi 
incorporada à tabela por ser uma estação de tratamento hoje desativada, mas com capacidade 
projetada de receber 80 L/s, o que equivaleria a cerca de 45.000 hab. 

Vê-se assim que as únicas ETEs de porte médio na região são as de Deodoro e de 
Realengo, ambas necessitando maiores investimentos para recuperação, face ao estado em 
que foram repassadas para a Rio-Águas. As demais são muito pequenas, com alcance apenas 
local, e por este motivo não são de interesse ao trabalho em desenvolvimento.  
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4.2.1.1 ETE Deodoro 
Esta estação de tratamento, conhecida também como ETE Deodoro, se caracteriza por 

dispor de 6 unidades iguais, que operam em paralelo, sendo o processo de tratamento por 
aeração prolongada (lodos ativados); apresenta as seguintes unidades principais: 

• Tratamento preliminar: composto por gradeamento, com 3 grades médias 
instaladas, em condições muito ruins; a ETE não  dispõe de caixa de areia; 

• Tratamento secundário: seguem-se 6 unidades fabricadas em aço, com diâmetro 
de 30 metros e altura útil de 4,5 metros, com uma repartição típica das ETEs 
compactas, com tanque de aeração, decantador secundário, e digestor aeróbio 
do lodo agrupados na mesma unidade. A aeração se faz por meio de ar difuso, 
sendo os compressores instalados em uma “casa de compressores”.  Todo o 
equipamento, inclusive as estruturas em aço, são de fabricação da empresa 
Smith and Lovel, tendo as 6 unidades sido importadas da Inglaterra e montadas 
ainda no fim da década de 60 e início da de 70; 

• Tratamento do lodo: o lodo é estabilizado por digestão aeróbia em um dos 
compartimentos dos tanques, dispondo-se de pequeno leito de secagem que se 
encontra praticamente inoperante.  

Cada tanque receberia, na modalidade atual de aeração prolongada, a vazão de 35 L/s 
e, teoricamente, a ETE possuiria uma capacidade de 210 L/s. Esta capacidade não é atingida 
na prática porque 4 dos 6 tanques existentes apresentam problemas estruturais e se acham 
incapacitados de receber e tratar adequadamente o esgoto. 

A estação de tratamento poderá ser recuperada para constituir um dos pólos de 
tratamento da região, podendo ter sua capacidade ampliada por processos complementares. 

As figuras a seguir mostram uma visão global da ETE, e algumas das unidades, que a 
Rio-Águas recuperou parcialmente para manter a operação. Todas as figuras provêm de 
relatório elaborado recentemente pela Fundação COPPETEC para a Rio-Águas (outubro/2009), 
visando eventual recuperação e ampliação da ETE. 
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Figura 15 – Foto aérea da ETE de Deodoro 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 16 Grades vistas de montante 

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 
Figura 17 Grades vistas de jusante 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 18 –  Painel de controle antigo 

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 

Figura 19 –  Prédio administrativo da ETE 
Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 20 –  Casa dos compressores de ar e tubulações afluentes aos tanques  

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 
Figura 21 – Digestor e Tanque de aeração 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 22 – Compartimentos de aeração, decantação, e digestão aeróbia e tanque de aeração 

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 

 
Figura 23 – Afluente ao tanque de aeração passando por triturador 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 24 - Esgoto recirculado ao tanque de aeração 

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 
Figura 25 – Leitos de secagem 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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4.2.1.2 ETE Realengo 
 

Esta estação de tratamento é das mais antigas implantadas na região, estando hoje 
desativada. Segundo informado pela Rio-Águas sua capacidade nominal é de 80 L/s, e é 
composta das seguintes unidades: 

 

• Grade de barras; 

• Caixas de areia longitudinais de limpeza manual (2); 

• Decantadores primários retangulares com raspador por correntes (2); 

• Filtros biológicos de pedra britada como meio suporte, cobertos (2); 

• Decantadores secundários retangulares com raspador por correntes (2); 

• Digestores anaeróbios (2); 

• Espessador de lodo digerido; 

• Leitos de secagem; e 

• Respectivas elevatórias de esgoto bruto, lodo primário, e lodo digerido. 

 

A estação está completamente desativada, e para recuperação necessita intervenções 
nas partes mecânica, elétrica, e estrutural. Não obstante, o processo de filtração biológica é 
plenamente aplicável como processo de tratamento secundário, do qual se pode esperar uma 
eficiência de remoção de DBO e SST da ordem de 80 a 85%. 

 

As fotos seguintes, tiradas em visita feita em 27 de abril de 2010, mostram as diversas 
unidades em seu estado atual. 
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Figura 26 – Caixas de areia 

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 
Figura 27 – Decantador primário de correntes 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 28 – Filtros Biológicos Cobertos 

Fonte: Rio-Águas, 2009 

 
Figura 29 – Digestores 

Fonte: Rio-Águas, 2009 
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Figura 30 – Leitos de secagem (primeiro plano) e decantadores secundários 

Fonte: Rio-Águas, 2009  
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4.2.1.3 ETEs de Muito Baixa Vazão 
 

  
Figura 31 – ETE Vila Kennedy. 

Fonte :  CEDAE 
Figura 32 – ETE Vila Kennedy. 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 33 – ETE Vila Kennedy. 

Fonte :  CEDAE 
Figura 34 – ETE Vila Kennedy  

Fonte :  CEDAE 
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Figura 35 – ETE Vila Kennedy  

Fonte :  CEDAE 
Figura 36 – ETE Vila Kennedy  

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 37 – ETE Vila Kennedy  

Fonte :  CEDAE 
Figura 38 – ETE Vila Kennedy  

Fonte :  CEDAE 
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Figura 39 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 
Figura 40 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 41 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 
Figura 42 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 
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Figura 43 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 
Figura 44 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 45 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 
Figura 46 – ETE Vila Coqueiros 

Fonte :  CEDAE 
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Figura 47 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 
Figura 48 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 49 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 
Figura 50 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 51 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 
Figura 52 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 
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Figura 53 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 
Figura 54 – ETE Vila Palmares 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 55 – ETE Deodoro 

Fonte :  CEDAE 
Figura 56 – ETE Deodoro 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 57 – ETE Deodoro 

Fonte :  CEDAE 
Figura 58 – ETE Deodoro 

Fonte :  CEDAE 
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Figura 59 – ETE Deodoro 

Fonte :  CEDAE 
Figura 60 – ETE Deodoro 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 61 – ETE Sepetiba 

Fonte :  CEDAE 
Figura 62 – ETE Sepetiba 

Fonte :  CEDAE 

  
Figura 63 – ETE Sepetiba 

Fonte :  CEDAE 
Figura 64 – ETE Sepetiba 

Fonte :  CEDAE 
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Figura 65 – ETE Sepetiba 

Fonte :  CEDAE 
Figura 66 – ETE Sepetiba 

Fonte :  CEDAE 
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5 PROJETOS EXISTENTES 

5.1 GUANDU-MIRIM 
 

O Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário de Guandu-Mirim é um componente do 
Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) e foi elaborado em 2003 para a 
CEDAE. A previsão de custo da obra chegou a cifras a cima de US$ 100 milhões e sua área de 
abrangência é superior a 100 km2.  

O projeto tem por objetivo beneficiar os bairros de Santíssimo, Campo Grande, Senador 
Vasconcelos, Inhoaíba e Cosmos através da coleta, encaminhamento e tratamento dos esgotos 
gerados nestas áreas. Estão projetados, na totalidade, a extensão de 33 km de coletores 
troncos que levarão os esgotos gerados nas 4 (quatro) sub-bacias atendidas para uma estação 
elevatória (EE do Tinguí) e, em seguida, para a estação de tratamento (ETE Guandu-Mirim), 
ambas projetadas. 

A estação de tratamento foi concebida para duas etapas e, assim como todo o sistema 
de transporte dos esgotos até ela, foi dimensionada para a vazão final corresponde à previsão 
de vazão futura para o ano de 2030. Todas as vazões de projeto consideradas estão 
apresentadas na Tabela 5 e 6. 

 

Tabela 5 – Projeto Guandu-Mirim: vazões da rede coletora 
Quadro de Vazões Afluentes da Rede Coletora 

Etapa / Ano 
Vazão (l/s) 

1a. / 2002 - 2015 2a. / 2015 - 2030 
Média 1.154,76 1.621,12 

Máxima 1.720,08 2.419,62 

Fonte: Aquacom, projeto executivo ETE Guandu-Mirim, 2002 

 

Tabela 6 -  Projeto Guandu-Mirim: vazões de projeto da ETE 
Parâmetro Etapa Inicial  Etapa Final 

Vazão média ( l /s)  1.172,14 1.645,51 

Fonte: Aquacom, projeto executivo ETE Guandu-Mirim, 2002 

 



 

 47 

Figura 67 – Projeto Guandu-Mirim 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 

 

5.2 SEPETIBA 02 
 

O Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia Sepetiba 02 
caracteriza e dimensiona o sistema de esgotamento da parte mais povoada da sub-bacia 
denominada 02 da Bacia Sepetiba. O projeto foi concluído em 2003 para a CEDAE com uma 
previsão de custo da obra superior a US$ 70 milhões. A área de cobertura é de 
aproximadamente 30 km2 e atende a população futura prevista para 2030 de mais de 355 mil 
habitantes.  

 

O projeto tem por objetivo atender os bairros de Santa Cruz e Paciência através da 
coleta, encaminhamento e tratamento dos esgotos gerados nestas áreas. Foram projetadas 
redes coletoras de esgoto do tipo separador absoluto, coletores troncos, interceptores, duas 
estações elevatórias e uma estação de tratamento. Estão previstos 190 km de rede distribuídos 
por 9 (nove) sub-bacias, além de inúmeros coletores troncos com uma extensão total próxima a 
20 km para encaminhar os esgotos coletados para as estações elevatórias e a estação de 
tratamento projetada (ETE SEP 02). A distribuição dos coletores tronco pelas sub-bacias está 
apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Projeto Sepetiba 02 – coletores tronco 
Sub-Bacia Diâmetro (mm) Extensão (m) 

900 79 
Antares 1500 1734 

500 2438 
Areia Branca 1200 4468 

Jardim Sete de Abril 900 1857 

Paciência 900 2594 
Santa Cruz 1 500 1623 
Santa Cruz 2 1500 2044 
Santa Cruz 3 1500 743 

Sepetiba 500 355 
Otacílio Câmara 900 1348 

Fonte: BCMEngenharia, projeto executivo Sepetiba 02, 2003 

 

A estação de tratamento ETE Sep02 foi projetada em duas etapas sendo dimensionada, 
assim como todo o sistema de coleta, considerando a vazão final corresponde à previsão de 
vazão futura para o ano de 2030. Todas as vazões de projeto consideradas estão apresentadas 
na Tabela 8 e 9. 

 

Tabela 8 – Projeto Sepetiba 02: vazões da rede coletora 
 

Quadro de Vazões Afluentes da Rede Coletora 
Etapa / Ano 

Vazão (l/s) 1a. / 2002 - 2015 2a. / 2015 - 2030 
Média 1.180,47 1.349,90 

Máxima 1.766,42 2.020,57 

Fonte: BCMEngenharia, projeto executivo Sepetiba 02, 2003 

 

Tabela 9 -  Projeto Sepetiba 02: vazões de projeto da ETE 
Parâmetro Etapa Inicial  Etapa Final 
Vazão média ( l /s)  1.198,23 1.370,21 

Fonte: BCMEngenharia, projeto executivo Sepetiba 02, 2003 
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Figura 68 – Projeto Sepetiba 02 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 

 

 

5.3 PAC SANTA CRUZ 
 

O PAC Santa Cruz faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento em sua 
atuação no saneamento. Na composição do PAC Santa Cruz foram incluídos 3 (três) projetos 
elaborados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para a área da AP5, são eles: Saneando 
Paciência, Saneando Santa Cruz e Saneando Vala do Sangue. A área total de abrangência é 
de aproximadamente 14 km2 e a população atendida é estimada em 120 mil pessoas dos 
seguintes bairros: Paciência e Santa Cruz. 

Esses projetos em conjunto preveem a implantação de 260 km de rede coletora de 
esgotos do tipo separador absoluto, conforme detalhado por projeto na tabela 10. Também 
estão dimensionados e projetados 10 km de coletores tronco e 4,7 km de interceptor para 
encaminhar os esgotos à estação de tratamento prevista (ETE Santa Cruz). 
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Tabela 10 – PAC Santa Cruz: detalhamento dos projetos 

Projetos 
Área de 

intervenção 
(ha) 

Rede projetada 
(km) 

População 
atendida 

(habitantes) 
Saneando Paciência 673,89 128,2 48.592 

Saneando Santa Cruz 534,66 95,4 42.834 
Saneando Vala do Sangue 172,16 36,8 28.000 

PA
C

 
Sa

nt
a 

C
ru

z 

Total 1380,71 260,4 119.426 

Fonte: Rio-Águas, PMRJ 

 

A estação de tratamento Santa Cruz, projetada para atender os esgotos de uma 
população de 300 mil habitantes, ainda está capacitada a tratar os efluentes originados em 
outras áreas do bairro de Santa Cruz e arredores. 

 

Figura 69 – Áreas de atuação do PAC Santa Cruz 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 
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5.4 SANEANDO SEPETIBA 
 

O Projeto Saneando Sepetiba, desenvolvido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
está em implantação através de 4 (quatro) fases, algumas inclusive em finalização da 
execução. A área total de abrangência é de 6,6 km2 e a população atendida é de 
aproximadamente 60 mil moradores dos bairros: Sepetiba e Pedra de Guaratiba. O 
detalhamento por fase está apresentado na tabela 11. 

Entre as várias intervenções urbanísticas do projeto estão a implementação de 101 km 
de rede coletora de esgoto do tipo separador absoluto e a construção de duas estações de 
tratamento, evitando-se, assim, o lançamento in natura dos efluentes na Baía de Sepetiba. 

 

Figura 70 – Áreas de atuação do Projeto Saneando Sepetiba 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 

 

Por se encontrar em fase tão avançada de implantação, com a maior parte já executada, 
as redes e a ETE já construída foram considerados e incluídos no projeto em desenvolvimento 
como sistema existente.  
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Tabela 11 – Saneando Sepetiba: detalhamento das fases 
Fases Área de intervenção (ha) Situação 

1ª. Fase 293,55 em execução 
2ª. Fase 118,86 em projeto 
3ª. Fase 118,14 em projeto 
4ª. Fase 129,94 em execução 

Total 660,49  

Fonte: Rio-Águas, PMRJ 

 

5.5 CINCO MARIAS 
O Projeto Básico de Cinco Marias é um estudo de microintervenção do Planejamento de 

Esgotamento Sanitário da AP5 na sub-bacia Piaí e faz parte do Programa Bairro Maravilha 
Oeste desenvolvido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A área de projeto é pequena, 
cerca de 0,5 km2 e atende a comunidade de Cinco Marias no bairro de Guaratiba. 

O projeto visa à implantação de 14,8 km de rede coletora de esgoto do tipo separador 
absoluto que encaminham os efluentes para a estação elevatória projetada e, em seguida, para 
a ETE da Bacia Piaí. Esta última não está inclusa neste projeto, mas é prevista nos Estudos de 
Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário da AP5.  

Figura 71 – Projeto Cinco Marias 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 
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5.6 VINTE E NOVE DE MARÇO 
O Projeto Básico de Vinte e Nove de Março é um estudo de microintervenção do 

Planejamento de Esgotamento Sanitário da AP5 na sub-bacia Caminho e faz parte do 
Programa Bairro Maravilha Oeste, desenvolvido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A 
área de projeto é pequena, cerca de 0,3 km2 e atende a comunidade de Vinte e Nove de Março 
no bairro de Cosmos. 

O projeto visa impedir o lançamento in natura de esgotos no Canal Santa Margarida pela 
implantação de 10,5 km de coletores nas duas margens da Av. Canal e encaminhamento 
através de uma estação elevatória subterrânea projetada para a ETE Campo Grande. A ETE 
Campo Grande não está inclusa neste projeto, apesar de prevista nos Estudos de Concepção 
do Sistema de Esgotamento Sanitário da AP5. 

 

Figura 72 – Projeto Vinte e Nove de Março 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da AP5, 2010 

 

5.7 NOVA CONQUISTA 
O Projeto Básico de Nova Conquista é um estudo de microintervenção do Planejamento 

de Esgotamento Sanitário da AP5 e faz parte do Programa Bairro Maravilha Oeste desenvolvido 
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pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A área de projeto é pequena, cerca de 0,2 km2 e 
atende a comunidade de Nova Conquista no bairro de Inhoaíba. 

O projeto visa impedir o lançamento in natura de esgotos no Córrego das Rãs pela 
implantação de 7,6 km de rede coletora do tipo separador absoluto e encaminhamento através 
de 6 km projetados de coletor tronco para a ETE Campo Grande. A ETE Campo Grande não 
está inclusa neste projeto, mas é prevista nos Estudos de Concepção do Sistema de 
Esgotamento Sanitário da AP5. 

 

Figura 73 – Projeto Nova Conquista 

 

Fonte: CONEN, Consultoria Técnica Especializada, Projeto de Esgotamento Sanitário da 
AP5, 2010 
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6 AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS PROJETOS EXECUTIVOS EXISTENTES PARA 
SEPETIBA 02 E GUANDU-MIRIM 

6.1 ETE SEPETIBA 02 
 

A ETE Sepetiba 02 dispõe hoje de projeto executivo, tendo sido projetada para atender 
os Bairros de Santa Cruz e Paciência. Sua vazão de projeto é apresentada na Tabela abaixo, 
sendo os esgotos tipicamente de origem doméstica, com concentrações esperadas de DBO = 
300 mg/l e SST = 250 mg/l. Vê-se portanto, que se trata de uma estação de médio porte, mas 
que crescerá pouco entre a etapa inicial e a final, segundo as expectativas do projeto original. É 
possível que estas etapas de projeto venham a ser modificadas. 

 

Tabela 12 – Projeto Sepetiba 02: vazões da rede coletora 
Vazões Afluentes 

Etapa / Ano 
Vazão (l/s) 

Inicial 2a. / 2015 - 2030 

Média 1.180 1.350 

Máxima 1.766 2.020 

Fonte: BCMEngenharia, projeto executivo Sepetiba 02, 2003 

 

O planejamento original contemplou a seguinte situação de projeto: 

• 1a. Etapa: Implantação de Tratamento Primário Quimicamente Assistido 

• 2a. Etapa: Implantação de Tratamento Secundário (Lodos Ativados) 

 

Os critérios de eficiência e qualidade do efluente tratado, para cada uma das etapas, 
são apresentados na Tabela seguinte. 

 



 

 56 

Tabela 13 - Critérios para o Efluente Tratado 
 

Critérios para o Efluente 
Parâmetro Etapa Inicial (primária) Etapa Final (secundária) 

Sólidos em Suspensão Totais (SST) 

     - Concentração efluente (mg/l) 52 30 

     - Eficiência de Remoção (%)  80 89 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

     - Concentração efluente (mg/l) 154 25 

     - Eficiência de Remoção (%) - (*) 50 92 

Faixa de pH 6 a 8 6 a 8 

Fonte: BCMEngenharia, projeto executivo Sepetiba 02, 2003 

 

O processo adotado para a ETE Sepetiba 2 é o de Tratamento Primário Quimicamente 
Assistido (CEPT, da terminologia inglesa “Chemical Enhanced Primary Treatment”) seguido de 
Lodos Ativados. Em ambas as etapas o tratamento do lodo gerado se dará por estabilização 
química, com adição de cal. Vale lembrar que este é o processo adotado no Rio de Janeiro pela 
CEDAE para as ETEs Pavuna e Sarapuí, havendo uma ampla aceitação desta linha de 
tratamento em vários países do mundo, pela sua eficiência, e pela economia nos custos de 
implantação da ETE. Em Goiânia, Goiás, opera com êxito a ETE Goiânia, projetada nos 
mesmos moldes, para a vazão de 3 m3/s. 

O esgoto bruto chega à ETE através de interceptores que recebem contribuições de 
duas Estações Elevatórias, quando se direciona para a Estação Elevatória de Baixa Carga e 
Unidade de Entrada, a qual disponibiliza o gradeamento, seguido de desarenação e medição de 
vazão. 

A adição química para aumentar a eficiência da decantação primária será feita com 
cloreto férrico e polímero, com aplicação no gradeamento e a jusante da caixa de areia. O 
projeto da ETE permitirá flexibilidade operacional para se efetuar a aplicação a montante das 
grades ou na entrada do desarenador. A aplicação na entrada do desarenador busca valer-se 
da agitação própria da caixa de areia aerada, favorável à floculação da matéria sólida antes de 
alcançar o decantador. 

Após o tratamento preliminar (gradeamento e desarenação), o fluxo será aferido em um 
medidor do tipo calha Parshall e distribuído aos decantadores primários através de uma caixa 
de distribuição. Será adicionado polímero a montante da calha Parshall para favorecer a 
sedimentação. 
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Na etapa inicial de implementação da ETE o projeto considerou a possibilidade de 
lançamento eventual do efluente primário diretamente no Canal do Ita. Na operação normal do 
tratamento secundário, seja na etapa inicial ou final, o efluente primário será misturado com o 
lodo ativado recirculado e então distribuído aos tanques de aeração. O lodo ativado, formado 
nos tanques de aeração, será separado do efluente tratado em decantadores secundários, 
retornando aos reatores de aeração e sendo lançado, como lodo em excesso, para a fase de 
tratamento do lodo. O efluente secundário eflui diretamente por gravidade para o Canal do Ita. 

O lodo primário será bombeado a um tanque de armazenamento de onde será 
recalcado ao processo de secagem mecânica, por centrifugação. O lodo seco será misturado 
com cal virgem (CaO) com o propósito de estabilizá-lo e de melhorar suas características de 
manipulação, antes de seu transporte, por caminhão, para disposição final em aterro sanitário. 

O lodo secundário (em excesso) será adensado por centrifugação e bombeado ao 
tanque de armazenamento, onde se misturará ao lodo primário. Deste tanque, o lodo misturado 
será bombeado ao processo mecânico de secagem, por centrifugação, seguindo-se a 
estabilização com cal virgem e transporte ao aterro sanitário. Foi prevista, também, a 
possibilidade de o lodo em excesso retornar diretamente para os decantadores primários, a 
título de ser verificada a possibilidade de ocorrência de um lodo melhor adensado. 

O material resultante do tratamento preliminar (material gradeado, areia e outros 
detritos) será igualmente transportado ao aterro sanitário, junto com o lodo seco por processo 
mecânico e estabilizado. 

A seleção de tecnologias considerada está baseada na identificação de práticas que se 
consideram adequadas em termos de eficiência, facilidade operacional, de manutenção e custo. 
A tabela seguinte indica as tecnologias adotadas nas diversas unidades da ETE. 
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Tabela 14 - Recomendação de Tecnologias 
 

Processo Unitário Tecnologia Adotada 

- Gradeamento Grades mecanizadas 

- Desarenação Caixas de areia aeradas 

- Sedimentação primária Decantadores circulares 

- Tratamento biológico Processo de lodos ativados 

- Aeração Difusores de bolha fina e compressores 

- Sedimentação secundária Decantadores circulares 

- Bombeamento de lodo  

. Primário Bombas tipo pistão 

. Secundário - recirculação Bombas de velocidade variável 

. Secundário - descarte Bombas de cavidade progressiva 

. Secundário - adensamento Bombas de cavidade progressiva 

- Adensamento de lodo (secundário) Centrífugas 

- Estabilização de lodo Estabilização alcalina (CaO) 

- Secagem mecânica de lodo Centrífugas 

- Disposição final do lodo Aterro sanitário 

Fonte: BCMEngenharia, projeto executivo Sepetiba 02, 2003 

 

6.2 ETE GUANDU-MIRIM 
 

A ETE Guandu-Mirim dispõe hoje de projeto executivo, tendo sido projetada para 
atender os Bairros de Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Inhoaíba e Cosmos. 
Sua vazão de projeto é apresentada na Tabela abaixo, sendo os esgotos tipicamente de origem 
doméstica, com concentrações esperadas de DBO = 300 mg/l e SST = 250 mg/l. Vê-se, 
portanto que se trata de uma estação de médio porte, mas que crescerá pouco entre a etapa 
inicial e a final, segundo as expectativas do projeto original. É possível que estas etapas de 
projeto venham a ser modificadas. 
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Tabela 15 – Projeto Guandu-Mirim: vazões da rede coletora 
Vazões Afluentes 

Etapa / Ano 
Vazão (l/s) 

Inicial 2a. / 2015 - 2030 

Média 1.155 1.621 

Máxima 1.720 2.420 

Fonte: Aquacom, projeto executivo ETE Guandu-Mirim, 2002 

 

O planejamento original contemplou a seguinte situação de projeto: 

• 1a. Etapa: Implantação de Tratamento Primário Quimicamente Assistido 

• 2a. Etapa: Implantação de Tratamento Secundário (Lodos Ativados) 

Os critérios de eficiência e qualidade do efluente tratado, para cada uma das etapas, 
são apresentados na Tabela seguinte. 

 
Tabela 16 - Critérios para o Efluente Tratado 

Critérios para o Efluente 
Parâmetro Etapa Inicial (primária) Etapa Final (secundária) 

Sólidos em Suspensão Totais (SST) 

     - Concentração efluente (mg/l) 52 30 

     - Eficiência de Remoção (%)  80 89 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

     - Concentração efluente (mg/l) 154 25 

     - Eficiência de Remoção (%) - (*) 50 92 

Faixa de pH 6 a 8 6 a 8 

Fonte: Aquacom, projeto executivo ETE Guandu-Mirim, 2002 

 

O processo adotado para a ETE Sepetiba 2 é o de Tratamento Primário Quimicamente 
Assistido (CEPT, da terminologia inglesa “Chemical Enhanced Primary Treatment”) seguido de 
Lodos Ativados. Em ambas as etapas o tratamento do lodo gerado se dará por estabilização 
química, com adição de cal. Vale lembrar que este é o processo adotado no Rio de Janeiro pela 
CEDAE para as ETEs Pavuna e Sarapuí, havendo uma ampla aceitação desta linha de 
tratamento em vários países do mundo, pela sua eficiência, e pela economia nos custos de 
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implantação da ETE. Em Goiânia, Goiás, opera com êxito a ETE Goiânia, projetada nos 
mesmos moldes, para a vazão de 3 m3/s. 

O esgoto bruto chega à ETE através de interceptores que recebem contribuições de 
duas Estações Elevatórias, quando se direciona para a Estação Elevatória de Baixa Carga e 
Unidade de Entrada, a qual disponibiliza o gradeamento, seguido de desarenação e medição de 
vazão. 

A adição química para aumentar a eficiência da decantação primária será feita com 
cloreto férrico e polímero, com aplicação no gradeamento e a jusante da caixa de areia. O 
projeto da ETE permitirá flexibilidade operacional para se efetuar a aplicação a montante das 
grades ou na entrada do desarenador. A aplicação na entrada do desarenador busca valer-se 
da agitação própria da caixa de areia aerada, favorável à floculação da matéria sólida antes de 
alcançar o decantador. 

Após o tratamento preliminar (gradeamento e desarenação), o fluxo será aferido em um 
medidor do tipo calha Parshall e distribuído aos decantadores primários através de uma caixa 
de distribuição. Será adicionado polímero a montante da calha Parshall para favorecer a 
sedimentação. 

Na etapa inicial de implementação da ETE o projeto considerou a possibilidade de 
lançamento eventual do efluente primário diretamente no Rio Guandu-Mirim. Na operação 
normal do tratamento secundário, seja na etapa inicial ou final, o efluente primário será 
misturado com o lodo ativado recirculado e então distribuído aos tanques de aeração. O lodo 
ativado, formado nos tanques de aeração, será separado do efluente tratado em decantadores 
secundários, retornando aos reatores de aeração e sendo lançado, como lodo em excesso, 
para a fase de tratamento do lodo. O efluente secundário eflui diretamente por gravidade para o 
Rio Guandu-Mirim. 

O lodo primário será bombeado a um tanque de armazenamento de onde será 
recalcado ao processo de secagem mecânica, por centrifugação. O lodo seco será misturado 
com cal virgem (CaO) com o propósito de estabilizá-lo e de melhorar suas características de 
manipulação, antes de seu transporte, por caminhão, para disposição final em aterro sanitário. 

O lodo secundário (em excesso) será adensado por centrifugação e bombeado ao 
tanque de armazenamento, onde se misturará ao lodo primário. Deste tanque, o lodo misturado 
será bombeado ao processo mecânico de secagem, por centrifugação, seguindo-se a 
estabilização com cal virgem e transporte ao aterro sanitário. Foi prevista, também, a 
possibilidade de o lodo em excesso retornar diretamente para os decantadores primários, a 
título de ser verificada a possibilidade de ocorrência de um lodo melhor adensado. 

O material resultante do tratamento preliminar (material gradeado, areia e outros 
detritos) será igualmente transportado ao aterro sanitário, junto com o lodo seco por processo 
mecânico e estabilizado. 
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A seleção de tecnologias considerada está baseada na identificação de práticas que se 
consideram adequadas em termos de eficiência, facilidade operacional, de manutenção e custo. 
A tabela seguinte indica as tecnologias adotadas nas diversas unidades da ETE. 
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Tabela 17 - Recomendação de Tecnologias 
 

Processo Unitário Tecnologia Adotada 

- Gradeamento Grades mecanizadas 

- Desarenação Caixas de areia aeradas 

- Sedimentação primária Decantadores circulares 

- Tratamento biológico Processo de lodos ativados 

- Aeração Difusores de bolha fina e compressores 

- Sedimentação secundária Decantadores circulares 

- Bombeamento de lodo  

. Primário Bombas tipo pistão 

. Secundário - recirculação Bombas de velocidade variável 

. Secundário - descarte Bombas de cavidade progressiva 

. Secundário - adensamento Bombas de cavidade progressiva 

- Adensamento de lodo (secundário) Centrífugas 

- Estabilização de lodo Estabilização alcalina (CaO) 

- Secagem mecânica de lodo Centrífugas 

- Disposição final do lodo Aterro sanitário 

Fonte: Aquacom, projeto executivo ETE Guandu-Mirim, 2002 
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