Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - Poder Executivo z Ano XXV z Nº 107 z Terça-feira, 16 de Agosto de 2011 z Parte integrante

Versão Final

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Prefeito
Eduardo Paes

Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Ângela Nóbrega Fonti

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE
Augusto Lopes de Almeida Ribeiro

Vice-Prefeito
Carlos Alberto Vieira Muniz

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
José Henrique Pinto

Secretaria Especial de Turismo – SETUR
Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello

Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito
Luiz Antonio Chrispim Guaraná

Centro de Feiras, Exposições e Congressos do
Rio de Janeiro - RIOCENTRO S.A.
Lincoln Barbosa de Castro Senra (Respondendo pelo expediente)

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro RIOTUR
Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello

Secretaria Municipal de Educação - SME
Cláudia Maria Costin

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico
Solidário – SEDES
Marcelo Henrique da Costa

Instituto Rio 2016
Bernardo Ribeiro de Carvalho (Respondendo pelo expediente)
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP
Jorge Luiz de Souza Arraes
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
Pedro Paulo Carvalho Teixeira

Empresa Municipal de Multimeios – MULTIRIO
Odaléia Cleide Alves Ramos
Secretaria Municipal de Administração – SMA
Paulo Jobim Filho

Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
Ricardo de Oliveira
Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA
CIDADE
Franck Correa de Oliveira
Instituto de Previdência e Assistência do Município
do Rio de Janeiro – PREVI-RIO
Ariane Di Iorio Andrade Ferreira

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
Rodrigo Bethlem Fernandes
Secretaria Municipal de Habitação - SMH
Jorge Ricardo Bittar

Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT
Franklin Dias Coelho
Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida - SESQV
Cristiane Brasil
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais –
SEPDA
Luiz Gonzaga da Costa Leite
Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência – SMPD
Georgette Vidor Mello

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC
Hans Fernando Rocha Dohmann
Secretaria Municipal de Cultura – SMC
Emilio Richa Bechara Kalil

Instituto Municipal de Urbanismo
Pereira Passos - IPP
Ricardo Manuel dos Santos Henriques

Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá
Tiago Mohamed Monteiro

Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Sérgio de Sá Leitão

Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento - SEDE
Felipe de Faria Góes

Subprefeitura da Zona Sul
Bruno Assumpção Ramos

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro PLANETÁRIO
Celso Cunha

Subprefeitura da Grande Tijuca
Luiz Gustavo Martins Trotta

Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Sergio Rabaça Moreira Dias

Subprefeitura da Zona Norte
André Luiz dos Santos

Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
Alexandre Sansão Fontes

Subprefeitura da Zona Oeste
Edimar Teixeira

Secretaria Municipal de Obras - SMO
Alexandre Pinto da Silva

Companhia de Engenharia de Tráfego do
Rio de Janeiro - CET-RIO
Claudia Antunes Secin

Subprefeitura do Centro e Centro Histórico
Thiago Barcellos dos Santos

Fundação Instituto das águas do Município do
Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS
Mauro Alonso Duarte

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL
Romario Galvão Maia

Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
Marco Antonio Souza de Almeida

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC
Carlos Alberto Vieira Muniz

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do
Rio de Janeiro – GEO RIO
Márcio José Mendonça Machado

Fundação Parques e Jardins do Município do
Rio de Janeiro - FPJ
David Beserra Lessa

Secretaria Especial da Ordem Pública – SEOP
Alexander Vieira da Costa
Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - Rio
Henrique Lima de Castro Saraiva
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF
Eduarda Cunha de La Rocque

Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos - SECONSERVA
Carlos Roberto de Figueiredo Osorio

Fundação Jardim Zoológico da Cidade do
Rio de Janeiro – RIO-ZÔO
Sergio Luiz Felippe

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

2

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

Subprefeitura da Ilha do Governador
Victor Bello Accioly
Controladoria Geral do Município do
Rio de Janeiro – CGM
Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Procuradoria Geral do Município do
Rio de Janeiro – PGM
Fernando dos Santos Dionísio
Tribunal de Contas do Município
Thiers Vianna Montebello

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

Atos do Prefeito
DECRETO N.º 34290 DE 15 DE AGOSTO DE 2011.
Aprova o Plano Municipal de Saneamento
para os Serviços de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário (PMSB-AE).
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;
CONSIDERANDO o determinado pela Lei Federal N.o 11.445 de 05 de
janeiro de 2007 (Lei Geral do Saneamento) que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e;
CONSIDERANDO o determinado pelo Decreto N.o 32.775 de 13 de setembro de 2010, que dispõe sobre o planejamento do processo de elaboração
do Plano Municipal de Saneamento para os Serviços de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário (PMSB-AE) no Território do Município
DECRETA:
Art. 1.º Fica aprovado o Plano Municipal de Saneamento para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMSB-AE) do
Município do Rio de Janeiro, conforme anexo que acompanha este
Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011; 447º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
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providências.
Decreto Estadual nº 9.760, de 11 de março de 1987. Regulamenta a Lei
no 1.130, de 12/02/87, localiza as Áreas de Interesse Especial do
interior do Estado, e define as normas de ocupação a que deverão
submeter-se os projetos de loteamentos e desmembramentos a
que se refere o artigo 13 da Lei no 6766/79.
Decreto nº 553 de 16 de Janeiro de 1976. Aprova o Regulamento dos
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio de Janeiro, a cargo da Companhia Estadual de
Águas e Esgotos – CEDAE.
Decreto-Lei 134 de 16 de junho de 1975. Dispõe sobre a prevenção e
o controle da poluição do meio ambiente no estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.
Decreto-lei nº 39 de 24 de março de 1975. Dispõe sobre entidades da
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administração estadual indireta e fundação, no âmbito da secretaria
de estado de obras e serviços públicos, e dá outras providências.
Deliberação CECA nº 48, de 08 de março de 1979. Aprova o regulamento de fiscalização da Superintendência Estadual de Rios e
Lagoas – SERLA.
Deliberação CECA nº 49, de 17 de maio de 1979. Delega poderes e
competência a SERLA para aplicação de multas previstas no Decreto nº 2.330, de 08.01.79. DZ 101: Corpos d’água - usos benéficos.
DZ 105: Classificação das águas da baía de Guanabara.
DZ 106: Classificação dos corpos receptores da bacia da baía da
Guanabara segundo os usos benéficos.
DZ 108: Classificação dos corpos receptores - Distritos Industriais
de Duque de Caxias, Campos, Porto Real, Nova Iguaçu, Santa Cruz,
Palmares, Paciência, Campo Grande e Fazenda Botafogo.
DZ 109: Classificação dos corpos receptores da bacia hidrográfica
das lagoas de Jacarepaguá.
DZ 110: Classificação das lagoas de Jacarepaguá.
DZ 111: Classificação das lagoas de Piratininga, Itaipu, Maricá,
Saquarema, Jaconé, Araruama, Juturnaíba, Campelo, Feia e Cima.
DZ 112: Classificação da bacia da baía de Sepetiba segundo os
usos benéficos. DZ 115: Classificação das lagoa Rodrigo de Freitas.
DZ 116: Classificação da bacia hidrográfica da lagoa Rodrigo de
Freitas. DZ 205. controle de Carga Orgânica em. Efluentes Líquidos
Industriais.
Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2000. Dispõe Sobre As
Sanções Administrativas Derivadas e de Condutas Lesivas ao Meio
Ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
Lei Estadual nº 1.130, de 12 de fevereiro de 1987. Define as áreas de
interesse especial do Estado e dispõe sobre os imóveis de área
superior a 1.000.000m² (um milhão de metros quadrados) e imóveis
localizados em áreas limítrofes de municípios, para efeito do exame e
anuência prévia a projeto de parcelamento do solo para fins urbanos,
a que se refere o artigo 13 da Lei nº 6.766/79.
Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999. Institui a política
estadual de Recursos Hídricos; cria o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras providências. Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003. Dispõe sobre
a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do
estado do rio de janeiro e dá outras providências.
Lei Estadual nº 4191, de 30 de setembro de 2003. Dispõe sobre a
política estadual de resíduos sólidos e dá outras providências.
Lei Estadual nº 5234, de 16 de setembro de 2003. Altera a lei nº 4.247,
que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos
de domínio do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Lei Estadual nº 650, de 11 de janeiro de 1983. Dispõe sobre a política
estadual de defesa e proteção das bacias fluviais e lacustres do
Rio de Janeiro.
NT- 202. R-10, de 7 de outubro de 1986. Apresenta Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos.
Portaria Conjunta Sea/Feema/Serla/Ief N. 001/2007. Cria o Protocolo
Único para a Requisição de Licenciamento.
Portaria SERLA 261-A/97 e seu anexo, de 31 de julho de 1997.Aborda
FMP’s de Lagoas. Portaria SERLA Nº 324, de 28 de agosto de 2003.
Define a base legal para estabelecimento da largura mínima da FMP
e dá outras providências.
Portaria SERLA Nº 385, de 12 de abril de 2005. Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para emissão de autorização
para perfuração de poços com a finalidade de pesquisa sobre a
produção e disponibilidade hídrica para o uso de águas subterrâneas de domínio de Estado do Rio de Janeiro.

para pagamento referente à Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.
Portaria SERLA Nº 591. Estabelece os Procedimentos Técnicos e
Administrativos para Emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorga para uso de Potencial de Energia
Hidráulica para aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio do
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Portaria SERLA Nº 605. Define regras e procedimentos para arrecadação e aplicação de recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos - Fundrhi bem como para a apropriação de receitas e despesas
nas suas Subcontas.
MUNICIPAL
Decreto “P”, nº 313, de 27 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados no licenciamento de projetos de loteamentos
e edificações na Área de Planejamento –5 em função das competências
delegadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através
do Decreto “ P” nº 313/2007.
Decreto Legislativo N° 456, de 23 de março de 2005. Autoriza o poder
executivo a contratar o empréstimo que menciona com a CEF–Caixa
Econômica Federal, no âmbito do programa pró-saneamento a oferecer
garantias e dá outras providências.
Decreto Legislativo N° 539, de 12 de maio de 2006. Autoriza o Poder
Executivo a contratar empréstimo com a CEF-Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dá outras providências.
Decreto Legislativo N° 541,de 04 de maio de 2006. Autoriza o Poder
Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica FederalCEF, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dá outras providências.
Decreto Legislativo N° 605, de 14 de maio de 2007. Autoriza o Poder
Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal CEF, no âmbito do “Programa Saneamento Para Todos”, a oferecer
garantias e dá outras providências.
Decreto Legislativo N° 673, de 10 de abril de 2008. Autoriza o Poder
Executivo a contratar empréstimo com a CEF - Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dá outras providências.
Decreto Legislativo N° 820, de 07de outubro de 2009. Autoriza o Poder
Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal CEF, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos, e a oferecer
garantias e dá outras providências.
Decreto Legislativo N° 834, de 13 de novembro de 2009. Autoriza o
Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal-CEF, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, e a oferecer
garantias e dá outras providências.
Decreto N° 12.667 de 02 de fevereiro de 1994. Cria Grupo Executivo de
Trabalho para o saneamento e despoluição da Baixada de Jacarepaguá.
Decreto N° 12.733 de 09 de março de 1994. Altera o Decreto 12667, de
01.02.94./Grupo Executivo para o saneamento e despoluição da Baixada de Jacarepaguá/
Decreto N° 12.741 de 14 de março de 1994. Dá nova redação ao caput
e parágrafo único do artigo 3º do Decreto 12.719, de 02.03.94. Delega
competência a Secretários Extraordinários. Decreto N° 12.994 de 17 de
junho de 1994. Revoga o disposto no Decreto nº 12205, de 13 de agosto
de 1993 e dá outras providências./Grupo Executivo de Programas Especiais de Trabalho para Assentamentos Populares – GEAP.
Decreto N° 13.152 de 19 de agosto 1994. Cria o Grupo Executivo de
Trabalho para a Consulta Nacional sobre a Gestão de Saneamento do
Meio Ambiente.
Decreto N° 13.997 de 30 de junho de 1995. Nomeação do Representante do Município do Rio de Janeiro no Conselho Estadual de Habitação e
Saneamento.

Portaria SERLA Nº 462, de 10 de julho de 2006. Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para regularização dos usos
de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, na área de
abrangência das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda,
e Guandu-mirim no Estado do Rio de Janeiro.
Portaria SERLA Nº 479, de 21 de setembro de 2006. Estabelece a
prorrogação do prazo para regularização dos usos de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, na área de abrangência das bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda, Guandu-Mirim no estado
do Rio de Janeiro objeto da Portaria Serla nº 462, de 10 de julho de
2006 e dá outras providências.
Portaria SERLA Nº 555, de 1 de fevereiro de 2007. Regulamenta o
Decreto Estadual Nº

Decreto N° 167 de 27 de novembro de 1997. Autoriza o Poder Executivo
a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, a oferecer
garantias, e dá outras providências./ Programas Pró-Moradia e PróSaneamento/
Decreto N° 27.522, de 09 de janeiro de 2007. Dispõe sobre a instituição
de Grupo de Trabalho para desenvolver estudos e proposta técnica para
a gestão dos Serviços de Saneamento Básico em regime de cooperação
com o Estado do Rio de Janeiro nas áreas que menciona.
Decreto N° 30.363, de 01 de janeiro de 2009. Cria grupo de trabalho para
acelerar a implantação de serviços de saneamento na zona oeste.
Decreto N° 32.775, de 14 de setembro de 2010. Dispõe sobre o planejamento do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento
para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
(PMSB-AE) no Território do Município.

40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos
técnicos e administrativos para regularização dos usos de água
superficial e subterrânea pelas soluções alternativas de abastecimento de água e para a ação integrada de fiscalização com os
prestadores de serviços de saneamento e dá outras providências.
Portaria SERLA Nº 564, de 18 de abril de 2007. Define procedimentos

Decreto Nº 21.305, de 09 de abril de 2002. Regulamenta a Lei n.º 3.273,
de 6 de setembro de 2001, que dispõe sobre a Gestão dos Serviços de
Limpeza Urbana e dá outras providências
Decreto nº 28.594 de 17 de outubro de 2007. Dispõe sobre a estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –
SMO e dá outras providências.
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Decreto nº 32.167 de 27 de abril de 2010. Dispõe sobre competência da
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, na forma que
menciona.
EDITAL N° 12 de 16/07/02. Institui o plano plurianual, de que tratam as
Constituições Federal e Estadual, no âmbito da Administração Municipal, e dá outras providências.
Emenda à Lei Orgânica N° 12 de 16/07/02: Institui o plano plurianual, de
que tratam as Constituições Federal e Estadual, no âmbito da Administração Municipal, e dá outras providências.
Lei Municipal n° 2262 de 20 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a
criação da Secretaria Municipal de Habitação extingue e cria Cargos na
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e dá outras providências.
Lei Municipal n° 4184 de 30 de setembro de 2005. Dispõe sobre utilização
dos incrementos dos Royalties do Petróleo e dá outras providências.
Lei Municipal n° 5047 de 23 de junho de 2009. Considera de utilidade
pública o Grêmio dos Aposentados e Pensionistas das Empresas de
Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro.
Lei Municipal nº 3273 06 de setembro de 2001. Dispõe sobre a Gestão do
Sistema de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro.
Lei Municipal nº 4969 02 de fevereiro de 2008. Dispõe sobre objetivos,
instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão integrada de resíduos
sólidos no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Lei Orgânica do Município n° 2117 de 21 de janeiro de 1994. Autoriza o
Poder Executivo a fornecer gratuitamente material de construção em
obras de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conjunta SMAC/SECONSERVA/COMLURB nº 02, de 07/10/
2010. Nomeia Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
1. INTRODUÇÃO
O principal objetivo do serviço de saneamento básico é a manutenção
da vida com qualidade, através, entre outros serviços, da oferta de
água de potável e de soluções referentes à coleta e tratamento do
esgotamento sanitário.
No Brasil, é um direito de todos, de acordo com a Constituição de 1988,
a ser garantido pelos municípios do país.
No mundo, esse direito está implícito no 25º artigo da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual; “toda pessoa tem
direito à saúde e o bem-estar, incluindo serviços sociais necessários”.
Observa-se no mundo um quadro de extrema carência de condições
sanitárias adequadas: segundo informações obtidas através do PNUD
(2006), cerca de 2,4 bilhões de pessoas não tem condições básicas de
saneamento, fato que compromete um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a sustentabilidade ambiental. Essa precariedade de
saneamento reflete na situação da saúde global: doenças relacionadas
à diarréia e à malária foram, em 2002, a causa da morte de mais de
três milhões de pessoas, segundo esse órgão.
Para universalizar o acesso ao serviço de esgotamento sanitário no
planeta é necessário um investimento de US$ 10 bilhões/ano ao longo
de duas décadas (PNUD, 2008). Se esse mesmo valor for aplicado até
2015, será possível cumprir a meta de reduzir pela metade a proporção
de pessoas que não contam com o benefício.
No Brasil, esses serviços são historicamente constituídos pela atuação de
instituições públicas e de instituições privadas, através de concessões.
Até 1950, o país era eminentemente rural, o que tornava as questões
de saneamento pouco críticas. A intensificação do processo de industrialização brasileiro acelerou o processo de urbanização, colocando em evidência as questões de saneamento. Grandes pressões da
população e de representantes da indústria e comércio marcaram o
início dos anos 70, reivindicando maiores investimentos no setor de
saneamento básico, tais como expansão das redes de abastecimento e das redes de coleta e de tratamento de esgotos.
Nesse momento, os déficits impediam o crescimento econômico e
social das cidades, levando um grande número de empresas a abandonar os grandes centros urbanos devido aos custos implicados em sua
manutenção.
Neste período foi criado o PLANASA – Plano Nacional de Saneamento.
Através dele, o poder federal concentrou o poder de decisão e financeiro
no Banco Nacional da Habitação, direcionando grandes investimentos
para o setor de saneamento.
Foram criadas companhias estaduais de Água e Saneamento, substituindo o modelo antigo de provisão que era puramente municipal. Grande
impulsão foi dada ao setor de saneamento, nessa época. Assim, companhias de água e saneamento nos estados brasileiros estão encarregadas de prover serviços de água em 4.000 municípios e esgoto em 1.000
municípios.
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A década de 1990, por sua vez, concretizou a possibilidade da privatização dos serviços de saneamento básico aos moldes das grandes empresas. As empresas privadas ligadas ao setor de saneamento básico
no Brasil são caracterizadas por capitais estrangeiros e por consórcios
entre empresas médias e grandes de capital nacional.
Em janeiro de 2007, foi assinada a Lei 11.445, que traça novas políticas
setoriais para o Saneamento Básico. Um de seus objetivos é aumentar
investimentos destinados ao acesso universal de água e saneamento,
considerando as especificidades locais e o uso de tecnologias apropriadas que estejam em linha com a capacidade de pagamento do usuário.
A lei também tem como meta aumentar a transparência e o controle
social; além de prover a base legal para o papel do governo federal em
água e saneamento, que esteve indefinido durante os últimos 20 anos.
O Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), que inclui investimentos significativos em diversas áreas, tem também papel relevante
na provisão de habitação e água e saneamento.
Segundo dados do IBGE, em 2008, dos 5564 municípios do país, 3069
tinham rede coletora de esgoto. Isso significa que pouco mais de 50%
dos municípios têm seu esgoto coletado. Desses municípios, 1587
tratavam seu esgoto, ou seja, menos de 30% do total.
No Estado do Rio de Janeiro, de seus 91 municípios, 85 possuem coleta de
esgoto (mais de 90%) e 54 têm algum tipo de tratamento (mais de 50%).
Este trabalho técnico se traduz na elaboração de um Plano de Saneamento Básico para o Município do Rio de Janeiro, RJ, caracterizando as
ações, as intervenções e os investimentos com o intuito de universalização e prestação adequada dos serviços de água e esgoto no Município, tendo como premissa básica o desenvolvimento de alternativas e
indicação de soluções de engenharia para os Sistemas de Abastecimento d’água e de Esgotamento Sanitário, em consonância com os demais
equipamentos.
Este planejamento foi realizado para um horizonte de 20 (vinte) anos, com
projeções até o ano 2030, entretanto deverá sofrer revisões a cada 4 (quatro)
anos para atualização e adequação, em conformidade com o § 2º do artigo 52
da lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007/07, qual seja:
“§ 2º. Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais.”
Salienta-se que a elaboração deste trabalho teve a preocupação de
estar em estreita sintonia com a realidade da região e com a Política de
Saneamento Básico da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, especificamente com as normas e diretrizes vigentes em todas as esferas de
competência.
Conseqüentemente e considerando-se os elevados custos de implantação de obras de saneamento, o desenvolvimento das soluções de
engenharia foi conduzido reunindo o binômio, “criatividade – experiência”, aliado a uma otimização rigorosa da concepção, de forma a possibilitar a viabilização do empreendimento e a elevação do alcance social
dos investimentos.
Para tanto, o conhecimento dos sistemas neste Plano é de grande
importância para que se tenha como um dos principais benefícios, o
planejamento da implantação das unidades dos sistemas propostos
em consonância com os demais existentes, levando-se em conta
as prioridades da região e das comunidades abrangidas.
Para tanto, tem-se que o Plano está contemplando:
• Avaliação da situação atual do saneamento básico e seus impactos na condição de vida da população, com a identificação das
demandas atuais e futuras, incluindo outros aspectos relevantes da
prestação dos serviços;
• As prioridades e as metas temporais;
• A identificação e a seleção de alternativas para a ampliação, a
melhoria e a atualização da oferta dos serviços públicos de saneamento básico e seus respectivos custos;
• Os critérios para a organização ou melhoria da prestação dos
serviços, especialmente com a previsão e a identificação dos instrumentos de regulação, de fiscalização e de avaliação.
O Plano Municipal de Saneamento deverá ser complementado com os
estudos e proposições para os serviços de drenagem pluvial e de resíduos sólidos, que serão desenvolvidos oportunamente.
1.1 MEMÓRIA DO PLANO DE SANEAMENTO

2. Compromissos firmados através do TERMO DE RECONHECIMENTO
RECÍPROCO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A COMPANHIA ESTADUAL DE
ÀGUAS E ESGOTOS (CEDAE) E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
3. Oportunidade da realização de um trabalho conjunto Município/Estado/Cedae de interesse publica no território municipal.
4. A possibilidade prevista em Lei de realizar o Plano Municipal de
Saneamento Básico por componente e posterior consolidação em um
único Plano.

OUTUBRO

1.1.2 AÇÕES

• 19/10 – 68º Reunião Ordinária do CONSEMAC com apresentação da
versão atualizada do PMSB-AE.
• 28/10 – Publicação no Diário Oficial do Município do aviso de Audiência
e do prazo de consulta pública:
o “Esta Audiência Pública terá por objetivo apresentar o Plano Municipal
de Saneamento - PMSB-AE, consolidado pela Prefeitura, através da
Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas (Rio-Águas) em conjunto com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CEDAE, para
conhecimento, esclarecimento de possíveis dúvidas e coleta de sugestões para formatação da versão final do documento”.

MAIO
• Reunião dos técnicos da Rio-Águas para estruturar uma metodologia de
elaboração de um Plano de Saneamento que atende-se a exigência legal.
• Estabelecimento que o Plano seria elaborado neste momento apenas
para os serviços de água e esgotamento sanitário (PMSB-AE) e posteriormente consolidado com os outros dois serviços: manejo de águas
pluviais e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
• Compilação de documentação, legislação, normativos e experiências
de Planos já elaborados

• 18/10 – Reunião PMSB-AE na Rio-Águas para revisão da minuta do
PMSB-AE.
• 18/10 – Câmara Técnica - CONSEMAC

NOVEMBRO
• 16/11 – r i

JUNHO

Câma a Técn ca - CONSEMAC

• 9/6 – Reunião no INEA
o Exposição da necessidade de elaboração de um Plano de Saneamento
para os serviços de água e esgotamento sanitário, a ser elaborado em
conjunto – Estado / Município / CEDAE.

Ap esen ação do PMSB-AE Ve são p e m na p omov da o da SEAERJ
• 18/11 – r t ( r r li i r) r i pela ABES no
Auditório
• 23/11 – Audiência Pública realizada no Auditório do Centro Administrativo São

JULHO
• Organização entre a Rio-Águas, a Casa Civil (CVL) e a CEDAE de
metodologia e cronograma
o Estabelecer o conteúdo mínimo adequado e buscar, de forma mais
dinâmica possível com apoio de colaboradores, os conteúdos atualizados disponíveis.
o Manter um calendário de reuniões semanais com todos os entes
diretamente envolvidos com o PMSB-AE.
o Fazer o acompanhamento da evolução dos trabalhos por meio de uma
entidade colegiada estabelecida por Lei. A opção identificada como
apropriada foi o CONSEMAC.
• 20/7 - Reunião na CVL com técnicos envolvidos na redação do PMSB-AE.

Sebastião – CASS.
o Exposição esclarecimento de dúvidas e coleta de sugestões quanto
ao PMSB-AE.
• 24 a 28/11 – Compilação das contribuições recebidas na apresentação da
ABES/SEAERJ, Audiência Pública e correio eletrônico.
• 29/11 – Reunião na CVL para consolidação dos dados compilados com
os participantes da redação do PMSB-AE.

AGOSTO

DEZEMBRO

• 5/8 – Reunião na SMAC

• 10/12 – Reunião na Rio-Águas do comitê executivo do PMSB-AE.

o Preparatória para apresentação no CONSEMAC com todos os envolvidos.

• 10/12 – Elaboração do texto final para apresentação no CONSEMAC.

o 10/8 – 67o Reunião Ordinária do CONSEMAC com a apresentação da

• 14/12 – 69º Reunião Ordinária do CONSEMAC com apresentação da
versão final do

Metodologia para a confecção do PMSB-AE.
o Apresentação ao CONSEMAC da organização proposta, em sua Reunião
Plenária. Nesta reunião por votação, o Conselho aprovou a o
acompanhamento da elaboração do plano pela plenária e suas câmaras
técnicas.
• 16/8 – Câmara Técnica bacias drenantes a Baía de Sepetiba.
o Nova apresentação da evolução da minuta do PMSB-AE. Entrega de
CD’s para avaliação (críticas e/ou sugestões) aos membros da Câmara.
• 25/8 – Câmara Técnica Lagoas Costeiras.
o Nova apresentação da evolução da minuta do PMSB-AE. Entrega de
CD’s para avaliação (críticas e/ou sugestões) aos membros da Câmara.
• 30/8 – Reunião na CEDAE com todos os envolvidos no PMSB-AE
• 31/8 – Câmara Técnica bacias drenantes a Baía de Guanabara.
o Nova apresentação da evolução da minuta do PMSB-AE. Entrega de CD’s
para avaliação (críticas e/ou sugestões) aos membros da Câmara.
SETEMBRO
• 2/9 – Reunião PMSB-AE na Rio-Águas com todos os envolvidos para
evolução da versão do PMSB-AE.
• 8/9 - Câmara Técnica bacias drenantes a Baía de Sepetiba
• 13/9 – Publicação do Decreto 32.775 que dispõe sobre o planejamento
do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento para os
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMSBAE) no Território do Município.

1.1.1 MOTIVAÇÃO
1. Previsão legal expressa na Lei 11.455/2007

• 14/10 – Reunião PMSB-AE na CEDAE para revisão da minuta do
PMSB-AE.

• 14/9 – 18o Reunião Extraordinária do CONSEMAC com a apresentação
da versão atualizada do PMSB-AE.
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PMSB-AE.
• 14 a 21/12 – Compilação das contribuições e ratificações da 69º
Reunião Ordinária do CONSEMAC
JANEIRO A MAIO DE 2012
Elaboração da minuta do Contrato de Interdependência.
Elaboração da minuta do Projeto de Lei no âmbito municipal que autoriza
o poder executivo municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio de
Janeiro com a finalidade de estabelecer e regulamentar a gestão associada dos serviços públicos de esgotamento sanitário da região definida
no plano diretor municipal como área de planejamento 5.
Elaboração da minuta do Projeto de Lei no âmbito estadual que autoriza
o poder executivo estadual a celebrar convênio com o Município do Rio
de Janeiro com a finalidade de estabelecer e regulamentar a gestão
associada dos serviços públicos de esgotamento sanitário da região
definida no plano diretor municipal como área de planejamento 5.
09/05 – Contrato de Interdependência firmado pelo Município do Rio de
Janeiro e Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro CEDAE, tendo como intervenientes –anuentes o Estado do Rio de
Janeiro, Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de JaneiroRio-Águas e Secretaria de Estado de Obras- SEOBRAS.
09/05 – Publicação do Decreto Nº 33767 de 06 de maio de 2011 que
restabelece a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de
Janeiro- Rio-Águas- como entidade integrante da Administração Pública
Indireta e exercício de suas funções regulatória e fiscalizatória.
04/08 Encaminhamento da Versão Final
Todas as versões foram disponibilizadas na internet na página da Prefeitura do Rio de Janeiro e da CEDAE.
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2.

OBJETIVOS DO PLANO DE SANEAMENTO

•

Reduzir perdas do sistema de abastecimento de água e incentivar a redução de
consumo por parte da população, incluindo reutilização da água;

2.2. Objetivos específicos
•
Este Plano Municipal de Saneamento trata exclusivamente dos setores abastecimento de água e

Assegurar uma gestão racional da demanda de água, em função dos recursos
disponíveis e das perspectivas socioeconômicas;

esgotamento sanitário. Os demais setores, a saber: drenagem pluvial e resíduos sólidos, serão
abordados em planos desenvolvidos posteriormente.

•

Procurar uma gestão sustentável e integrada dos mananciais subterrâneos e

•

Garantir a quantidade de água necessária para o abastecimento às populações e o

superficiais;
A consolidação e compatibilização dos Planos específicos de cada serviço serão efetuadas logo após a
conclusão dos respectivos Planos.

desenvolvimento das atividades econômicas.

O Plano Municipal de Saneamento Básico – Água e Esgoto apresenta:



Diagnóstico integrado da situação local dos dois componentes do saneamento básico, a saber:
abastecimento de água e esgotamento sanitário;



Objetivos e Metas municipais ou regionais de curto, médio e longo prazos, para a
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no território, com integralidade,
qualidade e prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à
redução das desigualdades sociais;



O estabelecimento de sistema, instrumentos e mecanismos de gestão apropriados, bem como,
programas, projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a
sustentabilidade da prestação dos serviços;



Ações para emergências, contingências e desastres;



O estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de participação e controle social
sobre a política e ações e programas de saneamento básico;



Figura 2.1. Vazamento de água potável nas proximidades da Praça São Francisco Xavier.

Os instrumentos, mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações

Foto: Sigried Bushweitz.

programadas e revisão do plano.

2.1.4 Proteção da Natureza

2.2. Objetivos gerais

•

Assegurar a proteção do meio ambiente, com ênfase na proteção do solo e nos
meios

e ribeirinhos

com

maior interesse

ecológico, a proteção

e recuperação de habitat e condições de suporte das espécies nos meios hídricos;

2.2.1 Promoção da Salubridade Ambiental e da Saúde Coletiva

•

aquáticos

Compatibilizar o desenvolvimento urbano com o uso e a ocupação do solo, suas

•

Estabelecer condições adequadas de manejo do solo para evitar degradação;

•

Evitar a excessiva artificialização do regime hidrológico dos cursos de água.

condições ambientais e a oferta de saneamento básico;
•

2.1.5 Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e Acidentes de Poluição

Garantir a qualidade ambiental como condição essencial para a promoção e
melhoria da saúde coletiva; garantir o atendimento de toda a área urbanizada do

• Promover a minimização dos efeitos

município com sistemas e serviços de saneamento;
•

Promover a recuperação e o controle da qualidade ambiental, garantindo acesso

econômicos e sociais das enchentes

pleno dos cidadãos aos serviços e sistemas de saneamento.

por

meio

do

ocupação

das

mapas de

•

sujeitas

a

risco de inundação, a

Garantir a qualidade dos recursos hídricos, principalmente os mananciais destinados

regularização e a conservação da

ao consumo humano;

rede de drenagem;
•

Atendimento de toda a área urbanizada do município com sistemas de drenagem e
Figura 2.2. Inundação ocorrida em Março de 2010.

tratamento dos efluentes (em particular os domésticos);

Foto: Rodrigo Esper, Wikimedia Commons.

•

áreas

da

inundações e o estabelecimento de

2.2.2 Proteção dos recursos hídricos e controle da poluição

•

ordenamento

A implantação de obras de controle;
promover a minimização dos efeitos

Promover a recuperação e o controle da qualidade dos recursos hídricos, através do

econômicos e sociais de acidentes

tratamento e da redução das cargas poluentes e da poluição difusa.

de poluição, via o estabelecimento de
planos de

minimização dos seus efeitos.

2.2.3 Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas
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2.1.6 Limpeza Urbana

•

Preservar as áreas de várzea;

• Impor condicionamentos aos usos do solo por meio da definição de diretrizes de
• Resolver carências de atendimento, garantindo o acesso à limpeza pública para toda

ordenamento;

a população e atividade produtiva;

• Promover a reabilitação e re-naturalização dos leitos de rios e canais e promover o

• Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais atuais associadas à

zoneamento em termos de uso e ocupação do solo;

salubridade ambiental, resultantes de falha no manejo dos resíduos sólidos;

• Implantação de programa de controle da erosão do solo, evitando desmatamento a

• Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos corpos hídricos,

montante dos mananciais e protegendo os sistemas secundários de abastecimento

protegendo e valorizando os mananciais de especial interesse;

da contaminação.

• Aprofundar o conhecimento relativo a situações de interferência entre os resíduos
sólidos e demais sistemas de saneamento;

2.1.9 Quadros Normativo e Institucional

• Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental.
• Proteger a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;

• Assegurar a simplificação e racionalização dos processos de gestão da água;

•

• Promover

Preservar e assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais;

a

melhoria da

coordenação interinstitucional

e corrigir eventuais

deficiências da legislação vigente.

• Reduzir a geração de resíduos sólidos e incentivar o consumo sustentável;
• Minimizar os impactos ambientais e sociais causados pela disposição inadequada

2.1.10 Sistema econômico-financeiro

de resíduos sólidos, valorizando a dignidade humana e erradicando o trabalho
infanto-juvenil;

• Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas de saneamento e

• Incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem; e

a utilização racional dos recursos hídricos e incentivar a adoção dos princípios

• Garantir a adequada disposição final mediante utilização de técnicas ambientalmente

usuário-pagador e poluidor-pagador.

sustentáveis e propiciadoras do aproveitamento da energia gerada e da alienação de
créditos de carbono, em consonância com o Protocolo de Kioto e seus sucedâneos

2.1.11 Outros Objetivos

2.1.7 Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais

• Educar a população em todos os níveis de ensino e promover sua participação,
incentivando o uso correto das instalações, a proteção dos recursos naturais e a

• Estabelecer prioridades de uso para os recursos ambientais;

• Promover

redução de resíduos, além da coleta seletiva;
• Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos;

a valorização econômica dos recursos ambientais, ordenando os

• Aprimorar o monitoramento quantitativo e qualitativo das águas;

empreendimentos no território.

• Incentivar o estudo e a pesquisa aplicada, criando e mantendo as bases de dados
adequadas ao planejamento e a gestão sustentável dos recursos hídricos;

2.1.8 Ordenamento do Território
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

3.1.2 Divisão Administrativa

3.1. Caracterização do Município
Na administração municipal se deve destacar a nova base estrutural que a cidade passou a
ter em 1981 visando facilitar sua coordenação e planejamento. A partir de então, institui-se

3.1.1 Contexto Regional

codificação institucional das Áreas de Planejamento, conhecidas por “AP”, das Regiões
O município do Rio de Janeiro fica localizado no estado do Rio de Janeiro, que por sua vez

Administrativas, conhecidas

insere-se na porção leste da região Sudeste do

vez, oficializados seus limites físicos.

país, ocupando uma

área

de

por

“RA”, e

dos Bairros, tendo

sido, pela primeira

43.696,054 km². Este estado tem como limites os estados de Minas Gerais (norte e
noroeste), Espírito Santo (nordeste) e São Paulo (sudoeste), como também o Oceano

Seguiram-se diversas atualizações e correções dessas divisões, inclusive com a criação de

Atlântico (leste e sul).

alguns bairros, ressaltando-se os de áreas das favelas como Rocinha e Maré, por exemplo.
Atualmente, o município conta com 5 Áreas de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e
160 Bairros. Conforme indicado abaixo, na Figura 3.3.

Figura 3.1. Posição Geográfica. Fonte: Adaptação do Mapa do Estado do Rio de Janeiro, CIDE.

Figura 3.3. Mapa do Município do Rio de Janeiro. Fonte: Instituto Pereira Passos, IPP.

AP1

Em termos de coordenadas, o município do RJ localiza-se a 22°54’10’’S e 43°12’28’’W e

A AP1 cobre a antiga cidade, o centro e os bairros do entorno próximo, englobando as

ocupa uma área total de 1356 Km2. Faz divisa com os municípios de Duque de Caxias,

seguintes Regiões Administrativas: Centro, Rio Comprido, Portuária, Ilha de Paquetá, São

Itaguaí, Seropédica, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Cristóvão e Santa Teresa. Ao todo, 66% do solo da AP1 é ocupado para atividades de
comércio e serviços, e, mais 7%, por estabelecimentos industriais.

A população é a menor das 5 AP’s, Especialmente na RA do Centro, as atividades
econômicas foram se superpondo, seguidamente ao longo de sua história, em detrimento
das funções residenciais. Nessa região concentram-se repartições públicas das três esferas
do poder, setores financeiros, firmas securitárias e de comércio exterior. A área foi também
justapondo variedade de estilos arquitetônicos, quer em prédios públicos, ou privados. Lá
se encontra a maioria dos monumentos históricos antigos, como os Arcos, o Paço Imperial,
os da belle époque, como o Teatro Municipal, mais modernos, como o prédio do Ministério
da Educação, e até pós-modernos, como o prédio ‘inteligente’na Praça Mauá.

Recentemente, com participação governamental, o centro vem recuperando um número de
‘pontos de encontro’, locais de atividades de cultura e lazer. Citam-se O Centro Cultural do
Banco do Brasil (CCBB) a Casa França – Brasil, a reabertura do cinema Odeon, entre
outros.
O Centro é também uma zona de passagem para a circulação intra e inter urbana. A serra
da Carioca, separando a parte sul da cidade, junto ao mar, da parte norte, obrigava passar
pelo Centro, pelo corredor à entrada da baía, a quem quisesse ir de uma para a outra área.
O problema foi, em parte, aliviado pela abertura de túneis na serra, mas, por outro lado,

Figura 3.2. Localização do Município do Rio de Janeiro no Estado.
Fonte: Adaptação do Mapa do Estado do Rio de Janeiro, CIDE.
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AP4

Ainda no centro se localizam alguns terminais rodoviários, o grande terminal ferroviário da
Central, o aeroporto doméstico de Santos Dumont, a estação de barcas para Niterói e por

A AP4, composta pelas Regiões Administrativas: Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Cidade de

ele passa a linha 1 do metro, ligando Copacabana à Tijuca.

Deus, é formada por uma imensa praia oceânica de areia fina, mais de 25 km, que se
estende na metade ocidental do município do Rio de Janeiro. Grande parte é uma restinga

AP2

que isola as lagoas de Marapendi, Jacarepaguá e Tijuca. A restinga se constitui na fachada
da Baixada de Jacarepaguá, grande anfiteatro entre os maciços da Tijuca e da

A AP2 corresponde a uma periferia próxima ao Centro, na direção sul e sudoeste. Compõe-

Pedra Branca. A orla marinha desta região, conhecida como Barra da Tijuca, viu nos

se de duas partes situadas de um e de outro lado do maciço da Tijuca. Em sua face sul

anos 70 o início de um processo acelerado de urbanização, compreendendo setores de

compreende as Regiões Administrativas: Botafogo, Copacabana, Lagoa e Rocinha, esta,

população de classe alta.

nas encostas faveladas do morro da Gávea, e na outra face as RA’s de Vila Isabel e Tijuca.
Anteriormente, a região mais povoada era a parte mais setentrional da planície interior,
conhecida como Jacarepaguá. A população era de classe média baixa, em sua maioria e

A Zona Sul se estende entre os morros do maciço e as praias oceânicas, e a entrada da

havia ainda amplos trechos de caráter rural. A abertura de túneis e viadutos nos espigões

baía. O termo Zona Sul adquiriu significado valorativo, dado que a região abriga a maior

que separam a Gávea de São Conrado, e esta da Barra abriu a faixa costeira para uma

parte das classes altas da cidade, apresentando altos padrões de infra-estrutura e

urbanização mais intensa, de novo conteúdo social e que passou a avançar de leste para

de serviços e um quadro de amenidades naturais. A alta capacidade de consumo de

oeste, já atingindo o Recreio dos Bandeirantes, no extremo ocidental da praia.

sua população atraiu atividades econômicas que se foram adensando, fazendo do espaço
uma extensão do Centro. Esta é a área de circulação dos turistas internacionais, dos

AP5

grandes hotéis, dos consultórios de renomados médicos, de restaurantes de alta classe, de
cinemas, boates e teatros. Entre seus ‘pontos de visita e de encontro’ citam-se as praias, o

A AP5, mais conhecida como Zona Oeste, compreende as Regiões Administrativas:

Pão de Açúcar, o Corcovado, o Jardim Botânico, o Jockey Clube e a vida noturna. A

Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Em sua região formada entre os

região foi a primeira a introduzir a verticalização residencial, paradoxalmente passou a

maciços estão as Baixadas de Santa Cruz e Guaratiba.

apresentar crescimento populacional negativo.
Através de uma passagem estreita entre os maciços da Pedra Branca e de Gericinó se
instalou um ramal da Central e de forma linear foram estabelecidos aglomerados urbanos

AP3

em torno das estações ferroviárias, uma ocupação descontínua, em meio a enorme área
rural. O governo federal utilizou a presença de amplos vazios para a instalação de bases

A AP3 é formada pela maior parte das planícies das Baixada de Inhaúma e Irajá que se

militares, a Vila Militar, as bases aéreas de Campo dos Afonsos e Santa Cruz, e de áreas de

estendem ao norte do maciço da Tijuca, também agregando a Ilha do Governador.

treinamento e experimentação, como o campo do Gericinó. Foram construídos conjuntos

Compreende 13 Regiões Administrativas: Ramos, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Méier,

habitacionais para militares e para setores populares civis. Sem maiores atrativos, no

Jacarezinho, Complexo do Alemão, Ilha do Governador, Inhaúma, irajá, Pavuna, Complexo

passado, a favelização foi induzida pelo poder estadual que erradicou as favelas na Zona

da Maré e Madureira.

Sul e transferiu moradores para esta região, criando, por exemplo, a Vila Kennedy.

Progressivamente a urbanização começou a se espalhar e crescer, tendo se multiplicado os

Trata-se da área mais populosa da cidade, um mosaico em termos da composição social

loteamentos para habitações populares. Seguiu-se a criação dos distritos industriais em

em que prevalecem camadas populares e de baixa classe média. Atualmente conhecida

Santa Cruz e Campo Grande, onde se instalaram a Cosigua/Gerdau, a Michelin, a Vale Sul,

como Zona Norte, é uma região que se organizou, historicamente, segundo os três eixos de

entre outras.

ferrovias e linhas de bonde que a serviam. Hoje, o seu eixo central é formado pelas rodovias
da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, as principais vias das relações interestaduais da

Atualmente, a AP5 é a que mais cresce em população, porém com camadas populares e de

cidade. A importância desta faixa pode ser reconhecida, ainda, pelo fato de conduzir para a

classe média baixa, em sua maioria. Nesta AP ainda prevalece o casario baixo e muitos

ponte Rio/Niterói e para o aeroporto internacional. Recentemente a prevalência da grande

espaços vazios. A verticalização se apresenta em torno dos centros de Santa Cruz e Campo

circulação longitudinal foi quebrada com a implantação da Linha Amarela, cujo traçado se

Grande,

estende da Barra da Tijuca à Linha Vermelha, cortando o relevo por túneis e pontes e

centralidade relativamente acentuada. A sudoeste da região, o litoral de Sepetiba e

cruzando a Zona Norte.

Guaratiba na baía de Sepetiba apresenta

cuja

distância

dos

outros

centros

praias

de

da

mar

cidade,

favorece

uma

raso e calmo devido ao

isolamento do oceano pela restinga da Marambaia. Esta área guarda atividades balneárias
e de turismo.

Os grandes eixos de circulação influíram para a localização industrial nesta faixa, onde se
situa a refinaria de Manguinhos, grandes mercados, como o São Sebastião e o Irajá. Há

Na área esportiva, a cidade foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o que estimulou a

ainda instituições como a Fiocruz e a UFRJ, esta sobre a Ilha do Fundão, além de

realização de investimentos no esporte, no sistema de transporte, na segurança pública e

instalações militares. A igreja da Penha, no alto de um penhasco forma um dos ícones da

na infraestrutura urbana. Ainda no âmbito esportivo, a cidade irá sediar alguns jogos da

cidade.

Copa do Mundo de 2014 (inclusive a final) e os Jogos Olímpicos de 2016.
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Maciços: A partir da cota +400 m, tanto o Maciço da Pedra Branca quanto o de Gericinó

3.1.3 Aspectos Ambientais

apresentam clima tropical de altitude. As encostas voltadas para o oceano são mais frescas
3.1.3.1 Clima

e úmidas, e as continentais mais quentes e secas, o mesmo acontecendo com o Maciço da
Tijuca.

A cidade do Rio de janeiro esta localizada a 22°54’ latitude sul e 43°26’ longitude oeste, em
plena Zona Tropical. A região é dominada pelo Anticiclone Tropical Atlântico, ou Massa

Ilhas: As temperaturas das Ilhas do Governador e de Paquetá são bem elevadas, em virtude

Tropical Atlântica, que atua com maior intensidade no inverno, com seus ventos de NE e N.

de sua posição no fundo da baía. O total pluviométrico anual das Ilhas é dos mais baixos do
Rio de Janeiro.

Na orla oceânica, principalmente de setembro a abril sopram brisas marítimas com direção
geral de S-SE, geralmente das 13 às 18 horas. As brisas terrestres (terral) sopram com maior

3.1.3.2 Relevo

intensidade no inverno, com direção N-NO, das 20 horas às 9 horas em virtude
do resfriamento do continente.

O relevo do Município do Rio de Janeiro caracteriza-se por contrastes marcantes,
montanhas e mar, florestas e praias, paredões rochosos subindo abruptamente de baixadas
extensas, formando um quadro paisagístico de rara beleza. Está filiado ao sistema da Serra
do Mar, recoberto pela floresta da Mata Atlântica e apresenta três importantes
grupos montanhosos, mais alguns conjuntos de serras menores e morros isolados em
meio às planícies (STORINO, 2002).

Figura 3.4. Mapa Climático do Brasil. Fonte: Adaptação do Mapa Climático do Brasil – IBGE.

No clima do Rio de Janeiro, o fator relevo define contrastes, sendo uma das razões da
fragmentação da cidade em áreas com climas locais, distinguindo-se:

Zona Sul: Microclima ameno, devido a maior ventilação das invasões de massas polares e
da brisa marítima. As áreas litorâneas apresentam uma precipitação média, inferior a 60
mm, enquanto os bairros situados na base das encostas do maciço da Tijuca têm clima
chuvoso o ano todo, úmido, oriundas do oceano, a se elevarem.

Zona Norte: Microclima quente, uma vez que a presença do relevo provoca efeito inverso ao
da Zona Sul, em relação às massas úmidas oriundas do oceano.

Figura 3.6. Relevo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fonte: SMAC apud IPP, 2000.

Baixadas: A Baixada da Guanabara apresenta
as temperaturas mais elevadas do Município,

Abrange as baixadas de Sepetiba, Guanabara e Jacarepaguá, de onde se sobressaem

onde

maciços montanhosos, tais como os maciços costeiros da Pedra Branca, Tijuca e Região

predominam as calmarias, enquanto que na

dos Lagos ou os maciços intrusivos alcalinos do Mendanha e de Itaúna (Diagnóstico

meridional, em virtude da brisa marítima, as

Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro).

principalmente

na

faixa

setentorial

temperaturas são mais amenas. No verão
aumentam os totais pluviométricos, ao contrário

3.1.3.2.1 Geologia

do inverno. Nas Baixadas de Jacarepaguá e
Figura 3.5. Modelo Tridimensional da Cidade.

Sepetiba, a região litorânea é fresca, em virtude

Fonte: TEZA, 2005.

da brisa marítima, sendo o teor de umidade

Durante sua formação em zonas muito quentes e profundas da crosta terrestre, os gnaisses

relativa maior do que no interior, em razão da presença do oceano e das lagoas. Santa Cruz

e granitos do Rio de Janeiro sofreram dobramentos suaves e apertados, mostrando

é varrida pelos ventos marítimos no litoral, com uma baixa percentagem de calmarias, dada

o quanto já foram maleáveis. Depois que a crosta esfriou e se tornou rígida, passaram

a sua configuração de planície.

a
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ocorrer falhamentos: zonas de fricção entre grandes blocos rochosos, dando origem às

Outro tipo de Relevo de Agregação Litorâneo são as Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas

zonas de brechas.

*(122) que são terrenos argilo-arenosos das Baixadas. As superfícies são subhorizontais,
com gradientes extremamente suaves e convergentes à linha de costa, de interface com os
Sistemas Deposicionais Continentais (processos fluviais e de encosta) e Marinhos.
Os terrenos são mal drenados, com padrão de canais meandrante e divagante. Há presença
de superfícies de aplainamento e pequenas colinas ajustadas ao nível de base das
Baixadas.

Além das Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas, a cidade do Rio de Janeiro, também possui
Planícies Flúvio-Marinhas *(123) que são constituídas de terrenos argilosos orgânicos de
Fundo de Baías ou Enseadas, ou Deltas dominados por Maré. As superfícies são planas, de
interface com os Sistemas Deposicionais Continentais e Marinhos. Os terrenos também são
muito mal drenados com

padrão de

canais bastante meandrantes e divagantes,

sob influência de refluxo de marés.

3.1.3.2.2.2 Relevos de Degradação entremeados na Baixada

Figura 3.7. Geologia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fonte: Armazém de Dados, IPP.

O Corcovado e as montanhas ao redor são formados principalmente por rochas duras e

As Colinas Isoladas *(221) fazem parte dos Relevos de Degradação entremeados

antigas, chamadas de gnaisses. Os gnaisses são rochas de origem metamórfica, resultante

na Baixada. São formas de relevo residuais, com vertentes convexas e topos arredondados

da deformação de sedimentos arcósicos ou de granitos, e.no Rio de Janeiro se formaram

ou alongados, com sedimentação de colúvios, remanescentes do afogamento generalizado

há cerca de 570 milhões de anos atrás. A origem desses gnaisses está ligada à formação

do relevo

de um antigo supercontinente chamado Gondwana, pela lenta colisão de vários continentes

litorâneas. A densidade de drenagem é muito baixa com padrão de drenagem dendrítico e

menores da época. As rochas da região do Rio de Janeiro sofreram compressões que

produzido pela sedimentação flúvio-marinha que

caracteriza as baixadas

drenagem imperfeita nos fundos de vales afogados. Há predomínio de amplitudes

levaram à formação de uma enorme cadeia de montanhas que se estendia desde o Espírito

topográficas inferiores a 100m e gradientes suaves.

Santo até o Paraná.

3.1.3.2.2 Geomorfologia

Ainda dentro dos Relevos de degradação entremeados na Baixadas, têm-se os Morrotes e
Morros Baixos Isolados *(222). Eles são formas de relevo residuais, com vertentes convexas

No município do Rio de Janeiro, encontram-se diferentes unidades geomorfológicas. Dentre
os

sistemas

de

relevo

presentes

Agregação Litorâneos, os Relevos de

na

cidade,

destacam-se

os

Degradação entremeados na

Relevos

a retilíneas

de

e topos aguçados ou arredondados, com sedimentação de colúvios,

remanescentes do afogamento generalizado do relevo produzido pela sedimentação flúvio-

Baixada e os

marinha, que caracteriza as baixadas litorâneas. Possui densidade de drenagem muito

Relevos de Degradação em Áreas Montanhosas.

baixa com padrão de drenagem dendrítico e drenagem imperfeita dos fundos de vales
afogados. Há predomínio de amplitudes topográficas entre 100 e 200m e gradientes suaves
a médios.

Os Alinhamentos Serranos Isolados e "Pães-de-Açúcar" *(223) são formas de relevo
residuais, com vertentes retilíneas a côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas,
aguçados

ou

levemente

arredondados,

com

sedimentação

de

colúvios

e,

subordinadamente, depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de rocha, remanescentes
do afogamento generalizado do relevo produzido pela sedimentação flúvio-marinha que
caracteriza as baixadas litorâneas. A densidade de drenagem é baixa com padrão de
drenagem variável, de dendrítico a treliça ou retangular. Há predomínio de amplitudes
Figura 3.8. Sistemas de Relevo da Cidade do Rio de Janeiro. Fonte: Projeto Rio de Janeiro.

topográficas superiores a 200m e gradientes médios a elevados.
3.1.3.2.2.1 Relevos de Agregação Litorâneos

3.1.3.2.2.3 Relevos de Degradação em Áreas Montanhosas
Entre os Relevos de Agregação Litorâneos, têm-se as Planícies Costeiras *(121) que são
terrenos arenosos de Terraços Marinhos, Cordões Arenosos e Campos de Dunas. Possuem

Os Maciços

superfícies subhorizontais, com microrrelevo ondulado de amplitudes topográficas inferiores

Áreas Montanhosas.

a 20m, geradas por processos de sedimentação marinha e /ou eólica. Os terrenos são bem

domínio das baixadas e planícies costeiras, ou em meio ao domínio colinoso, no caso

drenados com padrão de drenagem paralelo, acompanhando as depressões intercordões.

dos maciços interiores. As vertentes são predominantemente retilíneas a côncavas,
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escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. A

Solo alóctone

densidade de drenagem é de alta a muito alta com padrão de drenagem variável, de

Solo desenvolvido de material de origem não proveniente das rochas subjacentes. Podem

paralelo a dendrítico, geralmente centrífugo. Há predomínio de amplitudes topográficas

ter natureza distinta ou compatível com as rochas subjacentes.

superiores a 300m e gradientes muito

Observação: A natureza alóctone é de difícil percepção no campo quando se tratam de

elevados, com ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de

solos de constituição semelhante à das rochas subjacentes. Linhas de pedras (stone lines)

rocha.

de formato arredondado ou subarredondado (seixos), geralmente são indícios de
descontinuidade entre os solos e as rochas locais. Porém não é uma regra geral, visto que

*Números que indicam o posicionamento das Unidades Geomorfológicas - ver Figura 3.8

ocorrem linhas de pedras em perfis de solos (angulosas), devido a outros condicionantes.
Paleossolo

3.1.3.3 Pedologia

Solo formado em uma paisagem numa época passada e que foi posteriormente recoberto
por sedimentos. Os paleossolos podem estar à superfície caso tenham sido expostos pela

Especificamente sobre o Município do Rio de Janeiro, foi elaborado um trabalho técnico

erosão do manto de sedimentos sobrejacente.

denominado Correlação Pedológico-Geotécnica, pela EMBRAPA SOLOS, editado em 2009,
ocasião em que foi apresentado como objetivo a aplicação das informações como

Solo azonal

ferramental para a identificação de problemas que venham afetar o uso do solo e o meio

Solo que não apresenta influência marcante da zona climática e/ou da vegetação do

ambiente, e mais, que a partir do mapeamento dos solos, sejam extraídos relevantes dados

ambiente em que está inserido.1

geotécnicos.
Solo zonal

Em seu conteúdo despontam dados gerais sobre o meio físico da área de abrangência do

Solo desenvolvido sob a influência dos condicionantes climáticos e da vegetação do local.

Município do Rio de Janeiro, a exemplo do relevo, vegetação, clima e geologia, bem como

Observação: geralmente trata-se de solo bem desenvolvido, tendo havido a formação de

sobre os aspectos ambientais, como as características mineralógicas, químicas e físicas

todos os horizontes (A, B e C).

dos solos, os solos saturados e não saturados, as áreas inundáveis e mais, os
solos expansivos, compressíveis e com maior tendência à ocorrência de erosão.

Solo halomórfico
Solo cuja gênese foi muito influenciada pelo excesso de sais.

Esse cenário permite mediante interpretação, a obtenção de dados relativos sobre a
interferência dos tipos de solo nos corpos hídricos, lençóis freáticos e na drenagem de
áreas específicas, considerando que sob o ponto de vista geotécnico são apresentadas
características que identificam a sua melhor destinação e uso.

Para o entendimento de determinados tipos de solos, reportamo-nos ao Manual Técnico de
Pedologia - 2ª Edição, publicado pelo IBGE, em 2007, que apresenta alguns termos e

Solo de mangue
Solo halomórfico de áreas alagadas, formado sob influência de marés e com vegetação
característica, denominada mangue.

Solo transportado
Solo formado a partir de depósitos superficiais não consolidados do tipo colúvio, talus e
cones de dejeção.

expressões que passaram a integrar o dia a dia dos estudiosos de solos, cuja conceituação
1

acompanha o Vocabulário de Ciência do Solo, de Curi (1993), conforme segue:

Geralmente solos jovens, onde o tempo foi insuficiente para seu desenvolvimento sob a influência dos

condicionantes locais, são assim caracterizados.

No entanto, resta ainda o entendimento de alguns conceitos importantes para a análise e

Solo
Material mineral e/ou orgânico inconsolidado na superfície da terra que serve como meio
natural para o crescimento e desenvolvimento de plantas terrestres.
Observação: O termo solo, quando empregado em sistemas taxonômicos, se refere a todas
as partes do perfil do solo, presentes acima do material de origem (camadas e horizontes

apreciação das informações técnicas apresentadas adiante.

Para tanto, o Manual Técnico de Pedologia - 2ª Edição, publicado pelo IBGE, em 2007,
define as formas dos modelados (formas topográficas), onde são reconhecidas as
seguintes classes de relevo:

genéticos).
Plano

Solum

Superfície de topografia lisa ou horizontal, onde os desnivelamentos são muito pequenos,

Parte superior e pressupostamente mais intemperizada do perfil do solo, compreendendo

com declividades inferiores a 3%.

somente os horizontes A e B (excluído o BC).
Suave Ondulado

Solo autóctone

Superfície de topografia ligeiramente movimentada, constituída por conjunto de pequenas

Solo desenvolvido a partir de material de origem proveniente das rochas imediatamente

colinas ou outeiros, ou sucessão de

subjacentes.

configurando pendentes ou encostas com declives entre 3 até 8%.
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Ondulado

5. CHERNOSSOLOS:

SOLO RESIDUAL não saturado Horizonte B

Superfície de topografia relativamente movimentada, constituída por conjunto de medianas

A chernozêmico - Percentagem de carbono orgânico

pouco espesso. Predominam

colinas e outeiros, ou por interflúvios de pendentes curtas, formadas por vales encaixados,

 0,6%. Saturado com cátions bivalentes. Ocorre

argilominerais do tipo 2.1 nas frações finas.

sobre Bt ou Bi (B incipiente) ou C. Alta saturação por

O horizonte C indica a ocorrência de solo residual

bases e alta atividade da fração argila.

jovem.

configurando em todos os casos pendentes ou encostas com declives maiores que 8% até
20%.

Desenvolvem-se de rochas ricas em cálcio e
magnésio. Ocupam relevo forte ondulado. Antigos

Forte Ondulado

Brunizens e Rendzinas.

Superfície de topografia movimentada, com desníveis fortes, formadas por conjunto
de outeiros

ou

morros,

ou

por

superfície

entrecortada

por

vales

profundos,

configurando encostas ou pendentes com declives maiores que 20 até 45%.

Montanhoso

6. LATOSSOLOS

SOLO não saturado

Solos profundos. Mais de 2 metros de espessura.

O Horizonte B pode ser residual, transportado ou

Horizonte B latossólico (Bw), Textura muito argilosa

coluvial.

ou argilosa ou média dependendo do material de

Baixa saturação por bases e atividade da argila

origem (basaltos, gnaisses, rochas alcalinas,

baixa. Fração argila caulinítica ou oxídica ou mistura

Superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas acidentadas, usualmente

sedimentos e arenitos). Argila floculada (100%).

de ambos.

constituídas por morros, montanhas, maciços montanhosos e alinhamentos montanhosos,

Relação silte / argila < 0,7. Fração argila caulinítica

Solos de boa drenabilidade.

Classificação Pedológica - SiBCS

Classificação Geotécnica

e/ou oxídica, com presença de óxi-hidróxidos de

Indicativos de áreas de empréstimo para materiais

apresentando desnivelamentos relativamente grandes e declives fortes ou muito fortes,
predominantemente maiores de 45 até 75%.

ferro e alumínio.

argilosos.

7. CAMBISSOLOS

PODE INDICAR COLÚVIOS OU TALUS Neste

Áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo superfícies muito íngremes,

Desenvolvidos de rochas cristalinas e/ou depósitos

caso é indicativo de áreas potenciais de

usualmente ultrapassando 75%, tais como: aparados, itaimbés, frentes de costas, falésias e

de encostas.

movimentos de massas.

Escarpado

vertentes de declives muito fortes.

B incipiente (Bi), fragmentos de rochas na matriz
argilosa. Ricos em minerais primários facilmente
intemperizáveis Relação silte/argila > 0,7.

Já o trabalho da EMBRAPA mescla, para melhor compreensão da correlação proposta, ou

8. PLINTOSSOLOS

SOLO TRANSPORTADO

B plíntico

Solos desenvolvidos de sedimentos,

Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) com conceitos geotécnicos, ocasião em que

Drenagem restrita, presença de plintita Material

imperfeitamente drenados, mosqueados.

destaca parâmetros do SiBCS que possam vir a influenciar o seu entendimento e

pobre em matéria orgânica. Argiloso, rico em ferro.

seja, a Pedológico-Geotécnica do Município do Rio de Janeiro, as definições do Sistema

Mosqueados abundantes.

comportamento geotécnico, senão vejamos:

Classificação Pedológica - SiBCS

Classificação Geotécnica

1. ARGISSOLOS

SOLO RESIDUAL não saturado Suscetível à erosão

Desenvolvidos de rochas cristalinas Diferença

superficial. Raros casos de material de origem

textural entre A e B. Horizonte diagnóstico B textural

alóctone. Indicação de Perfil de Intemperismo.

B textural (Bt). Argila de atividade alta > 27cmolc/Kg
de solo. Argilominerais tipo 1:1 + 2:1. Saturação por
bases > 50%. Antigo Bruno não cálcico e alguns

Classificação Pedológica - SiBCS

SOLO TRANSPORTADO saturado

Húmico ou não.

Desenvolvido de sedimentos argilosos ou

Horizonte Glei de textura média a argilosa

siltoargilosos.

Desenvolvidos de sedimentos argilosos ou

Sujeitos a deformações.

siltoargilosos. Salinos, tiomórficos e húmicos alino –

Lençol freático a pouca profundidade.

desenvolvidos com influência marinha. Indicativo de

(Bt), com estrutura em blocos. Antigo Podzólico.
2. LUVISSOLOS

9. GLEISSOLOS

hidromorfismo.

SOLO RESIDUAL não saturado

10. VERTISSOLOS

Diferença textural entre A e B. Suscetível à erosão
superficial. Presença de argilominerais 2:1 nas
frações finas. Indicação de Perfil de Intemperismo.

Classificação Geotécnica

SOLO EXPANSIVO Origem

Fração argila  30%.

sedimentar e residual.

Sem variação textural

Materiais de origem ricos em Ca e Mg. Indicativo da

Com fendilhamentos. Argilominerais expansivos.

ocorrência de argilomineral expansivo. Sujeitos a

Sequência de horizontes A-Cv. Ocorrem em relevo

deformações

plano, desenvolvidos de materiais de origem ricos

Podzólicos Ta (atividade alta).
3. PLANOSSOLOS Diferença

SOLO RESIDUAL e/ou TRANSPORTADO

textural entre A e B.

A diferença textural entre o horizonte superficial e

B plânico (similar ao B textural). Podem

subsuperficial pode torná-los suscetíveis à erosão.

apresentar hidromofismo. Desenvolvidos de

Partes mais elevadas adequadas para ocupação

sedimentos arenoargilosos e

urbana. Restrições somente nos vales, porque o

argilosos, localmente sobre saprolitos de rochas

lençol freático pode atingir a superfície ocorrendo

cristalinas.

inundação.

4. NITOSSOLOS

SOLO RESIDUAL não saturado

B nítico (uma espécie de Bt). Cerosidade forte e

Solo de textura argilosa, rico em oxihidróxidos de

estrutura muito desenvolvida. Ocorrem em relevo

ferro, quando desenvolvidos de rochas básicas.

forte ondulado e montanhoso, desenvolvidos de

É um perfil de intemperismo onde o solo residual

rochas básicas/intermediárias. Antiga Terra Roxa

jovem é pouco espesso

em Ca e Mg..
11. ESPODOSSOLOS

SOLO TRANSPORTADO -Arenoso

B espódico (Bs, Bh e Bhs) Complexação de ferro,

Pode apresentar grau de cimentação variável por

alumínio e matéria orgânica.

oxi-hidróxido de ferro, no horizonte subsuperficial.

Classificação Pedológica - SiBCS

Classificação Geotécnica

Ocorrem em relevos planos desenvolvidos de

Pode apresentar hidromorfismo.

sedimentos arenosos. Antigo Podzol.

Indicativo de água do lençol freático.
Ferruginosa quando apresenta Bs.

Estruturada Similar e Podzólico Vermelho Escuro
(Tb).

12 – NEOSSOLOS Solos

SOLOS RESIDUAIS

poucos evoluídos.

(Litólicos e Regolíticos) sobre substratos de rochas

Sequência de horizontes A-R , A-C ou A-Cr.

cristalinas.

Ocupam várias fases de relevo. Neossolos

Podem ocorrer em relevos movimentados Indicativo

Litólicos - sequência de horizontes A-R, A-C ou A-

de afloramento de rochas.

Cr
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Relevo montanhoso/forte ondulado. Neossolos

Ou

foram reunidos em duas unidades geotécnicas, quais sejam:

Flúvicos - sequência de Horizontes A-C, relevo
plano derivados de sedimentos areno- argilosos ou

SOLOS TRANSPORTADOS

argilosos.

(Flúvicos e Quartzarênicos), em relevos planos,

Neossolos Regolíticos - sequência de horizontes A-C

desenvolvidos de sedimentos argilosos,

ou A-Cr, minerais alteráveis > que 4%. Neossolos

argiloarenosos e arenosos.

• UGL1 - corresponde à unidade pedológica LAd.
• UGL2 - abrange as unidades pedológicas (LVAd1, LVAd2, LVAd3 e LVAd4).

Argissolos

quartzarênicos - sequência de horizontes A-C, relevo
plano desenvolvidos de sedimentos arenosos.

Os solos desta classe têm como característica marcante um aumento de argila do horizonte
13. ORGANOSSOLOS

SOLO COMPRESSÍVEL, SATURADO

superficial A para o subsuperficial B que é do tipo textural (Bt), geralmente acompanhado de

Depósitos de tecidos vegetais em decomposição.

boa diferenciação também de cores e outras características. As cores do horizonte

Mínimo de 8% de carbono (80 g/Kg). Sujeito a
subsidência. Desenvolve-se de resíduos orgânicos

Bt variam de acinzentadas a avermelhadas e as do horizonte A, são sempre mais

em ambientes saturados..

escurecidas. A profundidade dos solos é variável, mas em geral são pouco profundos e
profundos. São juntamente com os Latossolos, os solos mais expressivos do Brasil,

Tabela 3.1. Classificação Pedológica e Geotécnica. Fonte: SiBCS.

sendo verificados em praticamente todas as regiões.

O trabalho realizou uma correspondência de atributos de classes de solos existentes no

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS, “os

município do Rio de Janeiro com seu entendimento geotécnico, tendo por base um antigo

Argissolos estão distribuídos em áreas com as seguintes classes de relevo:”

levantamento de solos (Estado da Guanabara) que foi atualizado pela nova classificação de
solos e publicado (GOMES et al., 2004). As correlações são informadas como válidas para o

• suave ondulado (PAd1, PVAd1, PVAd3 e PVAd4);

Município do Rio de Janeiro.

• ondulado (PAd2, PVAd2 e PVAe1);
• forte ondulado (PVAd5, PVAd6, PVAe2, PVAe3 , PVAe4, PVAe5 e PVAe6).

Dessa forma, para melhor compreensão, serão apresentadas as descrições das classes de

Argissolos típicos ou intermediários para Latossolos, relevo suave ondulado (PAd1, PVAd3 e

solos extraídas do Manual Técnico de Pedologia 2ª edição - 2007 - IBGE, e associá-las com

PVAd4 ).

alguns dados de ordem geotécnica, quais sejam:

Argissolos abrupticos e intermediários para Planossolos, relevo suave ondulado (PVAd1).

Latossolos

Argissolos típicos ou intermediários para Latossolos, relevo ondulado (PAd2, PVAd2 e PVAe1).

Em geral são solos muito intemperizados, profundos e de boa drenagem. Caracterizam-se
por grande homogeneidade de características ao longo do perfil, mineralogia da fração
argila predominantemente caulinítica ou caulinítica-oxídica, que se reflete em valores de

Argissolos típicos, câmbicos, lépticos e saprolíticos, associados a Neossolos Litólicos,

relação Ki baixos, inferiores a 2,2, e praticamente ausência de minerais primários de

Cambissolos e afloramentos de rocha, relevo forte ondulado (PVAd5, PVAd6, PVAe2, PVAe3,

fácil intemperização.

PVAe4, PVAe5, PVAe6).”

Distribuem-se por amplas superfícies no Território Nacional, ocorrendo em praticamente

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de

todas as regiões, diferenciando-se entre si principalmente pela coloração e teores de óxidos

solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Argissolos foram

de ferro, que determinaram a sua separação em quatro classes distintas ao nível de

reunidos nas seguintes unidades geotécnicas, quais sejam:

subordem no Sistema brasileiro de classificação de solos (1999).

• UGA 1 - abrange as unidades pedológicas (PAd1, PVAd3 e PVAd4).
• UGA 2 - corresponde à unidade pedológica PVAd1.

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS, “os

• UGA 3 - abrange as unidades pedológicas (PAd2, PVAd2, PVAe1).

Latossolos estão distribuídos em áreas de relevo suave ondulado (LAd); forte ondulado

• UGA 4 - abrange as unidades pedológicas (PVAd5, PVAd6, PVAe2, PVAe3, PVAe4,

(LVAd1 e LVAd2) e montanhoso (LVAd3 e LVAd4). Em muitas áreas estão associados a

PVAe5, PVAe6).

Cambissolos e são formados a partir de depósitos coluvionares, tendo como substratos
rochas metamórficas e ígneas.”

Chernossolo

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto
geotécnico, “devem ser destinados à preservação ambiental quando estão localizados em

Solos de pequena e mediana espessuras, que se caracterizam pela presença de

relevo forte.”

um horizonte superficial A do tipo chernozêmico (teores consideráveis de matéria
orgânica, cores

escurecidas

e

boa

fertilidade),

sobre

horizontes

subsuperficiais

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de

avermelhados ou escurecidos com argila de alta atividade. Ocorrem em várias regiões do

solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Latossolos

Brasil, mas têm
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concentração expressiva na região da Campanha Gaúcha (Ebânicos), onde são utilizados

Os Neossolos Quartzarênicos, muito expressivos no Brasil, são comuns na região litorânea

com pasto e lavouras. No restante do Brasil ocorrem relativamente dispersos (Argilúvicos),

e em alguns estados do Nordeste, ocupam também grandes concentrações em alguns

ou em pequenas concentrações no Mato Grosso do Sul (Serra da Bodoquena) e Rio Grande

estados do Centro-Oeste e Norte, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

do Norte (Rêndzicos).

Os Neossolos

Regolíticos, por

sua vez,

são encontrados

em

alguns

pontos da

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS, “são

região serrana do Sudeste, e têm maiores concentrações nas zonas do semiárido

solos que apresentam sequência de horizontes A-B-C, tendo o horizonte A chernozêmico,

Nordestino e no Mato Grosso do Sul.

como horizonte diagnóstico. Podem apresentar o horizonte B textural (Bt) ou B incipiente (Bi),
sendo a fração argila de alta atividade. São solos pouco a medianamente desenvolvidos. São

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS,

de ocorrência restrita no município do Rio de Janeiro, em condições de relevo forte ondulado,

“apresentam sequência de horizontes A-R ou A-C, não tendo um horizonte B bem definido.

associados a rochas intermediárias. Correspondem à Unidade Pedológica MTo.”

Ocupam várias fases de relevo e recebem as seguintes denominações”:

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto

•

geotécnico, “são solos não saturados e apresentam nas frações finas argilominerais do tipo

Neossolo Litólico: apresentam sequencia de horizontes A-R, A-Cr ou A-C. Ocorrem em
relevo montanhoso e forte ondulado, associados a Cambissolos, afloramento de rocha

2:1. É comum, a ocorrência de fragmentos de rochas no horizonte superficial A.”

e outras unidades que ocorrem nas mesmas fases de relevo;
•

Neossolos Flúvicos: apresentam sequência de horizontes A-C, correspondem aos

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de

antigos solos aluviais e ocupam áreas de relevo plano. Correspondem à Unidade

solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), o Chernossolo foi

Pedológica (RY);

reunido nas seguinte unidade geotécnica, qual seja:
•

•

UGCh - Corresponde à unidade pedológica MTo.

Neossolos

Quartzarênicos:

apresentam

sequência

de

horizontes

A-C.

São

desenvolvidos de sedimentos arenosos, de constituição predominante quartzosa.
Ocupando áreas de relevo plano. Correspondem à Unidade Pedológica (RQ)”.

Neossolos

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto
São solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso (menos de

geotécnico, “ocupam áreas de relevo plano e que apesar de serem considerados solos não

30 cm de espessura), sem apresentar qualquer tipo de horizonte B diagnóstico e

saturados, podem estar sujeitos a inundações nos períodos mais chuvosos.”

satisfazendo os seguintes requisitos:
• Ausência de horizonte glei, exceto no caso de solos com textura areia ou areia franca,

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de
solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Neossolos

dentro de 50 cm da superfície do solo, ou entre 50 cm e 120 cm de profundidade, se

foram reunidos nas seguintes unidades geotécnicas, quais sejam:

os horizontes sobrejacentes apresentarem mosqueados de redução em quantidade
abundante;
•

Ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;

•

Ausência de horizonte plíntico dentro de 40 cm ou dentro de 200 cm da superfície se

•

UGNF - Corresponde à Unidade Pedológica RY.

•

UGNQ - Corresponde à Unidade Pedológica RQ.

Planossolos

imediatamente abaixo de horizontes A, E ou precedidos de horizontes de coloração
pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante, com uma ou mais

Compreendem solos minerais, imperfeitamente ou maldrenados, com horizonte superficial

das seguintes cores:

ou subsuperficial eluvial2, de textura mais leve que contrasta abruptamente com o horizonte

o Matiz 2,5Y ou 5Y; ou

B imediatamente subjacente, adensado e geralmente com acentuada concentração de

o Matizes 10 YR a 7,5 YR com cromas baixos, normalmente iguais ou inferiores

argila, com permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo por vezes um horizonte “pã”,

a 4, podendo atingir 6, no caso de matiz 10 YR;
•

que é responsável pela detenção do lençol d’água sobreposto (suspenso), de existência

Ausência de horizonte A chernozêmico conjugado a horizonte cálcico ou horizonte C

periódica e presença variável durante o ano. Podem apresentar qualquer tipo de horizonte

carbonático.

A, horizonte E, nem sempre horizonte E álbico, seguidos de horizonte B plânico, tendo
seqüência de horizontes A, AB, ou A, E (álbico ou não) ou Eg, seguidos de Bt, Btg, Btm ou

Congregam solos rasos, Neossolos Litólicos; ou profundos e arenosos, Neossolos

Btmg.

Quartzarênicos; ou profundos e arenosos com presença considerável de minerais primários
de fácil intemperização, Neossolos Regolíticos; ou ainda, solos constituídos por sucessão

Portanto, caracterizam-se pela ocorrência de mudança textural abrupta entre o horizonte ou

de camadas de natureza aluvionar, sem relação pedogenética entre si, Neossolos Flúvicos.

horizontes superficiais (A e/ou E) e o subsuperficial (plânico).

Boa parte dos Neossolos ocorre em praticamente todas as regiões do País, embora sem
constituir representatividade espacial expressiva, ou seja, ocorrem de forma dispersa em
2

ambientes específicos, como é o caso das planícies à margem de rios e córregos

Aluvial: depósito ligado à dinâmica fluvial.
Eluvial: perda de material ao longo do perfil do solo.

(Neossolos Flúvicos) e nos relevos muito acidentados de morrarias e serras (Neossolos

Fonte:

Litólicos).

Pedologia

Fácil.

Disponível

Acessado em Out 2010.
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São imperfeitamente ou maldrenados e a fertilidade natural é variável. Além da textura,

horizonte subsuperficial com oxi-hidróxido de ferro, o que o torna muitas vezes semelhante a

outras características como estrutura, porosidade, permeabilidade e muitas vezes cores,

um

são também bastante contrastantes entre o A e/ou E e o B. Têm ocorrência expressiva no

hidromorfismo.”

arenito

com

cimento

ferruginoso

ou

organoferruginoso.

Podem

apresentar

Nordeste brasileiro onde são predominantemente nátricos (norte da Bahia até o Ceará), no
Pantanal Mato-grossense e no sul do Rio Grande do Sul, onde são muito explorados com

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de
solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Espodossolos

arroz e pastagens.

foi reunido na seguinte unidade geotécnica, qual seja:
•

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS,

UGE - Corresponde à Unidade Pedológica ESK.

“ocorrem em áreas de relevo plano. Compreendem as unidades SXd, representadas pelos
Gleissolos

Planossolos com argila de atividade baixa. A exceção é a unidade SXd4 onde ocorrem os
Planossolos com argila de atividade alta.”

São solos característicos de áreas alagadas ou sujeitas a alagamento (margens de rios,
ilhas, grandes planícies, etc.). Apresentam cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas,

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto
geotécnico, ”são solos transportados ou parcialmente transportados, podendo ser alagados
nas áreas mais deprimidas durante precipitações mais intensas.”

dentro de 50cm da superfície. Podem ser de alta ou baixa fertilidade natural e têm nas
condições de má drenagem a sua maior limitação de uso. Ocorrem em praticamente todas
as regiões brasileiras, ocupando principalmente as planícies de inundação de rios
e córregos.

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de
solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Planossolos

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS,

foram reunidos nas seguintes unidades geotécnicas, quais sejam:

“ocorrem Gleissolos Tiomóficos (GJ), Gleissolos Salinos (GZ), Gleissolos Melânicos (GM) e
Gleissolos Háplicos (GX). Todas estas unidades podem ocorrer associadas entre si, com

•

UGP - Planossolos com argila de atividade baixa. Corresponde à Unidade

exceção de GX.

Pedológica SXd;
•

UGPS - Planossolos com argila de atividade alta. Corresponde à Unidade Pedológica

Compreendem as unidades pedológicas: GJ, GZ, GM e GX.”

SXd4.

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto

Espodossolos

geotécnico,

“são

solos

saturados

predominante

argilosos

desenvolvidos

de

sedimentos fluviais ou flúvio-marinhos, depositados nas baixadas em ambiente de menor
São solos bastante característicos, em razão de sua gênese. Vias de regra, apresentam

energia de transporte. Podem permanecer permanentemente ou periodicamente alagados.

diferenciação significativa entre os horizontes, e, na maioria das vezes, têm um horizonte
espódico de cores escurecidas ou avermelhadas/ amareladas, precedido de um horizonte

Os

eluvial E (muitas vezes álbico). O horizonte espódico ocorre a profundidades variáveis, e em

áreas costeiras podendo conter sais solúveis, materiais sulfídricos e sulfetos. O baixo pH os

alguns pontos da região Amazônica encontra-se a profundidades superiores a 3 metros.

tornam com elevado potencial de corrosão. São solos compressíveis, conhecidos também

São em geral muito pobres no tocante a nutrientes minerais e têm textura arenosa

como solos moles ou argila orgânica.”

Gleissolos

Salinos, Salinos

Tiomórficos

e

Gleissolos

Melânicos, ocorrem

em

predominantemente.

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de
São verificados distribuídos esparsamente ao longo da costa leste brasileira e têm sua mais
expressiva ocorrência na região Amazônica (Amazonas e Roraima) e no Pantanal

solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Gleissolos foram
reunidos nas seguintes unidades geotécnicas, quais sejam:

Matogrossense.

• UGGX - Corresponde à Unidade Pedológica GX;
Quando muito, são explorados com pastoreio extensivo de gado bovino.

• UGGJ - Corresponde à Unidade Pedológica GJ;
• UGGM - Corresponde à Unidade Pedológica GM;

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS, “são

• UGGZ - Corresponde à Unidade Pedológica GZ.

solos minerais desenvolvidos de sedimentos arenosos. Apresentam sequência de horizontes
A-E-B, tendo como horizonte diagnóstico o horizonte B espódico (Bs,Bh, Bhs).

Essas unidades podem estar associadas com solos de Mangue (SM) e solos orgânicos
Ocupam predominantemente áreas de relevo plano, podendo ocorrer também em áreas de
relevo

suave

ondulado.

Podem

estar

associados

aos

Neossolos

contidos na unidade dos Organossolos (OX), com exceção de UGGX.

Quartzarênicos.

Compreendem a Unidade Pedológica ESK”.

Organossolos

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto

Constituem solos pouco

geotécnico, “são solos transportados, tipicamente arenosos, podendo possuir cimentação no

acumulação de restos vegetais em grau variado de decomposição, em ambientes mal a
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muito mal drenados ou úmidos de altitude elevada, que ficam saturados com água por
poucos dias no período chuvoso.

Classe

Área (ha)

Área (%)

4 - Manguezal

2.570,02

2,11%

5 - Planossolos

3.826,48

3,14%

6 - Podzol

1.193,11

0,98%

7 - Solos Aluviais

1.024,10

0,84%

8 - Solos Arenoquartzosos Profundos

1.252,73

1,03%

9 - Solos Glei

9.511,83

7,81%

Quando não drenados artificialmente, apresentam-se saturados com água pela maior parte

10 - Solos Orgânicos

3.749,22

3,08%

do tempo e têm ocorrência em regiões baixas ou alagadas, geralmente planícies de

11 - Solos Podzólicos

24.173,43

19,84%

Área Não Classificada (Área Urbana, Águas interiores, as Praias e as Ilhas Oceânicas)

61.299,65

0,50

Têm coloração preta, cinzenta muito escura ou marrom e apresentam elevados teores de
carbono orgânico.

inundação de rios e córregos e áreas deprimidas.

Tabela 3.2. Pedologia, com dados obtidos do Levantamento Semi-Detalhado de Solos do Município.

Há registros de ocorrência destes solos em áreas pequenas no Estado de São Paulo, em

Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA – 1999.

áreas ribeirinhas do rio Ribeira do Iguape, no vale do Paraíba estendendo-se até a altura de
Resende no Estado do Rio de Janeiro, na zona cacaueira e extremo sul baiano, em áreas

A conjunção de toda sorte de informações extraídas dos trabalhos pesquisados e citados

ribeirinhas ao longo dos rios Iguaçu e Paraná no Estado do Paraná, nas zonas litorâneas

permitem um entendimento do que ocorre sob os aspectos pedológicos e geotécnicos, de

dos estados do Sul e Sudeste, além de presença significativa em planícies de córregos nos

uma forma geral, no Município do Rio de Janeiro. No que concerne às especificidades de

planaltos do Brasil Central. São solos que têm elevados teores de água em sua constituição,

uma determinada área ou sua parcela no contexto de todo o município, requer estudos

o que dificulta muito o seu manejo para exploração agrícola. Em alguns locais são

pormenorizados e direcionados para o atendimento.

explorados com horticultura.

Não obstante, o mapa intitulado Mapa Pedológico-Geotécnico do Município do Rio de

No Município do Rio de Janeiro, segundo dados do trabalho da EMBRAPA SOLOS, “são

Janeiro, permite uma visão holística sobre o tema

solos orgânicos e/ou organominerais, hidromórficos, desenvolvidos de detritos orgânicos e

abordado, identificando as bacias

hidrográficas e os tipos de solo, distribuídos na área de abrangência do Plano de

sedimentos flúvio-marinhos. Ocupam área de relevo plano e apresentam sequência de

Saneamento, conforme segue:

horizontes orgânicos (H ou O) sobre Cg.

... ocorrem Organossolos Tiomórficos (OJ) e Organossolos Háplicos (OX), ambos podem ser
salinos.

Estas unidades ocorrem associadas entre si e compreendem as unidades pedológicas OJ e
OX”.

E mais, o trabalho informa que em função de suas características, sob o aspecto
geotécnico, “são solos saturados com
de detritos

orgânicos

depositados

nas

alto teor de matéria orgânica, desenvolvidos

e organominerais

baixadas

próximo

às

associados
áreas

de

a sedimentos
mangue.

flúvio-marinhos,

Podem

permanecer

permanentemente ou esporadicamente alagados.
Ocorrem em áreas costeiras podendo conter sais solúveis, materiais sulfídricos e sulfetos.
São solos compressíveis conhecidos como solos orgânicos. Apresentam potencial de
corrosão.”

Para a apresentação do mapa elaborado a partir das informações contidas no mapa de
solos do Município do Rio de Janeiro - Publicação: Gomes et. al. (2004), os Organossolos

Figura 3.9. Mapa Pedológico-Geotécnico do Município do Rio de Janeiro. Fonte: EMBRAPA.

foram reunidos nas seguintes unidades geotécnicas, quais sejam:

3.1.3.4 Hidrografia
•

UGOX e UGOJ - correspondem às unidades pedológicas OX e OJ, respectivamente.

A principal contribuição fluvial está dividida entre as Baías de Guanabara e de Sepetiba,
Segundo dados extraídos do sítio Armazém de Dados, tendo como fonte a Secretaria

havendo bacias de menor importância ao longo do litoral oceânico. Podem-se destacar

Municipal de Meio Ambiente - SMAC, a abaixo apresenta a seguinte classificação dos tipos

quatro vertentes principais: Oceano Atlântico, Baías de Guanabara, Baía de Sepetiba

de solo e distribuição no Município do Rio de Janeiro:

e Lagoa
Classe

Área (ha)

Área (%)

Total

120.706,90

100,00%

1 - Afloramento de Rocha

1.123,10

0,92%

2 - Brunizém

1.369,46

1,12%

3 - Latossolos

10.736,88

8,81%
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planas, sendo, por isso, classificados como rios de planície. Quando da passagem das

Fonte: Adaptação da Tabela do Mapa de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas, IPP - Instituto Pereira Passos.

áreas elevadas para as mais baixas, há uma redução acentuada de declive, contribuindo
bastante para a ocorrência de enchentes. Pontencializando o problema, é também de

A cidade do Rio de Janeiro apresenta mais de 200 cursos d’água, denominados

grande importância na época das chuvas o aumento dos níveis das marés cheias, que
interceptam na foz o escoamento das águas; há grandes áreas permanentes alagadas.

rios, córregos, riachos, canais, valões, valas etc., apresentando geralmente um leito
estreito e pouco profundo.

Com o objetivo de recuperar essas áreas, surgiram os projetos de retificação e canalização
de grande parte dos rios, tanto na região oriental quanto na ocidental do Município. Embora

Grande parte dos rios que descem pelos maciços, serras e morros, levam para as baixadas,

o escoamento se realize mais rapidamente, devido a inexistência de infiltração dessas
águas no solo, há problemas de avolumamento das mesmas.

grandes quantidades de sedimentos que, juntamente com o lixo despejado nos
rios, provocam inundações em várias partes da cidade. Outros grandes problemas
que observamos na maioria dos rios são: seu estado avançado de poluição, o que no
conjunto irá diminuir completamente as características naturais das águas, não só
deles, mas também das lagoas e baías; e o aumento da construção de habitações
ribeirinhas, provocando a destruição da mata ciliar e o aumento da poluição por despejos

Figura 3.10. Lagoa Rodrigo de Freitas. Foto: Thiago Peva.

humanos.
As lagoas são rasas e extensas: Camorim, Marapendi e Rodrigo de Freitas apresentam
profundidade média de 2,5 metros.

Somente pequena porção da rede hidrográfica (nos altos cursos) é aproveitada no
fornecimento de energia elétrica à cidade. O rio Guandu, que recebe as águas desviadas do
Rio Paraíba do Sul, é responsável por grande parte do abastecimento, complementado,
através de adutoras, por mananciais localizados em municípios vizinhos.

O Município do Rio de Janeiro se divide em 4 (quatro) grandes Bacias Hidrográficas,
conforme figura a seguir:

Figura 3.12. Regiões Hidrográficas e principais Rios do Município do Rio de Janeiro.
Fonte: Adaptação do mapa Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, CERH.

3.1.3.5 Flora

3.1.3.5.1 Flora Terrestre
Figura 3.11. Bacias Hidrográficas do Município do Rio de Janeiro.
Fonte: Adaptação do Mapa de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas, IPP - Instituto Pereira Passos.

No Município do Rio de Janeiro, encontram-se três principais tipos de vegetação terrestre:
Floresta Ombrófila Densa, Manguezal e Restinga.

Estas bacias, por sua vez, se subdividem em 49 sub-bacias, descritas na tabela abaixo.

Em um levantamento realizado pela Prefeitura (IPLANRIO, 1993), foram totalizadas 676
espécies pertencentes aos múltiplos ambientes da floresta ombrófila densa, 24 de

manguezal, 403 de restinga, 36 espécies de plantas hidrófilas (ambiente lacustre) e 97 de
macrófitas marinhas (algas marinhas).

Tabela 3.3. Sub-bacias Hidrográficas do Município do Rio de Janeiro.

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

3.1.3.5.1.1 Floresta Ombrófila Densa

21

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

A Mata Atlântica, Floresta Tropical Pluvial

Entre as árvores, encontram-se figueira-vermelha,

ou

feijão-do-campo,

Floresta

Ombrófila

Densa

(nomenclatura do IBGE) caracteriza-se por
uma floresta com elevada diversidade de

A vegetação de

flora e fauna. A vegetação apresenta os

Figura 3.13. Floresta Ombrófila Densa. Fonte: Ibama.

palmeira

baba-de-boi,

ingá,

setecascas, dentre outras (SMAC, 2000a).

restinga é importante para

a

manutenção de diversidade biológica e retenção

estratos herbáceos, arbustivos, arbóreos

do sedimento, uma vez que serve de habitat para

(podendo chegar a até 40 metros de

diversas espécies endêmicas (algumas raras)

altura), além de epífitas, como bromélias,

e área
Figura 3.15. Restinga. Fonte: Ibama.

orquídeas.

de

alimentação

e reprodução

para

espécies
de animais migratórios.

Dentre as espécies arbóreas encontram-se palmeiras, fedegosos, quaresmeiras, e as

Em algumas áreas de restinga, encontra-se a formação de áreas alagadas, brejos e lagoas,

ameaçadas de extinção, palmito, canelas, jequitibá, jacarandá, dentre outras (SMAC,

que também apresentam uma rica flora e fauna. Além disso, possui um valor paisagístico e

2000a).

turístico, representando uma área de lazer natural.

3.1.3.5.2 Arborização de Logradouros, Parques e Praças

A história do Parque Nacional da Tijuca serve de exemplo de intervenção humana neste
ecossistema. Sua área foi desmatada no século XVIII para ocupação de plantações de café,

Segundo a Fundação de Parques e Jardins,

comprometendo o solo e aumentando o processo de erosão e assoreamento dos rios.

o Rio de Janeiro, sob influência da metrópole
francesa,

adotou

através das

Somente no século XIX, sua flora foi replantada para proteção das nascentes dos rios, que

áreas

os

padrões

reformas em

verdes,

europeus

suas principais

elaboradas

por

Auguste

eram a fonte de água potável para a população na época. Atualmente, este parque possui

François Marie Glaziou. Estas áreas verdes,

gestão compartilhada entre os Governos Federal, Estadual e Municipal com a iniciativa

posteriormente

chamadas

parques,

permitiam uma interação com a população,

privada.

Figura 3.16. Praça do Bairro Peixoto, Copacabana.

diferente da proporcionada pelas praças. As

Foto: Thiago Peva.

praças eram espaços populares, destinados ao convívio social, à troca e ao comércio, onde

3.1.3.5.1.2 Manguezal

predominavam

a

espontaneidade

por estabelecer uma

O manguezal é uma área

estuarina com

e

a

liberdade

e

já

formal e disciplinada

os
com

parques,

começaram

os usuários, através

da contemplação da natureza. No século XX, com a valorização do lazer ao ar livre, os

vegetação adaptada a inundações periódicas
e à alta concentração de

relação mais

parques passam a ter uma relação mais interativa com seus usuários.

sal e pouca
As áreas urbanas da cidade com maior presença de vegetação, seja em parques ou

oxigenação do solo argiloso. É classificada

logradouros, concentram-se na AP-2. Entretanto, existem alguns bairros localizados nas APs

pelo IBGE como área de formação pioneira de

1, 4 e 5, como Santa Teresa, Joá e Guaratiba, que estão próximos a áreas florestais ou

influência marinha e fluviomarinha.

apresentam volume e distribuição espacial de áreas verdes contribuindo como amenidades
ambientais nestas localidades.

O desmatamento de manguezal no Rio de
Janeiro foi intenso na história ambiental urbana

Além da

Figura 3.14. Manguezal. Fonte: Ibama.

utilização de

algumas

espécies

oriundas

de

outras regiões

do

Brasil,

também foram introduzidas diversas espécies na arborização urbana do Rio de Janeiro,

da cidade. A madeira de suas árvores era utilizada como lenha e diversas de suas áreas,

das quais podemos destacar o algodoeiro-da-praia (Hibiscus tiliaceus), abricó-de-macaco

naturalmente alagadas, foram aterradas para empreendimentos imobiliários ou ocupações

(Couroupita guianensis), casuarina

por invasão irregular.

(Casuarina

equisetifolia),

chapéu-de-sol

(Terminalia catappa), coqueiro-da-bahia (Cocos nucifera), figueiras (Ficus
spp.), flamboyant (Delonix regia), ipê (Tabebuia sp.), jerivá

3.1.3.5.1.3 Restinga

romanzoffiana),

oiti

(Licania

tomentosa),

(Syagrus

mangueira (Mangifera indica), mungubá

(Pachira aquatica), paineira (Ceiba speciosa), palmeira imperial (Roystonea oleracea), patade-vaca

A restinga também é classificada como uma área de formação pioneira de influência

(Bauhinia

variegata), pau-brasil (Caesalpinia

echinata) e

pau-rei (Pterygota

brasiliensis).

marinha e fluviomarinha, porém caracteriza-se por um solo arenoso, com uma vegetação
que suporta elevadas temperaturas e é diretamente influenciada pela ação dos ventos e da

3.1.3.5.3 A Preservação das Espécies Nativas

maresia, que trazem nutrientes às plantas. Devido ao solo ser pobre em nutrientes, a
vegetação apresenta características de plantas áridas (xeromórficas) e encontram-se

A preocupação com a preservação das espécies nativas iniciou-se somente na segunda

freqüentemente cactáceas, bromélias, orquídeas no estrato arbustivo.

metade do séc. XX. Substituir hoje as exóticas pelas nativas seria praticamente impossível e
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acabaria por descaracterizar a paisagem urbana da cidade. Entretanto, a preservação das
espécies nativas ainda é importante, não só por garantir a biodiversidade local, como
também por facilitar a manutenção das plantas, uma vez que estas espécies estão mais
adaptadas às condições climáticas locais, aos seus predadores e parasitas e muitas vezes

Dentre os mamíferos, encontra-se sagüis, ratos, ratazanas, camundongos e, eventualmente,
morcegos. Entretanto, a população de morcegos é cada vez menor, devido à iluminação
intensa da cidade (IPLANRIO, 1993, IBAM/PCRJ, 1998). A diversidade de espécies urbanas

possuem animais polinizadores específicos.

é diretamente proporcional à proximidade de áreas com vegetação natural.

Um exemplo de parque que utiliza principalmente espécies da flora nativa é o Parque do

Entre os artrópodes, encontram-se aranhas, miriápodes, crustáceos (área de manguezal) e

Flamengo, também conhecido como

Aterro do Flamengo, projetado pelo paisagista

insetos de quase todas as 30 ordens taxonômicas. Na área urbana, encontram-se com

brasileiro Burle Marx. A concepção do Parque Flamengo foi inovadora na composição
paisagística e na utilização em larga escala de espécies da flora brasileira. Burle

freqüência lacraia, formiga, cupim, abelha, barata, mosca e mosquito.

Marx também empregou espécies vegetais significativas de todas as partes do mundo.

3.1.3.6.2. Fauna Aquática

(FPJ,
2002).

Quanto à fauna aquática, encontram-se nas lagoas costeiras, peixes como sardinha
3.1.3.5.4 Flora Aquática

(Sardinella sp.), acará (Geophagus

brasiliensis), tainha (Mugil brasiliensis), robalo

A Flora Aquática está presente nos corpos

(Centropomus undecimalis), tilápia (Tilapia melanopleura) e barrigudinho (Poecilia vivipara e

d´água do Município: Rios, Lagoas e Baías.

Phallocerus candimaculatus). Em algumas lagoas (Marapendi e Lagoinha), encontram-se
ainda o jacaré-depapoamarelo (Caimam latirostris), espécie ameaçada de extinção, e

As plantas aquáticas são conhecidas pelos

diversos anfíbios. Entre os invertebrados, encontra-se moluscos bivalves (ostras, mexilhões),

pesquisadores como Macrófitas Aquáticas,

crustáceos, principalmente o caranguejo chama-maré (Uca spp.).

que são, em sua grande maioria, vegetais
terrestres que ao longo de seu processo
evolutivo

se

aquático, por

adaptaram
isso

ao

ambiente

apresentam algumas

Na baía de Guanabara, encontra-se uma diversidade na fauna planctônica, bentônica e
Figura 3.17. Macrófitas Aquáticas. Fonte: UNESP.

nectônica. Entre os invertebrados, encontram-se esponjas, celenterados, poliquetas,

características de vegetais terrestres e uma grande capacidade de adaptação a diferentes
tipos de ambientes.
Localizam-se

principalmente

nas

lagoas

costeiras

Jacarepaguá,

Camorim,

Tijuca,

briozoários, ascídeas, moluscos bivalves e gastrópodes, crustáceos (caranguejos,
camarões, cracas) e equinodermos (ouriços-do-mar, lírios-do-mar). Entre os vertebrados, há

Marapendi e Lagoinha. Espécies como aguapé (Eichornia crassipes), Salvinia sp., coroa-

a presença de peixes, como tainhas, paratis, sardinhas, manjubas, enchovas, linguado,

defrade

corvina, pescada . e até tartarugas, botos, golfinhos (mais raros hoje em dia) e baleias

(Pistia sp.), taboa (Typha domingensis), nenúfar (Nymphea sp.), dentre outras são

facilmente encontradas (IBAM/PCRJ, 1998).

(quase ausentes), que entram na baía, para reprodução e alimentação.

3.1.3.6 Fauna

Na baía de Sepetiba, encontram-se ostra, mexilhão, camarão, corvina, enchova, linguado,
A diversidade biológica encontrada na cidade do Rio de Janeiro é elevada.

cação, sardinha, tainha e parati.

No levantamento realizado pelo IPLANRIO e Fundação RioZoo (IPLANRIO, 1993), foram
totalizadas 673 espécies de vertebrados (exceto

peixes): 53 anfíbios, 32 répteis, 107

mamíferos e 481 aves.

Devido às áreas de manguezais remanescentes nas baías de Guanabara e Sepetiba,
encontra-se também uma variedade de aves marinhas como gaivotas, garças, tesourão,
biguás, atobás, albatroz, maçaricos, trinta-réis e colheireiros.

3.1.3.6.1. Fauna Terrestre

Diversas espécies da fauna terrestre silvestre podem ser encontradas nas áreas naturais
preservadas, principalmente nos parques e APAs, tanto em florestas, como

3.1.3.6.3. Espécies Nativas e Exóticas

restingas

e manguezais.

Assim como as espécies de plantas, diversos
Entre os mamíferos, por exemplo, os animais encontrados em florestas são de pequeno

animais foram introduzidos pelos europeus durante

porte,

a colonização, tanto animais domésticos para serem

principalmente gatos-do-mato (Felis spp.), cachoro-do-mato (Cerdocyon

preguiça

(Bradypus

variegatus),

macaco-prego

(Cebus

apella), mico-estrela

thous),
(Callithix

jacchus) (IBAM/PCRJ, 1998).

utilizados no trabalho, alimentação, esporte ou por
razões afetivas (cães, gatos, galinhas, vacas,

Entre as espécies urbanas de vertebrados, observam-se lagartixas, rolinha (Columbina

cavalos, porcos, ovelhas, pássaros, peixes), como

talpacoti), pardal (Passer domesticus), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), sabiá-laranjeira

animais atraídos pelas facilidades de abrigo e

(Turdus rufiventris), gavião-carijó (Rupornis magnirostris), falcão peregrino (Falco peregrinus),

alimentação,

pombo doméstico (Colomba livia), beija-flores (Eupetomena macroura, Melanotrochilus

sinantrópicos (ratos, baratas, pombos, pulgas)

fuscus), anu-branco (Guira guira) e urubu (Coragyps atratus).

(Secretaria Estadual de Saúde, 2002).
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O pombo é um exemplo de animal introduzido no Brasil, cujo aumento de população na

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) é responsável pela implementação da

área urbana tornou-se preocupante. Eles poluem a área urbana, o meio ambiente

política Nacional de Assistência Social no município do Rio de Janeiro a fim de garantir

construído, monumentos, praças e ruas. São considerados nocivos, pois podem transmitir

acesso aos direitos sócio-assistenciais aos cidadãos e grupos em

doenças como a histoplasmose, salmonelose e alergias (Noronha, 2001).

vulnerabilidade social.

3.1.4 Aspectos Socioeconômicos

A secretaria é estruturada através de dez Coordenadorias de Assistência Social (CAS)

situação de

identificadas por números (1ª CAS, 2ª CAS, 3ª CAS, 4ª CAS, 5ª CAS, 6ª CAS, 7ª CAS, 8ª

3.1.4.1 Desenvolvimento Humano e Assistência Social

CAS, 9ª CAS e 10ª CAS). Encontram-se espalhadas na cidade e funcionam de 2ª a 6ª feira,
das 9h às 18h. A Tabela 5 enumera as CAS apresentando seus respectivos endereços e

O município do Rio de Janeiro apresenta desigualdades sociais nos mais diversos critérios

áreas de atuação. Ainda com relação a infra-estrutura, a SMAS é dotada de Conselhos de

de avaliação.

Direito, Conselho Tutelar e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Tabela 3.4 apresenta um panorama dessas desigualdades segundo

diferentes Regiões Administrativas (RA). A mesma Tabela enfoca que o maior e o menor
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) encontram-se respectivamente nas RAs de

As CAS funcionam como porta de entrada dos cidadãos no atendimento prestado pela

Copacabana (0,956) e do complexo do alemão (0,709).

Secretaria Municipal de Assistência Social, nelas é possível fazer o cadastramento da
população de baixa renda, que é encaminhada para a rede de assistência social da
Prefeitura. É da competência de cada Coordenadoria participar do planejamento de
programas e projetos a serem realizados na sua área de abrangência; implementar a
política regional de assistência; realizar pesquisas, coordenar, supervisionar e avaliar a
execução de todas as ações de desenvolvimento social. Além disso, cada CAS é
responsável por um determinado número de Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS). Os CRAS atuam como núcleo de articulação da rede social, e atualmente sua
principal função é atender a política de Vigilância da Exclusão Social.
Unidade CAS

Endereço

Área de atuação
Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá,

1ª CAS - Centro

Praça Pio X, 119, 6º andar
Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde, Vasco da Gama.
Alto da Boa Vista, Usina, Muda, Andaraí, Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme
Velho, Flamengo, Gávea, Glória, Grajaú, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa,

a

2 CAS - Vila Isabel
Zona sul

Figura 3.19. Índice de Desenvolvimento Humano por Regiões Administrativas. Fonte: I P P .

R. Visconde de Santa Isabel, 34
2º andar - Vila Isabel

Laranjeiras, Leblon, Leme, Maracanã, Praça da Bandeira, Rocinha, São Conrado,
Tijuca, Urca, Vidigal, Vila Isabel.

3ª CAS - Engenho Novo

4ª CAS - Bonsucesso

R. 24 de Maio, 931, fundosEngenho Novo.

Rua da Regeneração, 654,
Bonsuceso

5ª CAS - Madureira
Rua Capitão Aliatar Martins, 211 – Irajá

Abolição, Água Santa, Cachambi, Complexo do Alemão, Del Castilho, Encantado,
Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Inhauma,
Jacaré, Jacarezinho, Lins de Vasconcelos, Maria da Graca, Meier, Piedade, Pilares,
Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomas Coelho.

Bancários, Bonsucesso, Brás de Pina, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Cordovil,
Freguesia, Galeão, Jardim América, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Manguinhos,
Maré, Monero, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Pitangueiras,
Portuguesa, Praia Da Bandeira, Ramos, Ribeira, Tauá, Vigário Geral, Zumbi.

Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Colégio, Engenheiro Leal, Honório
Gurgel, Irajá, Madureira, Marechal Hermes, Osvaldo Cruz, Quintino Bocaiuva, Rocha
Miranda, Turiaçú, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista
Alegre, Coelho Neto, Tomáz Coelho.

Rua Luiz Coutinho Cavalcante, 576 –
6ª CAS - Deodoro

Acari, Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Guadalupe, Parque
Anchieta, Parque Columbia, Pavuna, Ricardo de Albuquerque.
Guadalupe

7ª CAS - Jacarepaguá

Estrada do Guerengue,
1630/2 andar – Curicica

Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia Jacarepaguá,
Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca,
Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila
Valqueire.
Bangu, Campo dos Afonsos, Deodoro, Gericino, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos,

a

8 CAS - Bangu

9ª CAS - Campo Grande
10ª CAS - Santa Cruz

Rua Santa Cecilia, 984, 3 andar

Padre Miguel, Realengo, Senador Camará, Vila Militar.

Praça José Euzébio s/n – Rosendo – Campo

Campo Grande, Cosmos, Inhoaiba, Santíssimo, Senador Vasconcelos.

Grande
Rua Fernanda, 155 – Santa Cruz

Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba

Tabela 3.5. Enumeração das CAS e seus respectivos endereços e áreas de atuação. Fonte: IBGE, 2000.

(a) Para efeito de cálculo do IDH, foi utilizado o valor de 100% (b) Para efeito de cálculo do IDH, foi utilizado o valor de R$ 1.559,24

Tabela 3.4. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), segundo as Regiões Administrativas.
Fonte: IBGE, 2000.
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Jovem, desenvolvidos em parceria com o Governo Federal e os Programas de Proteção

De acordo com o DATASUS (2007), a infra-estrutura de saúde do município prestou serviços

Especial, como o Família Acolhedora, o Dando Asas ao Futuro e o Acolhimento para

de saúde a uma população de 6178762 habitantes no ano de 2007 realizando 11553415

Adultos e Famílias.

consultas e 211638 internações.

3.1.4.2 Educação

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) o censo escolar de 2009 acusou 197663 alunos matriculados no ensino infantil,
806480 no ensino fundamental e 263206 no ensino médio.

Figura 3.20. Evolução do número de matriculados na rede de ensino, período de 2005 até 2009. Fonte: INEP.

A Figura 3.20 apresenta a evolução do número de matriculados na educação infantil e nos
ensinos fundamental e médio nos últimos 5 (cinco) anos.

Tabela 3.7. Caracterização da Rede de saúde - Estabelecimentos no Município do Rio de Janeiro.
Fonte: DATASUS, 2007.

Com relação às estatísticas vitais, as principais causas de mortes no ano de 2006 foram as
doenças do aparelho circulatório, em primeiro, seguidas de Neoplasias, causas externas de
Tabela 3.6. Censo escolar (2009). Fonte: INEP.

morbidade e mortalidade e doenças do aparelho respiratório. A Tabela 3.8 indica o número
de óbitos, segundo o tipo de doença, no município do Rio de Janeiro no ano de 2006.

A

Tabela

3.6

fornece

um

maior

detalhamento sobre o número de alunos
matriculados no ano de 2009 e também
informa dados adicionais sobre ensino
profissionalizante

e

educacionais

a

como

programas
Educação

de

Jovens e Adultos (EJA).
Figura 3.21. Crianças na Sala de Aula. Fonte: Fundo

3.1.4.3 Saúde

Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.

Figura 3.22. UPA de Realengo. Foto: Thiago Peva.

Segundo o DATASUS (2007) a cidade do Rio de Janeiro conta com 1507 estabelecimentos
de saúde com as mais variadas especialidades médicas e um total de 21103 leitos, sendo
que 14894 atendidos pelo SUS. Ainda sobre a infra-estrutura existente, os estabelecimentos
contam com 19979 médicos e 7812 enfermeiros.

Entre os 1507 estabelecimentos de saúde, 1254 são de esfera administrativa privada. Dos
253 estabelecimentos restantes, 30 são federais, 65 são estaduais e 158 são municipais. A
Tabela 2.7 apresenta o número de estabelecimentos de saúde do município do Rio de

Tabela 3.8. Número de óbitos no município do Rio de Janeiro por grupo de causas no ano de 2006.
Fonte: DATASUS, 2006.

Janeiro e fornece maiores detalhes sobre turnos de atendimento e níveis de hierarquia.
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3.1.4.4 Circulação e Transporte

principais capitais do mundo.

Miami e Nova York estão acerca de 9 horas de vôo,

enquanto a partir das principais capitais européias, o tempo de vôo é de cerca

3.1.4.4.1 Transporte Terrestre

de

11horas. Através das associações entre empresas aéreas, é possível ligar o Rio a cidades
do mundo equipadas com aeroportos em mais de 80 países.

O Município do Rio de Janeiro possui uma grande rede rodoviária composta por diversas

Localizado na Ilha do Governador, é ligado ao Centro do Rio e à Zona Sul por uma via

estradas, avenidas e ruas, uma extensa rede ferroviária e uma rede metroviária moderna e

expressa - a Linha Vermelha - cujo trajeto não consome mais de 20 minutos, seja em táxi

em constante expansão. A figura abaixo apresenta uma visão macro destas redes no

especial, ônibus especiais ou serviços exclusivos de transporte, incluindo ligações

Município do Rio de Janeiro.

aos principais hotéis.

3.1.4.4.2.2 Aeroporto Santos Dumont

A cidade tem ainda um aeroporto doméstico, o Aeroporto Santos Dumont, principal ligação
com São Paulo e outras cidades brasileiras, porto e terminal rodoviário.

O Aeroporto Santos Dumont está localizado no centro da cidade a cerca de dez minutos da
Zona Sul, com 6 portões para embarque e desembarque, e capacidade anual de quase 5
milhões de passageiros e cerca de 273 vôos diários.

3.1.4.4.3 Transporte Hidroviário

Além dos sistemas de transporte terrestre e aeroviário, a Cidade
possui um sistema hidroviário de barcas que ligam o Rio de
Janeiro à outros Municípios do Estado, proporcionando mais
uma alternativa de transporte público aos habitantes da Cidade.
Figura 3.23. Mapa das Principais Vias Terrestres do Município do Rio de Janeiro.

Na figura 3.26, a seguir, podemos observar o mapa de estações

Fonte: Instituto Pereira Passos, IPP.

hidroviárias do rio de janeiro.

3.1.4.4.2 Transporte Aeroviário
Figura 3.25. Passageiros do
Sistema Hidroviário. Fonte:

O Rio de Janeiro é a cidade do país mais visitada por estrangeiros e uma das mais visitadas

BARCAS S/A.

por brasileiros de outros Estados. Para tanto, os aeroportos, internacional e doméstico, têm
conexões para vôos nacionais de Norte a Sul do Brasil e vôos internacionais para
praticamente todos os destinos do mundo.

3.1.4.4.2.1 Aeroporto Internacional Tom Jobim

Hoje o aeroporto internacional conta com
dois terminais modernos, com capacidade
para 15 milhões de passageiros por ano e
serviços de restaurantes, bancos, casas de

Figura 3.26. Mapa de Estações Hidroviárias do Rio de Janeiro. Fonte: BARCAS S/A.

câmbio e shopping - incluindo lojas duty free
- com atendimento padrão.

3.1.4.4.4 Sistema de Transporte Público

Nas duas pistas - de 4.000 metros, a maior

Além da infraestrutura urbana de transportes, a cidade do Rio de Janeiro possui um

do Brasil, e de 3.180 metros - pousam e
Figura 3.24. Aeroporto Antônio Carlos Jobim.
Fonte: INFRAERO.

diversificado sistema de transporte público viário, metroviário e ferroviário, que transporta

decolam cerca de 230 vôos diários - entre

diariamente milhares de passageiros.

nacionais e internacionais.
Para uma melhor compreensão destes diferentes sistemas, foram selecionadas a seguir,

Vôos

das 24 principais

companhias

ligam regularmente

o Rio

de

Janeiro
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Figura 3.27. Sistema de Ônibus Municipais. Fonte: RCVB, 2010.
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Figura 3.28. Táxis de Rua. Preços e tempos médios de viagens de Táxi. Fonte: RCVB, 2010.
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3.1.4.5 Economia

O Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior do Brasil em termos de contribuição para o
Produto Interno Bruto (PIB), participando com cerca de 11% do total do país, registrado em
2007. Por sua vez, o PIB da cidade do Rio de Janeiro representa 47% do PIB estadual,
totalizando cerca de R$ 139,5 bilhões em 2007 (IBGE, 2007). Com relação ao PIB per capita,
o Município do RJ apresenta valor de 15,8 e 11,9% superior as médias nacional e estadual,
respectivamente. A Tabela 3.10 demonstra a variação entre 2003 e 2007 do PIB a preços
correntes e do PIB per capita do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio
de Janeiro. Na Figura 3.31, pode-se observar a variação em pontos percentuais da

participação das Regiões Administrativas no total de postos de trabalho formais, no
Município do Rio de Janeiro de 2000 a 2008.

Tabela 3.9. Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita segundo as Grandes
Regiões, Unidades da Federação e municípios. Fonte: IBGE, 2007.

Segundo o Ministério do Trabalho, a atividade econômica do município do RJ em 2007
gerou 2.174.568 empregos. O setor de serviços mostra-se como aquele que mais emprega
na cidade (46,27%). Outros setores que se destacam são a administração pública e
o comércio com 24,55 e 16,04%, respectivamente. A Tabela 3.9 apresenta uma maior
riqueza de

informações

sobre

o

número

de

empregados

ativos

por

atividade

econômica no município.

Tabela 3.10. Estoque de empregados ativos por setor de atividade econômica, segundo o tamanho do
estabelecimento - Município do Rio de Janeiro, 2007. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS (2007).

A rede ferroviária da cidade possui aproximadamente 225 quilômetros de extensão e

Levando-se em consideração o número de estabelecimentos empregatícios no município, o

transporta cerca de 450 (quatrocentos e cinqüenta) mil passageiros diariamente. Esta rede

setor de serviços continua sendo o mais expressivo com 69.277 estabelecimentos (Tabela

está di vi di da em 84 es tações, con fo rme a figu ra aba ixo .

3.10) com 2.174.668 empregados (Tabela 3.11). Outro setor que merece destaque e o
comércio com 32,2% do total. A Tabela 3.11 apresenta o número de estabelecimentos do
município do Rio de Janeiro, por setor de atividade econômica, segundo o tamanho do
estabelecimento.

Figura 3.30. Mapa do sistema Ferroviário do Rio de Janeiro. Fonte: Supervia – Trens Urbanos.
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Tabela 3.11. Número de estabelecimentos, por setor de atividade econômica, segundo o tamanho do

Na Lapa, bairro boêmio vizinho ao Centro, antigas casas de dança convivem com

estabelecimento - Município do Rio de Janeiro, 2007. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação

antiquários, preservando importantes hábitos culturais da cidade. No campo da música, o

Anual de Informações Sociais – RAIS (2007).

Rio é o berço do samba, que tem sua data máxima em fevereiro, no Carnaval. O desfile das
escolas de samba do primeiro grupo é um espetáculo único e inigualável.

3.1.4.7 Lazer e Esporte

O Rio de Janeiro é uma cidade com ritmo, sabor e vida. O equilíbrio entre estes fatores faz
dela uma cidade única. Berço do samba, da bossa nova, do chorinho, ouve-se música no
Rio de sol a sol. Pode ser à beira mar, num quiosque da Lagoa Rodrigo de Freitas ou em
redutos autênticos do samba na Lapa.

No quesito gastronomia, o Rio não deixa a dever a outras metrópoles. A riqueza de opções
entre restaurantes franceses, italianos, japoneses e de dezenas de outras nacionalidades
chega às centenas, com cardápios elogiados e ambientes desde o mais sofisticado ao mais
simples. Imperdíveis são as churrascarias, marca

tipicamente brasileira com seus

churrascos rodízio inigualáveis em fartura.

A cidade conta
Figura 3.31 Variação em pontos percentuais da participação das Regiões Administrativas no total de postos de

ainda com

inúmeros cinemas e complexos de

salas multiplex,

com lançamentos simultâneos à Europa e Estados Unidos. Como característica comum,
têm acoplados lanchonetes ou cafés. Habitualmente situam-se dentro

trabalho formais, no Município do Rio de Janeiro - 2000-2008. Fonte: Instituto Pereira Passos, IPP.

de grandes

shoppings da cidade, tanto na Zona Sul quanto na Zona Oeste.

3.1.4.6 Cultura
Nos fins de semana, as vias principais da orla, do Centro à Zona Sul, são fechadas ao

O Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil. Historicamente, nos seus quase 500 anos, é o

trânsito e as pistas transformadas em paraísos, para quem gosta de bicicleta (há vários

tambor por onde retumbam as principais manifestações culturais que o país exporta, e porta

pontos em que se pode alugar), patins, skate, ou simplesmente caminhadas.

de entrada obrigatória das grandes mostras internacionais de artes plásticas ou de

O mesmo acontece na orla da Lagoa, ponto

grandes nomes da música clássica ou do mais moderno rock, dança e ópera.

de encontro de milhares de cariocas. Sempre

Sua

arquitetura guarda ícones dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e, agora, do recém encerrado

pontuadas

século XX.

petiscos brasileiros ou internacionais, cerveja

Abrigo da família imperial logo após sua chegada de Portugal, a cidade recebeu influências

brasileira e água de coco. Outra atração da

da arquitetura portuguesa, inglesa e francesa em prédios que continuam adornando

cidade nas horas de lazer é simplesmente

principalmente o Centro da cidade. Hoje, contrastam com lâminas modernas de prédios

por

quiosques

que servem

apreciar sua beleza deixando o tempo

inteligentes, retratos da modernidade da metrópole que sabe preservar seu passado.

passar. Sempre haverá por perto um mirante
de

Possui mais de 50 Museus, com acervos que

Figura 3.33. Praia de Ipanema.

ajudam a contar a história de 500 anos do país.

Fonte: RCVB, 2010.

onde

se

pode

descortinar

vistas

inesquecíveis da cidade.

Ora em prédios preservados pelo patrimônio
histórico, ora em edificações premiadas, fruto da
criatividade intensa da arquitetura brasileira, uma
escola

respeitada em

principais centros

todo

como

o

o

mundo.

Os

Museu de

Arte

O sol brilha, no Rio de Janeiro, cerca de 250 dias por ano. Se no verão o termômetro se
aproxima dos 40° Celsius, nas outras estações a temperatura é suficientemente amena.
Ideal para banhos de mar, caminhadas na orla ou na floresta ou a prática de qualquer
esporte das dezenas que a cidade oferece aos visitantes.

Figura 3.32. Teatro Municipal.

Moderna, o Museu Nacional de Belas Artes e o

Fonte: RCVB, 2010.

Centro Cultural do Banco do Brasil, hoje estão

Se a opção for golfe, são três campos de padrão internacional. À beira mar, o windsurfe é

aptos a receber mostras internacionais em condições de segurança e conservação

praticado com velas enfunadas no mar da Barra. Assim como são comuns redes de vôlei de

de acervo

praia. Aos adeptos do surfe, indica-se o meio de Copacabana, o Arpoador, a região da

idênticas

aos melhores

museus do

mundo.

Santa

Teresa, conhecida

como Montmartre ou Soho carioca, abriga, no casario antigo do início do século XX, cerca

Barra

de 50 ateliês de mais de 80 artistas plásticos que, ao longo do ano, abrem suas portas à

tradicionais palcos de torneios internacionais. Os apreciadores de esportes equestres

visitação do público com obras que

podem freqüentar a Sociedade Hípica Brasileira. Ainda no campo dos cavalos, o Jockey

vão desde o clássico ao que

há de mais

contemporâneo.

próxima

ao

Quebra-Mar

e,

mais

adiante,

Recreio,

Prainha

Clube do Rio de Janeiro é um dos mais tradicionais da América Latina.
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A orla da praia e da Lagoa são os pontos

próxima de 33% do total de turistas estrangeiros (EMBRATUR). No turismo doméstico,

ideais para caminhadas ao longo de todo o dia

recebe mais de cinco milhões de visitantes por ano. Dotada de uma ampla infra-estrutura de

e no cair da noite. Quem dispuser de tempo

serviços turísticos, a Cidade do Rio de Janeiro está classificada dentre os maiores destinos

pode

do mundo na recepção de eventos (culturais, comerciais, técnicos e científicos - feiras,

se aventurar

ainda em extensões de

simpósios, congressos e exposições).

natureza preservada como a trilha do Forte do
Leme ou a pista Cláudio Coutinho, na Urca,
resguardadas por

militares em

Em sua natureza exuberante, destacam-se 90 Km de praias, o Parque Nacional da Tijuca

caminhos

(onde se insere a maior floresta urbana do mundo, com 3.200 ha de mata atlântica), os

caracterizados pela comunhão com o verde e
Figura 3.34. Maracanã. Fonte: RCVB, 2010.

Parques Estaduais da Pedra Branca, do Desengano e da Chacrinha, cobrindo uma área de

o mar.

48.500 ha e as lagoas Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Marapendi.

Mas sem dúvida, se há uma imagem que liga o Rio ao esporte é o futebol. Além de abrigar
3.1.4.8.2 O Carioca

o maior estádio do mundo, o Maracanã, palco da final da Copa de 1950 e de inúmeros
jogos da gloriosa e penta campeã mundial seleção brasileira, é ainda, sede de quatro dos
maiores clubes brasileiros: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A festa das torcidas é

Carioca. Mais que a simples designação de quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, ser

um espetáculo à parte, numa explosão de paixão e alegria.

carioca é um estado de espírito. É ter espírito leve, ser naturalmente alegre, receptivo e
simpático.

A Cidade será uma das cidades sede da Copa do mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016. Para isso, a Cidade vem passando por uma série de investimentos em

A cidade foi colonizada por portugueses onde antes era ocupada por índios. Depois vieram

infraestrutura urbana, transporte, segurança e também a criação e revitalização de

os negros, os franceses, imigrantes italianos, judeus, japoneses e, da generosidade desta

equipamentos urbanos de esporte, como estádios, arenas esportivas, entre outros.

terra e da mistura de todas as raças nasceu um povo que, num primeiro momento, sempre
sorri. Um povo capaz de ter discussões que mais parecem batalhas sobre paixões como

3.1.4.8 Turismo

futebol e samba, ainda que esteja em meio a uma roda de chope entre amigos. Um povo
que, ademais estes atrativos oferecidos em natureza, cultura, gastronomia, música,

3.1.4.8.1 A Cidade

comércio e negócios, mantém a cidade funcionando com seu trabalho árduo, apesar do
convite ao desfrute. Não se iludam, pois, os que olharem invejosos as centenas de

Um dos maiores centros econômicos e

banhistas nas praias durante a semana. Para cada um deles, há uma multidão em plena

culturais da América do Sul, a Cidade do Rio

atividade.

de Janeiro está localizada no coração da
Região Sudeste, onde se concentra 60% do

Quem vem ao Rio pela primeira vez, mesmo que

PIB

cosmopolita,

encontre alguém que não saiba falar outro idioma,

mundialmente conhecida por sua beleza e

além do português, perceberá o quanto o carioca

brasileiro.

por seus

Metrópole

se esforça para ajudar, se fazer entender, mesmo

recursos naturais, a Cidade

que apenas em gestos. Os mais afortunados

proporciona aos seus habitantes e visitantes
uma harmoniosa e agradável ambiência

podem até mesmo ganhar um convite para um

Figura 3.35. Baía de Guanabara. Fonte: RCVB, 2010.

chope, uma espécie de senha de convívio oficial

para o lazer e o trabalho, que aliada à sua infra-estrutura, faz do Rio um importante centro

Figura 3.36. O Lazer do Carioca.

de comércio e serviços, contando ainda com uma indústria moderna e diversificada.

Fonte: RCVB, 2010.

da cidade.

Quem parte depois de uma estada na cidade, além das recordações da música, dos

Ocupando uma área de 1.261 km2 de extensão, com uma população de 5.850.544

sabores, das cores da cidade, leva ainda um sentimento sem tradução em qualquer idioma:

habitantes (IBGE - Censo 2000), a cidade do Rio de Janeiro, tem como uma de suas

saudade. Algo que quer dizer a falta que fará a quem parte tudo aquilo o que viveu no Rio.

maiores virtudes, o carinho e a hospitalidade com que seu povo acolhe seus visitantes.

E, mais, a certeza de que a saudade só passa na próxima visita. Não é à toa que o maior

• Área: 43.910 km2 (Estado) / 1.261 km2 (Cidade).

símbolo da cidade está de braços abertos. Sempre.

• População: 14.367.225 hab (Estado) / 5.850.544 hab (Cidade).
• PIB Nacional: R$ 864 bilhões.

3.1.4.8.3 Pontos Turísticos – Multiplicidade Democrática

• Participação: Estado: R$ 96,9 bilhões / Cidade: R$ 72,5 bilhões.
A cidade do Rio de Janeiro é bastante democrática e o turista se mistura ao morador, com

A Cidade do Rio de Janeiro recebe anualmente mais de dois milhões de turistas

muitas atividades ao ar livre, muitas atrações gratuitas e pontos de interesse inseridos no

estrangeiros, o que a situa como a cidade mais visitada do país, com uma participação

dia-a-adia da cidade. Não há uma divisão entre o Rio turístico e o Rio dos habitantes.
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Tudo é muito perto, facilitando os deslocamentos e

De baixo, principalmente da orla da Lagoa, a magnífica escarpa de pedra é o altar perfeito

proporcionando um cruzamento de cenários único:

para a imagem do Cristo que brilha altiva no topo. O Jardim Botânico, também na Zona Sul,

da praia vê-se o Cristo Redentor,

do alto do

além de excelente local para passeios movidos a ar puro, oferece uma aula de botânica

monumento avista-se toda a cidade, inclusive o Pão

mundial, com sua coleção de espécies iniciada no século XIX, uma das mais importantes

de Açúcar, outro ícone carioca, e do Pão de Açúcar

coleções de plantas do mundo.

vê-se a beleza da Baía de Guanabara, de onde se vê
Na Floresta da Tijuca, não raro pode se ter contato com a fauna local, sejam saguis pulando

o Aterro do Flamengo, que está perto dos Arcos da

de galho em galho nas árvores, seja a revoada de beija-flores no restaurante Floresta.

Figura 3.37. Arcos da Lapa.

Lapa, de onde se pega um bonde para Santa Teresa

A orla formada pela Prainha (reduto de surfistas) e Grumari, sem edificações, conserva a

Fonte: RCVB, 2010.

e mais uma vez estamos vendo o Corcovado (morro

vegetação nativa como nos idos do descobrimento do país.

sobre o qual está o Cristo Redentor) e de lá admiramos a Lagoa Rodrigo de Freitas, que
margeia os bairros do Leblon e de Ipanema, de onde se vêem morros famosos como o Dois

3.1.4.9 Uso do Solo

Irmãos ou a Pedra Bonita, de onde se salta de asa-delta e planamos sobre a praia de São
Conrado, que está a dois minutos da Barra da Tijuca e por aí se segue, com as atrações

O território municipal é considerado integralmente urbano.

Possui áreas ocupadas ou

comprometidas com ocupação e áreas destinadas ao crescimento da Cidade. Intercalam-

conectando-se umas as outras, em uma atmosfera especial.

se extensas áreas sob regime de proteção ambiental ou que estão submetidas a outras
restrições para a ocupação urbana. Algumas dessas áreas são exploradas por atividades

3.1.4.8.4 Ecoturismo

agrícolas.

Pouquíssimas metrópoles mundiais podem oferecer aos seus visitantes um conjunto tão
belo de natureza como o Rio de Janeiro. A cidade soube, mesmo com o crescimento

A estrutura básica deste ambiente urbano é constituída pelo ambiente natural, formado
pelos maciços e montanhas, a vegetação, o litoral e o sistema hídrico, e pelo ambiente

urbano ao longo dos séculos, preservar tanto a orla marítima quanto as florestas, o que lhe

construído de

confere inigualável combinação entre o azul do céu e do mar com o verde das montanhas.

urba n izadas f orma i s e á reas de ocupação irrlegu
r. a

uso predominantemente residencial ou

misto, composto por áreas

Seus mais conhecidos cartões postais são prova
inequívoca disso. O desenho sinuoso do calçadão
de

Copacabana,

ao

lado de

areias brancas

acariciadas pelo Oceano Atlântico, é cenário perfeito
para caminhadas matinais ou nos fins de tarde, com
o céu pintado pelo pôr do sol.

A beleza não fica restrita à chamada "princesinha do
mar". Repete-se nos 90 quilômetros de praias.

Figura 3.38. Jardim Botânico.
Fonte: RCVB, 2010.

Na Zona Sul e na Barra, além do calçadão, há ciclovias para quem quiser se aventurar em
duas rodas. Do Cristo Redentor, no alto do morro do Corcovado, abraçado pela densa Mata
Atlântica, descortina-se o oceano, a floresta e a lagoa Rodrigo de

Freitas, um

coração d'água abraçado pela Zona Sul.

Figura 3.39. Áreas Urbanizadas e Áreas Não Urbanizadas do Rio de Janeiro. Fonte: Armazém de Dados – IPP.
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Além da infra-estrutura composta pelo conjunto das redes viária, de transportes, de

Como diretrizes para a regulação da densidade e da intensidade da ocupação e do uso d

saneamento básico e de equipamentos e serviços públicos, abrange também os elementos

solo deverão ser consideradas:

que integram as funções urbanas e determinam o equilíbrio econômico e social intraurbano,

• Restrições de natureza ambiental.

sendo eles:

• Elementos de relevante interesse da paisagem e do ambiente urbano.

• Um sistema de centros e subcentros de comércio e serviços,

• Densidades populacionais e construtivas existentes.

• Áreas industriais.

• Oferta existente ou projetada de equipamentos e serviços públicos, de infra-estrutur

• Locais de desenvolvimento das atividades turísticas.

de transportes e de saneamento básico.

• Grandes equipamentos que dão suporte à dinâmica econômica da cidade.

• Segurança individual e coletiva.
• Condições de mobilidade.

Os centros e subcentros de comércio e serviços concentram atividades diversificadas ou

• Existência de vazios urbanos.

especializadas, formando uma rede de centros de alcance metropolitano, municipal e local.

• Capacidade ociosa de áreas com possibilidades de absorção de maior densidade.

O desequilíbrio gerado pela elevada atratividade dessas áreas deve ser atenuado mediante
ações públicas ou privadas, orientadas por uma classificação do território municipal em
Macrozonas (as quais serão detalhadas a seguir), com controles específicos das
suas densidades,

e

fortalecimento

da

diversidade

de

usos e

de

padrões

Áreas de Planejamento e

de

Área construída (m²)

Total (A)
Total

Figu ra 3. 40 . Áreas Urban izadas do Rio de Jane ir o . Fon te : Armazém de Dados – IPP .

Residencial (B)

144.336.257,00 100.047.499,00

Residencial

(A/C)

(B/C)

125.527,80

1.149,83

797,01

5.311,09

1.293,09

19.026.453,00

4.632.374,00

3.582,40

I RA Portuária

2.717.533,00

547.152,00

845,31

3.214,84

647,28

II RA Centro

9.923.731,00

933.177,00

640,08

15.503,89

1.457,91

III RA Rio Comprido

2.204.753,00

1.245.489,00

611,21

3.607,19

2.037,74

VII RA Säo Cristóväo

2.985.526,00

850.407,00

768,64

3.884,15

1.106,37

XXI RA Paquetá

166.009,00

143.546,00

147,18

1.127,93

975,31

XXIII RA Santa Teresa

1.028.901,00

912.603,00

569,98

1.805,15

1.601,11

Área de Planejamento 2

42.884.187,00

34.240.573,00

9.898,48

4.332,40

3.459,17

IV RA Botafogo

11.711.738,00

8.575.218,00

1.558,25

7.515,96

5.503,11

V RA Copacabana

8.022.859,00

6.781.756,00

546,54

14.679,36

12.408,53

VI RA Lagoa
VIII RA Tijuca

9.551.379,00
6.961.249,00

8.160.867,00
5.537.630,00

2.091,58
4.259,03

4.566,58
1.634,47

3.901,76
1.300,21

IX RA Vila Isabel

6.604.473,00

5.155.999,00

1.303,26

5.067,66

3.956,23

XXVII RA Rocinha

32.489,00

29.103,00

139,82

232,37

208,15

Área de Planejamento 3

45.234.887,00

31.878.532,00

20.745,13

2.180,51

1.536,68

X RA Ramos

3.892.286,00

2.109.441,00

1.142,40

3.407,13

1.846,51

XI RA Penha

6.349.068,00

3.898.226,00

2.578,90

2.461,93

1.511,58

XII RA Inhaúma

3.241.199,00

2.043.358,00

1.230,05

2.635,02

1.661,20

XIII RA Méier

10.773.395,00

8.181.468,00

2.937,06

3.668,09

2.785,60

XIV RA Irajá

4.028.946,00

3.127.486,00

1.558,02

2.585,94

2.007,35

XV RA Madureira

6.790.650,00

5.161.629,00

3.078,26

2.206,00

1.676,80

3.501.854,00

4.223,31

1.007,73

829,17

Governador

4.255.948,00

XXII RA Anchieta

1.774.807,00

1.407.449,00

1.410,75

1.258,06

997,66

XXV RA Pavuna

2.401.430,00

1.395.101,00

1.734,79

1.384,28

804,19

XXVIII RA Jacarezinho

200.863,00

54.779,00

98,86

2.031,71

554,08

296,77

923,36

395,34

274.023,00

117.325,00

XXIX RA Complexo do
Alemão

32

(C)

(m²/ha)
Total

Área de Planejamento 1

XX RA Ilha do

Figura 3.41. Áreas Não Urbanizadas do Rio de Janeiro. Fonte: Armazém de Dados – IPP.

Densidade construída

(ha)

Regiões Administrativas

urbanização e edificação.
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Área territorial

XXX RA Maré

1.252.272,00

880.416,00

455,96

2.746,44

1.930,90

Área de Planejamento 4

21.494.054,00

17.373.684,00

30.351,98

708,16

572,41

XVI RA Jacarepaguá

11.605.711,00

9.396.242,00

12.785,25

907,74

734,93

XXIV RA Barra da Tijuca

9.888.343,00

7.977.442,00

17.566,73

562,90

454,12

Área de Planejamento 5

15.696.676,00

11.922.336,00

60.949,90

257,53

195,61

XVII RA Bangu

6.458.012,00

5.324.644,00

12.237,02

527,74

435,13

XVIII RA Campo Grande

5.518.393,00

4.067.739,00

17.166,93

321,45

236,95

XIX RA Santa Cruz

2.946.658,00

1.991.002,00

16.373,26

179,97

121,60

XXVI RA Guaratiba

773.613,00

538.951,00

15.172,69

50,99

35,52
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Tabela 3.12. Área construída (total e residencial), Área Territorial e Densidade Construída (total e residencial)

3.1.4.9.2 Áreas Impróprias

segundo as Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas da Cidade do Rio de Janeiro (2000). Fonte:
Armazém de Dados – IPP.

As áreas de ocupação impróprias são aquelas consideradas de utilização proibida.
Definidas da seguinte forma:

3.1.4.9.1 Áreas de Restrição à Ocupação

•

Áreas de risco geotécnico.

Devido a uma série de fatores, algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro são

•

Faixas non ædificandi ao longo das margens de águas superficiais.

consideradas de ocupação restrita, para

•

Faixas de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão.

•

Faixa de domínio de estradas federais, estaduais e municipais.

•

Áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de urbanização e

sua ocupação.

Segundo a

revisão

as quais são fixadas condicionantes para

(2006)

do

Plano

Diretor da

Cidade

(1992),

podemos classificar estas áreas da seguinte forma:

saneamento básico.

Áreas objeto de proteção ambiental: são aquelas instituídas legalmente como unidades
3.1.4.9.3 Macrozoneamento

de conservação da natureza ou áreas de preservação permanente, bem como as passíveis
de serem protegidas.

A função do macrozoneamento do território municipal é o de indicar o modo pelo qual o

Áreas

com

condições

físicas

encostas, sujeitas

adversas

à

ocupação: são as áreas

a

frágeis

poder público procederá no controle das densidades, da intensidade e da expansão da

de

ocupação urbana. Esse controle poderá ser feito através de:

deslizamentos,

desmoronamentos e

outras

•

alterações geológicas que

Interferência sobre o processo de adensamento com a definição dos índices de
aproveitamento de terreno.

comprometam ou possam comprometer a sua estabilidade, e as áreas frágeis de baixada,
•

sujeitas a alagamento, inundação ou rebaixamento decorrente de sua composição

Implementação

de

planos, programas

e

projetos, segundo

prioridades

de

intervenção.

morfológica.

Áreas de transição entre as áreas objeto de proteção ambiental e as áreas com ocupação

•

Aplicação dos instrumentos da política urbana instituídos pelo Estatuto da Cidade.

•

Elaboração das normas urbanísticas de regulação do solo.

urbana: são aquelas destinadas aos usos agrícola e residencial de baixa densidade, às
agroindústrias e às atividades de comércio e serviços complementares ao uso agrícola, e às

Além de orientar a ação do poder público no controle sobre uso e ocupação do solo, o

atividades turísticas, recreativas e culturais.

macrozoneamento serve como referência territorial para definição de prioridades para a
distribuição dos investimentos públicos e privados.

Áreas de Planejamento, Regiões

Total

Praças

Parques

Jardins

Outros

Segundo a revisão (2006) do Plano Diretor da Cidade (1992), o território da Cidade foi

Administrativas e Bairros
nº

área (m²)

nº

área (m²)

nº

área (m²)

nº

área (m²)

nº

área (m²)

Total

824

185 812 971

657

2 640 744

38

182 021 475

47

472 648

82

678 104

Área de Planejamento 1

132

1 349 742

85

420 265

5

794 101

14

96 101

28

39 275

I RA Portuária

15

71 886

9

29 875

1

38 350

1

2 520

4

1 141

II RA Centro

55

421 730

37

178 744

2

188 849

7

28 111

9

26 026

III RA Rio Comprido

16

80 922

10

22 966

-

-

4

55 470

2

2 486

VII RA São Cristóvão

21

667 352

15

161 882

1

498 000

1

5 000

4

2 470

XXI RA Paquetá

13

93 693

11

21 993

1

66 700

1

5 000

-

-

XXIII RA Santa Teresa

12

14 159

3

4 805

-

2 202

-

-

9

7 152

Área de Planejamento 2

181

18 917 171

124

546 699

15

17 511 425

21

279 582

21

579 465
20 186

IV RA Botafogo

65

2 316 445

44

205 301

5

2 026 941

6

64 017

10

V RA Copacabana

14

297 031

11

39 031

1

133 000

2

125 000

-

-

VI RA Lagoa

55

8 027 252

36

199 815

7

7 790 573

10

30 960

2

5 904

VIII RA Tijuca

24

1 268 929

18

72 240

1

1 180 394

1

14 355

4

1 940

IX RA Vila Isabel

21

6 944 647

15

30 312

1

6 318 165

2

45 250

3

550 920

XXVII RA Rocinha

2

62 867

-

-

-

62 352

-

-

2

515

Área de Planejamento 3

240

1 306 486

204

643 512

8

532 637

8

89 517

20

40 820

X RA Ramos

18

42 726

16

40 936

-

-

1

830

1

960

XI RA Penha

31

135 753

29

78 253

1

50 000

-

-

1

7 500

XII RA Inhaúma

13

31 139

13

31 139

-

-

-

-

-

-

XIII RA Méier

30

45 612

22

41 589

-

-

1

340

7

3 683

XIV RA Irajá

21

90 084

20

74 184

1

15 900

-

-

-

-

XV RA Madureira

41

139 837

33

109 338

1

27 200

1

275

6

3 024

XX RA Ilha do Governador

45

588 517

34

79 642

4

396 200

5

88 072

2

24 603

XXII RA Anchieta

19

40 665

17

39 995

-

-

-

-

2

670

XXV RA Pavuna

18

47 836

18

47 836

-

-

-

-

-

-

XXVIII RA Jacarezinho

2

980

1

600

-

-

-

-

1

380

XXIX RA Complexo do Alemão

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XXX RA Maré

2

143 337

1

100 000

1

43 337

-

-

-

-

Área de Planejamento 4

82

88 845 171

70

302 813

8

88 539 494

-

-

4

2 864

XVI RA Jacarepaguá

61

44 290 453

55

221 478

2

44 066 111

-

-

4

2 864

XXIV RA Barra da Tijuca

21

44 554 718

15

81 335

6

44 473 383

-

-

-

-

Área de Planejamento 5

189

75 394 401

174

727 456

2

74 643 818

4

7 448

9

15 680
6 500

XVII RA Bangu

77

36 190 285

75

328 145

1

35 855 640

-

-

1

XVIII RA Campo Grande

70

20 247 572

67

263 325

1

19 983 612

-

-

2

635

XIX RA Santa Cruz

30

117 993

25

110 585

-

-

3

3 948

2

3 460

XXVI RA Guaratiba

12

18 838 552

7

25 401

-

18 804 566

1

3 500

4

5 085

dividido em 4 (quatro) macrozonas, levando em consideração fatores espaciais, sociais,
culturais, econômicos e ambientais. Este macrozoneamento tem o objetivo de orientar a
implementação das políticas públicas de forma articulada, as áreas sob restrição à
ocupação urbana integram-se às demais áreas pertencentes à macrozona, respeitadas as
suas características e os seus condicionantes.

Tabela 3.13. Imóveis públicos com utilização de praças, parques, jardins e outros, segundo Áreas de
Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros (1999). Fonte: Fundação Parques e Jardins - Diretoria de

Figura 3.42. Macrozoneamento Proposto para a Cidade do Rio de Janeiro.

Planejamento - FPJ/SMAC.

Fonte: SMU – Secretária Municipal de Urbanismo.
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II - Macrozona de Ocupação Incentivada, onde o adensamento populacional, a intensidade

As Macrozonas de Ocupação estão definidas da seguinte forma:

construtiva e o incremento das atividades econômicas e equipamentos de grande porte

I - Macrozona de Ocupação Controlada, onde o adensamento populacional e a intensidade

serão estimulados, preferencialmente nas áreas com maior disponibilidade ou potencial de

construtiva serão limitados, a

implantação de infra-estrutura.

renovação urbana se

dará

preferencialmente pela

reconstrução ou pela reconversão de edificações existentes, e o crescimento das atividades
Diretrizes

de comércio e serviços ocorrerá em locais onde a infra-estrutura seja suficiente, respeitadas
as áreas predominantemente residenciais.

Priorizar o investimento na melhoria geral do ambiente urbano

e das condições de

ocupação, mediante reforço e ampliação de programas e iniciativas, tais como: Implantação

Diretrizes

de subzonas de incentivo à produção de moradias regulares de interesse social.; Definição
de Áreas de Especial Interesse Social; Urbanização de favelas; Regularização urbanística e

Promover melhorias nas condições de mobilidade mediante: A racionalização do serviço de

fundiária; Reconversão de edificações e reaproveitamento das estruturas existentes, vazias

ônibus e redução de veículos em circulação, remanejamento de terminais e criação de

ou subutilizadas em áreas industriais e outras áreas degradadas.

corredores expressos para ônibus de alta capacidade; Apoio à implantação progressiva e
contínua das linhas 1 e 4 do sistema metroviário e ampliação de sua abrangência para as
áreas adjacentes, através do

transporte integrado.; Criação de

alternativas

Promover a criação de áreas verdes, espaços para recreação, esporte, lazer e atividades

para

culturais, mediante as seguintes iniciativas: Estímulo à criação de espaços públicos e

estacionamento e guarda de veículos compatíveis com as características locais em todos os

privados

bairros, com critério de prioridade para os moradores.; Ampliação do sistema cicloviário

para

atividades

culturais

e

recreativas;

Estabelecimento

de

critérios

para preservação do patrimônio cultural e em especial nos bairros da VIII Região

existente, com infra-estrutura de apoio, regulamentação e fiscalização de sua utilização.

Administrativa - Tijuca e da IX Região Administrativa - Vila Isabel; Recuperação ambiental
das áreas remanescentes da desativação de grandes instalações industriais, comerciais,

Elaborar plano geral para melhoria sócio-espacial do ambiente urbano nos assentamentos

complexos militares, industriais e de exploração mineral; Criação de vilas olímpicas em

de baixa renda e seus entornos, para implantação de: Programas de regularização

comunidades carentes; Implantação do Parque de Madureira, na área remanescente da

urbanística e fundiária.; Projetos de urbanização; Subzonas de incentivo à moradia popular.;

compactação das linhas de transmissão da LIGHT, com melhoria da infra-estrutura de

Áreas de Especial Interesse Social - AEIS.

transportes, habitação, qualificação do

comércio informal e

incentivo a

investimentos

imobiliários; Instituição de unidades de conservação nas Serras da Misericórdia e do

Promover a diversificação do uso e ocupação na Área Central, por meio de: Incentivo ao uso

Engenho Novo.

residencial, misto com residência e de hospedagem.; Implantação de transporte de média

Promover

a requalificação urbana e ambiental em áreas consideradas degradadas,

capacidade na Área Central e adjacências, conexão intermodal, integração às barcas,

mediante: Estruturação, integração e recuperação das áreas ao longo das linhas dos

Aeroporto Santos Dumont e à rede cicloviária.

sistemas ferroviário e metroviário e remanescentes da implantação de grandes obras viárias,
com a implantação efetiva dos projetos de alinhamento e estímulo à ocupação adequada

Estimular a reconversão de imóveis tombados e preservados para o uso comercial e de

do solo; Investimento nas obras para recuperação do sistema de drenagem das bacias e

serviços complementares ao uso residencial, atividades de hospedagem, apoio ao turismo,

sub-bacias; Redefinição das áreas destinadas à ocupação industrial e dos pólos industriais

culturais, artísticas e de lazer.

existentes; Priorização da intervenção urbanística nas áreas de favela na região do entorno
ao complexo hospitalar de Acari, e em Vigário Geral, com a recuperação e ampliação do

Promover melhorias urbanísticas, preservando o patrimônio cultural e ambiental de Santa

sistema de esgotamento sanitário e a criação de programas sociais e de oferta de

Teresa, mediante: Estímulo à ocupação de terrenos vazios e à reforma ou reconstrução de

empregos.; Recuperação das faixas ao longo dos rios Acari, Pavuna e Trapicheiros, entre

imóveis subutilizados, visando o aumento de unidades residenciais.; Ampliação do

outros, para a circulação de pedestres e incorporação dos terrenos remanescentes do

comércio de apoio ao uso residencial e ao turismo, com estímulo às atividades turística e

Metrô à malha urbana; Tratamento paisagístico e reurbanização dos espaços públicos e
lindeiros aos acessos a túneis e viadutos; Recuperação das vias junto às estações ao longo

cultural, preservando a identidade local.; Racionalização da mobilidade e ampliação

das estradas de ferro e nos centros de comércio e serviço e ao longo das principais vias

da acessibilidade, por meio do transporte coletivo intrabairro e integração ao transporte

estruturadoras.

de massa para as Zonas Sul e Norte.

Promover melhorias nas condições de mobilidade, mediante: Remanejamento de terminais

Priorizar a requalificação em áreas urbanas com alto potencial para a reprodução dos

e racionalização do serviço de ônibus; Melhoria das condições de acesso rodoviário ao

investimentos.

bairro do Caju.; Melhoria da rede viária e de transportes.; Estabelecimento de plano de
prioridades para implantação dos projetos de alinhamento das principais vias de ligação do

Controlar o adensamento e a intensidade de ocupação do solo na Zona Sul, na defesa de

Centro com os bairros da Zona Norte; Criação de linhas de transporte integrado nos bairros

um ambiente urbano de qualidade, por meio de: Contrapartidas para a preservação da

servidos

qualidade do ambiente urbano na implantação de novos centros comerciais (shopping

nos arredores das estações e dos corredores lindeiros à linha férrea; Provimento de

centers) de grande porte e ampliação dos já existentes.; Restrição à promoção de

terminais rodoviários, viadutos, ciclo faixas, bicicletários e edifícios–garagem, fortalecendo

empreendimentos

as centralidades

residenciais,

de

comércio

e

serviços

de

grande

porte

em

áreas consideradas saturadas.; Preservação de ambientes construídos pela reutilização e

pelo

sistema

terminais

conservação de imóveis de valor cultural.

metroviário; Alargamento

regionais; Melhoria

34

melhorias

das

no

condições

municipais especialmente as condições de

terminais ferroviário, metroviário e
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rodoviário.; Melhoria das condições de segurança das passagens sob as linhas férreas.;

IV - Macrozona de Ocupação Assistida, onde o adensamento populacional, o incremento

Instalação de sinalização semafórica e gráfica, horizontal e vertical nas principais vias.

das atividades econômicas e a instalação de complexos econômicos deverão ser
acompanhados por investimentos públicos em infra-estrutura e por medidas de proteção ao
meio ambiente e à atividade agrícola.

Rever a legislação de uso e ocupação do solo para promoção de melhorias específicas
especialmente em Jacarepaguá e nos bairros da Ilha do Governador.

Diretrizes

Promover a revitalização urbana da Zona Portuária e dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo
Priorizar a melhoria das condições de ocupação, mediante o reforço e ampliação de

Cristo, mediante: Renovação urbana, com investimentos em infra-estrutura e produção de
moradia;

Requalificação

dos espaços públicos,

da arborização; Recuperação de

imóveis com

ampliação

das áreas

programas e iniciativas, tais como: Implantação de subzonas de incentivo à produção de

verdes e

moradias regulares de interesse social; Urbanização de favelas; Regularização urbanística e

importância histórica, arquitetônica ou

fundiária; Implantação de infra-estrutura de saneamento ambiental; Desenvolvimento de

estética, do patrimônio arquitetônico e do patrimônio cultural; Estímulo à implantação de

subcentros funcionais na região de Santa Cruz.

hotéis, lojas, escritórios, centros culturais e entretenimento; Melhoria das condições de
acesso rodoviário ao bairro do Caju.

Promover a melhoria nas condições do ambiente urbano, mediante: Reurbanização de
áreas; Promoção da regularização urbanística; Desenvolvimento de subcentros funcionais.

Estimular a reconversão de prédios ociosos, degradados, ou aqueles inadequados para os
fins a que se destinavam originalmente, para novos usos e destinações.

Promover melhorias nas condições de mobilidade e acessibilidade mediante:
Reestruturação do sistema viário de circulação e de transporte público com prioridade para

III - Macrozona de Ocupação Condicionada, onde o adensamento populacional e a

a criação de faixas exclusivas para transporte de alta capacidade nas vias estruturais e para

intensidade construtiva e a instalação das atividades econômicas serão restringidos

a construção de terminais rodoviários de integração; Revitalização do ramal da rede

de acordo com a capacidade das redes de infra-estrutura e subordinados à proteção

ferroviária próximo à Avenida Brasil; Atendimento de todos os bairros por linhas de ônibus

ambiental e paisagística, podendo ser progressivamente ampliados com o aporte de

regulares; Ampliação do número das passagens de pedestres ao longo da Avenida Brasil e

recursos privados.

da

Diretrizes

vias.; Implantação de estação de integração de transporte público; Ampliação da rede

via

férrea; Implantação

de

melhorias

físicas

e

alargamento

das principais

cicloviária na região promovendo a ligação entre os bairros de Campo Grande, Bangu

Promover a melhoria do ambiente urbano mediante: Definição das áreas e comunidades

e Santa Cruz/Paciência e pontos de integração com outros sistemas modais ao longo da

onde deverão ser implantadas Áreas de Especial Interesse Social - AEIS; Incentivo à

Brasil e no Parque Industrial de Campo Grande; Implantação de abrigos em todos os
Avenida
pontos de ônibus das principais vias; Intervenções visando à segurança dos usuários e

atividade hoteleira com a instalação de tipos diversificados de hospedagem; Elaboração de

acessibilidade no entorno das estações; Integração viária e de transportes entre Campo

legislação específica e revisão de parâmetros de uso e ocupação do solo; Definição de

Grande e Guaratiba.

critérios específicos de uso e ocupação para o entorno dos morros tombados; Elaboração
de plano para a área da Colônia Juliano Moreira.

Promover a proteção do meio ambiente natural mediante: Controle da ocupação de faixas
Promover a proteção ambiental mediante: Criação de parques urbanos nas orlas das lagoas

marginais de proteção de corpos hídricos, privilegiando a implantação de avenidas canais,

e no entorno das encostas; Efetivação da implantação do Parque Natural Municipal de

áreas de lazer, ou replantio de mata ciliar, reassentando a população localizada em áreas

Marapendi; Adoção de critérios para a ocupação das ilhas das lagoas da Baixada

de risco, quando necessário; Implantação de Unidades de Tratamento nos rios e dragagem

de Jacarepaguá; Reflorestamento de áreas degradadas em baixadas e encostas e

permanente de rios e canais, principalmente aqueles próximos às áreas de produção

implantação de

agrícola e às áreas sujeitas à inundação; Instituição e regulamentação de Unidades de

ecolimites; Implementação de

medidas que

inibam a ocupação

Conservação Ambiental.

desordenada de áreas públicas e de áreas para implantação de infra-estrutura na Baixada
de Jacarepaguá.

Promover a proteção e conservação do patrimônio cultural utilizando-o para fins culturais,
Estabelecer plano de prioridades para implantação do sistema viário principal e promover

educativos e de lazer mediante: Definição de critérios de proteção para os bens integrantes

melhorias nas condições de mobilidade na Baixada de Jacarepaguá.

da Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC Santa Cruz.; Execução de projetos de

Incentivar o desenvolvimento de atividades turísticas, desportivas e culturais, em especial o

recuperação e valorização dos bens de valor para o patrimônio cultural e do meio ambiente

eco turismo e atividades ligadas à educação ambiental e à pesquisa e proteção da fauna,

natural; Apoio à criação e implantação de projetos de museografia; Reconversão de prédios

flora e dos recursos naturais.

disponíveis para criação de equipamentos culturais e de lazer.

Estabelecer padrões de

urbanização a serem adotados nas áreas em

Estimular as atividades turísticas na

processo

região litorânea, contemplando: Serviços

e

de ocupação pela iniciativa privada e condições de estabelecer as contrapartidas

equipamentos com preservação das características ambientais e culturais; Inventário

cabíveis visando à boa

turístico dos bens históricos, pontos turísticos, serviços e trilhas da região; Implantação de

da qualidade do ambiente urbano

e a proteção ambiental na

Pólo Turístico e Gastronômico; Abertura de trilhas de acesso às paisagens naturais.

implantação de novos empreendimentos de grande porte.
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Revitalizar as atividades do setor agropecuário e pesqueiro, por meio da: Proteção das

população total de 5.857.904 habitantes.

áreas e atividades remanescentes e em atividade; Criação de mercados do produtor para
venda dos produtos da região; Apoio ao desenvolvimento da floricultura, priorizando a

Para efeito de projeção da população, atendendo um período de 20 anos (2011 a 2030)

instalação de centro de comercialização de plantas e flores; Recuperação das vias

foram utilizadas as taxas relativas às estimativas de crescimento populacional adotadas na

de escoamento

da

vicinais;

produção

e

das

estradas

tabela de “Projeção da população segundo as Regiões Administrativas”, disponibilizada no

Organização

de

centros

de

sítio Armazém de Dados do Instituto Pereira Passos – IPP.

comercialização pesqueira direta ao consumidor; Criação de entreposto pesqueiro.; Criação
de Reserva Extrativista de Pesca Sustentável da Baía de Sepetiba e adjacências.

Nesta tabela, o cálculo e tabulação foram elaborados pelo IBGE-ENCE, através do convênio
IPP/IBGE/SCIENCE, e a estimativa, segundo informação da tabela, a cargo dos autores

3.1.4.9.4 Vetores de Crescimento

Kaizô Iwakami Beltrão, Ana Amélia Camarano, Solange Kanso e Sonoe Sugahara.

Os principais vetores de crescimento da Cidade do Rio de Janeiro são:

•

Assim sendo, foram extraídas as seguintes taxas geométricas por região administrativa:

Adensamento da população e das construções na Macrozona de Ocupação

Região Administrativa

Taxa Geométrica (%)

Incentivada, preferencialmente nas vias

Portuária

-1,94931

Centro

-3,35275

Rio Comprido

-2,09157

Reconversão de edificações na área central e adjacências da Macrozona de

Botafogo

-1,46003

Ocupação Incentivada.

Copacabana

-1,44597

Lagoa

-1,05894

Ocupação de vazios urbanos nas Macrozonas de Ocupação Incentivada e Ocupação

São Cristovão

-2,73334

Assistida, especialmente na faixa de território compreendida pela Avenida Brasil e o

Tijuca

-1,67876

Vila Isabel

-1,55619

leito da estrada de ferro.

Ramos

-0,47053

Intensificação da ocupação junto aos centros de comércio e serviços e aos eixos

Penha

-0,74076

Inhaúma

-1,53781

Méier

-1,45190

nas Macrozonas de Ocupação Incentivada e de Ocupação Assistida.

Irajá

-1,29305

Expansão da malha urbana nas Macrozonas de Ocupação Assistida e Condicionada

Madureira

-0,85431

Jacarepaguá

1,21967

a partir da associação de investimentos da iniciativa privada aos recursos federais,

Bangu

0,53201

estaduais e municipais para implantação de infra-estrutura e equipamentos urbanos.

Campo Grande

1,78841

Santa Cruz

1,38245

Ilha do Governador

-0,07904

Ilha de Paquetá

-0,30702

Anchieta

0,12246

Santa Teresa

-1,72320

Barra da Tijuca

5,44467

estruturadoras da

Zona Norte e de

Jacarepaguá.
•

•

•

viários estruturadores do espaço nos subúrbios e na Zona Oeste, respectivamente

•

Região Administrativa

Taxa Geométrica (%)

Pavuna

0,13395

Guaratiba

4,86547

Rocinha

2,20486

Jacarezinho

-2,17942

Complexo do Alemão

-0,53014

Maré

1,13899

Realengo

-0,16924

Cidade de Deus

-0,91709

Tabela 3.14. Taxa Geométrica por Região Administrativa. Fonte: Adaptação da Tabela 697 - Projeção da
população, segundo as Regiões Administrativas. Instituto Pereira Passos – IPP.

Essas taxas foram utilizadas em todos os setores censitários do IBGE (8.145) que abrangem
as Regiões Administrativas e seus respectivos bairros, sendo possível montar uma Planilha
abrangente, ano a ano, no período adotado neste Plano de Saneamento.

Figura 3.43. Vetores de Crescimento da Cidade do Rio de Janeiro.
Fonte: Coordenadoria geral de Planejamento urbano - SMU/PCRJ.

A área de interesse é, também, abrangida pelas cinco áreas de planejamento municipal,
sendo caracterizadas por AP-1 a AP-5, sendo divididas por regiões administrativas e bairros.

3.1.4.10 Evolução Populacional

A título de registro, são apresentadas na figura a seguir, as Regiões Administrativas e os
bairros considerados.

De acordo com o IBGE, em 2000, o Município do Rio de Janeiro contava com um
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População
Ano
2011

2016

2021

2026

2030

1.184.718

1.312.463

1.459.407

1.629.441

1.785.297

Bacia de Jacarepaguá
Bairros
Alto da Boa Vista / Pechincha / Taquara / Tanque / Praça Seca / Freguesia (Jacarepaguá) /
Anil / Gardênia Azul / Curicica / Jacarepaguá / Itanhangá / Barra da Tijuca / Recreio dos
Bandeirantes / Grumari / Vargem Grande / Vargem Pequena / Camorim / Jardim Sulacap /
Cidade de Deus

População
Ano
2011

2016

2021

2026

2030

814.903

936.626

1.088.875

1.280.446

1.469.595

Bacia da Zona Sul
Figura 3.44. Mapa de Divisões Administrativas do Município do Rio de Janeiro. Fonte: IPP.

Bairros
Urca / Leme / Copacabana / Lagoa / Jardim Botânico / Ipanema / Gávea / Vidigal / São

A área de estudo apresenta uma divisão com 4 (quatro) bacias hidrográficas principais,

Conrado / Leblon / Alto da Boa Vista / Joá / Rocinha

quais sejam: Bacia de Sepetiba, de Jacarepaguá, da Zona Sul e da Baía da Guanabara,
conforme figura a seguir:

População
Ano
2011

2016

2021

2026

2030

373.499

364.016

356.782

351.881

349.719

Bacia da Baía de Guanabara
Bairros
Caju / Santo Cristo / Gamboa / Saúde / Centro / Catumbi / Rio Comprido / Cidade Nova /
Estácio / Botafogo / Humaitá / Flamengo / Glória / Catete / Laranjeiras / Cosme Velho /
Benfica / Mangueira / São Cristóvão / Tijuca / Praça da Bandeira / Alto da Boa Vista /
Maracanã / Vila Isabel / Andaraí / Grajaú / Manguinhos / Bonsucesso / Ramos / Olaria /
Penha / Penha Circular / Brás de Pina / Cordovil / Parada de Lucas / Vigário Geral / Jardim
América / São Francisco Xavier / Rocha / Riachuelo / Jacaré / Sampaio / Engenho Novo /
Lins de Vasconcelos / Méier / Todos os Santos / Cachambi / Engenho de Dentro / Água
Santa / Encantado / Piedade / Abolição / Pilares / Vila Kosmos / Vicente de Carvalho / Vila da
Penha / Vista Alegre / Irajá / Colégio / Campinho / Quintino Bocaiúva / Cavalcanti /
Engenheiro Leal / Cascadura / Madureira / Vaz Lobo / Turiaçu / Rocha Miranda / Honório
Gurgel / Oswaldo Cruz / Bento Ribeiro / Marechal Hermes / Vila Valqueire / Praça Seca /
Figura 3.45. Bacias Hidrográficas do Município do Rio de Janeiro.

Padre Miguel / Bangu / Senador Câmara / Ribeira / Zumbi / Cacuia / Pitangueiras / Praia da

Fonte: Adaptação do Mapa de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas, Instituto Pereira Passos, IPP.

Bandeira / Cocotá / Bancários / Freguesia (Ilha do Governador) / Jardim Guanabara / Jardim

Para efeito de projeção da

Carioca / Tauá / Moneró / Portuguesa / Galeão / Cidade Universitária / Paquetá / Guadalupe

população, inicialmente, foram montadas as tabelas

considerando as regiões administrativas e bairros para posterior inserção dos bairros nas

/ Anchieta / Parque Anchieta / Ricardo de Albuquerque / Santa Teresa / Coelho Neto / Acari /

Bacias Hidrográficas, resultando nos seguintes dados populacionais totais, descritos

Barros Filho / Costa Barros / Pavuna / Parque Columbia / Higienópolis / Maria da Graça / Del

a seguir.

Castilho / Inhaúma / Engenho da Rainha / Tomás Coelho / Jacarezinho / Complexo do
Alemão / Maré / Deodoro / Vila Militar / Campo dos Afonsos / Jardim Sulacap / Magalhães
Bastos / Realengo

Bacia de Sepetiba
Bairros

População

Bangu / Senador Câmara / Santíssimo / Campo Grande / Senador Vasconcelos / Inhoaíba /

Ano

Cosmos / Paciência / Santa Cruz / Sepetiba / Guaratiba / Pedra de Guaratiba / Barra de
Guaratiba
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2011

2016

2021

2026

2030

3.579.806

3.464.989

3.361.101

3.267.372

3.199.236
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3.2. Histórico do Saneamento no Município

Na segunda metade do século XVII, com cerca de 30 mil habitantes, a cidade do Rio de
Janeiro se torna a cidade mais populosa do Brasil. Nesse período foram construídas valas
que escoavam as águas pluviais e esgotos nelas despejados. Segundo SANTA RITTA

3.2.1 A descoberta

(2009), essas valas ficavam constantemente obstruídas, sendo uma permanente fonte de
miasmas e fortes odores.

Em 1° de Janeiro de 1502 o explorador português Gaspar de Lemos descobre a baía de
Guanabara, palco onde a cidade do Rio de Janeiro deu seus primeiros passos em termos

Durante o século XVIII, a exploração do ouro no estado de Minas Gerais possibilita

de organização (COARACY, 1955).

a consolidação da cidade como um importante centro portuário, o que acentua ainda
mais sua importância perante o domínio colonial. Em 1763, o ministro português, Marquês

3.2.2 O Período Francês

de Pombal, transfere a sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro.
Nessa época já havia sido concluída a obra dos arcos da carioca (1723), um aqueduto que

expandir seus

ligava os morros de Santa Tereza e Santo Antônio e transportava água até o chafariz da

domínios coloniais, 500 colonos franceses

Carioca, localizado no Largo da Carioca. Posteriormente, outros aquedutos, como o do

capitaneados

catumbi, e outros chafarizes foram construídos espalhados pela cidade. Em paralelo, a

Diante da

necessidade de

Villegagnon,

por

Nicolas

conseguem

dois

Durand
navios

de

água continuava a ser comercializada no centro da cidade por comerciantes conhecidos

de

como aguadeiros, notadamente portugueses, que vendiam água em pipas montadas sobre

Henrique II e aportam na Baía de Guanabara

carroças puxadas por burros ou até

em 1555 e fundam o forte Coligny na ilha de
Serijipe, depois Villegaignon. Mais tarde, em
1556,

mais

300

colonos

mesmo por escravos (SANTA RITTA, 2009).

Em momento algum os aquedutos e chafarizes foram capazes de saciar as necessidades
da população.

franceses

desembarcam na Baía de Guanabara, entre

Figura 3.46. Trecho do mapa da baía de

Embora

Guanabara de 1555. Fonte: Wikimedia Commons.

eles mulheres e crianças.

diversas

melhorias,

ainda

que

paliativas,

tenham

ocorrido

no

sistema

de abastecimento de água durante o período colonial, o mesmo não se pode dizer quanto
ao esgotamento sanitário. Segundo Silva (2002), as fezes eram armazenadas em barris
de carvalho guardados

3.2.3 O Período Colonial

nos quintais

escravos conhecidos como

ou

embaixo de

tigres transportavam esses

vãos

de

escadas. À noite,

barris repletos de

fezes em

decomposição pelas ruas mal iluminadas da cidade até os pontos de destinação do material

Em 1566, os portugueses liderados por Estácio de Sá fundam a cidade de São Sebastião

fecal.

do Rio de Janeiro e conseguem expulsar os franceses da região no ano seguinte,

No início do século XIX Napoleão Bonaparte impede os países europeus, inclusive Portugal,

garantindo assim a posse da cidade. A partir de então os portugueses passam a avançar

de comercializar produtos com a Inglaterra. Dom João VI, príncipe regente de Portugal, ficou

seu domínio sobre as ilhas e o continente.

numa situação muito difícil: se fizesse o que Napoleão queria, os ingleses invadiriam o
Brasil, pois estavam muito interessados no comércio brasileiro; se não o fizesse, os

A cidade inicialmente fundada por Estácio de Sá na entrada da baía da Guanabara, é

franceses invadiriam Portugal.

reinstalada em 1567 no morro do castelo, atual centro histórico da cidade. O novo povoado
pode ser considerado o embrião da expansão urbana que passa a ocupar outros três

A solução que Dom João encontrou, com a ajuda dos aliados ingleses foi transferir a corte

morros: São Bento, Santo Antônio e Conceição. Segundo COARACY (1955), nesta época,

portuguesa para o Brasil. Em novembro de 1808, Dom João com toda a sua família e sua

uma rede de pequenas ruelas conectava entre si as igrejas, ligando-as ao Paço e ao

corte chega à cidade do Rio de Janeiro.
A chegada da Família Real torna-se um fato determinante na história da cidade promovendo

Mercado do Peixe, à beira do cais. A partir delas, nasceram as principais ruas do atual

mudanças significativas. Dentre elas pode-se destacar:

centro.

Nessa época, a população não tinha fácil acesso à água de boa qualidade, pois as lagoas

•

A fundação do primeiro Banco do Brasil, em 1808;

•

A criação da Imprensa Régia e a autorização para o funcionamento de tipografias e a

vizinhas apresentavam águas salobras e os pântanos eram poluídos. Para conseguir água,

publicação de jornais também em 1808[9];

alguns habitantes mandavam seus escravos buscá-la em potes de barro no desaguadouro

•

A criação da Academia Real Militar (1810);

do rio Carioca. A água também era comercializada no centro da cidade por escravos, que

•

A abertura de algumas escolas, entre as quais uma de Medicina;

carregavam o líquido precioso em potes de barro na cabeça (SANTA RITTA, 2009).

•

A Fundação da Academia de Belas-Artes;

•

A mudança de denominação das unidades territoriais, que deixaram de se chamar
"capitanias" e passaram a denominar-se de "províncias" (1821);

•

A criação da Biblioteca Real (1810), do Jardim Botânico (1811) e do Museu Real
(1818), mais tarde Museu Nacional.

Em 1820, Portugal implanta a monarquia constitucional e Dom João VI retorna para sua terra
natal deixando Dom Pedro como príncipe Regente. A partir de então, formam-se duas
Figu r a 3.47 . Vis ta ge ra l da c idade do Ri o de Jane ir o no sécu lo XV III. Fon te : Vilhena , 1775 .
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Português desejando a recolonização do Brasil, passa a pressionar Dom Pedro para que ele

Quanto

retorne as terras portuguesas. Em 9 de Janeiro de 1822 deu a decisão do “Fico” e em 7 de

reservatórios como o da Caixa Velha da Tijuca (1850); o da Quinta da Boa Vista (1867); o da

Setembro de 1822, o “Grito do Ipiranga”. Nascia o Império.

Ladeira do Ascurra (1868), no Morro do Inglês e o do Morro do Pinto (1874).

3.2.4 O Período Imperial

No ano de 1876, o engenheiro Antonio Gabrielli iniciou a construção da rede de

ao abastecimento de água

chama-se a atenção à construção de alguns

abastecimento de água em domicílio e, assim, foi possível a “abolição do antigo barril
O Império do Brasil foi o Estado brasileiro existente entre 1822 e 1889, que precedeu a atual

carregado à cabeça e das incômodas e imundas bicas das esquinas”. Já se cogitava a

República Federativa do Brasil e teve a monarquia parlamentar constitucional como seu

medição da água fornecida (SANTA RITTA, 2009).

sistema político. Durante esta época, o Brasil foi governado por dois imperadores: Dom
Pedro I (de 1822 até 1831) e Dom Pedro II (de 1840 até 1889). Entre os anos de 1831 e

Em 1882, o Decreto 8775 regulamentou a cobrança d’água que seria realizada mediante a

1840, o Brasil foi governado por regentes.

instalação de uma pena d’água. Tratava-se de um instrumento regulado pelas dimensões
de

Por ser sede do Império, a cidade do Rio de Janeiro centralizava todas as decisões

um

orifício praticado

no

diafragma

do

registro

de

graduação conforme

as

pressões normais de trabalho dos respectivos encanamentos, para um fornecimento de

políticas. Ao mesmo tempo, a agricultura canavieira da região de Campos e o cultivo do

1200 litros de água em 24 horas.

café do Vale do Paraíba contribuíam para o enriquecimento da província (COARACY, 1955).
Em 1834, a cidade transforma-se em município neutro. O objetivo era separar a província da

O cenário da época era uma cidade em franco crescimento, porém com escassez de água,

capital do Império. A partir de então, Niterói ficou sendo a capital da província do Rio de

pois os mananciais explorados não eram suficientes. D. Pedro II então determina que se

Janeiro (COARACY, 1955).

buscasse água em uma fonte abundante empreendendo-se, para esse fim, duas grandes
captações: Linha São Pedro e Linha Rio d’Ouro.

Até 1840 a cidade não apresentou grandes avanços no saneamento, além da construção de
novos chafarizes, poços, cisternas de coleta de água de chuva e a fundação da Sociedade
de Medicina do Rio de Janeiro, que passava a compreender e debater os problemas

A primeira, constituída de diâmetro de 800mm e com extensão de 57600m, foi inaugurada

médico-sanitários da cidade. Em contrapartida, o segundo reinado (1840-1889) foi marcado

em 1877. Já a segunda, apresentando diâmetro de 800mm e extensão de 48400m, foi

por grandes avanços no saneamento.

inaugurada em 1880.

Em 25 de abril de 1857, o Imperador D. Pedro II, assina o “contrato” com João Frederico

Na metade final do século XIX a cidade do Rio de Janeiro, tendo o status de capital do

Russel e Joaquim Pereira Lima Júnior, criando a “The Rio de Janeiro City Improvements

Império, torna-se palco de movimentos abolicionistas, religiosos e militares que contribuem

Company Ltd., com projetos de esgotos sanitários feitos por Edward Gotto (SANTA RITTA,

para o enfraquecimento do Império.

2009).
Em 15 de novembro de 1889 ocorre o golpe de Estado militar. O marechal Deodoro da

A área a esgotar foi dividida em três distritos, o da Glória (terceiro), o da Gamboa (segundo)

Fonseca proclama a república e dá fim ao período imperial e instaura a forma republicana

e o do Arsenal (primeiro). A City iniciou seus trabalhos contratuais em junho de 1863,

presidencialista. A partir de então Dom Pedro II é deposto do trono brasileiro e regressa para

concluindo as obras da Glória em 1864, as da Gamboa em 1865 e as do Arsenal em 1866.

a Europa e Deodoro recebe o título de chefe do governo provisório.

Segundo Silva (2002), os distritos citados contemplavam as seguintes áreas:

•

1° Distrito: Compreendia toda parte central da cidade, desde a ponte do Salema, no
Catete, até a ponte do Aterrado, no Mangue, limitada, por outro lado, pelo mar, Largo
da Lapa, Rua do Riachuelo, parte da rua Frei Caneca, Praça da República e as
encostas dos morros do Castelo, Santo Antônio, Senado e Livramento.

•

2° Distrito: Compreendia toda zona deste bairro, do Estácio de Sá e Catumbi, entre a
Rua Camerino, Morro da Saúde, Praça da República, Rua do Senado, Morros do
Senado e Paula Matos, Praia Formosa e São Cristóvão.

•

3° Distrito: Compreendia os bairros das Laranjeiras, Silvestre, Santa Tereza, Morro da
Glória, Flamengo, Catete, Lapa, Praia da Santa Luzia, Ruas Senador Dantas, Evaristo
da Veiga, Francisco Belizário, do Rezende e Costa Bastos. Segundo Silva (2002), um
novo contrato com a City é assinado posteriormente em 1975. O contrato autorizava

Figura 3.48. Vista do Rio de Janeiro a partir da igreja de São Bento. Fonte: Denis, 1846.

a empresa a esgotar o 4° e o 5° distrito.
•

4° Distrito: Engenho Velho, São Cristóvão, Alegria, Tijuca (até a rua Uruguai) e Benfica

3.2.5 O Período Republicano

(até o antigo Jóquei Clube), na atual estação de Triagem.
•

5° Distrito: Praia Vermelha e Praia de Botafogo, na zona sul, até os limites do Túnel

Com o fim da escravatura (1888), a cidade do Rio de Janeiro passa a necessitar de

Alaor Prata e (Túnel Velho) e Largo dos Leões.

trabalhadores para desempenhar funções até então executadas pelos escravos. Europeus

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

39

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

interessados nas oportunidades de trabalho assalariado passam a imigrar para o Brasil em

obras de engenharia. Dentre elas merecem destaque o Theatro Municipal, a Avenida Rio

grande quantidade. Segundo COARACY (1955), entre 1872 e 1890, sua população duplicou,

Branco, o bondinho do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Hotel Copacabana Palace e o

passando de 274 mil para 522 mil habitantes.

Túnel Velho que passa a fazer a conexão entre Botafogo e Copacabana.

Na área sanitária diversas outras obras são inauguradas nesse período. Em ordem
A cidade do Rio de Janeiro passa então por um período de crescimento rápido e

cronológica podem ser citadas as seguintes:

desordenado gerando graves problemas sociais como a pobreza e a crise habitacional. O
adensamento populacional repentino aliado à falta de infra-estrutura da cidade criava

• 1911 – Acordo com a City e o Governo Federal, para que a mesma receba em sua

condições para o surgimento de fortes epidemias.

rede os despejos industriais;
• 1912 – Esgotamento do Cais do Porto, entre o Arsenal de marinha e a Foz do Canal

No período de 1902 a 1906 o então prefeito Pereira Passos e o médico Dr. Osvaldo Cruz

do Mangue;

desenvolvem um grande projeto sanitário. O projeto contemplava a demolição dos velhos

• 1913 – Adotado o Sistema Separador Absoluto;

prédios e cortiços super povoados. Muitos desalojados sem terem para onde irem passam

• 1934 – Decreto 24532/34 – determina o esgotamento do Leblon, Ipanema, Lagoa

a ocupar as regiões de encostas de morros, notadamente os da saúde e da providência,

Rodrigo de Freitas e Urca a cargo da Inspetoria de Águas e Esgotos do Ministério da

dando início a um processo de favelização.

Educação e Saúde, obedecendo ao Regulamento aprovado pelo Decreto 1053 de
1936. As obras foram iniciadas em 1935 e concluídas em 1938;
• 1938 – Esgotamento da Urca e Penha Circular – concluído em 1940;
• 1940 – Construída a Estação de Tratamento de Esgotos da Penha e a primeira
adutora do Ribeirão das Lages.

SANTA RITTA (2009) descreve a capacidade da primeira adutora do Ribeirão das Lages em
220 milhões de litros por dia. Esse reforço veio mitigar a sede da cidade, mas não saciá-la,
pois o atraso da obra havia feito com que as necessidades da população estimada em
1700000 habitantes já houvessem ultrapassado a acrescida capacidade do sistema
abastecedor.

Figu ra 3 .49 . Avenida cen tra l em 1905 . Fon te : Bib lio teca Nac iona l D ig ita l.

Em 1945, o volume de água aduzido para o Rio de Janeiro mostrava-se novamente

As obras de saneamento que mereceram destaque nesse início de período colonial (1889 –

insuficiente. Construiu-se, então, a segunda adutora de Ribeirão das Lages, que veio, como

1910) foram:

a primeira, trazer à cidade mais 220 milhões de litros de água por dia (SANTA RITTA, 2009).
Decorridos menos de três anos, o desnível entre a capacidade de abastecimento e o

•

Esgotamento dos bairros de Jardim Botânico e Gávea e parte do Andaraí, Engenho

volume do consumo já assumira, mais uma vez, proporções alarmantes. Além disso, a

Novo e Engenho de Dentro (1890);

deficiência ainda era agravada pelas más condições do fornecimento de energia elétrica,

• Inauguração da adutora do Tinguá (1893). Executada em ferro fundido, a mesma

que impediam o regular funcionamento das estações de recalque dos sistemas adutor e

possuía diâmetro de 800mm e comprimento de 46800m.

distribuidor (SANTA RITTA, 2009).

• Em 1898, foi iniciada a instalação de hidrômetros visando à cobrança de taxas de
consumo de água. Desde então, duas cobranças de consumo d’água passaram a

Segundo SANTA RITTA (2009), o problema do abastecimento de água da cidade só seria

ser praticadas: a da pena d’água nos meses de agosto de cada ano, e as de

resolvido após a inauguração da primeira adutora do Guandu (1958) e a segunda adutora

hidrômetro, por semestre, em agosto do mesmo ano e fevereiro do ano seguinte.

do Guandu (1966). O volume fornecido pelas duas novas adutoras somado ao volume
disponível anterior passaria a ser suficiente para abastecer uma população de 8,5 milhões

• O governo Campos Sales autoriza a City a esgotar a Tijuca até a Usina, como
acréscimo do 4º Distrito (1899);
•

•

•

de habitantes considerando-se um percapita de 400l/hab.dia.

Esgotamento do Leme, Copacabana e Ipanema (até a rua Farme de Amoedo)
adotando o “Sistema Separador Absoluto” (1906). Os esgotos são conduzidos para

As águas do Guandu necessitavam de tratamento antes de sua distribuição para a

Casa de Máquinas da rua Francisco Sá e recalcados para o Leblon;

população. Por esse motivo, em 1955 já havia sido inaugurada uma obra também de

Duas grandes adutoras são inauguradas: Xerém (1908) e Mantiqueira (1909). Todas

grande porte: a estação de tratamento de água (ETA) do Guandu. Posteriormente a ETA

executadas em ferro fundido apresentavam respectivamente diâmetros de 800mm e

passaria por duas ampliações em 1962 e 1963 atingindo uma vazão de projeto de 13,9 m3/s

900mm e comprimentos de 25000m e 59000m.

segundo informações da ASEAC.

Esgotamento da Ilha de Paquetá (1910);
No campo político, com a construção de Brasília em 1960, a cidade do Rio de Janeiro deixa
de ser a capital federal do Brasil e é transformada numa cidade-estado com o nome de

Entre 1910 e 1940 a cidade continuava a crescer e sua paisagem é modificada por diversas
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Guanabara. Em 15 de março de 1975 ocorre a fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro

Implanta-se, então em 1956, com a construção da estrutura de captação, elevatória de

e, em 23 de julho, é promulgada a Constituição do Rio de Janeiro (COARACY, 1955).

baixo recalque, estação de tratamento, elevatória de alto recalque, reservatório do Marapicu
e trecho da adutora Henrique Novaes (Reservatório Marapicu ao bairro do Engenho Novo), a

Nesse mesmo ano é criada a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), como

primeira etapa de aproveitamento do Rio Guandu.

sociedade de economia mista, com base na autorização dada pelo decreto-lei nº 39 de 24

Somente em 1958, com a construção do túnel Engenho Novo - Macacos, completava-se o

de março de 1975, absorvendo antigos órgãos responsáveis pelo setor saneamento como a

primeiro aproveitamento do Rio Guandu com capacidade prevista de 4,6 m³/s.

CEDAG, a ESAG e a SANERJ.
Problemas de assoreamentos na tomada d'água obrigaram a projetar novas instalações,

Após a criação da CEDAE novos investimentos foram realizados nos sistemas de águas e

localizadas aproximadamente, a 2 km rio acima. O abandono das estruturas originais da

esgotos do município. Dentre eles merecem destaque:

tomada d’água

implicou

no

abandono da

antiga

elevatória

de

baixo

recalque.

A necessidade de assegurar proteção à nova estação de bombeamento e à estação

A ampliação da ETA Guandu em 1982. Esta ampliação receberia o nome de Nova Estação

de tratamento de água, dos efeitos adversos da ação da areia, remanescente da estrutura

de Tratamento de Água (NETA) enquanto que as instalações antigas passariam a ser

da tomada d'água, trouxe

como

conseqüência, o projeto e

a

construção de

desarenadores, antes da elevatória de baixo recalque. As águas brutas eram bombeadas

identificadas como Velha Estação de Tratamento de Água (VETA). Após a inauguração da

por canalizações até

NETA a ETA Guandu apresentaria uma capacidade total de tratamento de 43000 l/s

um

tanque intermediário

que

serve como

elemento

de

tranqüilização e transição à estação de tratamento.

segundo informações da CEDAE.

A seguir, em 1961 decidiram a ampliação do sistema Guandu, com a construção de novas

Na área de esgotamento sanitário, merece destaque a conclusão de pequenos trechos do

obras de captação (duas barragens de derivação e túnel canal), desarenadores, nova

interceptor oceânico da Zona Sul, possibilitando a inauguração do emissário submarino de

elevatória de baixo recalque de água bruta, tubulações de recalque de água bruta,

Ipanema. Desde então, foi possível cessar o lançamento de esgotos no costão do Pão de

ampliação da estação de tratamento d’água, túnel adutor em baixa pressão (lote 2),

Açúcar e na Avenida Niemeyer, que vinham sendo feitos desde 1957 e 1940,

elevatória de alto recalque (Elevatória do Lameirão), túnel canal, obras concluídas em 1966.

respectivamente.

A antiga captação e elevatória de baixo recalque foram abandonadas.

Outras construções de grande importância foram às estações de tratamento de esgotos

As estruturas de captação e os desarenadores foram projetados e construídos para 40 m³/s;

(ETE) da Ilha do Governador, de Sarapuí, da Pavuna e da Alegria. Além destas, mais

a estação elevatória de baixo recalque para capacidade máxima de 35 m³/s e inicial de 17,5
m³/s; o túnel adutor de baixa pressão (lote 2) para 27,6 m³/s; a ampliação da estação de

recentemente, inaugurou-se o sistema de esgotamento sanitário da Barra da Tijuca, do

tratamento para 13,8 m³/s; e a nova adutora do Guandu, em túnel, para 33,5 m³/s.

Recreio e de Jacarepaguá, compreendendo estações elevatórias, redes coletoras, estação

Em 1974, obras eram realizadas no sistema de abastecimento do Rio Guandu, assim era

de tratamento e emissário submarino.

ampliada a Estação de Tratamento de Água para 24 m³/s e construídas: a Nova Elevatória

3.3. Avaliação dos Sistemas Existentes

do Alto Recalque (NARG), a Interligação Guandu -Lameirão (IGL), a Nova Elevatória do
Lameirão (NEL) e a Sub -Adutora Urucuia -Juramento.

3.3.1 Sistema de Abastecimento de Água
Na década de 80 foram executadas novas obras no sistema Guandu, compreendendo:
ampliação da Elevatória de Água Bruta (BRG); construção da 4ª e 5ª Adutora de Água

3.3.1.1 Sistemas Existentes

Bruta; ampliação da ETA do Guandu - NETA; ampliação da Elevatória do Alto Recalque
(ARG); ampliação do Reservatório de Marapicu; implantação de novas bombas na

3.3.1.1.1 Mananciais e Captações

Elevatória Lameirão; interligação do Sistema Lameirão -Urucuia ao Sistema Acari, através da
implantação da Adutora de 1,50 e 1,75 m de diâmetro e 4 km de extensão, ligando a ponte

Sistema Guandu

canal governo à adutora de Piraquara Jacques; e construção de Adutora Principal de
Baixada.

Introdução
E, finalmente em 1991, foram iniciadas as últimas obras de ampliação do Sistema Guandu,
objetivando o aumento da oferta de água tratada em mais 7m³/s, sendo 4 m³/s para a

Os recursos hídricos utilizados no abastecimento de água potável do município do Rio de

região da Baixada Fluminense e 3 m³/s para as Zonas da Leopoldina e Rural da cidade do

Janeiro são representados, fundamentalmente, pelo aproveitamento das águas turbinadas

Rio de Janeiro.

dos subsistemas de Lajes e Paraíba-Vigário, do atual Sistema de Geração Elétrica de
Fontes, Nilo Peçanha e Ponte Coberta da Rio-LIGHT.

Os preceitos básicos que nortearam a elaboração dos projetos de ampliação do Sistema
Guandu de 1991, foram:

Na década de 50, com a finalidade de atender as crescentes demandas de água, recorreuse as águas do Rio Paraíba, captando-as no Rio Guandu após geração de energia elétrica

•

nas usinas de Fontes Nova e Nilo Peçanha I, do Sistema Rio-LIGHT.
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• Exaurir a capacidade de utilização da água do rio Guandu para o abastecimento de

A barragem flutuante permite a passagem das águas do Rio Guandu, encaminhando-as

água, ou seja, às estruturas de captação (barragem, tomada d’água, túnel e canal

com razoável tranqüilidade, às estruturas de tomada de água, instaladas à margem

adutor de água bruta) projetadas para uma vazão total de 80m³/s.

esquerda do rio logo a montante da barragem principal e, forma um pequeno espelho
d'água, canal de manutenção da tomada d’água, que funciona como pré-desarenador.

Caracterização

Manancial

O rio Guandu possui um módulo natural de 5,00 m³/s. Por transposição artificial de bacias,
para a geração de energia elétrica, seu módulo foi elevado para 300 m³/s.

A Estação de Tratamento de Água de Guandu encontra-se às margens da rodovia BR 465,
antiga ligação entre Rio e São Paulo, em Nova Iguaçu. Utiliza a água bruta do rio Guandu
que é formado pelo Ribeirão das Lajes, rio Piraí e água derivada do rio Paraíba do Sul.

Estruturas de Captação e Tomada D’Água

O complexo da Tomada d’ Água é formado pelas seguintes unidades:

•

Barragem Flutuante: formada por tubos e perfis de aço, tem por função impedir que
o lixo sobrenadante chegue até a Tomada d’água.

•

Barragem Principal: a barragem principal é constituída por uma estrutura de concreto
Figura 3.50. Unidades da Tomada de Água - Captação. Fonte: CEDAE.

onde estão instaladas as guias para 7 (sete) “stop-logs” e 7 (sete) comportas do tipo
vagão acionadas por cabos de aço.
•

Barragem Auxiliar: a barragem auxiliar é constituída por uma estrutura de concreto
onde estão instalados 3 (três) “stop-logs” e 3 (três) comportas do tipo vagão,
acionadas por cabo de aço.

•

Barragem do Canal de Purga: a barragem do canal de purga é constituída por uma
estrutura de concreto onde estão instalados, a jusante e a montante, guias para 2
(dois) “stop-logs” e 2 (duas) comportas.

•

Figura 3.51. Projeto Existente. Fonte: CEDAE.

Barragens da Tomada D’Água: o controle da Tomada d’ água no Rio Guandu é feito

A limpeza e o arraste do material de fundo desse desarenador é realizada através de uma

através de duas barragens construídas em épocas diferentes.

estrutura de purga, barragem do canal de purga, encravada entre a barragem principal e a
margem esquerda, em frente à tomada d’água.

A primeira tomada d’ água construída é denominada de Tomada Antiga, enquanto a
segunda é chamada de Tomada Nova. As barragens são constituídas por uma estrutura de

Seguem ao pórtico da tomada d’água as estruturas de transição, em forma de cálice em

concreto com 2 níveis. No nível inferior estão instalados 2 conjuntos de 4 comportas planas

planta.

de chapas de aço (tomada antiga) e 1 conjunto de 2 comportas (tomada nova), os “stoplogs” e as correspondentes grades e barras. No nível superior estão localizados os

O túnel canal, que parte um de cada estrutura de transição, dividido por um septo em duas

pedestais e os acionamentos das comportas.

seções iguais, tem as características descritas na Tabela 3.15.

Entre a sexta e a sétima comporta da Barragem Principal, perpendicularmente a essa,
projeta-se, rio acima, um septo de concreto armado no qual é fixado um gradeamento
encimado por flutuantes que, por sua vez, se prende à margem esquerda do Rio Guandu.

Esse sistema de gradeamento e barreira de retenção de flutuantes objetiva, principalmente,
proteger a tomada d'água da intrusão de vegetação flutuante que se observa na superfície

Tabela 3.15: características dos túneis canais. Fonte: CEDAE.

líquida. A presença das mesmas foi incrementada no tempo como conseqüência da
quantidade de nutrientes provenientes na água do rio e o conseqüente aumento da

Em continuação a cada túnel canal, desenvolve-se o canal adutor composto das partes

proliferação de vegetação flutuante.

descritas na Tabela 3.16.
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Tabela 3.16: características dos canais adutores. Fonte: CEDAE.

O complexo da Tomada d’Água (pórtico de tomada d'água, estruturas de transição, túneis
canal e canais adutor) projetada e construída em duas etapas para uma vazão de 40 m³/s
cada, possui uma capacidade total de captação de 80 m³/s, vazão esta muito superior aos
valores atuais de tratamento.

Figura 3.53. Comportas que antecedem a Câmara de Sucção dos Conjuntos Motor-bomba. Fonte: CEDAE.

Desarenadores, Elevatórias de Baixo Recalque e Linhas de Recalque

A água bruta da captação chega aos desarenadores (antigo e novo) através dos canais
adutores já descritos, cujas características principais estão descritas na Tabela 3.17.

Tabela 3.17: características dos desarenadores. Fonte: CEDAE.

Figura 3.54. Câmara de Sucção dos Conjuntos Motor-bomba. Fonte: CEDAE.

Além dessas elevatórias, existe uma elevatória que recalca água bruta para a Refinaria de

Os desarenadores antigos possuem um sistema de limpeza através de descarga de fundo

Duque de Caxias - REDUC, captando água dos desarenadores antigos da CEDAE.

com lançamento dos efluentes no Guandu; já os novos, seriam limpos por meio de uma

Atualmente a vazão bombeada é da ordem de 1,0 m³/s, se encontrando em estudo a

draga que operaria jogando para canaletas que conduziriam o material também para o

ampliação deste valor para aproximadamente 2,0 m³/s.

Guandu.
Antes da entrada do líquido desarenado à câmara de aspiração das eletrobombas, o
mesmo passa por grades para eliminação de elementos grossos flutuantes.

A Estação Elevatória de Baixo Recalque (BRG) foi projetada e construída para uma vazão
total de 35 m³/s, sendo ampliada em 1989 para 40 m³/s. Atualmente se encontram
instalados 17 conjuntos, de eixo vertical, com linhas de recalque independentes, sem
válvulas de controle ou de bloqueio.

O bombeamento das águas pela Elevatória
de Baixo Recalque - BRG é feito em três
canais

que

se

constituem

nos

três

barriletes de recalque. Nos barriletes de
recalque da Elevatória de Baixo Recalque BRG iniciam as cinco linhas adutoras de
água bruta, em tubulações de aço, das
Figura 3.52. Canais Desarenadores. Fonte: CEDAE.

quais quatro de 2,50 m e uma de 2,10 m
de diâmetro (3ª linha), que conduzem as
Figura 3.55. Conjuntos Motor-bomba de Eixo Vertical.

As elevatórias de água bruta, BRG e NBRG, estão localizadas em seqüência aos canais

águas a uma

desarenadores antigo e novo, respectivamente, que acabam se constituindo como a

elemento de transição e tranquilização de

câmara de sucção das bombas.

chegada de água bruta às Estações de Tratamento do Guandu.
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Para fins de descrição, a elevatória pode ser subdividida em duas alas assim designadas:

água variável é dividida por uma parede dotada de aberturas, de áreas convenientes à

ala central e ala de operações.

tranqüilização do fluxo, que propiciam uma repartição proporcional das águas brutas entre
os canais de água bruta da antiga ETA e a caixa de transição de nova ETA.

A ala central compreende a parte do corpo da elevatória onde se encontram as grades,

Sistema Ribeirão das Lajes

stop-logs e, as bombas e motores. Esta ala concentra quase que todos os equipamentos
mecânicos e hidráulicos.

Introdução

Cada unidade de bombeamento aspira as águas do poço de sucção através do sino de
sucção da própria bomba.

As grandes adutoras de ferro fundido, conhecidas como Sistema Acari, deveriam atender a
população até 1925 quando novos reforços seriam necessários. Tal fato não aconteceu. O
Rio de Janeiro continuou a crescer e a necessitar cada vez mais de água. Os problemas se
agravaram com sucessivos acidentes nas adutoras e com as baixas descargas dos rios
causadas pela devastação das matas. Cresceram as diferenças entre a quantidade de água
necessária à população e a capacidade de transporte das adutoras.

Fazia-se necessário estudar novos mananciais com soluções mais amplas, pois não era
mais possível insistir em adutoras de volumes relativamente pequenos trazidos de longas
distâncias. Ocorreu, então, uma dúvida com relação à captação: Lajes ou Paraíba? Em
relação ao primeiro, a seu favor tinha vários aspectos técnicos, econômicos e até mesmo
psicológicos, pois nessa ocasião era temeroso se falar em tratamento químico da água para
beber,

operação

mal recebida

pela

população

que

sempre

ouvia

falar

da

“maravilhosa pureza” das nossas águas, apesar do departamento de águas já clorar as
águas em defesa da saúde da população.

O aproveitamento das águas de Ribeirão das Lajes, livre das matérias em suspensão

Figura 3.56. Desarenação e EE Água Bruta. Fonte: CEDAE.

sedimentadas no açude de Salto, permitiria, ao lado de uma adutora de menor extensão,
dispensar, provisoriamente, o tratamento, fazendo-se somente uma cloração, ao passo que
as águas turvas do Rio Paraíba, recebendo os despejos de várias cidades, exigiriam, de
imediato, um tratamento completo.
Enquanto os técnicos estudavam, persistia dúvida: Lajes ou Paraíba? Com isso, o ambiente
se tumultuava e o governo se mostrava indeciso, protelando a solução. Finalmente, sob
pressão da rigorosa estiagem e quando o déficit de adução já alcançava a casa de 200
milhões de litros por dia, foi decidida, em 1937, a construção da primeira etapa da adutora
de Ribeirão das Lajes.
Figura 3.57. Planta Esquemática dos Desarenadores e das

Caracterização

Estações Elevatórias de Água Bruta. Fonte: CEDAE.

As águas recalcadas pela elevatória do NBRG são conduzidas à 5ª adutora de água bruta
através de uma linha de recalque com diâmetro de 2.500 mm e 220 m de extensão. Nesta

Manancial

linha foi implantada uma chaminé de equilíbrio de Ø 12,5 m x 19,17 m.
Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), aproximadamente 12 milhões

Cada adutora de água bruta, com extensão

de habitantes se abastecem das águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul por intermédio

aproximada de 3 km, chega à ETA a uma

da captação de cerca

antecâmara dotada

para

Lajes, derivados de duas transposições dessa bacia com a possibilidade máxima de

instalação de comportas e "stop log” que

160 m³/s retirados diretamente do rio Paraíba do Sul pela estação elevatória de Santa

podem bloquear o fluxo das adutoras.

Cecília e 25 m³/s da bacia do rio Piraí, através do túnel que interliga o reservatório de Tocos

de

ranhuras

de 45 m³/s no rio Guandu e de 5,5 m³/s no reservatório de

ao de Lajes e da estação elevatória de Vigário. Estas captações são também utilizadas para

Essa caixa de transição e tranqüilização, de

geração de energia elétrica

planta

determinadas pela Agência Nacional de Águas – ANA, são a de garantir a vazão mínima

retangular,

com

dimensões

aproximadas de 60 m x 30 m e tirante de

Figura 3.58. Caixa de Transição e Tranquilização.

flat de 120 m³/s a jusante da usina elétrica de Pereira Passos.

Fonte: CEDAE.
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O denominado Sistema Light é essencialmente constituído por um conjunto de obras

O Reservatório de Vigário recebe vazão proveniente do reservatório de Santana, através da

hidráulicas destinadas à transposição das águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a

estação Elevatória Vigário.

vertente Atlântica da Serra do Mar, com a finalidade de aproveitar o potencial elétrico
propiciado pela queda de 297,90 m.

O Reservatório de Ponte Coberta, o último da cascata, recebe contribuição do rio Paraíba

O complexo hidroelétrico pertencente à Light é composto pelas Usinas Hidroelétricas (UHE)

do Sul, rio Piraí e Ribeirão das Lajes, através das UHE’s Nilo Peçanha I e Fontes Nova.

Fontes Velha (desativada), Fontes Nova e Nilo Peçanha I; pelas Estações Elevatórias de

A alimentação das UHE’s é feita a partir dos Reservatórios de Lajes e Vigário, aproveitando

Santa Cecília e Vigário; e pelos reservatórios de Tócos, Lajes, Santa Cecília, Santana, Vigário

a queda natural de cerca de 300,0 m existente na vertente atlântica da Serra do Mar, sendo

e Ponte Coberta.

as manobras de distribuição das águas dos dois reservatórios para as usinas, realizadas
através de uma câmara e de uma casa de válvulas.

O Reservatório de Lajes recebe contribuição da bacia do Ribeirão das Lajes e da parte alta
da bacia do rio Piraí, esta última através do túnel de Tócos/Lajes (túnel de interligação dos

As águas turbinadas são aproveitadas a jusante para gerar energia na UHE Pereira Passos,

Reservatórios Tócos/Lajes).

e a jusante desta, para o abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
através da tomada d’água da CEDAE no rio Guandu.

O abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é suprido também por
uma derivação localizada a jusante do reservatório de Lajes, após o turbinamento na UHE
Fontes Nova (alternativa atualmente em uso). Além do abastecimento de água e da geração
de energia elétrica, beneficiam-se destas transposições diversas indústrias situadas nas
proximidades do rio Guandu e na RMRJ.

Assim, o complexo Hidroelétrico de Lajes estabelece aproveitamento múltiplo para as
vazões do Ribeirão das Lajes e para as vazões derivadas dos rios Piraí e Paraíba do Sul.

Captação

O sistema de Ribeirão das Lajes entrou em operação em 1940 com a construção da 1ª
Adutora de Ribeirão das Lajes e posteriormente, em 1949, com a 2ª Adutora, a fim de

Figura 3.59. Reservatório de Lajes – Vista Superior. Fonte: CEDAE.

garantir o abastecimento perene e ininterrupto da cidade do Rio de Janeiro que era
anteriormente

abastecida

exclusivamente

por

adutoras

sujeitas

a

regimes

de

variação sazonal de vazão.

A captação do sistema de Ribeirão das Lajes é feita a jusante do reservatório de Lajes após
o turbinamento da UHE de Fontes Nova. Trata-se de uma captação superficial feita no canal
de seção retangular de 2,00 m x 2,75 m, denominada calha da CEDAE.

As principais características do conjunto hidroelétrico, incluindo as instalações a montante
do Sistema Light, são as seguintes:

Figura 3.60. Reservatório de Lajes – Vista Geral. Fonte: CEDAE.

O Reservatório de Santa Cecília recebe contribuição do rio Paraíba do Sul, através da UHE e
Reservatório do Funil.

O Reservatório de Santana recebe a contribuição do rio Piraí e do rio Paraíba do Sul, através
do bombeamento na Elevatória Santa Cecília.
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Para evitar o agravamento do problema, os responsáveis pelo abastecimento de água da
cidade, no passado, embrenharam-se pela vizinha Província Fluminense e voltaram-se para
os mananciais que circundam a antiga Metrópole.

Tabela 3.18. Reservatórios da Bacia do Rio Paraíba do Sul e Sistema Light. Fonte: CEDAE.

Iniciaram-se, então, os estudos dos mananciais explorando-se as nascentes do Rio D’Ouro
e da serra do Tinguá.

Em 1877 eram concluídas as obras que marcaram o início de uma nova fase do
abastecimento de água da cidade, a adutora do rio São Pedro. Sucessivamente foram
captados os rios Santo Antônio e D’Ouro, cujas obras ficaram concluídas em 1880. Ao
mesmo tempo chegava ao fim a construção do reservatório do Pedregulho, uma obra de
alvenaria de pedra, inaugurada por D. Pedro II, que vinha completar o sistema abastecedor
formado pelos reservatórios dos morros de São Bento (1877) e da Viúva (1878).

Tabela 3.19. Usinas Hidroelétricas da Bacia do Rio Paraíba do Sul e Sistema Light. Fonte: CEDAE.

Embora as obras para o reforço da adução viessem sendo executadas, veio a grande
estiagem dos últimos anos de reinado de D. Pedro II. Entretanto, a chegada das chuvas
coincidiu com o término do prazo para a conclusão dos trabalhos propostos, aumentando a
produção dos mananciais. As adutoras voltaram à plena carga, enchendo a caixa
do Barrelão, destino das águas desse plano.

Tabela 3.20. Usinas Elevatórias da Bacia do Rio Paraíba do Sul e Sistema LIGHT. Fonte: CEDAE.

A vazão mínima captada é assegurada pela Light que opera a hidroelétrica, estando

Em 1893, com a conclusão das obras das adutoras do Tinguá, a cidade recebeu novo

disponível e regulamentada uma vazão de 5,5 m³/s.

reforço de água. Quinze anos mais tarde ficou concluída a adutora de Xerém e em seguida
a de Mantiquira, ambas das vertentes da serra de Petrópolis.

Apesar da vazão disponibilizada pela Light ser de 5,5 m³/s, a vazão captada não é superior
a 5,1 m³/s.

Caracterização
Manancial

A captação e o manancial do sistema de Ribeirão das Lajes estão localizados dentro do
complexo Light. Sendo assim, a manutenção e a conservação deste sistema são de

As deficiências e insuficiências dos mananciais locais já se faziam sentir nas últimas

responsabilidade da Light, bem como manter a descarga de água requerida pela CEDAE

décadas do século passado.

para abastecimento público e a preservação do nível de qualidade da água.

O volume médio diário de água, em disponibilidade, aproximadamente 60.000 m³/d, era
O estado geral de conservação das unidades pode ser considerado como bom, devendo-

absolutamente insuficiente para um abastecimento satisfatório.

se ressaltar a criação da Política Ambiental da Light que vem sendo implantada. Trata-se da
identificação das situações de riscos ambientais, avaliação de suas potencialidades e
implementação

de

medidas

para

evitá-los,

baseadas

efetivamente

em

Iniciavam-se, então, pesquisas no sentido de encontrar locais propícios para novas

práticas

captações, em novos mananciais.

conservacionistas de utilização de recursos ambientais.

Dentre as medidas implantadas, pode-se destacar o reflorestamento de toda a área
devastada com mudas de mata atlântica, repovoação do lago de Ribeirão das Lajes com
espécies de peixes da região.

Essas medidas em conjunto com outras, minimizam o impacto ambiental causado pela
devastação e o desaparecimento de espécies do rio, visando a prevenção da poluição e a
conservação da qualidade da água.

Sistema Acari

Introdução

A captação do sistema abastecedor de água da antiga capital do país tornou-se um dos

Figura 3.61: “Represa do rio do ouro: entrada da água para o aqueduto.”
Foto: Marc Ferrez entre 1876 e 1882, Biblioteca Nacional Digital.

mais complexos do mundo devido ao elevado número de córregos e riachos.
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As 31 captações sobre as quais deveria ser exercida vigorosa vigilância oficial, situadas nas

Captação

vertentes da Serra da Bandeira, Serra do Couto e Serra da Estrela, nos municípios de Nova
Iguaçu e Duque de Caxias, foram construídas para o aproveitamento no abastecimento de

O Sistema Acari é o primeiro sistema de abastecimento de água do Grande Rio que recorre

água da cidade do Rio de Janeiro.

a águas provenientes de fontes de abastecimento localizadas fora do Município do Rio de
Janeiro.

Essas captações dão origem a cinco sistemas de abastecimento de água, de regimes de
vazão não regularizados, assim designados: São Pedro,

Rio d'Ouro, Tinguá, Xerém e

Compreende cinco subsistemas:

Mantiquira.

As águas de São Pedro são captadas superficialmente nas barragens de São Pedro

• São Pedro - 1ª linha

Superior e São Pedro Inferior (atualmente fora de operação).

• Rio D'ouro - 2ª linha
• Rio Tinguá - 3ª linha
• Rio Xerém - 4ª linha
• Mantiquira - 5ª linha

De maneira geral todas as captações, barragens, caixas de reunião e clarificadores
apresentam bom estado de conservação.

Os sistemas apresentam condições físicas e operacionais satisfatórias quanto

ao

aproveitamento do recurso hídrico, embora exaurindo a capacidade dos mananciais
na época de estiagem.
Figura 3.62: “Obras do abastecimento d’água do Rio de Janeiro: aqueduto do Rio de Sto. Antonio, Ponte
curva”.Foto: Marc Ferrez, Biblioteca Nacional Digital.

Hoje esses mananciais estão restritos ao município da
As águas do Rio d'Ouro são captadas em barramentos localizados em duas bacias

Baixada Fluminense não

mais chegando ao município do Rio de Janeiro.

hidrográficas, bacia do Santo Antônio e bacia do Rio d'Ouro.

Sistemas Secundários

a) Bacia do Santo Antônio - barragens Limeira, Honório, Soldado, Neri e Santo Antônio.

Os sistemas secundários e suas unidades de captação, adução e reservação na região
b) Bacia do Rio d'Ouro - barragens Rio d'Ouro, Boa Vista e Sabino.

envolvida pelos estudos do RPDA, atendem a localidades dispersas no município do Rio de
Janeiro e as sedes municipais de Itaguaí, Paracambi e o distrito de Itacuruçá, em

As águas de Tinguá são provenientes das seguintes barragens: Sertão, Brava, Macucos,

Mangaratiba.

Serra Velha, Boa Esperança, Giro Comprido, Bacurubú, Córrego da Ponte e Colomi.

Os mananciais, especificamente, serão enfocados pelas suas condições atuais de

Por outro lado, as águas de Xerém são provenientes dos barramentos Cová, Paraíso,

abastecimento. As unidades

Perpétua e João Pinto.

componentes

dos

sistemas

serão

discriminadas

e

caracterizadas dentro das condições físicas e operacionais.
E finalmente, Mantiquira tem suas águas represadas em Ribeira, Fazenda, Cachoeira do

Sistemas do Município do Rio de Janeiro

Meio, Aniceto, Guerra e Mantiquira.
Esses mananciais, que são capazes de uma vazão média de aproveitamento no entorno de
2,78 m³/s, podem, em estiagens prolongadas, reduzir-se a 1,18 m³/s, como constatado no

A cidade do

Rio de

Janeiro ainda recorre

a sistemas de

pequeno porte

para

ano de 1914.

seu abastecimento. Ao todo eram cerca de 40 fontes de captação superficial, mas nem
todas utilizadas atualmente.

O quadro a seguir apresenta, para cada manancial, as vazões registradas no período de
1990 a 2000, pela Divisão de Operação e Manutenção da CEDAE.

Essas fontes, em sua maioria, possuem bacias hidrográficas com áreas pequenas e estão
expostas a regimes de chuvas torrenciais sendo, portanto, sujeitas a grande variação de
vazão.

Em anos secos e mesmo no período de estiagem de anos de pluviosidade normal, a
redução das vazões é bastante significativa.

Tabela 3.21. Vazões registradas no período de 1990 a 2000, para cada Manancial.

A exploração desses mananciais, visando o abastecimento d’água, teve início no início do

Fonte: Divisão de Operação e Manutenção da CEDAE.

século passado. Antes mesmo que todos tivessem suas obras concluídas, em virtude do
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Campo Grande

crescimento populacional, foi verificado que não seriam suficientes para suprir a cidade,
mas vão sendo mantidos até hoje.

O bairro de Campo Grande conta atualmente com 2 conjuntos de pequenos mananciais
que contribuem para o abastecimento, são eles Mendanha e o Complexo Quininha/Batalha

Esses sistemas são:

e Caboclos.
Gávea e Jardim Botânico

Jacarepaguá
O abastecimento destes bairros era complementado a partir de quatro fontes locais que
atendiam parte deles. Os mananciais Cabeça, Dona Castorina e Macacos atendem

Na região conhecida como Jacarepaguá existem três principais mananciais que atendem

às partes altas do Jardim Botânico e o manancial do Parque da Cidade atendia a parte alta

regiões situadas no entorno de suas áreas: Rio Grande, Camorim e Sacarrão. O manancial

de Gávea, estando hoje todos desativados.

denominado Covanca foi desativado.

Santa Tereza

Outros Mananciais

Este bairro está situado na parte alta e sudoeste do centro da cidade. O manancial ao qual

Na região da Floresta da Tijuca, na vertente voltada para Jacarepaguá, existiam pequenos

o bairro ainda recorre é o Paineiras. Os mananciais Lagoinha, Represinha e Silvestre foram

mananciais como Olho d’Água, Bica da Telha e Candinha, que foram desativados há muito

desativados.

tempo, restando apenas Ciganos em fase de desativação.

Conclusões

Os mananciais e unidades de captação de água secundários do município do Rio
de Janeiro

e

aqueles

que

atendem os municípios

no

entorno,

principalmente

Itaguaí e Paracambi, merecem uma análise diferenciada, tendo em vista não só suas
características operacionais como

sua condição de unidade dentro do sistema de

abastecimento.

Primeiramente,
algumas

pode-se

generalizar

considerações

que

caracterizam a situação operacional
atual dos mananciais secundários no
Município do Rio de Janeiro.
Figura 3.63. “Obras do abastecimento d’agua do Rio de Janeiro: reservatório de Santa Tereza.”
Fonte: Marc Ferrez entre 1876 e 1882, Biblioteca Nacional Digital.

Pode-se afirmar que a sua totalidade é
composta por sistemas de captação

Tijuca

com represamento, cloração e adução
Figura 3.64. ETA Guandu - Vista Aérea. Fonte: CEDAE.

à rede de distribuição local.

Pequenos mananciais situados na Floresta da Tijuca atendem a áreas do Alto da Boa Vista,
bem como, a algumas partes altas do bairro da Tijuca.

De uma forma geral, trata-se de represas implantadas há mais de 40 anos, cujas estruturas
são formadas por maciços de concreto ciclópico, as quais, na sua maioria, encontram-se

As águas atualmente são captadas em um número bem menor de mananciais que aqueles

estáveis, mas apresentando, de alguma forma, pequenos vazamentos que aparentemente

mencionados no Plano Diretor de 1985.

não comprometem o maciço.

Tem-se hoje com mananciais em utilização no abastecimento Cascatinha (Viseu), Gávea

Atualmente essas (com função apenas de barragem de nível) devido à pequena

Pequena e Caixa do Taylor.

disponibilidade hídrica dos mananciais, vem operando com registro de saída controlado
(parcialmente aberto), aduzindo em alguns casos menos de meia seção e com derivação

Realengo, Andaraí e Rocha Miranda

nas tubulações para abastecimento ao longo do seu caminhamento.

Em passado distante, esses três bairros dispunham de mananciais que apenas foram

O abastecimento a partir desses

mencionados no Plano Diretor de 1985 por estarem desativados a muitos anos.

características sazonais estando diretamente relacionadas a períodos chuvosos e não
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Sistema Ribeirão das Lajes

chuvosos. Com isto, a CEDAE vem implementando rotinas de manobras de rua que são
determinantes no atendimento e que são definidas em função da capacidade do manancial
do sistema. Essas manobras estão correlacionadas a manobras para atendimento de áreas

A Captação do Sistema é realizada em seguida à saída da casa de máquinas da usina

específicas a partir do Sistema Guandu.

Fontes Nova, antes, porém, que elas se misturem às águas de transposição dos rios Piraí e
Paraíba do Sul, via usina Nilo Peçanha.

São mananciais localizados em áreas de encostas, inseridas ou nas proximidades de
A operação do sistema Lajes foi iniciada em 1940 e esteve então configurada para uma

áreas urbanizadas ou em fase de urbanização, cujas águas, em alguns casos, já sofrem

vazão da ordem de 2,7 m3/s; posteriormente, obras de duplicação permitiram a ampliação

processo de contaminação. Ao mesmo tempo pode-se constatar, em muitos casos,

da vazão aduzida para a faixa de 5,0 a 5,5 m3/s, que é o nível de produção de água tratada

indícios de desmatamento a montante dos barramentos.

mantido até os dias atuais.

3.3.1.1.2 Tratamento

A qualidade da água bruta se vista simplesmente do ponto de vista dos parâmetros turbidez
e cor aparente, é relativamente boa em razão da sua origem em mananciais de serra. Essa

Sistema Guandu

é a razão para o tratamento químico que se utiliza até então: desinfecção e fluoretação
efetuadas numa instalação executada em local posicionado logo à saída do túnel 4 do

A água bruta afluente ao sistema de tratamento Guandu provém da mistura das águas dos

sistema adutor.

rios Piraí, Paraíba do Sul e do Ribeirão das Lajes.
Sistema Acari

Duas plantas dispostas em paralelo e hidraulicamente independentes constituem o sistema
de tratamento Guandu, que foi instalado, por etapas, na forma de pólo de produção, no km

O sistema Acari é suprido por águas provenientes dos pequenos rios existentes na Região

19,5 da rodovia BR 465 (antiga estrada Rio - São Paulo), no município de Nova Iguaçu.

Serrana adjacente ao Rio de Janeiro. As captações são localizadas em pontos relativamente
protegidos,

A água bruta afluente ao pólo de tratamento Guandu, após ser submetida ao processo de

dentro

da

Reserva

Biológica

do

Tinguá,

bacias hidrográficas apresentem pontos vulneráveis quanto

coagulação, e repartida entre as duas plantas, são desenvolvidos, em separado, os

embora

as

áreas

das

à ocorrência de atividades

humanas.

processos de floculação, decantação e filtração. As águas filtradas efluentes passam por

Em razão de suas origens de manancial de serra as águas do sistema apresentam

condicionamento químico final em separado antes de seu encaminhamento a todos os

parâmetros de turbidez e cor aparente relativamente bons, salvo na ocorrência de chuvas

sistemas adutores de água tratada.

intensas, quando ocorrem alterações nestes parâmetros.

VETA, a

planta

3.3.1.1.3 Adução e Bombeamento

mais antiga, foi

implantada em três fases (1956, 1963
e 1966), tendo

Sistema Guandu

sido elas dispostas

segundo módulos de igual capacidade
A água tratada é enviada para três elevatórias denominadas Alto Recalque do Guandu

(4,63 m³/s/módulo) e cuja vazão total

(ARG), Novo Alto Recalque do Guandu (NARG), Nova Elevatória da Zona Rural (NEZR) e ao

fora

definida

em

13,9

m³/s.

túnel canal de água tratada do Sistema Guandu-Lameirão.

Posteriormente, em 1974, através de

Figura 3.65. ETA Guandu – NETA e VETA. Fonte: CEDAE.

alterações de

processo, sem que

A água tratada bombeada pelas elevatórias ARG e NARG é conduzida ao reservatório de

tenha

ampliação

Marapicu através de cinco linhas adutoras com diâmetros de 1,50 m e a água elevada pela

havido

de

área

construída, sua capacidade nominal

NEZR para o mesmo reservatório é conduzida por uma linha de 2,40 m de aço.

foi alçada daquele valor para o patamar de 24,0 m³/s. Tal montante permanece até hoje,
Daí a água é conduzida por adutoras e subadutoras a toda RMRJ.

mas dadas as circunstâncias de consumo da região por ela servida e o desempenho da
segunda planta do sistema Guandu, a produção da VETA foi empurrada para uma faixa

Em linhas gerais, pode-se estabelecer que o sistema é constituído pelas seguintes unidades

superior à sua capacidade nominal, na qual são alcançados limites que oscilam entre 15 a

principais:

20% acima do original.

A estação mais recente, denominada NETA, foi construída numa etapa única e está em

•

Três elevatórias de água tratada (ARG, NARG e NEZR)

•

Seis linhas de recalque de água tratada

operação desde 1982. Sua capacidade nominal projetada é de 16,0 m³/s, entretanto, pelas

•

Reservatório de carga de Marapicu

características de configuração dos processos utilizados, na prática, este limite de produção

•

Túnel de água tratada sob pressão Guandu Lameirão

não é alcançado.

•

Elevatória do Lameirão
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• Nova Elevatória do Lameirão

• APBF (Adutora principal da Baixada Fluminense): Q = 6,70 m³/s

• Túnel canal de água tratada

• 1° AHN (primeira adutora Henrique de Novaes): Q = 3,40 m³/s

• Três pontes canal (Cachoeira, Governo e Catonho)

• 2° AHN (Segunda adutora Henrique de Novaes): Q = 3,49 m³/s

• Caixa de Transição de Urucuia

• NAZR (Nova Adutora da Zona Rural): Q = 3,20 m³/s

• Caixa de Transição de Eufrásio Borges

• AZR (Adutora Zona Rural): Q = 0,64 m³/s
• Sistema Marapicu: Q = 22,03 m³/s
• Lameirão: Q = 19,05 m³/s

- Adutoras com origem no Reservatório de carga de Marapicu - Adução Guandu Velho:

• Total da produção Q = 41,08 m³/s

a - Adutora Henrique de Novaes (AHN);
b - Adutora de “Interligação Guandu - Lameirão” (IGL);

Segundo os operadores

c - Adutora Principal da Baixada Fluminense e sua duplicação (APBF);

da

CEDAE, a

Estação

Potabilizadora atualmente está

disponibilizando para o abastecimento cerca de Q = 42,00 m³/s, a produção média é de Q

d - Adutora da Zona Rural, e

= 39 m³/s e a mínima entre Q= 38 m³/s e Q = 37,5 m³/s.

e - Nova Adutora da Zona Rural.

Tanto o sistema Guandu, como Ribeirão das Lajes e Acari, encontram-se monitorados por

- Adutoras com origem na Elevatória do Lameirão - Adução Guandu Novo:

telemetria contínua pelo Centro de Controle Operacional do Rio (CCO - RIO). Este centro é

a - Túnel Canal Lameirão - Trecho Lameirão - Caixa de Transição de Urucuia;

fundamentalmente de controle e monitoramento permanente.

b - Sifão de Jacarepaguá, e
c – Trecho do Túnel Canal Sifão de Jacarepaguá - Caixa Eufrágio Borges.

Sistema Ribeirão das Lajes

O trecho inicial do sistema adutor de Ribeirão das Lajes se desenvolve a partir do canal de

- Subadutoras com origem na Adutora Henrique de Novaes:

fuga da UHE Fontes Nova por uma extensão de 2.607 m, e compreende:

a - Subadutora Piraquara - Jacques, e
- Jacques - Acari I

a) Canal adutor com seção retangular de 2,00 m x 2,75 m e extensão de 1313 m.

- Jacques - Acari II

b) Túnel I, em rocha, revestido com concreto, seção em forma de ferradura de 5,67

- Jacques - Nilópolis

m², perímetro molhado 5,60 m, extensão 776 m.

- Jacques - Anchieta

c) Tubulação de 2,40 m de diâmetro que se desenvolve a partir da extremidade de

b - Subadutora da Zona Norte.

jusante do túnel I até a extremidade de montante do túnel II.

- Subadutora com origem na Caixa de transição do Governo:

d) Sifão de baixa pressão, projetado para uma pressão hidrodinâmica máxima de 12

a - Subadutora Governo

m, de concreto armado vibrado, seção circular de 2,40 m de diâmetro e extensão de

b- Subadutora Governo Pirajuara

383 m.

e) Túnel II, com as mesmas características geométricas e hidráulicas do túnel I e

- Subadutoras com origem na Caixa de transição de Urucuia:

extensão 135 m.

a - Urucuia - Henrique de Novaes;
b - Urucuia - Juramento, e

O trecho intermediário construído em 2 etapas é constituído das 1ª e 2ª adutoras de

c - Urucuia - Barra da Tijuca.

Ribeirão das Lajes, e se desenvolve a partir da extremidade de jusante do túnel II até o túnel
V, inclusive.

- Subadutoras com origem na Caixa de transição Eufrásio Borges:
a - Túnel Engenho Novo - Macacos;

Na etapa inicial foi construída a 1ª adutora de Ribeirão das Lajes compreendendo 3 sifões e

b - Interligação Caixa de Eufrásio Borges com a Adutora Henrique de Novaes, e

3 túneis e na etapa final foi construída a 2ª adutora de Ribeirão das Lajes compreendendo

c - Subadutora da Maré.

também 3 sifões que se interligam através dos respectivos túneis já construídos. As
transições entre túneis e sifões são feitas através de caixas de concreto nas quais foram

- Reservatórios de distribuição

instaladas comportas de controle de fluxo.

Em maio 2002, foram constatados no centro de controle os seguintes dados instantâneos:

A elevatória do Juramento encontra-se em bom estado de conservação. Foi reformada
recentemente em parceria com a Light S/A em projeto de eficiência energética daquela
instalação.

• Água Bruta: 43,00 m³/s
• Água Tratada: 41,08 m³/s

As duas linhas principais do Sistema Ribeirão das Lajes, construídas em 1940 e 1949,

• IGL (adutora interligação Guandu - Lameirão): Q = 4,60 m³/s
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que recebeu o nome do bairro, virando denominação do sistema composto pelas cinco

apresentam pouca deterioração apesar da idade das tubulações e do material concreto
3

linhas adutoras com origem na Reserva Biológica do Tinguá. A construção da Elevatória de

armado e concreto protendido. A disponibilidade de adução é de 5,5 m /s, porém, a
3

captação realizada é da ordem de 5,1 m /s. De acordo com o Relatório Anual de Vazões do

Acari, que além de propiciar um reforço no abastecimento de água à cidade do Rio de

ano de 2000 (Ref: DOM - Diretoria de Operação e Manutenção de Águas) as vazões médias

Janeiro de cerca de 30.000 m³/dia, diminuiu a freqüência de acidentes nas adutoras de

3

3

mensais oscilaram entre 4,763 m /s e 5,061 m /s, com uma diferença de cerca de 5% entre

Xerém e de Mantiquira, uma vez que a água ao chegar ao Acari, entrava no reservatório e

as vazões mínimas e máximas mensais.

daí era recalcada para o Reservatório do Pedregulho.

No que se refere à linha 2ª de Ribeirão das Lajes a CEDAE opera com pressão limitada para

Atualmente, as águas captadas pelas represas abastecem apenas até região de Belford

impedir arrebentamentos e manter a operação conjugada das duas linhas de forma a

Roxo a partir da qual as cinco aduções recebem contribuição do Sistema Guandu e do

3

garantir uma vazão praticamente constante de 5,1 m /s.

Sistema de Ribeirão das Lajes através da adutora principal da Baixada Fluminense e das
subadutoras Jacques - Acari I e II, Urucuia - Juramento e da Maré. Hoje toda a água
3

3

A Estação Elevatória do Juramento que recalcam uma vazão da ordem de 3 m /s (2,0 m /s

transportada pelas cinco linhas adutoras do Sistema Acari no município do Rio de Janeiro

através da 1ª. ARL e 1,0 m3/s pela 2ª ARL).

não possuem contribuição das captações na Reserva Biológica do Tinguá.

Desta forma a operação atual do Sistema está limitada às características físicas das
adutoras, das inúmeras derivações em marcha e a operação do reservatório da elevatória

3.3.1.1.4 Reservação

do Juramento.
O conjunto de reservatórios para armazenamento de água do sistema de distribuição dos

Uma vez que se tenha um sistema de reservatórios setoriais ao longo das adutoras de

municípios integrantes do sistema é composto por 57 reservatórios. O volume total destes

Ribeirão das Lajes será possível regularizar as vazões de pico de demanda entre Juramento

reservatórios é da ordem de 520 mil metros cúbicos. Alguns destes reservatórios estão fora

e Pedregulho.

de serviço e outros estão altos ou baixos demais em relação as zonas de abastecimento.

Sistema Acari

Tem sido uma prática constante na região o uso de reservatórios particulares em prédios
residenciais e comerciais. Muitos argumentos poderiam ser utilizados em favor de

A adução das águas dos mananciais das serras que circundam a cidade do Rio de Janeiro

capacidades maiores de

é

reservatórios particulares. Porém a razão decisiva é a dificuldade de se efetuar um controle

constituída

por

cinco linhas

adutoras

que

formam o

sistema

chamado de

grandes adutoras de ferro fundido - Sistema Acari.

reservação pública, ao

invés da

prática de numerosos

sanitário adequado nos reservatórios particulares, visto que os benefícios da desinfecção e
da

inspeção freqüente das condições químicas e sanitárias da

"Elas marcaram época na história do abastecimento de água da cidade e chegavam a

ficam prejudicados se a água

constituir os mais extensos sifões de grande diâmetro, até então construídos com tubos

e seu consumo.

água

fornecida,

for impropriamente armazenada entre o fornecimento

daquele material".
Inicialmente, estes sistemas transportavam as águas até o reservatório do Pedregulho

Nos últimos anos a CEDAE construiu um número relativo de reservatórios na Baixada

aduzindo, em média, 240 milhões de litros por dia, que se reduziam a 150 milhões de litros

Fluminense através dos Programas Baixada Viva / Nova Baixada e Despoluição da Baía de

por dia em estiagens normais e, mesmo a 102 milhões de litros diários em períodos

Guanabara. A localização dos reservatórios existentes é apresentada em planta, com a

excepcionalmente secos (1914).

identificação daqueles que se encontram atualmente em operação.

As obras de captação, descritas anteriormente são de construção bastante simples

Dentre os reservatórios existentes são descritos a seguir, aqueles cuja importância é mais

e conduzem as águas às linhas adutoras, por gravidade.

significativa para o sistema.

O sistema das grandes adutoras de ferro fundido compreende cinco linhas:

•

1ª linha adutora - São Pedro;

•

2ª linha adutora - Rio d'Ouro;

•

3ª linha adutora - Tinguá;

•

4ª linha adutora - Xerém, e

•

5ª linha adutora - Mantiquira.

a) Reservatório do Pedregulho

Este reservatório, localizado no bairro de São Cristóvão, é o maior e um dos mais antigos da
cidade. Recebe águas das linhas de Lajes e Acari, abastecendo parte do Centro e Zona
Norte da cidade. A capacidade total deste reservatório é de 67.276 m³, construído em duas
câmaras, chamadas Pedregulho "A", com capacidade de 33.293 m³ e NA cota 55,46 m, e
Pedregulho "B", com capacidade de 33.983 m³ e NA cota 49,72 m. Na região próxima ao

A necessidade de chegar com mais água ao reservatório de Pedregulho mesmo nos

centro da Cidade existem os reservatórios de São Cristóvão (630 m³), São Bento (6.000 m³),

períodos de estiagem, levaram à execução, em 1933, de uma elevatória no bairro de Acari,

Morro da Viúva (8.000 m³) e NA=42,066 m, e a estação elevatória Mendes de Moraes.

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

51

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

b) Reservatórios da Zona Sul do Município do Rio de Janeiro

responsável pelo abastecimento das partes altas lindeiras ao reservatório.

O reservatório dos Macacos é o mais importante da zona sul da cidade, sendo abastecido

O reservatório de Vila Valqueire foi, originalmente construído com capacidade de 5.000 m³ e

pelo túnel Engenho Novo - Macacos, está localizado na Rua Pacheco Leão. Sua

NA na cota 82,098 m.

capacidade é 46.648 m³ e NA na cota 69,605 m, e é responsável pelo abastecimento dos
troncos que servem ao Jardim Botânico, Botafogo, Ipanema, Leblon e Gávea. Antes do

e) Reservatórios da Zona Norte do Município do Rio de Janeiro

reservatório há um canal de onde saem duas linhas de diâmetro 1000 mm que se reduzem
para 600 mm (linha 1 e linha 2). Uma delas (linha 2) abastece o reservatório do Cantagalo,

Os cinco reservatórios mais significativos do norte do Município do Rio de Janeiro são os

enquanto que a linha 1 contorna o reservatório.

reservatórios de Ramos com capacidade de 15.000 m³ e NA na cota 52,130 m, Vila da

O reservatório de Cantagalo, situado no morro do mesmo nome é constituído de duas

Penha com capacidade de 6.000 m³ e NA na cota 67,927 m, Mendes de Moraes com

câmaras, uma com capacidade de 8.000 m³ e NA na cota 54,676 m e outra com

capacidade de 17.000 m³ e NA na cota 56,741 m, Monteiro de Barros com capacidade de

capacidade de 6.000 m³ e NA na cota 54,300 m. Este reservatório abastece partes altas

20.000 m³ e NA na cota 61,240 m e Presidente Dutra com capacidade de 5.000 m³ e NA na

lindeiras ao mesmo.

cota 118,837 m. No bairro da Penha, no final da Rua Flora Lobo, existe o antigo Reservatório
da Penha, com 2.000 m3 e NA na cota 62,503 m há muitos anos desativado e cuja área no
entorno foi tomada por favela.

O reservatório do Leme, cuja capacidade é de 10.000 m³ e NA na cota 34,000 m, está
construído encravado na rocha, constituindo-se num reservatório de extremidade.
O reservatório do Morro da Viúva está localizado na Avenida Rui Barbosa e possui

De resto, os reservatórios Monteiro de Barros no Engenho de Dentro e Presidente Dutra em

capacidade de 8.000 m³ e NA na cota 42,066 m.

Quintino, abastecem áreas no Engenho de Dentro e Quintino respectivamente.

O reservatório Monteiro de Barros recebe água do Sistema Guandu, através da adutora

c) Reservatórios do Centro do Município do Rio de Janeiro

Henrique de Novaes e o reservatório Presidente Dutra é abastecido por águas do Sistema
Guandu, através da Elevatória Bernardino de Campos.

Além do Pedregulho, os reservatórios mais importantes, na área Central da cidade são:
Francisco Sá e Bispo, alimentados pela estação elevatória do Maracanã; França, alimentado

f) Reservatórios da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro

pela estação elevatória de Guaicurus; Santos Rodrigues, ligado a elevatória Mendes de
Moraes; e São Bento, que recebe água oriunda do Reservatório de Pedregulho.

As áreas de Anchieta e Vila Militar estão servidas pelos reservatórios de mesmo nome com
capacidade de 10.000 m³ e 2.000 m³ e NA nas cotas 60,121 m e 53,395 m,

O reservatório Francisco Sá tem capacidade de 13.000 m³ e NA na cota 80,249 m tem sua

respectivamente. Ambos recebem água do sistema Guandu.

área de influência destinada a parte de Vila Isabel, Andaraí e Tijuca.

O reservatório de Bangu, com capacidade de 17.000 m³ e NA na cota 86,052 m, recebe

O reservatório do Bispo, com capacidade de 5.000 m³ e NA na cota 72,166, está localizado

água do sistema Guandu.

na Rua Barão de Itapagipe, abastece o Rio Comprido.

Outros reservatórios importantes na zona oeste do município são os Reservatórios Vitor

Localizado na Rua Almirante Alexandrino, o Reservatório do França, possui capacidade de

Konder, Santos Malheiros e Mirante Santa Cruz.

11.600 m³ e NA na cota 167,047 m, e abastece toda a área de Santa Teresa.
O reservatório de Santos Rodrigues, localizado no Morro de São Carlos é destinado a áreas

O reservatório Vitor Konder composto de duas câmaras de 8.000 m³ cada e NA na cota

do Bairro do Estácio e o próprio Morro de São Carlos. Este reservatório foi construído com

88,458 m, é responsável pelo abastecimento de Campo Grande.

duas câmaras e possui capacidade de 10.000 m³ e NA na cota 104,702 m.
Os reservatórios de Santos Malheiros e Mirante Santa Cruz com capacidade 5.000 m³ e

De resto, no morro de São Bento situa-se o Reservatório de São Bento, com capacidade de

6.100 m³ e NA nas cotas 32,500 m e 60,100 m, respectivamente, possuem áreas de

6.000 m³ e NA na cota 27,661 m, e que abastece parcialmente o centro da cidade e

influência previstas para o abastecimento de Santa

adjacências.

provenientes da Estação de Tratamento do Guandu.

d) Reservatórios de Jacarepaguá

g) Reservatórios da Ilha do Governador

Na região de Jacarepaguá os reservatórios de Reunião e Vila Valqueire são os

Os reservatórios mais significativos da Ilha do Governador são Mãe d’água e Barão, ambos

mais significativos.

com capacidade de 5.000 m³ e NA nas cotas 76,254 m e 57,055 m, respectivamente.

O reservatório de Reunião possui capacidade de 10.000 m³ e NA na cota 86,039 m e é

Recebem água recalcada pela Elevatória do Guarabu, sendo que o Reservatório Mãe
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D’água abastece áreas dos bairros Jardim Guanabara e o Reservatório do Barão abastece o
morro do Barão, e áreas dos bairros de Freguesia e Bancários.

3.3.1.2 Qualidade da Água Tratada

Sistema Guandu
Gráfico 3.2: Variação de Cloro Residual Livre do Lameirão – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Ensaios de jarro efetuados na rotina diária de controle do processo de tratamento e
resultados de clarificação das águas obtidos em escala real, nas duas plantas, mostram
uma franca vocação da água bruta ao tratamento físico-químico composto por coagulação
(com substância inorgânica), floculação (hidráulica ou mecânica) e sedimentação
(convencional ou lamelar), seguidas de filtração.

Além do excelente potencial de tratabilidade, é por demais surpreendente a propriedade
comportamental de exceção da água do rio Guandu, ao se permitir, mesmo após uma
coagulação

desenvolvida

sob condições

extremamente

pobres

de

mistura

rápida

hidráulica, preservar resultados razoáveis de floculação depois de prolongados tempos de
transporte de

água

coagulada

associados

à

passagem contra

indicada

da

Gráfico 3.3: Variação de Fluoreto do Lameirão – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

água

coagulada por estruturas de controle hidráulico, onde há grande dissipação de energia
por turbulência - essa é uma observação do comportamento da água em processo de
tratamento efetuada durante o período de estiagem, mas que, segundo membro da equipe
de operação, se mantém por todo

o ciclo hidrológico, ainda que

seja obrigatória a

redução da vazão de tratamento no período das chuvas para ser mantido um padrão
mínimo de qualidade da água tratada e de economicidade na operação dos filtros.

Todas essas relativas virtudes de tratabilidade da

água

do Guandu, na realidade,

se prestam a compensar, com alguma eficácia nos períodos de estiagem e com muito
pouca nos tempos de chuvas, quando as características de cor aparente e turbidez se
intensificam de
unidades

modo

acentuado, deficiências

físicas

e

operacionais

inerentes

às

Gráfico 3.4: Variação de Cor Aparente do Lameirão – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

de coagulação, clarificação e filtração.

As águas tratadas nas duas plantas não são misturadas imediatamente após as saídas das
respectivas unidades de

filtração. As águas filtradas são cloradas, fluoretadas

e

alcalinizadas em separado, sem que seja obedecida essa ordem propriamente. Existem
alguns pontos de amostragem característicos para monitoramento da qualidade da água na
saída do sistema de tratamento Guandu, segundo parâmetros de controle de interesse da
área de operação do Guandu.

Aparentemente os mais representativos, segundo a designação da CEDAE, são os de
números 6 (Lameirão) e 7 (Marapicu).

Gráfico 3.5: Variação de Turbidez do Lameirão – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Para esses pontos de monitoramento de qualidade, são apresentadas, a seguir, para o
período 2000/2001, graficamente, as variações dos valores máximos e mínimos mensais
relativos aos seguintes parâmetros de qualidade da água tratada: pH, cloro residual livre,
fluoreto, cor aparente e turbidez.

Gráfico 3.6: Variação de pH do Marapicu – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.1: Variação de pH do Lameirão – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.
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As variações dos valores máximos e mínimos dos parâmetros pH, cor e turbidez da água
tratada, considerando o período 2001/2002 e amostras tomadas na entrada do sistema
distribuidor, são apresentadas, a seguir:

Gráfico 3.7: Variação de Cloro Residual Livre do Marapicu – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.11: Variação de pH do Ribeirão das Lajes no período 2001-2002. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.8: Variação de Fluoreto do Marapicu – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.12: Variação de Cor Aparente do Ribeirão das Lajes no período 2001-2002. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.9: Variação de Cor Aparente do Marapicu – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.13: Variação de Turbidez do Ribeirão das Lajes no período 2001-2002. Fonte: CEDAE.

Os comentários que se seguem como referidos à água tratada do sistema Lajes são como
Gráfico 3.10: Variação de Turbidez do Marapicu – Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

simples conclusões sobre a observação dos gráficos apresentados anteriormente.

As variações de cor indicam que em 100% das vezes os valores mínimos estiveram iguais

Sistema Ribeirão das Lajes

ou acima do VMP (5,0 uC) estabelecido para água tratada entrando no sistema de
distribuição, segundo a Portaria 36-MS/90, porém se posicionaram sempre abaixo do VMP

Via de regra, águas de mananciais de serra, como as do Sistema Ribeirão das Lajes, dada a

(15,0 uC) relativo à Portaria 1469-MS/00. Por outro lado, todos os valores máximos de cor

carência de sólidos suspensos, ou de turbidez, mesmo diante de valores reduzidos de cor

observados no período se posicionaram acima do VMP da Portaria 36-MS/90 e quase 50%

aparente (inferiores a 50 uC) com que geralmente são caracterizadas, se prestam mais à

dos valores máximos se colocaram acima do VMO relativo à Portaria 1469-MS/00.

microfloculação que à floculação convencional quando coaguladas com sais de alumínio ou
ferro. Esta nuance indica um potencial de utilização de qualquer processo de tratamento
muito mais próximo da filtração direta que do processo de tratamento completo, este último,

A medição da cor por processo colorimétrico-comparativo, como vem sendo feita também

se utilizando sedimentação ou flotação por ar dissolvido (FAD). Dada a boa qualidade da

no sistema Lajes, é indicada para investigação da qualidade da água bruta, ainda assim

água em manancial e preservada, as águas do sistema Ribeirão das Lajes passa apenas

quando se trata de valores elevados de cor, mas não convém ser utilizado tal método

por tratamento simplificado composto de desinfecção por cloro gasoso na instalação

quando a investigação se reporta à água tratada, em detrimento de outro que produza

denominada Túnel IV, onde também é realizada a sua fluoretação.

resultados mais precisos e em escala contínua.
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As variações de turbidez mostram que os valores mínimos observados se situaram na faixa

declinantes variáveis) -, em nada

seria prejudicada e haveria tão somente uma

de 1,0 a 2,7 uT, e os valores máximos, de 2,2 a 10,0 uT. Ambas as Portarias citadas fixam

relativa redução das carreiras de filtração.

em 1,0 uT o VMP para a água tratada entrando no sistema de distribuição.
Mesmo sendo o ganho de 9,6 m³/s um valor absoluto de vazão de relativa significância,
entretanto seria insuficiente mesmo para

Sistema Acari

cobrir menos da

metade da demanda

complementar faltante, que é de 24,0 m³/s. Portanto, permaneceria ainda a necessidade de
também se implantar outra planta de tratamento, com capacidade nominal de 14,4 m³/s.

Não necessário comentar porque no município do Rio de Janeiro as águas veiculadas pelas
adutoras oriundas do sistema Acari possuírem a sua origem nos sistemas Ribeirão das
Lajes e Guandu.

Tal hipótese de ampliação da produção de água potável, além de desinteressante por não

3.3.1.3 Volume Produzido

razões que dizem respeito à incompatibilidade (do ponto de vista pragmático, melhor seria:

resolver a questão de maneira completa, seria tecnicamente inviável e inconsistente por

impossibilidade) de ampliação de determinadas estruturas hidráulicas existentes na VETA, e

A busca de alternativas para ampliação do montante atual de água potável produzido para

outras periféricas a ela, que no conjunto reúnem, transportam e distribuem fluxos de água

atender à região metropolitana do Rio de Janeiro vai além das possibilidades que

parcial ou plenamente tratada. Dentre elas, principalmente: canal de água decantada;

aparentemente poderiam ser imaginadas como que disponíveis nas plantas VETA e NETA,

canais setoriais de alimentação das seis galerias de filtros; dispositivos individuais de

mesmo considerando-se o período pós-execução das intervenções de adequação e, de

entrada nos filtros; dispositivos individuais de saída dos filtros nos reservatórios inferiores;

recuperação física e operacional destas duas plantas.

dutos de saída de água filtrada das seis galerias de filtros; dutos de acesso e poços de

sucção das elevatórias de água tratada, principalmente: ARG; NARG; e NEZR; e mesmo
Fosse possível tal providência, há de

se considerar que

estas próprias estações elevatórias de água tratada.

a possibilidade caberia

exclusivamente à VETA, pois que ela, concebida há mais de quarenta anos, por dispor de
decantadores de largas dimensões, poderia ter, hipoteticamente, sua fase de sedimentação

As intervenções para ampliação da produção da VETA em mais 9,6 m³/s envolvendo os

transformada em área de processo de alta taxa de trabalho e assim avançar com seu

argumentos apresentados acima não seriam impossíveis de serem realizadas. No entanto,

desempenho para uma faixa de maior produção, superior aos 24,0 m³/s nominais de

sua execução seria tão exigente e de tão alto risco, que, sendo a maior parte delas

projeto.

estruturas unitárias de transferência de fluxos confinadas entre unidades, implicariam em
paradas de produção da VETA por tempo indeterminado e de difícil previsão.

Mas não seria essa uma realidade técnica viável, pelos motivos expostos a seguir.

Este fato sim, dado o que representa a VETA para o sistema de produção de água para a
Além de prováveis alterações radicais ou até mesmo de necessidades de substituição e

região metropolitana do Rio de Janeiro, seria determinante da inviabilidade do seu aumento

abandono de partes do sistema adutor atual de água bruta - desarenadores e BRG, por

de produção em somente 9,6 m³/s, afora considerações de risco e de incerteza

exemplo - que se desdobrariam da ampliação da vazão aduzida além dos 40,0 m³/s atuais,

que estariam agregadas a intervenções de tamanha profundidade em estruturas de uma

o ganho máximo de aumento de produção através da alteração dos decantadores da VETA

planta cuja vida útil realizada já alcançou a casa dos quarenta anos.

seria somente da ordem de 40% sobre a vazão nominal de 24,0 m³/s, ou seja, 9,6 m³/s.

Essa configuração poderia até ser alcançada transformando-se a decantação de fluxo

Considerando, então, de 40 m³/s a capacidade nominal de produção das plantas VETA e

horizontal da VETA, que se realizaria sob taxa de aplicação de 75 m³/m².d, em

NETA, e de 5,5 m³/s, a do sistema Ribeirão das Lajes, haveria ainda a necessidade de

sedimentação lamelar operando sob taxa (bruta) de 119 m³/m².d - sendo que este último

complementação da demanda prevista para o ano 2020 com mais 24,0 m³/s de água

valor seria tomado como igual ao análogo proposto para recuperação da NETA -,

potável, para então se atingir ao montante previsto de 69,5 m³/s.

considerando-se, contudo, uma extensão de cerca de 20,0 m como parte a ser subtraída

Para o alcance desse aumento de produção, será então considerada a implantação de

dos decantadores atuais para ampliar o volume dos floculadores, de modo que se

outra unidade de tratamento suprida pelo rio Guandu.

alcançasse um tempo de detenção de 25,6 min. para a vazão ampliada de 33,6 m³/s, por
hipótese, como tempo de floculação teórico adequado para recuperação de processo das

A alternativa compreenderia a implantação de uma estação de tratamento em área situada

duas plantas: VETA e NETA.

entre as elevatórias de baixo recalque (BRG e NBRG) e a captação existentes, com
capacidade nominal de 24,0 m³/s dividida entre duas etapas de 12,0 m³/s. A nova planta

As novas estruturas de coagulação e de floculação propostas para a VETA poderiam

seria designada por Guandu Novo.

facilmente se adequar à configuração de produção ampliada de 24,0 m³/s para 33,6 m³/s,
caso esta possibilidade se confirmasse como viável.

Os incrementos de vazão produzida, previstos em cada Sistema Produtor, para atender ao
crescimento da demanda corresponderão às disponibilidades nas saídas das respectivas

A operação dos filtros, cuja taxa de filtração média passaria de 243 m/d para 340 m/d - valor

ETA’s (existentes e planejadas). O Sistema Adutor deverá ser dimensionado para veicular

plenamente aceitável para o tipo de leito filtrante e regime de filtração adotado (taxas

tais vazões incrementais.
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Face à necessidade de implementação de obras de recuperação e melhoria das Estações

Nova Iguaçu

260.653

210.894

80,91

de Tratamento de Água do Guandu (NETA e VETA), estas obras exigirão que o Sistema

Paracambi

11.419

7.712

67,54

Guandu Novo seja implantado com prioridade para possibilitar a parada das estruturas
hidráulicas da NETA para obras de recuperação.

São os seguintes os acréscimos de produção adotados para

Queimados

33.334

22.137

66,41

São João de Meriti

129.390

123.467

95,42

Seropédica

18.114

15.531

85,74

Total

2.687.237

2.457.573

91,45

(1) Como as informações do IBGE para o município de Mesquita se restringem a população residente,

efeito de análise e

foi adotado índice de atendimento igual ao do município de Nilópolis.

dimensionamento do Sistema Adutor:

Tabela 3.22. Índice de Atendimento. Fonte: IBGE - CENSO 2000.

O resultado obtido diverge do divulgado pelo “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos-

• Em curto prazo, considera-se o incremento da vazão nominal de 12 m3/s do Sistema
Guandu Novo. As obras da Estação de Tratamento

2000”, elaborado pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento - SNIS. Este

de Água Ribeirão das

apresenta o valor de 87,3%. Porém, deve ser levado em consideração, que este percentual

Lajes também deverão estar executadas para atendimento da atual Legislação.

é relativo a toda região na qual a CEDAE atua. Portanto, pode ser afirmado que o valor de

• Obras de Recuperação da VETA, possibilitando tratar entre 24 m3/s (vazão nominal)

91,45% tem representatividade para a área de estudo, e que 97,81%, corresponde ao

até uma vazão de 30 m3/s (com sobrecarga).

Município do Rio de Janeiro.

• Obras de Recuperação da NETA, possibilitando tratar uma vazão nominal de 16 m3/s.

A partir desse primeiro valor, o Plano Diretor definiu como meta que nos próximos 15 anos,

Considera-se, ainda, que o Sistema Produtor Guandu deve permanecer com sua

ou seja, até 2015, este índice sofreria uma evolução decorrente de melhorias operacionais e

capacidade de tratamento nominal inalterada, a partir das obras de intervenções e

da própria expansão dos sistemas, alcançando o valor de 100%. Daí por diante esse

melhorias. Com relação ao Sistema Ribeirão das Lajes, a consideração de sua produção em

percentual seria mantido para que se obtivesse uma avaliação até 2050.

3

5,50 m /s serve aos propósitos de pré-dimensionamento hidráulico, uma vez que a sua

Esta evolução foi planejada nas etapas descritas na tabela 3.23.

produção possa se reduzir por operações na tomada da LIGHT. O Sistema Acari deverá ter
a sua redução de vazão gradual até que a sua área de influência seja incorporada pela
ampliação do Sistema Produtor Guandu.

3.3.1.4 Indicadores de Abastecimento de Água

Para se estabelecer o valor do parâmetro “Índice de Atendimento”, o Plano Diretor de

Ano

Índice de Abastecimento

2000

91,45%

2005

95,00%

2010

98,00%

2015

100,00%

2020 até 2050

100,00%

Tabela 3.23: indicadores de abastecimento do Município do Rio de Janeiro. Fonte: CEDAE.

Abastecimento de Água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, relativamente aos
municípios atendidos pelos Sistemas Guandu, Ribeirão das Lajes e Acari, RJ, buscou a

3.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário

informação no Censo Demográfico do ano de 2000.
3.3.2.1 - Considerações Gerais sobre Esgotamento Sanitário

Levantaram-se os domicílios que, segundo o IBGE, teriam como forma de abastecimento
“Rede Geral”, que adota como característica para a propriedade abastecida, que se

Os serviços de esgotamento sanitário são basicamente o conjunto de ações e instalações

encontre ligada à rede geral de abastecimento de água. Para se obter o índice global da

que visam o tratamento e a destinação apropriados para as águas servidas nos domicílios,

área de estudo, obteve-se o somatório dos valores de domicílio total e atendido nos

ou seja, os esgotos sanitários, garantindo assim, que

municípios e em seguida dividiu-se um pelo outro. O índice de atendimento por município é

prejudicialmente o meio ambiente.

os mesmos não

influenciem

apresentado para que se tenha visão da validade da metodologia aplicada, com destaque
As soluções para o serviço de saneamento, especificamente dos efluentes sanitários, são

para o Rio de Janeiro, foco deste trabalho.

diversas, variadas e influenciadas por inúmeros aspectos externos, sejam fatores físicos,
Domicílio

Município

Índice de

como relevo e topografia, ou fatores demográficos, como densidade populacional e
projeções futuras, além de fatores sociais e culturais, a exemplo da não aceitação popular

Total

Atendido

Atendimento (%)

Rio de Janeiro

1.802.347

1.762.861

97,81

de uma determinada solução ou do grau de poluição ao meio ambiente, permitido pela

Belford Roxo

121.619

87.847

72,23

legislação.

Duque de Caxias

219.977

152.548

69,35

Itaguaí

22.969

17.314

75,38

Logo, na concepção de um sistema de esgotamento sanitário se faz necessário um estudo

Japeri

22.987

14.531

63,21

das características locais para que se determine a melhor solução. Ainda assim, uma região

96,18

pode ter mais de uma solução possível, sem que a escolha de um determinado tipo de

96,18

solução signifique a completa exclusão das alternativas. E ainda, em algumas situações

Mesquita (1)
Nilópolis

44.428

42.731
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específicas, devido à aplicação usual ou convencional, algumas soluções se tornaram, por

áreas onde os serviços de esgotamento sanitário ofertados incluem o tratamento, estes

assim dizer, tradicionais.

além de deficientes, muitas vezes se encontram em estado de total abandono e
inoperância.

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 enterrradas até

3.3.2.2 Sistemas Existentes

uma unidade coletiva de tratamento. Algumas vezes, durante o transporte, se fazem
necessárias estações elevatórias para vencer algum obstáculo natural ou para a simples

O presente relatório trata não só de uma análise de situações de esgotamento sanitário

elevação da rede a jusante. Este tipo de solução é chamado de sistema dinâmico, uma vez

implantadas e projetos aprovados pela CEDAE, como de modificação ou não dos sistemas

que

existentes no Município do Rio de Janeiro.

os esgotos são transportados

por

gravidade

ou

acionados

por

sistemas

de bombeamento.

Para isto, serão citadas apenas as regiões e bacias que possuem estas características, que
são:

Seguindo

a

mesma linha

de

raciocínio, nos sistemas

estáticos

não

há

redes

coletoras públicas. Os efluentes sanitários dos domicílios são tratados em seus próprios

• Sistema da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes;

terrenos, em fossas sépticas ou outro tipo de solução individualizada. Este tipo de solução é

• Sistema Zona Sul;

comumente aplicado em

• Sistema de Alegria;

locais caracterizados por ocupação de

população mais

vulnerável, em zonas rurais ou em pequenas povoações, ou ainda, nas zonas urbanas mais

• Sistema Pavuna/Meriti;

afastadas.

• Sistema Sarapuí;
• Sistema Ilha do Governador;

Como esperado, no Município do Rio de Janeiro, verifica-se a existência dos dois tipos de
solução: estática e dinâmica. A diversidade existente dentro da área urbana do Município do

A sequência dos itens a serem abordados é:

Rio de Janeiro torna a sua ocupação e densidade demográfica bastante heterogêneas,
apresentando características urbanas em algumas regiões e rurais, em outras.

• Área de Estudo
• Situação Atual de Esgotamento Sanitário

Dentre as Áreas de Planejamento do Município do Rio de Janeiro, aquelas que mais sofrem

• Projetos de Esgotamento Sanitário Existentes

com falta de investimentos básicos são a AP-4 e a AP-5.

3.3.2.2.1 Sistema da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes

Apesar das muitas diferenças encontradas dentro do Município do Rio de Janeiro, um fator
Área de Estudo

que é praticamente uniforme em todas as Regiões Administrativas menos favorecidas com
infraestrutura urbana, é a deficiência na oferta de serviços de esgotamento sanitário,
apresentando cobertura extremamente inferior à desejável. Apesar desta ser a realidade

A área em estudo abrange os bairros de Jacarepaguá (XXVI-RA), barra da Tijuca (XXVI-RA) e

tanto nas áreas com menor e maior ocupação, tal situação se mostra extremamente grave

Recreio dos Bandeirantes (XXVI-RA).

nas áreas de maior densidade urbana, que consequentemente possuem maior geração de
Situação Atual de Esgotamento Sanitário

esgotos, colocando em risco a saúde da população e comprometendo a qualidade dos
recursos hídricos.

A região de Jacarepaguá possui os seguintes sistemas de esgotamento sanitários:

Nessas áreas, os sistemas dinâmicos em operação são compostos por redes coletoras e
estações de tratamento, em geral, de pequeno porte e na maioria dos casos, projetados

• Sistema da Elevatória de André Rocha (Sistema ETE Barra)

para pequenas comunidades e favelas, com vazões insignificantes e atendendo uma

• Sistema coletor do núcleo Cidade de Deus (Sistema ETE Barra)

parcela ínfima da população.

• Núcleo do Hospital santa Maria
• Núcleo do Hospital Cardoso Fontes

Na grande maioria dessas áreas, onde se observa uma ocupação já consolidada, ou seja,

• Núcleo do Loteamento à Estrada Urussanga, 400

de grande densidade urbana, não se constata rede separadora alguma de esgotos

• Núcleo do Hospital Colônia Curicica (Juliano Moreira)

sanitários. No restante, onde se verificam redes de esgoto existentes, os cadastros

• Núcleo do Hospital de Curupaiti

comprovam que as redes de coleta, em geral, lançam seus efluentes brutos diretamente no
meio hídrico ou através de sistemas de drenagem de águas pluviais.

Na Barra da Tijuca, semelhante ao que ocorre também em Jacarepaguá, há vários
condomínios e loteamentos com rede

Assim, resulta que mesmo na minoria, onde existe a oferta dos serviços com redes de

própria e em alguns casos com Estações

de Tratamento compactas.

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
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Emissário Submarino respectivo, atendendo nesta fase uma vazão de até 2,8 m3/s. Os

Os principais componentes deste sistema foram concluídos e entraram em operação no

sistemas estão sendo interligados as duas Estações Elevatórias principais do sistema, a
Elevatória de Jacarepaguá e a Elevatória de Marapendi. Até o momento o sistema não

início da década de 70, como o Interceptor Oceânico, elevatórias e o próprio ESEI.
Ao longo dos anos verificaram-se obras de implantação de novos trechos de rede, coletores

atingiu metade de sua vazão de projeto.

e estações elevatórias com modificações e remanejamentos visando a melhoria do sistema.

3.3.2.2.2 Sistema Zona Sul

Contribuições das Bacias

Área de Estudo

Bacia da Glória

O Sistema zona Sul, que lança para o emissário de Ipanema, abrange as seguintes bacias

Possui cerca de 70 km de rede coletora de esgotos, do sistema separador, e contribui

de esgotamento sanitário, bairros e Regiões Administrativas, no município do Rio de

diretamente ao Interceptor.

Janeiro:

Bacia da Glória

Bacia de Botafogo

Centro – parte / Santa Teresa – parte / Glória / Catete / Flamengo / Laranjeiras / Cosme
Velho

Dispõe de aproximadamente 50 km de rede coletora do sistema separador que é interligada
ao Interceptador Oceânico que conduz ao ESEI.

Bacia de Botafogo
Botafogo/ Humaitá

Bacia da Urca
Bacia de Copacabana

A bacia da Urca é esgotada para a elevatória da Urca (E-32), situada na Praça Ten. Gil

Leme/ Copacabana

Guilherme, que recalca para o Interceptor Oceânico.
Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas

Existe outra elevatória na área militar, que recalca para a elevatória E-32.

Ipanema/ Leblon / Lagoa / Jardim Botânico / Gávea – parte / Vidigal - parte

Quase toda contribuição desta bacia escoa para o Interceptor Oceânico e uma pequena
Bacia de São Conrado

parcela para a elevatória de André Azevedo (E-22), situada na rua Francisco Sá, em

São Conrado / Joá – parte / Vidigal – parte

Copacabana, daí recalcando para o Emissário Submarino.
Esta bacia possui cerca de 50 km de rede coletora.

O sistema de esgotamento sanitário da zona Sul do município do Rio de Janeiro foi
elaborado em meados e fins da década de 60 pelo Departamento de Esgotos Sanitários da

A E-22 reúne os esgotos da bacia de Copacabana e do Interceptor Oceânico, que chega a

SURSAN (DES), por sua Comissão para Planejamento de Esgotamento Sanitário (COPES) e

ela através da elevatória de Parafuso (E-19), ponto final do interceptor, situada na Avenida

pela empresa consultora Engineering Science Inc., em consórcio com a Encibra -

Atlântica em frente à rua Almirante Gonçalves, e deveria ter sido eliminada após a

Engineering Science do Brasil S/A.

implementação do IO/ESEI. Entretanto, teve sua capacidade ampliada e passou a receber
os esgotos do IO.

O sistema proposto é constituído por 2 (dois) grandes ramos que convergem para a caixa
de confluência do Emissário Submarino de Ipanema (ESEI) e pelo próprio ESEI recebendo a

A elevatória E-19 possui 04 (quatro) conjuntos motor-bomba, tipo parafuso, com

contribuição de 6 m³/s.

capacidade individual de 1.200 l/s (1 reserva). Como a galeria que recebe os esgotos desta
O primeiro desses ramos se estende desde o Centro da Cidade no Largo da Glória, com o

elevatória tem capacidade para transportar 3.100 l/s, o número máximo de unidades que

sentido norte-sul e tem como componentes as elevatórias de Botafogo (E-30), a elevatória

podem ser mantidos em carga simultaneamente se resume a três. A E-19, portanto, pode

da Urca, o Interceptor Oceânico, a elevatória de Parafuso (E-19) e as elevatórias de André

recalcar 3.100 l/s.

de Azevedo (E-22), recebendo ao longo desse trecho, além dos esgotos das bacias, as

Bacia da Lagoa

contribuições de tempo seco.

O segundo ramo inicia-se na elevatória de São Conrado (E-10) e se desenvolve no sentido

A bacia da Lagoa é quase que totalmente esgotada por 88 km de rede coletora. Possui

oeste-leste, tendo como principais componentes as tubulações de recalque e gravidade que

várias sub-bacias, entre elas a sub-bacia de Ipanema que possui 03 (três) elevatórias: a de

interligam a E-10 à elevatória do Leblon, daí seguindo para a caixa de confluência

Cantagalo (E-14), Farme de Amoedo (E-21) e Caiçaras (ES-13).

e

emissário submarino (ESEI), recebendo ainda as contribuições das elevatórias situadas em
torno da Lagoa Rodrigo de Freitas.

A E-14 recalca para a E-13 e daí para o emissário terrestre.
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A sub-bacia do Jardim Botânico possui 04 (quatro) elevatórias: José Mariano (ES-17), Hípica

- Solução A

(ES-15) e Saturnino de Brito (EE-12), que recalcam uma para outra nesta ordem

Complementação do IO, por gravidade, até o morro do Cantagalo, construção de elevatória

desaguando no emissário terrestre de 1200 mm, que contribui diretamente para a caixa de

na rocha, e uma tubulação de recalque até a caixa de confluência do emissário.

confluência do ESEI e Jardim Botânico (EE-16) que recalca para a EE-12.
- Solução B

Foi mantida a opção de, em circunstâncias excepcionais, lançar o efluente da EE-11

Complementação do IO, por gravidade até a formação rochosa na ponta do Arpoador,

diretamente para a caixa de equilíbrio situada no costão da Avenida Niemeyer, de onde

construção da elevatória principal, na rocha, e uma tubulação de recalque até a caixa de

podem ser encaminhados ao antigo lançamento sub-aquático próximo ao Hotel Sheraton,

confluência e daí para o emissário.

naquela avenida. Esta operação não é realizada, ficando as instalações montadas apenas
Posteriormente foi aventada a solução de prolongamento do I.O. até a EE 22, onde seria

como segurança operacional.

feito o tratamento dos efluentes antes do encaminhamento através das linhas existentes até
a caixa de confluência do ESEI.

A sub-bacia do Leblon, além de receber os efluentes da sua própria bacia, recebe também
contribuições de parte da bacia da Lagoa e da bacia de São Conrado.

As unidades contribuintes do sistema que compõem estes estudos são:

A elevatória do Leblon (ES-11) recalca para o emissário terrestre que tem como destino a

• prolongamento do IO;

caixa de confluência do Emissário Submarino, situada em frente à rua Teixeira de Melo.

• elevatória de baixa carga;
•

A elevatória do Leblon, que recalcava a maior parte dos esgotos da zona litorânea para

estação de remoção de flutuantes;

• elevatória principal;

lançamento no costão da Avenida Niemeyer, atualmente se limita a recalcar a contribuição

• interligação da elevatória final com a caixa de confluência do emissário;

da própria bacia para o emissário Terrestre que se encaminha para a caixa de confluência

• interligação do trecho do Leblon à elevatória de baixa carga.

do ESEI, tendo em vista que as elevatórias de São Conrado e Saturnino de Brito,
originalmente encaminhadas à E-11, foram delas desviadas através de by-pass, o

As obras que fazem parte do escopo destes estudos tem previsão de população atual de

que significa que se houver necessidade, a situação inicial pode ser restabelecida.

785.364 habitantes e população de saturação de 1.133.163 habitantes.

Entretanto, em caso de necessidade pode-se recalcar esses esgotos para a caixa de
Foi feita uma análise dos impactos ambientais que possam ser gerados pelo projeto da

equilíbrio situada no costão da Niemeyer, que possui condições para encaminhá-los ao

solução definitiva considerando-se as duas soluções, alterando-se, entretanto, a localização

antigo lançamento.

da elevatória, da Estação de Pré-Condicionamento e a trajetória de encaminhamento das
tubulações da solução B. estas alterações foram formuladas a partir das análises dos

Bacia de São Conrado

aspectos técnicos, ambientais e econômicos.

Os efluentes desta bacia são bombeados através da elevatória de São Conrado (E-10) para

Assim sendo, optou-se pela não construção em rocha da elevatória e da estação de Pré-

o emissário Terrestre que se inicia na elevatória do Leblon. Esta bacia também recebe os

Condicionamento, em ambas as alternativas, e pela não utilização do canteiro central da

despejos de parte do bairro da Rocinha que, como já foi citado, não possui sistema coletor

Avenida Atlântica, por se tratar de área tombada pelo patrimônio público, e da faixa de areia

de esgotos, tendo parte de seus dejetos encaminhados para um canal que atravessa o

da Avenida Vieira Souto, por se necessitar de estudos mais detalhados da estabilidade da

bairro e, em tempo seco, contribuem para o emissário Terrestre e têm como destino final o

praia.

ESEI.
Segundo a avaliação econômica comparativa das soluções apresentadas, a solução A
apresenta-se mais viável.

A empresa Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda. elaborou em Maio
de 1993 o Relatório sobre a Solução definitiva para o esgotamento sanitário da zona Sul do
Rio de Janeiro, baseado nos estudos realizados pela Dom-Home

Sob o aspecto ambiental a solução A também se apresenta como melhor solução, na fase

"Análise, Diagnóstico e

de operação como pela interferência com o tráfego local.

Prognóstico - Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Sul do Rio de Janeiro ", em
Setembro de 1990.

Neste relatório ficou concluído que a melhor alternativa para o esgotamento sanitário da
zona Sul é a solução A que tem como diretriz básica o prolongamento do Interceptor

Estes estudos ratificaram a concepção original para esta região e como conseqüência

Oceânico pela rua Alte. Gonçalves, passando em túnel sob o morro do Cantagalo, até a

realizaram um Projeto Básico para a Solução definitiva, após uma avaliação técnica-

Estação de Pré-Condicionamento (EPC) ao pé do morro do Cantagalo, na rua Teixeira de

econômica comparativa entre as seguintes soluções considerando a necessidade

Mello e seguindo por esta até a praia onde encontrará com o emissário submarino que

da estação de remoção de flutuantes, qualquer que seja a solução eleita.

lançará no oceano.
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3.3.2.2.3 Sistema Baía de Guanabara

Sub-bacia da Maré
Maré

Sistema Alegria
Situação Atual de Esgotamento Sanitário

Área de Estudo
Atualmente, o sistema Alegria atende apenas uma parte da Bacia da Alegria, citada no item
anterior, que vai para a ETE Alegria.

O Sistema Alegria é composto das seguintes bacias de esgotamento sanitário:

• Bacia da Alegria

Esta bacia possui rede coletora em grande parte de sua área, construída em 1902 e depois

• Bacia do Timbó-Faria

ampliada em 1963, parte dos esgotos coletados têm como destino final a ETE Alegria e

• Bacia do Fundão

parte para o rio Timbó-Faria e Baía de Guanabara.

• Bacia de São Cristovão
Outra parte é lançada no sistema de águas pluviais por extravasores da rede de esgotos ou

• Bacia do centro

diretamente no corpo receptor.

• Bacia do Mangue
• Bacia do Catumbí

O Sistema Alegria engloba as bacias citadas, e têm as características apresentadas

• Sub-bacia da Maré

a seguir:

Estas bacias abrangem os seguintes bairros e Regiões Administrativas:
Bacia Esgotável

Área Ext. de Rede (km)

(ha)

Bacia da Alegria

População
(1991)

ALEGRIA

2970

300

465.000

São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Cachambí, Todos os Santos, Méier, Engenho de

TIMBÓ-FARIA

2225

144

428.000

Dentro, Água Santa, Encantado, Sampaio Correia, pertencente a XIII R.A. e parte dos bairros

FUNDÃO

160

2

34.000

SÃO CRISTOVÃO

2151

200

433.000

CENTRO, MANGUE

855

133

122.000

CATUMBÍ

273

50

8634

829

do Cajú (I-RA), São Cristovão (VII-RA), Mangueira (VII-RA), Del Castilho (XII-RA), Higienópolis
(XII-RA), Piedade (XIII-RA), Abolição (XIII-RA), Pilares (XIII-RA), Lins de Vasconcelos (***-RA)
e Maré (parte)

MARÉ

48.000
1.5312.090

Tabela 3.24: esgotos do Município do Rio de Janeiro por bacia. Fonte: CEDAE.

Bacia do Mangue

A concepção do projeto do Plano Diretor de Esgotos de 1994 considerava que os efluentes

Cidade Nova - parte (III-RA)

sanitários do sistema deveriam convergir para uma Estação de Tratamento de Esgotos, com
capacidade de 5,7 m³/s, prevista para o ano de 2016 e vazão inicial de 4,4 m³/s.

Bacia do Centro
Centro (parte) (II-RA)

A extensão total dos coletores tronco projetados foi de 23,2 km.

Bacia do Catumbi

O PDBG construiu a ETE Alegria em duas etapas, na primeira etapa a nível primário e na

Catumbí (III-RA), Santa Teresa - parte (XXIII-RA), Estácio - parte (III-RA)

segunda a nível secundário, para uma vazão de 5 m3/s.

Bacia do Timbó Faria

Como parte dos troncos afluentes a ETE ainda se encontram em construção, a ETE não

Engenho da Rainha - parte (XII-RA), Inhaúma (XII-RA), Ramos - parte (X-RA), Bonsucesso -

atingiu sua plena capacidade.

parte (X-RA), Higienópolis - parte (XII-RA), Del Castilho - parte (XII-RA), Pilares - parte (XIIIRA), Tomás Coelho -

(XII-RA), Cavalcanti - (XV-RA), Engenheiro Leal - parte (XV-RA),

Cascadura - parte (XV-RA), Piedade - parte

Sistema Pavuna / Meriti

(XIII-RA), Abolição - parte (XIII-RA), Quintino

Bocaiúva - parte ((XV-RA)

Área de Estudo

Bacia de São Cristovão

O sistema Pavuna/Meriti localiza-se em área que abrange 04 (quatro) municípios da RMRJ:

Alto da Boa Vista - parte (VIII-RA), Tijuca (VIII-RA), Andaraí (IX-RA), Grajaú (IX-RA), Vila Isabel

Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e Rio de Janeiro.

(IX-RA), Mangueira - parte (VII-RA), Maracanã (IX-RA), Praça da Bandeira (VIII-RA), São
Cristóvão - parte (VIII-RA), Rio Comprido (III-RA), Estácio - parte (III-RA), Cidade Nova -

As bacias que compõem este sistema são:

parte (III-RA), Praça da Bandeira (VIII-RA)
•

Bacia do Pavuna-Meriti 01

Bacia do Fundão

•

Bacia do Pavuna-Meriti 02

Ilha do Fundão

•

Bacia de Acarí

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

60

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

• Bacia do Rio das Pedras

Baía de Guanabara (PDBG), pelo Esgotamento Sanitário da Baixada de Jacarepaguá, além
da implantação, pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, do sistema separador na região

A bacia do Pavuna-Meriti, em grande parte de sua área, não possui rede coletora de

do Recreio dos Bandeirantes e em loteamentos, a exemplo de Santa Cruz e Campo Grande.

esgotos, sendo alguns logradouros esgotados pelo sistema de drenagem pluvial.

Nos bairros da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, a CEDAE está executando as obras do
sistema

separador de

esgotamento sanitário, com

lançamento final em emissário

Na região pertencente ao município do Rio de Janeiro existem alguns logradouros que

submarino, precedido da Estação de Tratamento da Barra. Na região do Recreio dos

possuem rede do tipo separador absoluto.

Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena, a Secretaria Municipal de Obras, através
da Fundação Rio-Águas, realizou investimentos em um sistema separador, contemplando
coleta, transporte e tratamento secundário.

O destino final dos efluentes coletados nos locais onde há rede de esgotos é a Estação de
Tratamento compacta de Acarí, com tratamento a nível secundário, pelo processo de

Ressalta-se que em 2007, conforme descrito no item 13. Análise da Gestão Operacional do

aeração prolongada. ETE Realengo atualmente desativada.

Sistema Atual, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através de convênio assinado com o Governo
A bacia do Rio das Pedras possui 70 km de rede coletora que ainda se encontra fora de

do Estado, assumiu a gestão do saneamento de 21 bairros da Área de Planejamento 5 -

carga.

AP5. O repasse ocorreu da Companhia Estadual de Água e Esgoto à Secretaria Municipal
de Obras, especificamente o esgotamento sanitário, que através da Rio-Águas, tornou-se,
então,

3.3.2.3 Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário

responsável pela operação, expansão e aperfeiçoamento dos serviços nestas

localidades (decreto “P”, nº 313, de 27 de fevereiro de 2007).
Segundo dados extraídos
Metropolitana

do

Rio

do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região

de

Guanabara (PDESRMRJ), de

Janeiro

e

Baia de

Bacias

Contribuintes

1994, a Cidade do Rio de

bacia Oeste de esgotamento sanitário do
topografia, por

das

Baía

A Tabela 3.26 informa no período compreendido entre 1996 e 2006, a população atendida,

de

quantidade de ligações, quantidade de economias ativas, volumes e extensão da

Janeiro pertence à sub-

rede coletora do sistema de esgotamento sanitário no Município do Rio de Janeiro, tendo

estado, constituída, de

à

acordo com

a

como fonte o Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental -

três sistemas: Guanabara, onde os efluentes são encaminhados para a

Guanabara e Oceano Atlântico; Jacarepaguá, em

que

Sistema

o esgotamento dos

Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, conforme segue:

efluentes vai para o Oceano Atlântico; e Sepetiba, que lança os esgotos para a Baia de
Sepetiba.
Ano

O quadro apresentado na sequência relaciona, de acordo com o Plano Diretor, as bacias de
esgotamento ou bairros e o tipo de sistema implantado.

Sistema

Guanabara

Jacarepaguá

Coletado

Tratado

Faturado

1 484 676

1 358 487

400 405

246 375

459 243

62

3 687

1997

4 683 000

...

558 993

1 501 007

1 373 430

414 275

255 135

475 230

62

3 690

1998

...

...

537 691

1 463 662

1 345 532

497 217

229 547

458 923

46

3 864

1999

5 245 510

...

577 574

1 586 136

1 449 435

467 952

240 012

467 952

51

4 416

2000

5 337 640

...

613 103

1 658 322

1 532 222

509 524

244 670

424 956

48

5 549

Bangu, Acari, Rio das Pedras,

2001

4 812 389

611 074

610 244

1 595 576

1 445 162

447 896

269 827

420 123

60

5 549

Vigário Geral, Irajá, Penha, Timbó

2002

4 863 462

624 507

624 507

1 612 738

1 460 499

407 182

269 827

407 182

66

4 045

Faria, Fundão e Alegria

2003

4 900 097

630 879

630 879

1 625 346

1 471 503

402 927

306 693

402 927

76

4 171

2004

4 932 639

636 179

636 179

1 635 206

1 481 273

371 020

306 700

371 020

83

4 192

Maior parte da área dotada de rede no

2005

5 052 729

644 809

644 809

1 641 716

1 517 336

348 923

291 896

348 923

84

4 227

sistema separador

2006

5 032 945

647 956

647 956

1 633 070

1 511 395

372 325

300 629

372 325

81

4 256

São Cristóvão, Catumbi, Mangue

Sistema Implantado

e Centro
Glória, Botafogo, Copacabana,

Notas: (1) População estimada pela CEDAE.

Lagoa e São Conrado

(2) Moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação que são atendidos pelos

Ilhas do Governador e de

serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

Paquetá

Tabela 3.26: População atendida por rede de esgoto. Fonte: disponibilizada no sítio do Armazém de Dados,

Bairros: Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Curicica, Freguesia,

Em alguns locais, há redes coletoras no

Pechincha, Taquara, Tanque, Praça Seca, Vila Valqueire, Cidade de

sistema separador, mas funcionando

Deus, Joá, Itanhangá, Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena,

isoladamente e com destino final

Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes e Grumari

independente

Já a Tabela 3.27, na sequência, também disponibilizada no mesmo sítio, apresenta no

Quase a totalidade da região não conta

período de 2000 a 2006, os principais indicadores de prestação do serviço de coleta de

Bairros: Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Barra de
Sepetiba

Residencial

552 852

Sanitário

Ilhas

Total

Extensão da
Rede de
Esgoto (Km)

...

Sanitário

Zona Sul

Ativas

% de
tratamento

4 632 000

Sub-bacia de Esgotamento

Zona Centro-Norte

Total

Volume de Esgoto
(1.000 m3/ano)

Quantidade de Economias (2)
Ativas de Esgoto

1996

Bacia de Esgotamento

Zona Norte

Quantidade de Ligagações
de Esgoto

População
Atendida (1)
(hab)

Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Santíssimo, Campo Grande,
Senador Vasconcelos, Inhoaíba e Cosmos

do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

com rede coletora no sistema separador

esgoto no Município do Rio de Janeiro, tendo como fonte, também, o Ministério das

Tabela 3.25: Bacias de esgotamento. Fonte: CEDAE.

Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento - SNIS.

Cabe frisar que este Plano não sofreu quaisquer revisões e, portanto, é o que está
atualmente em vigor.

Ano

Índice de atendimento
total de esgoto (1) (%)

Índice de coleta de
esgoto (2) (%)

Índice de tratamento
de esgoto (3) (%)

Índice de esgoto
tratado p/ água
consumida (4) (%)

Extensão da rede de Índice de Consumo de
esgoto por ligação (5) Energia Elétrica (6)
(m / lig)
(kWh/m3)

2000

91,23

...

...

...

...

...

2001

81,60

...

60,24

...

...

...

2002

81,91

90,92

66,27

60,25

7,76

...

2003

82,02

75,16

76,12

57,21

6,54

...

estão em execução, as suas respectivas obras (sempre em consonância com o Plano

2004

81,51

75,13

82,66

62,10

6,60

0,09

2005

82,91

73,81

83,66

61,74

6,57

0,11

Diretor). Dentre elas, destacam-se aquelas contempladas pelo Programa de Despoluição da

2006

82,01

84,37

80,74

68,12

6,56

0,09

No entanto, após a sua elaboração, foram desenvolvidos diversos novos projetos executivos
visando a implantação de sistemas de esgotamento sanitário, tendo sido executadas e/ou
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Notas: (1) Percentual em relação à população atendida por abastecimento de água - código SNIS I056

- Ampliação do Sistema de esgotamento Sanitário de Paquetá

(2) Razão entre o Volume de Esgoto Coletado e a diferença entre o Volume de Água Consumido e o Volume de Água Tratado Exportado - código SNIS I015

Objetivo

(3) Relação entre o Volume de Esgoto Tratado e o Volume de Esgoto Coletado - código SNIS I016

População Atendida

O sistema consistirá de uma estação elevatória de poço seco, com capacidade

(4) Razão entre o Volume de Esgoto Tratado e a diferença entre Volume de Água Consumido e o Volume de Água Tratado Exportado - código SNIS I046
(5) Razão entre a Extensão da Rede de Esgoto e a Quantidade de Ligações Totais de Esgoto - código SNIS I021

para recalcar até 100 l/s de esgotos sanitários e, eventualmente pluviais; 9.500

(6) Razão entre o Consumo Total de Energia Elétrica em Sistema de Esgotamento Sanitário e o Volume de Esgoto Coletado - código SNIS I059

m de linha de recalque subaquática com destino a estação elevatória final da

8.241

Tabela 3.27: População atendida por rede de esgoto. Fonte: disponibilizada no sítio do Armazém de Dados,

estação de tratamento de esgotos sanitário de São Gonçalo (ETE São Gonçalo

do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

II) e de substituição ou assentamento de 2.000 m de rede coletora

- Sistema de Coleta e Transporte de Esgotamento da Pavuna

Considerando-se que à exceção da AP-5 e de todas as áreas de favelas, todos os efluentes

Objetivo

sanitários são de competência da CEDAE, apresentamos como indicadores desta empresa,

População Atendida

Execução dos troncos coletores, estações
elevatórias e ligações prediais

513.000

os principais investimentos no Município do Rio de Janeiro, traduzidos no objetivo e na
população atendida, são os seguintes:

- Obras de Saneamento da Barra e Jacarepaguá
Objetivo

População Atendida

Implantação de interceptor, coletor tronco, rede coletora, estações

- Obras de Saneamento do Recreio dos Bandeirantes

elevatórias de esgoto e linha de recalque

Objetivo

População Atendida

Implantação de interceptor, coletor tronco, rede coletora, estações elevatórias e linha de recalque

63.381

385.000

3.4. Aspectos Relevantes para a Avaliação do Saneamento
- Obras de Esgotamento Sanitário na Região da Avenida Abelardo Bueno / Vila Olímpica
3.4.1. Qualidade da Água do Meio Hídrico

População Atendida

138.212

3.4.1.1 O Meio Hídrico

- Obras de Esgotamento Sanitário na Região da Península
População Atendida

A bacia do rio Guandu possui cerca de 1.395 km². A distribuição das chuvas na região é

85.400

fortemente influenciada pelo relevo. As maiores precipitações médias anuais situam-se no
domínio serrano, aonde a faixa de variação vai de 2.200 mm a 1.800 mm. Na zona de

- Assentamento de Nova Linha de Recalque da Estação Elevatória André Azevedo
Objetivo

baixada, a precipitação oscila em torno de 1.600 a 1.000 mm. Em termos gerais, a

População Atendida

precipitação cresce do litoral para as bordas da bacia, atingindo o seu ápice na serra do

Fornecimento e assentamento de 1.080 m de tubulação de PEAD de 1600

Tinguá, onde estão as cabeceiras dos rios São Pedro, Santo Antônio e D’Ouro, com índices

mm; execução de travessias por método não destrutivo nas ruas Francisco
Sá, Conselheiro Lafaiete, Bulhões de Carvalho e Avenida Vieira Souto;

200.000

acima de 2.200 mm anuais.

recomposição de pavimentação; construção de caixa de pressão com
instalação de válvula de esfera de DN = 1500 mm

Trata-se da maior Unidade de Planejamento da bacia, sendo estratégica na área e na esfera
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sob os pontos de vista de abastecimento de

- Serviço de Modernização da Estação Elevatória de São Conrado, respectivo Recalque e

água e produção de energia. Congrega a porção mais relevante dos domínios da região

Emissário por Gravidade
Objetivo

serrana e de baixada da bacia de Sepetiba. Nela estão contidos integralmente os municípios

População Atendida

de Paracambi, Japeri e Queimados. Estão também incluídos nesta UP, as parcelas dos

Assentamento de novas linhas de recalque da estação elevatória e

35.000

reforma geral

territórios de Engº Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Piraí e Rio Claro que vertem para a baía
de Sepetiba. Finalmente inclui a porção sudoeste do município de Nova Iguaçu, onde se

- Complementação dos Troncos Coletores e ETE do Sistema Alegria
Objetivo

encontra a localidade de Cabuçu.

População Atendida

Conclusão das obras do sistema secundário da ETE Alegria e
assentamento dos troncos Faria Timbó e Manguinhos, beneficiando
os bairros de Bonsucesso, Complexo do Alemão e Maré com

Esta unidade possui relevante uso industrial, e urbano, congregando as diferenciadas
500.000

dinâmicas territoriais da serra e da Baixada Fluminense. Em sua porção serrana encontram-

extensão total de 14.760 m nos diâmetros de 300 mm a 1.500 mm

se extensas áreas de solos esgotados, dominados por processos erosivos, que associados
a atividades de exploração de areais no médio e baixo curso e às cargas aportadas do

- Coleta de Esgoto da Marina da Glória

rio Paraíba do Sul, faz com que esta unidade seja a principal área de produção e transporte

Objetivo

de sedimentos da bacia. Respondendo por 75% da carga total de sedimentos que aporta

População Atendida

Coleta do esgoto nas galerias de águas pluviais dos bairros da Urca e
Flamengo, eliminando o lançamento na região da Marina da Glória

à baía de Sepetiba, da qual estima-se que 1/3 seja proveniente do rio Paraíba do Sul.

90.800

O DNOS, entre 1935 e 1941, promoveu a limpeza do rio Guandu até a sua desembocadura
e a construção de 50 km de diques marginais, desde um ponto próximo a sua foz até um

- Implantação do Tronco Coletor Cidade Nova

local pouco a jusante da confluência do rio São Pedro. As obras de transposição alteraram

Objetivo

População Atendida

radicalmente a configuração hidrográfica natural da bacia do rio Guandu. Sob os efeitos

Implantação de coletor tronco interligando o coletor da Avenida
Presidente Vargas ao coletor tronco do centro, na Avenida

desta intervenção, o ribeirão das Lages deslocou o rio Santana como formador do rio

300.000

Rodrigues Alves

Guandu, pois passou a forjar um novo nível de base na bacia. Assim, a partir de 1962, com
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a conclusão das últimas obras de transposição, o ribeirão das Lajes passou a representar o
principal formador do rio Guandu.

Tendo em vista esta nova situação, considera-se que o rio Guandu tem como afluentes pela
margem esquerda os rios Santana, São Pedro e Poços. O comprimento total do rio Guandu,
contabilizando-se o ribeirão das Lajes como formador, é de 108,5 km.

Em 1979, estudo promovido pela SERLA, atestou que a retirada de areia no rio Guandu era
indiscriminada, chegando em certos trechos a exaurir a capacidade de reposição do rio;
prosseguindo, então, com o solapamento das margens com tratores de esteira. Ainda de
acordo com o estudo, a atividade provoca o rebaixamento do fundo, abalando obras de arte
e alterando as condições de fluxo dos rios.

As características básicas do formador e de seus principais afluentes são mostradas no
quadro a seguir:

Tabela 3.28: Afluentes do Guandu e tributários. Fonte: CEDAE.

O c omp ri me nto tota l d o rio Gua nd u, c onta b iliza nd o-se o rib e irã o d a s La je s

Figura 3.66. Diagrama unifilar do curso do rio Guandu. Fonte: CEDAE.

c omo forma d or, é d e 108,5 km.

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

63

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

Os principais sistemas de abastecimento de água que atendem o Município do Rio de

Guandu Mirim, Cação Vermelho-Itá, Piraquê e no baixo curso do rio da Guarda. Destaca-se

Janeiro são:

na Região Serrana, a baixa qualidade das águas do rio Macacos, que drena os núcleos
urbanos de Paracambi e Engº Paulo de Frontin.

Sistema Guandu

Os rios da porção oeste da bacia apresentam-se em sua maioria preservados em suas
cabeceiras e com deterioração de sua qualidade apenas junto a costa quando atingem os

Utiliza águas do rio Guandu, já acrescidas das vazões provenientes dos rios Paraíba, Piraí e

núcleos urbanos do município de Mangaratiba.

Ribeirão das Lajes, devido à transposição de águas efetuada para atendimento ao
complexo de geração de energia da Light. A captação é feita no rio Guandu, próxima ao

Embora a poluição hídrica alcance níveis críticos em diversos tributários do rio Guandu, as

local onde

o Guandu, na divisa

condições de qualidade de suas águas são adequadas tanto para o abastecimento de água

dos municípios de Seropédica e Nova Iguaçu. O sistema é o grande supridor de água da

quanto para os demais usos previstos para a Classe II. Isto decorre da superioridade de sua

as linhas adutoras de Ribeirão das Lajes cruzam

3

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tratando 40 m /s.

vazão (artificial) em relação às vazões naturais de seus tributários.

Sistema Ribeirão das Lajes

É relevante a carga de sedimentos transportada pelos rios da bacia, em especial o rio
Guandu e seus tributários.

Utiliza água proveniente do Reservatório de Lajes captando no canal de fuga da usina
hidrelétrica de Fonte Nova. O sistema possui uma capacidade máxima de vazão de 5,0

As condições atuais de qualidade da água dos corpos hídricos foram avaliadas, segundo o

3

m /s, distribuída em duas linhas adutoras. A maior parcela da produção atual atende a

Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda

população que se encontra no município do Rio de Janeiro.

e Guandu Mirim, por meio dos dados das estações de monitoramento da FEEMA (atual
INEA), CEDAE e UNIRIO, e da modelagem de qualidade da água dos rios dos Poços,

As águas do sistema são de boa qualidade, recebendo apenas desinfecção.

Queimados, Ipiranga e Cabuçu.

Sistema Acari

Com relação aos dados monitorados nas estações, foram calculados índices de violação de
classe, médias, máximas, mínimas, percentis, para diversos parâmetros de qualidade da
água, definindo-se, assim, o conjunto mais crítico.

Foi o primeiro sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro que recorreu a fontes
de abastecimento localizadas fora do município. É composto de cinco subsistemas: São

Sistemas Ribeirão das Lajes e Guandu

Pedro, rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira, todos originados nas encostas dos morros
da região serrana adjacente à baixada fluminense. Suas águas são de boa qualidade,
necessitando, além de decantação simples, de desinfecção por cloro, mas possuindo uma

A água bruta apresenta grandes oscilações de cor aparente e de turbidez, tendo por

descarga disponível reduzida na época da estiagem, o que contribui para um nível de

referência os períodos climáticos opostos de estiagem (abril a novembro) e chuvas

atendimento irregular, sem capacidade atual de ampliações no fornecimento.

(dezembro a março). Pode ser observada uma grosseira relação de 1:2 entre valores de
turbidez e cor aparente na estação chuvosa, e outra de 1:3 no período de estiagem.

3.4.1.2 A Qualidade do Meio Hídrico

Introdução

As disponibilidades hídricas da bacia de Sepetiba decorrem em grande parte do aporte de
águas da bacia do Paraíba do Sul, estabelecendo alto nível de susceptibilidade da primeira
às condições ambientais da segunda. Tal fato impõe a necessidade de um sistema de
monitoramento que permita a orientação de ações quanto ao controle de poluição hídrica e
transporte de sedimentos entre as duas bacias.

Gráfico 3.14: Variação de Cor Aparente do Rio Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.

Os principais problemas associados à qualidade de água no rio Guandu são conseqüências
do grande volume de lançamento de esgotos e de lixo nos tributários e na sua própria calha,
e da turbidez causada principalmente pelas atividades de exploração de areia nos município
de Seropédica e Queimados.

A principal forma de poluição hídrica na bacia ocorre em função do lançamento de esgotos
"in natura". As áreas mais críticas quanto à poluição hídrica fluvial situam-se na porção leste
da bacia, em especial no médio e baixo curso das bacias dos rios Poços-Queimados,
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O quadro a seguir apresenta o ranking dos parâmetros com as maiores violações de classe

O pH oscila dentro de uma faixa não tão significativa, de 6,8 a 7,1, que tem como limite

2 ao longo do ribeirão das Lajes, Guandu e canal de São Francisco. Os quadros

superior, praticamente, o valor relativo à neutralidade.

subseqüentes apresentam os rankings para os rios dos Poços, Queimados, Macacos,
Ipiranga, Cabuçu, Guandu Mirim e da Guarda.

Ribeirão das Lajes

Rio

Estação

Ribeirão das Lajes

LG350

LG351

Local

à esquerda

Travessia na Rodovia Presidente Dutra

Guandu

Travessia na Estrada que vai para Japeri

A alcalinidade total, por outro lado, flutua entre limites mais abertos e por isto se apresenta
Guandu

como um potencial fator limitante à permanente condição ótima de coagulação com
substâncias inorgânicas usualmente empregadas com esta finalidade, principalmente nas

GN0200

ETA Guandu

Canal de São

valores mais elevados, e que se relacionam à estação chuvosa.

Francisco

ocasiões em que são exigidas eficiências máximas de todas as operações unitárias de
tratamento, isto é, justamente quando a cor aparente e a turbidez se colocam segundo seus

SF080

Parâmetro

1

Coli fecais

% Violação
53,0

2

Mercúrio

15,10

3

Fósforo total

9,00

4

Cobre

7,90

5

Cianeto

7,80

1

Coli fecais

61,40

2

Mercúrio

14,90

3

Fósforo total

11,50

4

Cobre

11,10

5

Fenóis

9,80

1

Coli fecais

88,70

2

Fósforo total

19,70

3

Fenóis

11,50

4

Mercúrio

9,80

5

Cobre

9,70

1

Coli fecais

95,00

2

Fósforo total

30,70

3

Manganês

12,40

4

Fenóis

11,60

5

Cobre

11,30

1

Coli fecais

85,00

2

Ferro lol

35,30

3

Fósforo total

32,10

4

Manganês

20,00

5

Chumbo

15,60

Estrada após a ponte do Arroio, Ponte Coberta virar

Gráfico 3.16: Variação de pH do Rio Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.
GN0201

Ranking de Violação

Travessia na Avenida João XXXIII

Tabela 3.29. Ranking dos parâmetros com as maiores violações de classe 2 - Rio Guandu, Ribeirão das Lajes
e Canal de São Francisco. Fonte: CEDAE.

Gráfico 3.17: Variação de Alcalinidade Total do Rio Guandu no período 2000-2001. Fonte: CEDAE.
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Cabuçu

Rio

Ipiranga

CU0650

Poços

IR0251

Queimados

Local

Travessia antiga Rio-São Paulo

Travessia antiga Rio-São Paulo

Dutra

Queimados

QM270

Confluência Poços

Qm271

Macacos

Ranking de Violação

Parâmetro

% Violação

1

Fósforo total

99,30

2

Coli fecais

98,50

3

OD

95,60

4

Manganês

94,70

5

DBO

73,80

1

Fósforo total

99,30

2

Coli fecais

98,60

3

Manganês

96,10

4

OD

95,00

5

DBO

75,70

1

Fósforo total

98,70

2

Coli fecais

98,60

3

Manganês

87,10

4

OD

85,60

5

DBO

36,80

1

Fósforo total

100,00

2

Coli fecais

100,00

3

OD

98,00

4

Manganês

97,60

Travessia na Rodovia Presidente

PO290

5

DBO

91,40

1

Fósforo total

100,00

2

Coli fecais

100,00

3

OD

97,40

4

Manganês

96,50

5

DBO

96,20

1

Fósforo total

95,90

2

Coli fecais

95,50

3

Manganês

79,30

4

OD

73,90

5

DBO

61,20

1

Ferro solúvel

28,70

2

Níquel

13,33

3

DBO

7,14

4

Cobre

6,67

5

Zinco

6,67

Figura 3.68. Valores médios de fósforo total ao longo dos pontos de medição

Travessia na Rodovia Presidente
Dutra

MC0410

de Lajes

Reservatório

Estação

Próximo à foz

LG0399

Barragem

Fonte: UniRio

Tabela 3.30. Ranking dos parâmetros com as maiores violações de classe 2 - Rios Cabuçu, Ipiranga, Poços,
Queimados e Macacos e Reservatório de Lajes. Fonte: CEDAE.

A análise das violações de classe ao longo dos principais rios da bacia do Guandu mostrou
que o conjunto de parâmetros mais críticos - OD, DBO, fósforo total e coliformes fecais está relacionado aos despejos de origem orgânica. São observadas, também, elevadas
violações de classe de manganês nos afluentes. As elevadas concentrações deste

Figura 3.69. Valores médios de OD ao longo dos pontos de medição.

parâmetro na água podem estar relacionadas ao tipo de solo da bacia. Com relação aos

Fonte: UniRio

metais pesados, foram verificadas pequenas violações de classe de mercúrio, cobre
e chumbo no rio Guandu.

A análise das condições de qualidade da água, através do ranking dos parâmetros com os
maiores índices de violações de classe mostrou os parâmetros em situação mais crítica na

Com relação ao reservatório de Lajes, as análises de qualidade da água tiveram como base

bacia.

os dados de monitoramento da UNIRIO em 2001 e 2002. A figura a seguir, apresenta a
localização dos pontos de amostragem. As figuras subseqüentes mostram os valores

A classificação do estado atual de qualidade da água dos corpos hídricos, segundo a

médios de fósforo total e OD nos pontos de medição. Vale ressaltar que o ponto no 1

CONAMA 357, foi efetuada com base nos seguintes critérios:

localiza-se logo a jusante da saída do túnel de Tocos e o ponto 8 próximo ao clube de
pesca.

- Nas estações de monitoramento disponíveis, foi calculada a média da série histórica de
cada parâmetro considerado mais crítico e determinação da classe atual de acordo com a
CONAMA 357;
- Cálculo do índice de violação de cada classe da CONAMA 357, admitindo-se uma violação
igual ou inferior a 10% para determinação da classe atual;
- Escolha do critério com resultado mais crítico.
- Associação do trecho de rio com a classe atual resultante dos parâmetros das estações de
monitoramento

As figuras a seguir apresentam a classificação atual dos corpos d’água da bacia nos locais
das estações de monitoramento, para os parâmetros DBO, OD, fósforo total e coliformes
fecais.

Figura 3.67. Localização dos Pontos de Amostragem. Fonte: UniRio, 2006.
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Sistema Acari

A inexistência de qualquer processo de tratamento instalado com vistas à remoção dos
poluentes naturais principais, turbidez e cor aparente, fez com que CEDAE prescindisse até
então de executar o monitoramento da qualidade da água bruta de todos os subsistemas,
ou de conjuntos deles, dada a equivalência que têm os valores investigados daqueles dois
parâmetros para as águas bruta e tratada.

3.4.2 Aspectos Epidemiológicos

Os investimentos em saneamento são considerados como redutores dos custos com

Figura 3.70. Rio Guandu - DBO: Valores máximos, médios, mínimos, percentuais de 75%, 50% e 25%.

saúde. A priorização e o direcionamento de recursos para aplicação em redes de
saneamento são normalmente baseados nos principais indicadores aqui apresentados taxas de incidência, mortalidade e letalidade.

As categorias de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, segundo a
forma de transmissão induzindo às principais estratégias para seu controle são
apresentadas na figura 3.74.

Figura 3.71. Rio Guandu - OD: Valores máximos, médios, mínimos, percentuais de 75%, 50% e 25%.

Figura 3.72. Rio Guandu – Coliformes Fecais: Valores máximos, médios, mínimos,
percentuais de 75%, 50% e 25%.

Figura 3.74. Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI.

Foram considerados os dados referentes ao número de casos das doenças com os dados
notificados/investigados no Município do Rio de Janeiro, cujas causas estariam diretamente
relacionadas ao sistema de saneamento ambiental inadequado.

Os

dados

notificados/investigados

permitem

a

construção

de

taxas

de

incidência, mortalidade e letalidade que expressam respectivamente risco de adoecer, de
morrer e a gravidade da doença. As taxas são calculadas segundo as fórmulas:

• Taxa de Incidência = nº de casos/população X 100.000 habitantes;
• Taxa de Mortalidade = nº de óbitos/população X 100.000 habitantes, e

Figura 3.73. Rio Guandu – Fósforo Total: Valores máximos, médios, mínimos, percentuais de 75%, 50% e 25%.
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• Taxa de Letalidade = nº de óbitos pelo agravo / nº de casos do agravo X 100
(expresso em percentual).

As doenças consideradas para o caso do Município do Rio de Janeiro foram
dengue, leptospirose,

leishmaniose e

avaliaremos

hepatite

A,

nas quais

os aspectos epidemiológicos.

Diarréias de diversas causas, febres entéricas, conjuntivites, micoses superficiais,
helmintíases e teníases, não são doenças de notificação compulsória, por isto não se pode
Figura 3.77: casos, óbitos, taxa de incidência, taxa de mortalidade e taxa de letalidade pelas DRSAI por

produzir taxas.

contato com a água – Município do Rio de Janeiro.

No Município do Rio de Janeiro não ocorrem casos autóctones de malária, febre amarela e
doença de Chagas. São verificados apenas casos importados, ou seja, a fonte de infecção
não está no município.

A filariose, tracoma e doença de Chagas são doenças que não ocorrem no Município do Rio
de Janeiro.

Figura 3.78: casos, óbitos, taxa de incidência, taxa de mortalidade e taxa de letalidade pelas DRSAI de
transmissão feco-oral – Município do Rio de Janeiro.

3.4.2.1 Aspectos epidemiológicos da Hepatite A

A hepatite A é uma doença endêmica no Brasil e na América Latina. Com as melhorias das
condições sanitárias e

higiênicas, observa-se uma

mudança do

padrão de

alta

endemicidade para o de média endemicidade, principalmente nos grandes centros urbanos,
uma vez que o modo de transmissão do HAV se dá por via fecal-oral, através de água ou
alimentos contaminados.

Figura 3.75: casos, óbitos, taxa de incidência, taxa de mortalidade e taxa de letalidade pelas DRSAI –
Município do Rio de Janeiro.

Estudos soroepidemiológicos realizados na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, e adjacências,
utilizando populações restritas, de baixa renda, relatam a prevalência de soropositividade
para hepatite, mostrando que, em crianças de três anos de idade, a prevalência era de
4,5%; aos 10 anos, entre 41 e 57%, e aos 18 anos, de 75%, caracterizando a média
endemicidade.

Em virtude da mudança do padrão epidemiológico e clínico da hepatite A, advindo do
declínio da endemicidade, cresce a probabilidade de ocorrência de casos com maior
morbimortalidade pela infecção, sendo relevante considerar a possibilidade da utilização do
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) para seu monitoramento. Por
outro lado, o modo de transmissão da hepatite A aponta para a pertinência de se conhecer
a vulnerabilidade sócio-ambiental de áreas geográficas, a fim de compreender os padrões
epidemiológicos da endemia.

3.4.2.2 Aspectos epidemiológicos da Leptospirose

Figura 3.76: casos, óbitos, taxa de incidência, taxa de mortalidade e taxa de letalidade pelas DRSAI de

A leptospirose é uma zoonose, ocorre em várias regiões e acomete diversas espécies de

transmissão por vetor – Município do Rio de Janeiro.

animais. Os seres humanos são infectados acidentalmente. Em ambiente urbano os
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principais reservatórios são os roedores sinantrópicos (vivem próximos aos homens), entre

A leptospirose em áreas urbanas tem sua freqüência de ocorrência fortemente influenciada

os quais o Rattus norvegicus (ratazana ou rato de esgoto) é um dos mais importantes.

por condições ambientais e de infraestrutura urbana sendo o investimento em saneamento

A leptospira é expelida através da urina dos animais.

básico uma das intervenções importantes para a prevenção da transmissão desta doença.

A transmissão ao homem pode ocorrer por exposição direta ou indireta à urina de animais
infectados, através do contato com água e lama contaminadas. É necessária a via hídrica,
porque a leptospira depende deste meio para sobreviver.

A manipulação de tecidos animais e a ingestão de água e alimentos contaminados são vias
de transmissão menos importantes. A transmissão de pessoa a pessoa é muito rara. A
penetração do agente patógeno ocorre pela pele com lesões ou mucosas da boca, narinas
e olhos. Pode penetrar também através de pele íntegra, quando imersa em água por muito
tempo, por alteração da sua permeabilidade (Ministério da Saúde, 1995).

O número de casos humanos pode ter variação nos períodos do ano e entre os anos com
maiores índices pluviométricos, sendo que em áreas urbanas, o maior contato com o
microrganismo se relaciona principalmente a enchentes e inundações.

A cidade do Rio tem situações topográficas e características de ocupação urbana, junto a
condições inadequadas de moradia de parte da população, que podem ampliar as
possibilidades e intensidade do contato

entre o agente patógeno da leptospirose,

reservatórios e indivíduos suscetíveis.

Na área urbana planejada da cidade existem instalações de escoamento de águas
de chuva, mas algumas com ligações clandestinas de esgoto. O acúmulo de lixo e terra
que acaba por cair nos bueiros pode obstruir a canalização. Na ocorrência de chuvas
mais

fortes, se o escoamento for deficiente, ocorre transbordamento de água de chuvas
misturada com esgoto, incluindo os cursos d’água que também servem como destino final
Figura 3.79. Roteiro da Investigação Epidemiológica da Leptospirose.

de esgotos da cidade. A urina das ratazanas que vivem no subsolo da cidade, galerias de

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde / MS.

esgoto e drenagem, é misturada às águas de chuvas e lama nas inundações.

3.4.2.3 Aspectos epidemiológicos das Leishmanioses.

Nas áreas com ocupação irregular, as vias de escoamento de água de chuva podem ser
inadequadas ou inexistentes, com valões à céu aberto como receptores de água de chuva e

A leishmaniose é uma doença típica da falta de saneamento básico e de vacinação.

esgoto.

Pesquisa realizada pelo Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, feita
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostra que os pretos e os pardos

A irregularidade da ocupação do solo, principalmente em encostas, dificilmente permite

são a maioria absoluta das mortes por leishmaniose (58,1%).

espaço para tubulações subterrâneas de drenagem com diâmetro necessário, sendo
a drenagem feita pela superfície em

canaletas, onde

pode

acumular-se lixo e

As leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por protozoários do gênero

ocorrer escoamento de ligações domiciliares de esgoto. Em áreas planas, muito baixas ou

Leishmania e da família Trypanosomatidae. De modo geral, essas enfermidades se dividem

beira de rios, com instalações de esgoto e drenagem inadequadas ou inexistentes, pode

em leishmanioses tegumentares, que atacam a pele e as mucosas, e viscerais, que atacam

ocorrer o não escoamento das águas de chuva e retorno nas tubulações de esgoto.

os órgãos internos. O protozoário, ou parasito, é transmitido ao homem (e também a outras
espécies de

A prevenção da transmissão se baseia na eliminação dos roedores em reservatórios, que

mamíferos) por insetos vetores ou transmissores, conhecidos como

flebotomíneos.

implica em além de medidas de combate aos ratos, alterar as condições que propiciam a
sobrevivência e reprodução destes animais, isto é, a retirada do lixo orgânico, restos de

Nas

comida e entulhos do ambiente de moradia que possam abrigar suas colônias. Além disto,

aspectos: quando há o deslocamento do inseto transmissor das florestas para bairros

evitar a estagnação de água de chuva e o contato com esgoto, através da instalação de

próximos à mata, ou, simplesmente, pela ação de flebotomíneos adaptados a áreas

redes de esgoto e drenagem de forma adequada em todas as áreas da cidade.

arborizadas, periféricas à cidade. Um exemplo para o primeiro caso ocorre quando o
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perímetro urbano invade a floresta de modo desordenado. Ao ocorrer desmatamento nos

A ação mais simples para se prevenir a dengue é evitar o nascimento do mosquito, já que

limites urbanos para a construção de

não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação. Para isso, é preciso

novas habitações, os animais silvestres das

proximidades morrem ou fogem,
flebotomíneos

sem suas

o

que

deixa

fontes alimentares

os

eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução.

naturais.

Conseqüentemente, o inseto vai buscar nos animais domésticos e no homem o sangue

A regra básica é não deixar a água, mesmo quando limpa, parada em qualquer tipo de

necessário para a sua sobrevivência, levando consigo o protozoário.

recipiente.

Como a proliferação do mosquito é rápida, além das iniciativas governamentais, é
No segundo caso, o vetor transmissor da doença já está adaptado ao espaço próximo aos

importantíssimo que a população também colabore para interromper o ciclo de transmissão

domicílios. Angra dos Reis e diversas localidades de Paraty, ao sul do Estado do Rio de

e contaminação. Para se ter uma idéia, em 45 dias de vida, um único mosquito

Janeiro, são exemplos clássicos, onde as transmissões urbanas são mais comuns.

pode contaminar até 300 pessoas.

A presença das leishmanioses tegumentares, porém, em bairros completamente urbanos
é praticamente impossível. No máximo, ela pode

ocorrer em bairros periféricos com

Então, a dica é manter recipientes, como caixas d’água, barris, tambores, tanques e

presença de matas alteradas, como em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro.

cisternas, devidamente fechados. E não deixar água parada em locais como: vidros, potes,
pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados,

O combate à transmissão das leishmanioses tegumentares é difícil. O tratamento precoce

bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério,

dos casos ainda deve permanecer como prioridade do programa de controle desta

folhas de plantas, tocos, bambus e buracos de árvores, além de outros locais em que a

endemia. Quanto às ações preventivas, é necessário haver uma adequação das atividades

água da chuva é coletada ou armazenada.

de controle às condições de cada local atingido pela doença. As pesquisas e a política de
enfrentamento contra a enfermidade devem ser adaptadas para cada região, não existindo

É bom lembrar que o ovo do mosquito pode sobreviver até 450 dias, mesmo se o local onde

uma fórmula geral. Contudo, uma coisa é certa: o alastramento do mal está intimamente

foi depositado o ovo estiver seco. Caso a área receba água novamente, o ovo ficará ativo e

ligado ao desequilíbrio ambiental, tema que deve ser sempre tratado como prioridade.

pode atingir a fase adulta em um espaço de tempo entre 2 e 3 dias. Por isso é importante
eliminar água e lavar os recipientes com água e sabão.

Diferentemente das tegumentares, a visceral pode inclusive atingir bairros bem urbanizados
e centrais. Em virtude do desmatamento, da migração de populações e das mudanças

3.4.3 População mais Vulnerável

sociais e ambientais ocorridas nas últimas décadas, a leishmaniose visceral, antes silvestre,
tornou-se uma doença urbana - apesar de ainda existir em focos rurais. Chega a uma

A falta de saneamento tem conseqüências muito graves para a qualidade de vida

cidade, segue a malha rodoviária, infectando as populações de beira de estrada, até atingir

da população, principalmente aquelas mais pobres. No município do Rio de Janeiro

a periferia da próxima cidade.

isto é facilmente constatado nas populações de

baixa renda,

especialmente em

assentamentos irregulares.
3.4.2.4 Aspectos epidemiológicos da Dengue

Quando se trata de saneamento não se fala apenas do esgoto sanitário. Conforme a
A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma

definição da Lei nº 11.445/2007, saneamento básico é um conjunto de serviços,

clássica, e grave quando se apresenta na forma hemorrágica.
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento
A dengue é, hoje, a mais importante arbovirose (doença transmitida por artrópodes) que
afeta o homem

sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e a drenagem e o manejo das águas

e constitui-se em sério problema de saúde pública no mundo,

pluviais urbanas.

especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor.

Uma variável do saneamento básico que merece atenção é o esgotamento sanitário, pois
sua coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada são fundamentais para a

A transmissão se faz pela picada do Aedes aegypti, no ciclo homem - Aedes aegypti homem. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito fica apto a transmitir o vírus,

melhoria do quadro de saúde da população do município, sendo esta uma das principais

depois de 8 a 12 dias de incubação. A transmissão mecânica também é possível, quando o

fontes de doenças e contaminação das águas.

repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta num hospedeiro suscetível
próximo. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com

Segundo dados de 2008, do Instituto Trata Brasil, cerca de 50% da população brasileira não

uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento.

possui esgoto tratado

e a classe “E” é a mais afetada pela falta de rede

de

esgoto, chegando a 70% da população sem acesso.
Tem sido observado um padrão sazonal de incidência coincidente com o verão, devido à
maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura nessa estação. É mais comum nos

Vale destacar que os investimentos em saneamento têm um efeito direto na redução dos

núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais ou resultantes da ação

gastos públicos com serviços de saúde, e segundo o “Projeto Esgoto é Vida”: para cada R$

do ser humano. Entretanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade desde que exista

1,00 (um real) investido no setor de saneamento economiza-se R$ 4,00 (quatro reais) na

população humana susceptível, presença do vetor e o vírus seja introduzido.

área de medicina curativa.
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No início do Século XIX, a população era de cerca de 44.000 habitantes, às quais se

3.4.4 Adensamento Urbano da População

somariam 10.000 pessoas que acompanhavam a Corte Portuguesa em fuga da Europa
(KAUFFMANN, 2003). Novas necessidades materiais surgiram visando atender aos anseios

Em 1555, uma expedição francesa comandada pelo Vice-Almirante Villegagnon formou uma

de uma nova classe social, o que provocou mudanças substanciais na cidade (IPP, 2008).

pequena colônia na Baía de Guanabara, construindo o forte de Coligni (Figura 3.80). Em 1º

Além da construção de diversas residências, foram feitas melhorias em saneamento urbano,

de março de 1565 foi fundada pelos portugueses a cidade de São Sebastião do Rio de

abastecimento de água e transporte. A abertura dos portos e os tratados de comércio, o

Janeiro, na entrada da Baía de Guanabara, junto ao Morro Cara de Cão. Dois anos depois,

movimento de importação e exportação cresceu e o Rio de Janeiro passou a desempenhar

foi transferida para o Morro do Castelo, onde se estabeleceram os jesuítas; neste mesmo

importante função de entreposto comercial nas rotas marítimas internacionais (SMU, 2010).
A cidade passa então a ser um pólo de atração para o restante do país, tendo um aumento

ano, foram expulsos os franceses que ali chegaram. (SMU, 2010)

de sua população, justificando a necessidade de intervenções (IPP, 2008).

O reduzido núcleo urbano que havia, era formado por um conjunto de vias de traçado
regular, ocupando as partes secas da várzea entre os Morros do Castelo, de São Bento, da
Conceição, e de Santo Antônio, sem ainda a necessidade de graves intervenções no
ambiente natural (KAUFFMANN, 2003)

Figura 3.82. Plano da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, com adaptações.
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

Figura 3.80. Mapa da França Antártica em 1558. Autor: DUVAL. Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

Os logradouros foram ampliados e houve melhorias no centro. A malha urbana chega à

Do século XVII ao XVIII, a cidade expande pela planície até o Campo de Santana (Figuras

Cidade Nova, Mata-Porcos, Catumbi e São Cristóvão (Zona Norte) e à Glória, Catete (Figura

3.81 e 3.82). Em 1641 tem-se registro de uma das primeiras obras de saneamento da

3.83), Botafogo e Laranjeiras (Zona Sul). Instalam-se as chácaras, construções em centro de

cidade: a construção da “Vala” para escoar as águas da Lagoa de Santo Antônio,

lote, nas grandes propriedades fracionadas situadas nas periferias. Até 1818, a população

posteriormente transformado em

atinge 110.000 habitantes (KAUFFMANN, 2003).

um

Largo

(KAUFFMANN, 2003).

Também

foram

conduzidas as águas do rio Carioca e de pequenos mananciais para cada vez mais longe,
construindo-se chafarizes para que a população se abastecesse. Com as doações das
sesmarias, os engenhos instalaram-se nas terras de cultivo em cujos caminhos se
delineavam os eixos do futuro crescimento urbano.

A produção do açúcar, principal

atividade econômica nos séculos XVI e XVII, impulsionou as atividades comerciais
e portuárias, que por sua vez contribuíram para a expansão da cidade. Esta cresceu
e adensou à

medida

que

se

consolidava

como

centro

econômico

e

comercial.

Posteriormente, a atividade mineradora de Minas Gerais fez da cidade um movimentado
ponto de intercâmbio com Portugal em meados do século XVIII. De 12.000 habitantes em
1730, a população foi para aproximadamente 30.000 em 1760 (KAUFFMANN, 2003).

Figura 3.83. Vista geral do Catete em 1862. Adaptado de CASTRO. Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

Ao final do Século XIX, o Rio de Janeiro alcança em torno de 500.000 habitantes. O sistema
regular de transporte favoreceu a expansão da cidade, “encurtando” as distâncias (SMU,
2010). A cidade expande com residências ainda com um ou dois pavimentos para a Zona
Sul (Botafogo retratado na Figura 3.85), até Copacabana e em direção à Zona Norte e ao
longo da linha férrea, surgindo os subúrbios, para onde a população pobre começa a ser
direcionada se afastando do centro.

Com a abolição da escravatura, a migração para a cidade intensificou-se e evidenciou os
contrastes sociais. Surge a primeira favela com a ocupação do Morro da Providência, na

Figura 3.81. Trecho da Planta Hidrográfica do Rio de Janeiro em 1775. Autor: VILHENA, Luís dos Santos.
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.
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A população segue crescendo; primeiro, praticamente dobrando de 1920 (1.158.000
pessoas) a 1950 (2.377.000 habitantes); e crescendo praticamente 50% desta década a
1960 (3.200.000 habitantes).

Continuam os desmontes de morros e aterros do litoral, gerando diversos impactos.
As favelas continuam a proliferar, em “convivência pacífica” com as áreas nobres. Pela falta
de habitações e transporte de massa, as favelas proliferaram nas zonas sul, norte e
subúrbio, principalmente pela proximidade com o local de trabalho. a construção de
conjuntos habitacionais beneficiou poucos (SMU, 2010).
Figura 3.84. Panorama apresentando os bairros da Glória e Catete, na cidade do Rio de Janeiro, com
adaptações. Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

Acentua-se o processo de renovação urbana com verticalização de bairros (Copacabana e
Centro principalmente), com gradual substituição dos sobrados por prédios de 4 a 5

Segundo KAUFFMANN (2003, p 35), é importante lembrar que “até esta época as construções

pavimentos e, posteriormente, por prédios de 8 a 12 pavimentos (SMU, 2010). A defasagem

residenciais ainda eram predominantemente de um ou dois pavimentos situadas em centro
de terrenos recém

do suprimento dos serviços de saneamento, por consequência, aumenta.

fracionados das grandes propriedades. Este processo de loteamento foi se

intensificando, os lotes e as casas se tornando cada vez menores e posteriormente (século XX)

Entre 1950/60, diminuiu o crescimento industrial do Rio e, por conta do crescimento do

foram sendo substituídas por prédios multifamiliares com vários pavimentos (...)”.

parque industrial paulista, o Porto de Santos ganha importância sobre o Porto do Rio. Com a
Apesar de continuarem sendo executadas obras de melhorias, como água encanada,

transferência do governo federal para Brasília, a cidade perdeu as funções como centro

iluminação a gás e a implantação de telégrafos e telefones, as condições de higiene da

administrativo e se mantém como centro de serviços (SMU, 2010).

cidade são absolutamente precárias e calcadas na mão-de-obra escrava. Por outro lado, as
tecnologias visando o atendimento às necessidades das aglomerações urbanas ainda não
estavam suficientemente desenvolvidas (IPP, 2008).

No início do Século XX, a população da cidade segue aumentando: em 1906 eram 800.000
habitantes, passando a 1.158.000 em 1920.
As gestões de Pereira Passos e seus sucessores, no início da República, foram marcadas
por uma uma política sanitarista e de renovação urbana. A cidade sofreu uma reforma
urbana sem precedente, com reflexo econômico na transferência e adaptação do porto do
Rio

(IPP,

2008).

Diversos

prédios

e

habitações

populares

foram

demolidas,

morros arrasados, aterros de pântanos e da orla, em nome da sanitização e organização da
cidade.

Grandes avenidas foram abertas, entre elas a Franciso Bicalho e a Avenida Central no
Centro

da

cidade

e

a

Avenida

Atlântica

em

Copacabana,

privilegiando

Figura 3.85. Botafogo na década de 1910. Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

essas

regiões (KAUFFMANN, 2003). Surgem mais favelas (São Carlos e Previdência), desta vez
porque as residências demolidas não foram repostas (SMU, 2010). Com a ocupação

De 1960 a 1980, o processo de urbanização continuou extremamente rápido, expandindo

progressiva da Zona Sul e das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, as indústrias

sua malha urbana e consolidando o município do Rio de Janeiro e proximidades como área

têxteis

metropolitana (PCRJ, 2008). O crescimento populacional e de construções foi adensando e

foram transferidas para

o subúrbio, carregando consigo a urbanização desses

espaços. Iniciou-se a integração urbana com a Baixada Fluminense, “contribuindo para a

expandindo cada vez mais a cidade então também na direção oeste (Barra da Tijuca e

consolidação de uma estrutura núcleo-periferia que perdura até hoje” (ABREU, 1987).

Jacarepaguá) e periferias. A renovação urbana se manteve e se consolidaram vários sub
centros. Foram elaborados planos urbanísticos para a cidade: Doxíades (1961 - 65) e PUB

Continuam a renovação, adensamento e verticalização de áreas da cidade, sendo que os

RIO (1977) e o Pit Metrô (1977), além do Plano Lucio Costa para a Barra da Tijuca e Baixada

serviços de saneamento continuam insuficientes. A dotação dos serviços públicos vinha

de Jacarepaguá (1965-71). Continuaram as intervenções na malha viária, bem como as

sempre depois do surgimento das necessidades da maioria da população, de maneira que

remoções de favelas. Aumentaram os desequilíbrios, as desigualdades sociais e a

a problemática urbana se acentuava, e era imperativa uma nova intervenção. Elabora-se

problemática urbana, principalmente com a crise econômica ao final do período

então o plano urbanístico Agache (1927).

(KAUFFMANN, 2003).
Para atender à política de incentivo à industrialização, foram definidas áreas industriais em

Na década de 1970, foi construída a Auto-estrada Lagoa-Barra. Ali começam a surgir os

São Cristóvão e em bairros da periferia. Isso intensificou bastante a expansão da malha

conjuntos de edifícios segregados, com área de lazer privativa e esquema de segurança

urbana nessa direção, embora a região não contasse com os serviços necessários de infra-

(SMU, 2010).

estrutura urbana.
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As favelas em 1974 correspondiam a 16% do total da população, que em 1980 chegou a

3.4.5 Áreas Favelizadas

5.090.723 habitantes. Depois da década de 1980, houve diminuição da velocidade de
O desafio da realização de intervenções de Abastecimento de Água e Esgotamento

crescimento da cidade (ver figura 3.36), mas a expansão continuou na direção da Barra da

Sanitário em regiões favelizadas no Município do Rio de Janeiro, melhorando a infra-

Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, com os condomínios fechados (KAUFFMANN, 2003).

estrutura

urbana

na

cidade,

as condições

de

vida

nestas

regiões

e

integrando

estas comunidades à cidade formal é responsabilidade da Prefeitura da Cidade.

Estas intervenções são realizadas através dos Programas de Saneamento, conhecidos
como:

•

PROAP - Programa de Assentamentos Populares

•

Favela Bairro

•

Morar Legal

•

Morar Carioca

Dentre as inúmeras intervenções realizadas no município, podemos destacar as ações do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, juntamente com o Pró-Moradia:
Gráfico 3.18. Crescimento Populacional do Município do Rio de Janeiro. Fonte: IBGE.

Complexo do Alemão

A insatisfação social cresceu com os problemas urbanos, acentuando debates sobre
qualidade de vida. A população passou a desempenhar papel mais ativo nas reivindicações
por melhores condições. O Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (1992)
contemplou parte destes anseios. Nele, definem-se os Projetos de Estruturação Urbana

Comunidades: Joaquim de Queiroz e Nova Brasília.
População beneficiada: 64 mil moradores.
Intervenções: redes de água, esgoto e drenagem, pavimentação de ruas, duas creches para
120 crianças, dois postos do Programa Saúde da Família, dois centros comerciais, áreas de
lazer, contenção de encostas, iluminação pública, arborização e uma quadra poliesportiva.

(PEU), adequando as diretrizes do Plano Diretor à dinâmica de ocupação do solo de cada
local (RIO DE JANEIRO, 1992). A preservação e recuperação do ambiente natural e

Manguinhos

construído e a urbanização de favelas passaram a temas de discussão e de implementação

Comunidades: CHP2, Vila Turismo, Parque João Goulart, Vila União, Mandela de Pedra, e os

de programas públicos.

conjuntos habitacionais Nelson Mandela e Samora Machel.
População beneficiada: 46 mil moradores.

Em 1984, foi implantado o "Corredor Cultural", projeto que visa recuperar o centro histórico

Intervenções: redes de água, esgoto e drenagem, cinco estações elevatórias de esgoto,

do Rio. Na década de 1990, são lançados os Projetos Favela-Bairro e Bairrinho, com

pavimentação de ruas, construção de quatro creches, áreas de esporte e lazer, iluminação

atuação até os dias de hoje (SMU, 2010). Em 2004 diversos PEUs são elaborados e em

pública, arborização, um posto do Programa Saúde da Família e praças.

2006, o Plano Diretor sofre revisão.
Colônia Juliano Moreira (Jacarepaguá)

Os problemas urbanos, entretanto persistiram e o século XXI se inicia com o grande desafio

População beneficiada: 21,8 mil moradores.

de se buscar o desenvolvimento sustentável. O fato de a cidade ser sede da Copa do

Intervenções: estão previstas a urbanização da região e implantação de infraestrutura,

Mundo

inclusive das comunidades Entre Rios – onde foram concluídas as obras e o Espaço de

de

2104

e das Olimpíadas

de

2016

torna

mais

urgente

à resolução

Desenvolvimento Infantil (EDI) Zilda Arns – Arco-Íris, Vale do Ipê, Caminho da Creche,

dessas deficiências.

Parque Dois Irmãos, Curicica 1 e Nossa Senhora dos Remédios; a canalização e retificação
dos rios Engenho Novo e Areal; a construção de 1.665 moradias e regularização fundiária

Atualmente, observa-se que as tendências populacionais tendem à desaceleração, devido à

da área com entrega dos títulos de propriedade. Também está programada a preservação

queda das taxas do crescimento demográfico (PCRJ, 2008).

da memória local com a recuperação do aqueduto e do centro histórico, onde será criado o
Museu Bispo do Rosário, no antigo Pavilhão 1.

Percebe-se uma tendência de esvaziamento de algumas regiões, como São Cristóvão,
Centro e Rio Comprido (PCRJ, 2008), apesar dessas regiões continuarem bem adensadas

Comunidades na Tijuca

(Figura 3.86).

Comunidades: Tijuaçu, Mata Machado, Borel, Formiga; no Complexo do Turano, nas
comunidades do Rodo, Bispo, Matinha, Pantanal, Sumaré, Liberdade e Chacrinha.
População beneficiada: 38,5 mil moradores.
Intervenções: obras de pavimentação de ruas; implantação de redes de água, esgoto e
drenagem; contenção de encostas; criação de áreas de lazer; iluminação e paisagismo.

Areal (Guaratiba)
Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;
coleta de lixo, iluminação pública; obras de contenção; criação de áreas esportivas e de
lazer; e paisagismo.
Domicílios: 746
População beneficiada: 2.620 moradores.

Figura 3.86. Densidade demográfica em 2000. Fonte: IPP (2006).
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Azevedo Lima e Santos Rodrigues (Rio Comprido)
Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;
coleta de lixo, iluminação pública; obras de contenção; criação de áreas esportivas e de
lazer; paisagismo; edificações e marco limítrofe.
Domicílios: 1.454
População beneficiada: 5.119 moradores.

Nova Divinéia, Borda do Mato, Parque JK e Parque João Paulo II (Grajaú)
Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;
coleta de lixo, iluminação pública; obras de contenção; criação de áreas esportivas e de
lazer; e paisagismo.
Domicílios: 1.597
População beneficiada: 5.366 moradores.

Vila Esperança (Acari)

Figura 3.87. Mapa Geral de Intervenções da Prefeitura em Áreas Favelizadas do Município. Fonte: PMRJ.

Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;
coleta de lixo, iluminação pública; obras de contenção; criação de áreas esportivas e de

Área de Planejamento 1 – AP1

lazer; paisagismo e edificações.
Domicílios: 2.164
População beneficiada: 5.396 moradores.

Vila Rica de Irajá (Acari)
Intervenções: implantação de

redes de

água, esgoto e drenagem; pavimentação;

iluminação pública; obras de contenção; e edificações.
Domicílios: 3.618
População beneficiada: 14.472 moradores.

Vila João Lopes (Realengo)
Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;
coleta de lixo, iluminação pública; obras de contenção; criação de áreas de lazer
e paisagismo; construção de creche e de 02 unidades habitacionais.
Domicílios: 988
População beneficiada: 3.952 moradores.

Vila Catiri (Bangu)
Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;

Figura 3.88: Intervenções da Prefeitura em áreas favelizadas do município – AP1. Fonte: PMRJ.

iluminação pública; obras de contenção; criação de áreas esportivas e de lazer; paisagismo;
e edificações.
Domicílios: 1.587
População beneficiada: 3.648 moradores.

Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)
Intervenção: construção de 117 unidades habitacionais.
Guarabu (Ilha do Governador)
Intervenções: implantação de redes de água, esgoto e drenagem; pavimentação de ruas;
coleta de lixo, iluminação pública; obras de contenção; construção de creche e de
60 unidades habitacionais; criação de áreas esportivas e de lazer; e paisagismo.
Domicílios: 2.127
População beneficiada: 8.508 moradores.

Ainda relativo às intervenções realizadas, e que ainda estão em andamento, em áreas
favelizadas do município pela Prefeitura da Cidade, segue abaixo um descritivo detalhado
por Área de Planejamento:

Tabela 3.31: Obras em favelas da AP1. Fonte: PMRJ.
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Área de Planejamento 2 – AP2

Figura 3.89: Intervenções da Prefeitura em áreas favelizadas do município – AP2. Fonte: PMRJ.

Tabela 3.33: Obras em favelas na AP3. Fonte: PMRJ.

Tabela 3.32: Obras em favelas da AP2. Fonte: PMRJ.
Tabela 3.34: Obras do programa Morar Legal. Fonte: PMRJ.

Área de Planejamento 3 – AP3

Área de Planejamento 4 – AP4

Figura 3.90: Intervenções da Prefeitura em áreas favelizadas do município – AP3. Fonte: PMRJ.
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Tabela 3.35: Obras em favelas na AP4. Fonte: PMRJ.

Tabela 3.38: Obras do programa Morar Legal. Fonte: PMRJ.

Tabela 3.36: Obras do programa Morar Legal. Fonte: PMRJ.

MORAR CARIOCA – Plano Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais

No município do Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes, há muito trabalho

Área de Planejamento 5 – AP5

sendo realizado, em várias frentes, para garantir a todos o seu direito à cidade. O desafio é
trabalhar pelo desenvolvimento urbano

com qualidade de vida. Promover na prática, a

urbanização com inclusão social; sempre com a participação ativa das comunidades em
decisões que mudam muitas vidas. O Morar Carioca possuirá um papel estratégico de
integração das favelas à Cidade do Rio de Janeiro.

Figura 3.92: Intervenções da Prefeitura em áreas favelizadas do município – AP5. Fonte: PMRJ.

Figura 3.93. Mapeamento de Favelas da Cidade do Rio de Janeiro. Fonte: IPP, 2009.

Classificação dos Assentamentos
A Prefeitura realizou uma profunda revisão na sua forma de perceber, cadastrar e atuar nas
áreas de favela. Assim, em lugar de abordar cada uma delas como

fossem casos

independentes, procedeu-se ao seu agrupamento, obedecendo, em primeiro lugar, ao
critério de “situação no tecido urbano”, o que permitiu estabelecer dois tipos básicos de
“unidades”: as favelas isoladas e os complexos de favelas.

Projetos
Considerando que 54 das 625 Unidades já se encontram urbanizadas, a meta do Morar
Carioca é atuar em todos os 571 assentamentos precários restantes, beneficiando mais de

Tabela 3.37: Obras em favelas na AP5. Fonte: PMRJ.
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Tabela 3.39. Investimentos previstos. Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro.

As obras de

urbanização serão executadas respeitando o porte

Figura 3.96. Percentual de pessoas que vivem em domicílios em que a coleta de lixo é realizada diretamente
por empresa pública ou privada, ou em que o lixo é depositado em caçamba, tanque ou depósito fora do

e a condição

domicílio, para posterior coleta pela prestadora do serviço. São considerados apenas os domicílios localizados

de urbanização de cada tipo de Unidade.

•

em área urbana. Fonte: IPEADATA.

Pequenos assentamentos, com menos de 100 domicílios

Apesar de bons índices, também ilustrados pelas figuras de 1 a 3, o município apresenta

• Favelas entre 100 e 500 domicílios

uma série de problemas ligados a inundações, poluição das águas e questões de saúde

• Favelas com mais de 500 domicílios

pública associadas ao saneamento (CELU, 2009a); portanto, esses dados não são capazes
de esclarecer a qualidade do serviço prestado à população.

o Parcialmente urbanizadas
o Não urbanizadas

O crescimento acelerado do município no século XX provocou desequilíbrios ambientais,

• Favelas não urbanizáveis

gerando situações de vulnerabilidade e de risco, além de desequilíbrios sócio espaciais,
por conta da concentração de serviços em determinadas regiões. As figuras 4 e 5 ilustram

Com a execução deste plano, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro pretende urbanizar

alguns destes desequilíbrios na oferta de alguns serviços de saneamento.

todas as favelas do Município até o ano 2020.

3.4.6 Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016
Segundo o IBGE (2006) a maior parte da população do município do Rio de Janeiro tem

acesso à rede de abastecimento de água e serviços de saneamento. No entanto, a
pesquisa fornece dados que mostram deficiências estruturais nos serviços de saneamento
do Município, especialmente de esgotamento sanitário (CELU, 2009 a).
Rio de Janeiro
Número de domicilios com instalações sanitárias ligadas a rede geral
1600000
1400000
1200000
1000000

residências

800000

Figura 3.97. Domicílios particulares do município do Rio de Janeiro com esgotamento sanitário, por região

600000

administrativa. Fonte: IPP através do Rio Atlas, baseado em dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE.
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Figura 3.94. Domicílios ligados à rede geral de esgotos, de 1970 a 2000.
Fonte: CONEN, baseado em dados do IPEADATA.

Figura 3.98. Domicílios particulares do município do Rio de Janeiro com coleta de lixo domiciliar, por região

Figura 3.95. Número de domicílios com instalações sanitárias ligadas a rede

administrativa. Fonte: IPP através do Rio Atlas, baseado em dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE.

geral no Estado do Rio de Janeiro. Fonte: IPEADATA.
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Apesar das deficiências do serviço de esgotamento sanitário no Rio de Janeiro, houve um

No que tange o saneamento, segundo o CELU (a, 2009), a referência para o tema é a

aumento geral, em todas as Áreas de Planejamento, dos percentuais de população

Política Nacional de Saneamento Ambiental. Desta forma, suas diretrizes são:

atendida pelo sistema de esgoto. No entanto, áreas com grande crescimento relativo do
•

acesso à rede para o período avaliado pelo IBGE – como, por exemplo, a Área de

prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao
saneamento básico;

Planejamento 5, apresentam piores condições de esgotamento sanitário (CELU, 2009 a).
•

aplicação dos recursos financeiros de

modo

a promover

o desenvolvimento

sustentável, e

Quanto à drenagem de águas pluviais, grande parte do município consiste de planícies

•

estímulo ao estabelecimento da adequada regulação dos serviços.

localizadas abaixo da cota altimétrica de 5 metros, como ilustra a figura 6, favorecendo
inundações e alagamentos por ocasião de altos índices pluviométricos ou alteração positiva

Os projetos que estruturam as ações do tema Saneamento Ambiental foram divididos da

do nível do mar. Atenção especial deve ser dada às áreas de baixada, como por exemplo, a

seguinte forma (CELU, 2009 a):

de Jacarepaguá, além de outras áreas baixas, já altamente consolidadas, localizadas mais a
jusante de rios que cortam o município (CELU, 2009 a).

•

drenagem;

•

esgotamento sanitário;

•

manejo dos resíduos sólidos.

De

um

modo

geral, os projetos estruturantes

de

Saneamento Ambiental

visam

prioritariamente (CELU, 2009 a):

•

Melhorar a qualidade de vida da população de todo Município, atendendo áreas
ainda não servidas por rede geral de esgotos;

•

Despoluir as águas das lagoas e do mar, e

•

Resolver a drenagem em áreas sujeitas a inundações, evitando problemas de saúde
pública, trazendo conforto à população e favorecendo os deslocamentos em vias
atingidas por alagamentos.

Os programas voltados para o saneamento prevêem ações em drenagem, esgotamento
sanitário e manejo de resíduos sólidos.

Figura 3.99. Áreas inundáveis do município do Rio de Janeiro. Fonte: Adaptado de CELU, 2009 c.

Em drenagem, as ações são voltadas para a qualidade das águas, eliminando pontos de
poluição por esgotos e línguas negras, além do controle de enchentes. Estas obras

Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, os dados mais abundantes são os relativos à

beneficiarão a população diretamente atingida pelas inundações periódicas, que deixará de

coleta de lixo. As deficiências maiores do serviço estão relacionadas à informalidade na

sofrer suas conseqüências, como a reversão dos problemas de interrupção do trânsito e do

ocupação do solo e as dificuldades relativas, exigindo esforços diferenciados na gestão do

funcionamento de energia, das perdas de estoques e paralisação das atividades comerciais

manejo dos resíduos sólidos. Nem todo o lixo é coletado, podendo ter como destino final

e industriais, do absenteísmo ao trabalho, entre outros, problemas estes que hoje dificultam

ser queimado, enterrado, jogado em terreno baldio ou logradouro, rio, lago ou mar, ou

o processo natural de expansão da cidade na região.

outros locais (CELU, 2009 a).
Será viabilizado o funcionamento das redes de meso e microdrenagem, permitindo ainda o

O fato do Rio de Janeiro ser sede da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016

funcionamento adequado do sistema de esgoto sanitário, beneficiando os moradores da

faz com que o saneamento e o meio ambiente tenham datas e metas mais definidas para a

região atingida pelas enchentes As ações de melhoria da qualidade envolvem o tratamento

solução de problemas.

da Lagoa Rodrigo de Freitas e do Sistema lagunar de Jacarepaguá, além dos rios,
especialmente o Acari e as praias. Serão criadas Unidades de Tratamento de Rios (UTR’s),

Com o objetivo de reunir e articular ações e projetos dos diversos órgãos públicos atuantes

galerias de cintura e retirada de resíduos sólidos. Para o controle de enchentes, além do

no município foi desenvolvido o Plano de Legado Urbano e Ambiental (PLUA). Coordenado

tratamento de rios e lagoas com dragagem e desassoreamento, a execução de

pela Secretaria Municipal de Urbanismo e realizado com a participação de diversas

reservatórios de retenção dotados de sistema de comportagem, serão implantadas redes

secretarias municipais, estaduais e ministérios federais, “é um instrumento de planejamento

de drenagem em áreas urbanizadas (CELU, 2009 b). Serão, ainda, recuperadas através de

integrado destinado a tornar a Candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2016

reflorestamento, as matas ciliares de diversos pontos e áreas de encostas desmatadas. A

de fato um efetivo legado para a Cidade” (CELU, 2009a).

Educação Ambiental também faz parte dos programas.

O PLUA busca gerar benefícios à Cidade, aos seus cidadãos e às gerações futuras, bem

As

como promover o Desenvolvimento Urbano com proteção ambiental, inclusão social,

coleta, transporte e tratamento de esgoto, e ampliação de redes existentes, elevando o

atração de investimentos e melhoria da qualidade de vida da população.

grau de
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cobertura do sistema. São esperados benefícios em relação à saúde e ao meio ambiente,

associadas a um programa de reciclagem com expectativa de reduzir em 90% a

decorrentes da coleta e tratamento de esgotos (CELU, 2009 b).

poluição no sistema lagunar.
•

O Sistema de Proteção da Lagoa Rodrigo de Freitas consiste em intervenções

As ações em manejo de resíduos sólidos enfocam a coleta de resíduos, principalmente em

integradas para conter o processo de degradação ambiental da Lagoa. Prevê a

lagoas, rios e praias. Há ainda um plano para a coleta em locais de difícil acesso e um plano

construção de uma comporta no Canal do Jockey, dragagem do canal do Clube

de reaproveitamento de óleos vegetais. Além do benefício direto da retirada dos resíduos e

Piraquê, complementação da galeria de cintura da Lagoa e melhoria do sistema de

plantas aquáticas dos corpos d’água, há o levantamento dos locais de maior aporte de

esgotamento sanitário da bacia.

resíduos. Os ecopontos tem uma função de educação ambiental preventiva e corretiva,

•

além de funcionarem como pontos de coleta de resíduos recicláveis. Os programas são

O Controle de Enchentes na Bacia do Canal do Mangue prevê a implantação de
reservatórios

ainda revestidos de objetivos sociais de criação de trabalho e renda, inclusive para egressos

de detenção e alargamento de canal (100,00 m finais

do rio

Trapicheiros) visando controlar cheias e melhorar o escoamento aos sistemas de

do sistema penal (CELU, 2009 b).

drenagem existentes no entorno do Estádio do Maracanã, Praça da Bandeira e
Avenida Paulo de Frontin.
•

O Sistema de Drenagem da Cidade Nova prevê implantação de rede de drenagem
de pequeno porte, com elevação de greides de ruas, por ser uma região com alta
concentração de interferências.

•

A Estabilização da barra do canal de Sernambetiba consiste na melhoria da
circulação hídrica em toda a região, incluindo o Canal de Sernambetiba e as Lagoas
de

Jacarepaguá, Tijuca, Camorim, Marapendi e

Lagoinha, com

ações de

desassoreamento. Objetiva, também, evitar o alagamento na região, tornando
aproveitável grande área

hoje inundável. Com as dragagens dos canais de

Sernambetiba, das Taxas, do Cortado e do Portelo, haverá a descontaminação dos
canais e das lagoas da região, se evitará enchentes a montante e o assoreamento da
boca do Canal.
•

O Programa de Reabilitação Integrada e Controle de Enchentes na Bacia do Rio Acari
visa controlar enchentes e reabilitar o tecido urbano,

possibilitando ordenar

a

ocupação e integrar o rio à paisagem urbana, com consequente proteção e

valorização do curso d´água. Abrange trecho do rio Acari e as faixas lindeiras
localizadas entre a foz do rio São João, no bairro Jardim América, bem como sua
travessia com a estrada do Camboatá, no bairro Deodoro.
•

A Dragagem do Sistema Lagunar de Jacarepaguá consiste no desassoreamento da
área entre o Canal da Joatinga até a Lagoa de Jacarepaguá, visando melhorar a
renovação das águas do sistema lagunar de Jacarepaguá e, conseqüentemente, a

Figura 3.100. Ações Prioritárias do Plano Macro em Saneamento Ambiental. Fonte: adaptado de CELU, 2009 c.

melhoria da qualidade das águas da região, sob os aspectos físicos e bióticos.

Resumidamente, segundo CELU (2009, b) os programas de drenagem consistem nas

De forma resumida, os programas de esgotamento sanitário, segundo CELU (2009, b), são

seguintes ações:

•

os seguintes:

O Programa de Reabilitação Ambiental da Baixada de Jacarepaguá visa eliminar
áreas de enchentes através da implantação de obras em

rios

•

contribuintes,

obras dos troncos coletores e da Estação de Tratamento de Esgotos no âmbito do

beneficiando a população diretamente atingida pelas inundações periódicas,

Programa de Despoluição da Baía da Guanabara.

viabilizando o funcionamento das redes de meso e micro-drenagem, permitindo

•

adequação do sistema de esgotamento sanitário. Será feito o reassentamento de

até o emissário submarino da Barra da Tijuca, melhorando a qualidade das águas do

hídricos.

sistema lagunar da Baixada Litorânea de Jacarepaguá.

O Programa de Melhoria da Qualidade das Praias prevê a construção de galerias de

•

cintura nas praias para o recolhimento das águas de chuva, tomadas de tempo seco
e

articulação

às redes

de

esgoto sanitário; recuperação

de

O Programa de

Proteção do Sistema Lagunar

de

Será ampliado o sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários da bacia do
Rio Marangá, elevando o grau de cobertura do sistema de Esgotamento Sanitário da

estações

Área de Planejamento 5.

elevatórias, linhas de recalque e de redes de esgotamento sanitário danificadas.
•

O Programa de Saneamento da Baixada de Jacarepaguá (PSBJ) prevê a implantação
de complexo sistema de coleta, transporte, tratamento e condução do esgoto tratado

famílias em situação de risco ambiental em faixas marginais de proteção de corpos

•

No Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Alegria (PDBG), serão concluídas as

Jacarepaguá consiste na

implantação de quatro UTR's nos rios das Pedras, Anil, Arroio Pavuna e Pavuninha,

Sumariamente, os programas de manejo de resíduos sólidos ligados aos corpos hídricos

nos moldes da construída no Arroio Fundo quando dos Jogos Pan-Americanos,

são (CELU 2009, b):

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

79

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

O Programa Rio Ama os Rios, que consiste na implantação, manutenção e operação de

“O saneamento básico - responsabilidade constitucional do poder

sistemas de barragem de resíduos flutuantes em corpos hídricos mediante implantação

componente fundamental para a avaliação das condições satisfatórias de vida humana,

de ecobarreiras em conjunto com ecopontos. A operação é feita por cooperativas de

uma vez que seu fornecimento inadequado tem conseqüências diretas sobre o bem estar e

catadores de

a saúde da população, bem como sobre a durabilidade da base de recursos do território. As

resíduos recicláveis apoiados por

diversos setores e coordenados e

público - é um

políticas governamentais para o setor de saneamento, que até a década de 1960 foram

orientados pela SERLA, atual INEA.

caracterizadas por medidas esporádicas e localizadas, a partir da Constituição de 1988, em
face das novas propostas de redefinição do papel do Estado, colocam ênfase na

As Barreiras Móveis na Baía de Guanabara, flutuantes, a serem instaladas para contenção

descentralização e na privatização dos investimentos do setor e trazem de volta para o

dos resíduos sólidos despejados nos rios que contribuem para a Baía de Guanabara. Tem a

poder local a responsabilidade das políticas públicas. O abastecimento de água é uma

finalidade de evitar o desgaste dos motores refrigerados com a água do mar, das

questão essencial para as populações e de fundamental solução pelos riscos que sua

embarcações que fazem a travessia da Baía.

ausência ou seu fornecimento inadequado podem causar à saúde pública. No Estado do
Rio de Janeiro, o serviço de abastecimento de água

por rede geral, realizado em

O Programa Garis Comunitários, que consiste na retirada de resíduos sólidos nas favelas e

praticamente todos os municípios pela Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos),

outros locais de difícil acesso, além da limpeza das margens dos rios com a contratação de

ainda não está universalizado. Vem apresentando, além disso, problemas diversos tanto de

mão-de-obra local. O Programa de limpeza da areia das praias prevê a retirada sistemática

ineficiência em sua distribuição, quanto de má qualidade da água servida, esta última em

dos resíduos sólidos despejados nas areias e conscientização da população sobre

grande parte provocada pela má conservação da rede e por condições inadequadas em

a importância da qualidade da areia da praia para a saúde pública.

seu processo de captação, sobretudo quando os pontos estão situados ao longo do Rio
Paraíba do Sul ou de seus afluentes, focos de lançamento dos mais diversos tipos de
resíduos tóxicos.

O Programa de Limpeza das Lagoas visa a limpeza do espelho d’água e de suas margens
com auxílio de embarcações. Inclui a retirada sistemática dos resíduos sólidos que

Dentre os serviços urbanos de saneamento básico, no entanto, o esgotamento sanitário é o

se acumulam nas lagoas.

que apresenta as maiores desigualdades no que se refere à abrangência e à qualidade do
atendimento, há muito deixando de fora enormes contingentes de moradores das áreas

O Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais do Estado do Rio de Janeiro - PROVE

periféricas dos grandes centros, tradicionalmente ocupadas por populações de baixa renda.

amplia

Sobretudo nestes locais, é comum o lançamento de esgoto doméstico diretamente em

a

coleta

de

óleo

já

existente

junto

aos grandes

estabelecimentos

(restaurantes, lanchonetes, etc.), criando paralelamente a esta, uma rede de entrega do óleo

valas, rios, lagos ou no mar, comprometendo a qualidade de vida da população e poluindo

utilizado nas residências pela população. Envolve cooperativas de catadores.

a base de recursos do território.

O município do Rio de Janeiro aprovou recentemente o Decreto nº 32.889 de 08/10/2010 a
regularização das Leis
reaproveitamento

Municipais

dos óleos

e

nº 4.801, 4.961 e 4.969 com

gorduras

de

uso culinário,

A disposição dos resíduos sólidos, por seu lado (a coleta do lixo urbano está presente em

a exigência de

saturados,

93% dos domicílios do estado), representa a face mais visível da exclusão socioambiental à

devendo

qual são submetidos

seu recolhimento ser realizado por firma credenciada.

periféricas menos
estes

O Programa Guardiões dos Rios visa a limpeza e recuperação de rios, lagoas e suas faixas

os grupos

mais

despossuídos,

valorizadas, justamente
grupos,

são

as

uma

aquelas
preferencialmente

vez

que

as áreas

ocupadas por
escolhidas

como

depósitos de lixo doméstico, industrial e hospitalar.”

marginais de proteção com a utilização de mão de obra proveniente das comunidades
locais. Inclui a retirada sistemática dos resíduos sólidos retidos em pontes e galerias de

3.5.2 Diagnóstico

drenagem, controle da proliferação de vetores de doenças e conscientização da população
sobre a importância dos corpos hídricos.

Segundo o trabalho Perspectivas para o Saneamento Ambiental, de autoria do Professor da
Escola Politécnica da UFRJ, Isaac Volschan Jr, segue:

Este programa está vinculado, nesta administração, à SMAC, mais precisamente na
Coordenadoria de Recursos Hídricos, aguardando apenas disponibilização de recursos

“Em geral, em áreas de alta concentração populacional, são os esgotos sanitários os

financeiros.

grandes responsáveis pelo comprometimento da qualidade ambiental dos corpos d'água, e
no caso do Município do Rio de Janeiro, não é diferente. Em áreas urbanas, o controle da
poluição por esgotos sanitários requer a implantação de soluções sistêmicas que permitam

3.5. Diagnóstico da Situação Atual do Saneamento

a coleta, transporte, tratamento e destinação final de forma adequada e viável, técnica e
economicamente, as quais prevêem dentre outras intervenções, a realização de obras civis,

3.5.1 Introdução

a instalação de equipamentos

eletro-mecânicos, procedimentos

operacionais

e de

manutenção específicos, e que resultam, sem alternativa, em custos financeiros muito

Como iniciação deste item, reportamo-nos à introdução da publicação Conflitos Ambientais

elevados.”

e Saneamento Básico no Estado do Rio de Janeiro, de autoria da Socióloga Sonia Oliveira,
Doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ e Pesquisadora do IBGE.

Essa

Este texto apresenta uma visão abrangente sobre a situação do saneamento, pois agrega

infraestrutura urbana, retarda o salto de qualidade que tanto almejamos, e contrariamente,

as informações necessárias ao entendimento deste componente, qual seja:

incrementa o
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déficit de cobertura por serviços adequados de esgotamento sanitário em nosso país, e

Carecemos de solução adequada para a destinação final do lodo gerado em nossas

novamente, no caso do Rio de Janeiro, não é diferente. Quando em 1995, o Governo do

estações, de

ações para

o efetivo controle de

ligações prediais clandestinas e

Estado decidiu pela implantação de novos sistemas de esgotamento sanitário em bacias

de extravasores de esgotos ao sistema de drenagem pluvial. Carecemos muito de serviços

contribuintes à Baía da Guanabara e a ampliação e melhorias de outros sistemas já

de excelência

existentes, optou por denominar o conjunto de intervenções previstas, como o "Programa de

principalmente daqueles recentemente implantados. Carece a administração pública de

Despoluição da Baía da Guanabara (PDBG)". Tal decisão, naturalmente, motivou em toda a

urgente

população, a idéia de que ao término das intervenções previstas, teríamos de forma

saneamento ambiental.

para

a

operação

e

manutenção dos

sistemas

já

existentes,

reposição e renovação de seu quadro técnico qualificado e especializado em

definitiva, "despoluída" a Baía da Guanabara, o que infelizmente não é verdade.

A questão não se resume à redução ou à manutenção de fundos orçamentários específicos
Tratava-se apenas do nome

dado a um programa de ações, financiado pelo Banco

ou de oportunidades impostas por eventos esportivos que brevemente ocorrerão. A questão

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Japan Bank International Cooperation, com

é muito mais ampla e grave do que imaginam, e para revertê-la é requerido outro paradigma

dependência da contra-partida financeira do Governo do Estado, e que apesar de priorizar

de ação política, muito mais contundente e comprometido com a causa, segundo outros

intervenções em sistemas de esgotamento sanitário, também previa dentre outras, a
ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de resíduos sólidos de

princípios que

não

aqueles que

prevalecem na

costumeira lógica do

poder

e

da administração pública“.

áreas urbanas.

4.

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Era mais um programa de intervenções em esgotamento sanitário na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, como os não muito longínquos Reconstrução-Rio, financiado pelo Banco

4.1. Identificação e Caracterização das Concessionárias

Mundial, e Ambiente-Rio, durante o Governo Collor. Para melhor ilustração e simbolismo dos

No Município do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE é

fatos, especialmente na bacia do Rio Sarapuí, onde se concentra o maior adensamento

responsável pelo abastecimento e tratamento da água e coleta e tratamento do esgoto da

populacional da Baixada Fluminense e onde até hoje, ainda atua o PDBG, o Governo do

região, conforme descrito a seguir no item 4.2.1, excetuando-se apenas a Área de

Estado investe em esgotamento sanitário desde o início da década de 80; na época

Planejamento 5 (AP-5) e as áreas faveladas do município, onde as atividades relacionadas a

denominava-se Programa de Saneamento da Baixada Fluminense.

esgotamento sanitário são responsabilidade da Subsecretaria de Gestão das Bacias
Hidrográficas - Rio Águas, conforme descrito no item 4.2.2, apresentado a continuação.

O PDBG consistia, portanto e em parte, em mais um conjunto de intervenções em
esgotamento sanitário, que apesar de muitas, não são suficientes. O conjunto de obras que
se encontra em andamento é limitado em sua abrangência, beneficiando somente áreas
urbanas prioritárias; diversas bacias hidrográficas da Baixada Fluminense, com alta
concentração populacional, nenhum tipo de benefício receberam.

Mesmo nas

áreas

ineficiente; algumas
tratamento

inferior

beneficiadas
estações

pelo

PDBG,

o

de

tratamento

controle

da

apresentam

poluição

ainda

capacidade

é
de

à quantidade de esgotos gerada nas bacias contribuintes ou

apresentam limitada capacidade ou "eficiência" de remoção de poluentes. Enquanto
argumentações técnicas já defendem o tratamento dos esgotos ao nível terciário, mais
avançado, para a eficaz recuperação das águas da baía, o que certamente merece melhor
discussão, temos estações de tratamento de esgotos implantadas através do PDBG ao
nível primário e inicial de tratamento. O que é denominado PDBG-2, de

financiamento

Figura 4.1. Delimitação da AP-5 e das Áreas Faveladas do Município.

ainda inexistente, contemplaria o que ainda resta para ser feito, o que é corroborado por

Fonte: Montagem Fotográfica com Base em Imagem Aérea do Google Earth e Mapa de Favelas do IPP.

estudos da Japan International Cooperation Agency - JICA.

4.1.1 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE
Constituída oficialmente em 1 de agosto de 1975, apesar do Decreto-Lei N° 39 datar de 24

Não obstante muito deva ser feito, alguns passos foram dados nos últimos 20 anos. Passos

de março de 1975, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE é oriunda da

tímidos, não arrojados como o tema merece, uma vez que destes depende o avanço da

Empresa de Águas do Estado da Guanabara (CEDAG), da Empresa de Saneamento da

qualidade da

Guanabara (ESAG) e da

saúde pública,

da

qualidade

ambiental

dos

recursos hídricos,

e

consequentemente, o desenvolvimento econômico e social.

Companhia de

Saneamento do Estado do Rio de Janeiro

(SANERJ).

A CEDAE passou a operar e manter a captação, tratamento, adução, distribuição das redes
O comprometimento ambiental dos recursos hídricos fluminenses não se resume ao caso

de águas e coleta, transporte, tratamento e destino final dos esgotos gerado dos municípios

da Baía da Guanabara, ocorrendo também na bacia do rio Paraíba do Sul e nas bacias

conveniados do Estado do Rio de Janeiro.

contribuintes aos Sistemas Lagunares Costeiros. Não somente carecemos de novas linhas e

Com o surgimento de um único Estado em 1975, o do Rio de Janeiro, a ampliação do

modelos de financiamento que permitam a expansão e melhoria dos sistemas de

Sistema Guandu, que resolveria a falta de água da Guanabara por um longo espaço de

saneamento ambiental, como também carecemos de legislação federal específica que

tempo, acabou sendo aproveitada para atender aos municípios da Baixada Fluminense, de

regulamente a prestação dos serviços.

forma emergencial.
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sanitário nestas localidades (decreto “P”, nº 313, de 27 de fevereiro de 2007) sendo a
Secretaria Municipal de Habitação responsável pelas áreas faveladas.. Ainda segundo o
Convênio, a Rio-Águas cede ao Governo do Estado as Estações de Tratamento de Esgoto
que implementou no Recreio dos Bandeirantes e nas Vargens, através do Programa
Municipal de Esgotamento Sanitário.

4.2. Identificação e Caracterização das Atividades do Órgão em Saneamento
Municipal

4.2.1 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE abastece atualmente uma população
de mais de nove milhões de pessoas e efetua esgotamento sanitário para uma população
de mais de cinco milhões de pessoas, considerando uma taxa de ocupação de 3,61
pessoas por domicilio. Atende 64 dos 92 municípios do Estado com abastecimento de água
e 28, com rede de esgoto.

O Decreto nº 553 de 16 de Janeiro de 1976, aprova o Regulamento dos Serviços Públicos
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio de Janeiro, a cargo
Figura 4.2. As Origens da CEDAE. Fonte: CEDAE.

da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, conforme descrito a seguir:
A região estava em desenvolvimento, mas as suas fontes de suprimento de água eram as

•

do sistema de Acari, que tinha compromisso com o abastecimento de Guanabara. Além

Compete, privativamente, à Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE,

disso, a região não possuía nenhum sistema de coleta, transporte ou tratamento de esgoto.

operar, manter e executar reparos e modificações nas canalizações e instalações dos

Nesta época morria uma criança a cada hora no Estado por falta de estrutura sanitária.

serviços públicos de água e esgoto sanitário, bem como fazer obras e serviços
necessários a sua ampliação e melhoria, na área de sua jurisdição.

4.1.2 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio Águas

Criada em 24 de junho de 1998, a Fundação Rio-Águas tornou-se Subsecretaria de Gestão

•

das Bacias Hidrográficas - Rio-Águas em outubro de 2007, sendo restabelecida a Fundação

ser iniciados sem que tenham sido autorizados pela CEDAE.

em 6 de maio de 2011 pelo Decreto no 33767, e é a concretização de um sonho antigo da

•

Prefeitura. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, tem por objetivo gerenciar
ações preventivas

e

corretivas

contra

as enchentes que

há

As obras e serviços de instalações de que trata este Regulamento só poderão ser
executados por instaladores registrados na CEDAE.

décadas causam

•

transtornos e prejuízos à Cidade do Rio de Janeiro.

A Rio Águas foi criada com competências

Nenhum serviço ou obra de instalação de água ou de esgotamento sanitário poderão

As ligações de qualquer canalização à rede pública de água ou esgoto sanitário
serão executadas privativamente pela CEDAE e custeadas pelo interessado.

para exercer, em sua área específica, o
4.2.2 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio Águas

planejamento, a gestão e a supervisão das atividades de manejo de águas pluviais e de
prevenção e controle de enchentes, além do planejamento, supervisão e operação, direta ou

A efetiva participação do Município na gestão do esgotamento sanitário se desenvolveu a

indireta, do sistema de esgotamento sanitário o correlato poder de polícia municipal .

partir do convênio firmado entre o Estado e o Município em que o primeiro transfere para o

O Decreto Nº 33767 de 6 de maio de 2011 restabelece a Fundação Instituto das Águas do

segundo o saneamento, relativo ao esgotamento sanitário, de 21 bairros da Zona Oeste

Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS - como entidade integrante da Administração

(integrantes da Área de Planejamento 5) e das áreas Faveladas de todo o Município.

Pública Indireta Municipal.
Em 28 de fevereiro de 2007, foi celebrado o Termo de Reconhecimento Recíproco de

Cabe à Fundação Rio-Águas, por força das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei

Direitos e Obrigações, entre o Estado do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e

Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, exercer as atividades de regulação e fiscalização

Esgotos (Cedae) e o Município do Rio de Janeiro.

dos serviços públicos de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5 (AP-5) da Cidade do
Rio de Janeiro, caso concedidos a terceiros.

Este Termo é um ato jurídico perfeito, celebrado entre os entes federados onde o bem
jurídico maior é a preservação da vida, da saúde e do meio ambiente, por conseqüência,

Em fevereiro de 2007, através de convênio assinado com o Governo do Estado, a Prefeitura do

dos deveres de bem administrar e de atendimentos da dignidade humana.

Rio assumiu a gestão do saneamento de 21 bairros da Área de Planejamento 5 do
Município. A Secretaria Municipal de

Obras, através da

Rio-Águas, tornou-se, então,

O Termo supracitado viabiliza que o serviço seja colocado à disposição da população em

responsável pela operação, expansão e aperfeiçoamento dos serviços de esgotamento
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Estabelece este Termo, entre outros temas relevantes, que “a COMPANHIA permanecerá

AP-5 (1)

sendo a prestadora dos serviços de captação, tratamento, adução e distribuição de água

• Deodoro;

potável e coleta, transporte e tratamento adequado dos esgotos sanitários e cobrança pela

• Campo dos Afonsos;

prestação desses serviços no Município do Rio de Janeiro, pelo prazo de 50 (cinqüenta)

• Vila Militar;

anos, contados da celebração do presente instrumento, prorrogáveis por outros 50

• Magalhães Bastos;

(cinqüenta) anos, independentemente de notificação prévia, com exceção apenas da coleta,

• Jardim Sulacap;

transporte e tratamento adequado dos esgotos sanitários e cobrança pela prestação desses

• Padre Miguel;

serviços na Área de Planejamento 5 (AP5) e nas Áreas Faveladas, definidas nos ANEXOS I e

• Bangu;

II, deste instrumento.”

•

Senador Camará

• Realengo

O prazo definido é que dá estabilidade aos investimentos na busca pela universalização dos

• Gericinó

serviços e modicidade tarifária.
AP-5 (2 e 3)

Desta forma, o planejamento

• Santíssimo;

e execução das atividades

•

relativas à prestação dos

• Campo Grande;

Senador Vasconcelos;

de

esgotamento

• Inhoaíba;

sanitário da

AP-5 e das

• Cosmos;

serviços

áreas faveladas passaram

• Paciência;

para

• Santa Cruz;

a

responsabilidade

integral da Prefeitura, após o

• Sepetiba;

período de transição, em

• Pedra de Guaratiba;

julho de 2007.

Figura 4.3. Delimitação da AP-5 em relação ao Município.

• Guaratiba;

Fonte: Google Earth (Adaptação)

• Barra de Guaratiba.

Segundo o Termo, o Estado cede ao Município a utilização de toda a rede coletora de
esgotos sanitários

e

demais

dispositivos

operacionais

necessários

ao

O Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho Criado pela Portaria “P” O/SUBAM/GAB no 4

transporte

de 02/03/2007 e publicado em 30/05/07

de esgotos, inclusive elevatórias a ele pertencente, no estado em que se encontram,

apresentou a proposição para os sistemas de

esgotamento sanitário, acompanhando em grande parte as configurações das bacias

instalados na AP-5.

hidrográficas e com o maior aproveitamento possível das redes e sistemas existentes.
O Decreto “P” nº313, publicado no Diário Oficial do Município de 28 de fevereiro de 2007,
delega à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMO) a operação, expansão e

A Área de Planejamento 5 (AP-5) tem a maior parte de seu território na bacia hidrográfica da

aperfeiçoamento dos serviços de esgotamento sanitário na Área de Planejamento 5, exceto

Baía de Sepetiba e o restante na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara.

áreas faveladas, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação - SMH

O Esgotamento Sanitário da AP-5 fora dividido em dois grandes tópicos:
• sub-bacias pertencentes à Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara;

Sendo assim o esgotamento sanitário dos bairros integrantes da AP5, Zona Oeste ficaram

• sub-bacias pertencentes à Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba.

sob responsabilidade da SMO/Rio-Águas, conforme DECRETO “P” nº313 de 27 de fevereiro
de 2007 , sendo os seguintes bairros atendidos:

Figura 4.5. AP-5 em relação às Bacias Hidrográficas do Município. Fonte: IPP (Adaptação)

Figura 4.4. Favelas do Município do Rio de Janeiro. Fonte: IPP (Adaptação)
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Área da AP-5

O Decreto Nº 33767 de 6 de maio de 2011 restabelece a Fundação Instituto das Águas

59 mil hectares - 48 % da Área do Município

do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS - como entidade integrante da

População da AP-5

Administração Pública Indireta Municipal.

1,7 milhão de habitantes - 27 % da População (2000) do Município

Na definição de sua nova estrutura, deverá ser levada em conta a absorção das
atribuições da Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas da Secretaria

O Esgotamento Sanitário da AP-5 trata da implantação de sistema de esgotamento

Municipal de Obras e a necessidade de atuação regulatória da entidade

sanitário, composto de ligações prediais, rede coletora, órgãos acessórios, elevatórias e

As atribuições da Fundação Rio-águas estão assim estabelecidas:

estações de tratamento considerando a implantação gradual do sistema separador

Atribuições definidas no artigo 2° da Lei Municipal n° 2.656, de 23 de junho de 1998

absoluto, sua operação e manutenção bem como promover a universalização em um prazo

- atuar em caráter preventivo no estudo e definição dos condicionamentos hidrológicos

estimado de 8 anos.

e físicos das inundações que periodicamente atingem a cidade;
- implementar e desenvolver o Plano Diretor De Macrodrenagem;
- planejar, programar, projetar, executar, fiscalizar, controlar e conservar as obras de

4.3. Quantificação dos Recursos Técnicos e Humanos

macrodrenagem e dispositivos de controle de inundações no Município;
- planejar, programar, projetar e licenciar as obras de meso e microdrenagem do

4.3.1 Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

Município;
- orientar, licenciar e fiscalizar as obras de drenagens de particulares;

Segundo dados do levantamento realizado pelo Sistema Nacional de Informação sobre
Saneamento – SNIS, em 2008, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE possui

- promover e manter o mapeamento das manchas de inundação das bacias

aproximadamente 7.500 (sete mil e quinhentos) funcionários, distribuídos entre os diversos

hidrográficas, além da sua forma de ocupação;

municípios do Estado do Rio de Janeiro.

- promover estudos, pesquisas, projetos e atividades de caráter técnico, cultural e
educacional relacionados com a sua especialidade;

No município do Rio de Janeiro, o quadro de funcionários da empresa possui 4.198 (quatro

- prestar serviços, mediante remuneração, a órgãos públicos, nacionais ou estrangeiros,

mil, cento e noventa e oito) funcionários.

na área de sua especialidade;
- arrecadar as receitas provenientes de sua prestação de serviços;

A Empresa possui ainda uma estrutura de diretoria, responsável pela administração geral,

- prover e manter os organismos da Fundação com os recursos necessários à

distribuída da seguinte forma:

consecução de suas atividades;

•

Presidência

- realizar pesquisas, estudos e monitoramentos sobre aspectos hidrológicos e

•

Gabinete da Presidência

hidráulicos de interesse para suas atividades;

•

Ouvidoria

•

Assessoria Especial

•

Assessoria Jurídico

•

Assessoria de Comunicação

•

Assessoria de Marketing

•

Diretoria de Projetos Estratégicos

•

Diretoria Administrativo-Financeira e de Relacionamento com Investidores

- promover, de acordo com a legislação em vigor, desapropriações por utilidade

•

Diretoria de Engenharia, Construção e Empreendimentos

pública e a constituição de servidões necessárias ao atendimento de suas finalidades;

•

Diretoria de Produção e Grande Operação

- planejar, supervisionar e operar, direta ou indiretamente, o sistema de esgotamento

•

Diretoria de Distribuição e Comercialização do Interior

sanitário, salvo nas AP-5, onde a atuação será exclusivamente fiscalizatória e

•

Diretoria de Distribuição e Comercialização Metropolitana

regulatória e nas áreas faveladas, cuja competência foi delegada à Secretaria Municipal

- reunir, manter e ampliar acervo cadastral das redes de micro, meso e macrodrenagem
do Município, além das redes de concessionárias de interesse para suas atividades;
- manter intercâmbio permanente e firmar convênios com instituições especializadas,
públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de cooperação técnica;
- exercer, em sua área de atuação específica, o poder de polícia da competência do
Município;

de habitação através do Decreto n° 313, de 27 de fevereiro de 2007;
4.3.2 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – Rio-Águas

- elaborar e licenciar projetos de esgotamento sanitário, observadas as ressalvas`do
item anterior;

A Estrutura Organizacional e do Pessoal da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de

- promover o licenciamento das obras de interligação da rede de esgotamento sanitário

Janeiro - Rio-Águas, mantém a estrutura básica, definida na Lei nº. 2.656 de 23 de junho de 1998,

particular à rede pública.

conforme órgãos e cargos abaixo discriminados.
I. Conselho Curador;

Atribuições definidas no Anexo I da Lei Municipal n° 2.656, de 23 de junho de 1998

II. Conselho Fiscal;
III. Presidência - Presidente de Fundação, código 35237;

- Planejamento e elaboração de projetos de micro, meso e macrodrenagem no Município;

IV. Diretoria de Estudos e Projetos - Diretor de Diretoria, código 35236;

• Supervisão, análise e aprovação de projetos de micro, meso e macrodrenagem

V. Diretoria de Obras e Conservação - Diretor de Diretoria, código 35235;

contratados pela Administração Direta e Indireta;

VI. Diretoria de Análise e Fiscalização - Diretor de Diretoria, código 35234;

• Análise e aprovação, sob o ponto de vista hidráulico, dos cadastros de obras de micro,
meso e macrodrenagem realizadas por órgãos públicos;

VII. Diretoria de Administração e Finanças - Diretor de Diretoria, código 35233.
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• Elaboração de laudos técnicos, pareceres ou diagnósticos solicitados por órgãos

- assegurar a adequada prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário na

públicos e particulares;

Área de Planejamento-5, e de outros serviços que lhe forem submetidos, assim

• Elaboração e estabelecimento de normas técnicas e administrativas para projetos de

entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade,

drenagem no Município, em interação com as outras Diretorias da Fundação Rio-

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade

Águas;

das tarifas ou contraprestações;

• Coleta e pesquisa de dados para o desenvolvimento de normas e projetos;

- garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, poder concedente e prestadores

• Credenciamento de profissionais, habilitando-os para a elaboração de projetos de

dos serviços públicos sob sua competência regulatória;

drenagem no Município;

- zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados sob sua

• Atendimento à consulta de órgãos públicos nas questões de drenagem;

competência regulatória;

• Planejamento e supervisão do sistema de esgotamento sanitário no Município,

– agir com justiça e responsabilidade no exercício de suas atribuições

respeitadas as atuações fiscalizatória e regulatória na concessão do serviço a terceiros

– cumprir e fazer cumprir a legislação, os contratos de concessão ou de parceria

no âmbito da AP-5 e a competência da Secretaria Municipal de Habitação no que se

público-privada, e demais contratos ou termos para prestação de serviços públicos sob

refere às áreas faveladas;

a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao

• Elaboração de projetos de esgotamento sanitário no Município;

poder concedente e entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações

• Orçamento dos projetos elaborados e contratados pela Fundação Rio-Águas.

relativos à prestação dos serviços;

- Programação, supervisão e fiscalização das obras de macrodrenagem no Município;

– implementar as diretrizes e políticas públicas estabelecidas pelo poder concedente em

• Seleção, programação e fiscalização da conservação das obras de macrodrenagem e

relação aos serviços públicos sujeitos à sua competência;

do sistema de esgotamento sanitário no Município;

– fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico,

• Priorização e supervisão de obras emergenciais;

econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos

• Elaboração de orçamento de obras emergenciais e de conservação.

delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com as demais normas

• Análise e aprovação de projetos de micro, meso e macrodrenagem e de esgotamento

legais e contratuais;

sanitário, elaborados por particulares;

– fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros de qualidade dos serviços

• Licenciamento e fiscalização das obras de particulares, bem como a análise e

e de desempenho dos prestadores, estimulando a constante melhoria da qualidade,

aprovação dos cadastros, inclusive com a verificação final no local das obras;

produtividade e eficiência, bem como a preservação e conservação do meio ambiente;

• Análise de projetos de concessionárias de serviços públicos, ordenando o uso do

– fixar critérios para o estabelecimento de tarifas e contraprestações relativas aos

subsolo;

serviços públicos delegados, bem como cumprir as regras quanto aos reajustes e

• Atendimento à consulta de particulares quanto ao sistema de drenagem e de

promover as revisões destes valores em consonância com as normas legais e

esgotamento sanitário, salvo, neste caso, no âmbito da AP-5, quando concedido o

contratuais;

serviço, e nas áreas faveladas;

- deliberar, no âmbito de suas atribuições, quanto à interpretação das leis, normas e

• Emissão de parecer quanto à possibilidade de esgotamento sanitário e pluvial para

contratos, bem como sobre os casos omissos relativos aos serviços públicos delegados;

novos empreendimentos, salvo, neste caso, no âmbito da AP-5, quando concedido o

4.4. Identificação da Legislação Relacionada

serviço, e nas áreas faveladas;

4.4.1 Abordagem

• Atendimento ao disposto no regulamento de Defesa dos Cursos D’água e das “Faixas

A União é responsável pela instituição de diretrizes sobre o saneamento básico, conforme

non aedificandi”;

Artigo 21 no seu inciso XX da Constituição Federal. De acordo com o previsto no art. 23,

• Definição de cotas de greide e soleiras em logradouros não-aceitos.

inciso IX do mesmo instrumento legal, é competência comum da União, dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e

• Direção e controle das atividades relativas a pessoal, material, patrimônio, apoio

a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Desta forma, aos três

administrativo, execução financeira, tesouraria e contabilidade;

níveis de governo se estende à responsabilidade sobre a proteção ao meio ambiente e o

• Subsídios para elaboração da proposta orçamentária e do plano anual de trabalho da

combate à poluição.

Fundação, bem como na definição de objetivos e metas da Instituição;
• Movimento das contas bancárias da Fundação.

Por ser de interesse local, a competência municipal para a prestação dos serviços públicos
de saneamento está consagrada no art. 30, inciso V, da Constituição Federal.

Atribuições da extinta Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas, definidas no
Anexo II do Decreto Municipal n° 28.594, de 17 de outubro de 2007 absorvidas in

Com o advento da Lei Federal nº 11.445/07, a busca pela universalização do acesso aos

totum (artigo 1°, caput, deste Decreto), exceto no que colidirem com o disposto no

serviços públicos de água e esgoto, resíduos sólidos e limpeza urbana e drenagem

Artigo 2º, §2°, deste Decreto e com a natureza de entidade da Administração Indireta

e manejo das águas pluviais permitiu a gestão associada para prestação dos serviços.

de que a RIO-ÁGUAS passa a se revestir
Conforme as Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração de Planos Municipais
e Regionais de

Saneamento Básico (BRASIL, 2009), A Política (art. 9º) e o Plano

Atuação Fiscalizatória e Regulatória da Concessão do Serviço de Saneamento Básico

de Saneamento Básico (art. 19), instituídos pela Lei 11.445/2007, são os elementos centrais

no âmbito da Área de Planejamento 5

da gestão dos serviços de saneamento.
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Foi também estabelecido o conceito de "critérios de qualidade", como

A Política Pública de Saneamento Básico define as funções de gestão e estabelece

requisitos de

a garantia do atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários,

julgamento referentes à qualidade e ou quantidade, baseados sempre que possível em

o controle social e o sistema de informação.

determinações científicas, que devem ser identificadas e passíveis de controle. Assim, de
acordo com os usos preponderantes, as águas interiores puderam ser separadas em

O Plano abrange um diagnóstico da prestação dos serviços e das condições de saúde,
salubridade e meio ambiente e a definição dos programas e ações, dentre

classes bem definidas. Esse enquadramento dos corpos d'água nos usos

quatro

outras

preponderantes coube aos Estados, segundo uma

diretrizes.”(BRASIL, 2009)

usos, variável de
Para a criação desses elementos, devem ser considerados os instrumentos legais tanto na

acordo

hierarquia de

desses

com fatores de natureza política, econômica, legal, social,

geográfica. Os "padrões de qualidade" tem limites quantitativos e qualitativos que não devem

esfera federal quanto estadual e municipal.

ser ultrapassados de acordo com as respectivas classes do enquadramento. Por ser
aplicável ao planejamento e ao controle dos lançamentos de

Na Lei Federal 11.445/2007, pode-se destacar os seguintes princípios fundamentais:

•

prioridades

esgotos sanitários e

industriais, passou a ser instrumento aplicado nos estudos de localização das descargas
poluidoras das cidades, e do zoneamento industrial. Foi substituída em 1986 pela

Os quatro componentes do saneamento básico (abastecimento de água potável,

Resolução CONAMA 20/86, que manteve o mesmo espírito da Portaria original.

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas) devem ser realizados de forma adequada à

•

saúde pública e a proteção do meio ambiente. O serviço de drenagem e manejo das

Portaria Interministerial 090 de 29 de março de 1978: "cria o Comitê Especial para

águas pluviais, em toda área urbana, adequado também à segurança da vida e ao

classificação dos cursos d’água da União, estudar e acompanhar a utilização

patrimônio público e privado;

racional dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios federais, visando

•

Adequação às peculiaridades locais e regionais;

obter o aproveitamento múltiplo de cada bacia e minimizar as consequências nocivas

•

Articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de

à ecologia".

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da

•

saúde e outras voltadas à melhoria de qualidade de vida;
•

Eficiência e sustentabilidade econômica;

•

Uso de tecnologias condizentes com a capacidade de pagamento dos usuários e

Lei 6803 de 2 de julho de 1980: “dispõe sobre as diretrizes básicas para o
zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição”.

Esta lei definiu que as zonas destinadas à instalação de indústrias devem ser definidas em

adoção de soluções graduais e progressivas;

esquema

•

Transparência das ações;

•

Segurança, qualidade e regularidade;

•

Integração com a gestão dos recursos hídricos.

de

zoneamento

urbano,

e

que

as

atividades

industriais

devem

ser

compatibilizadas com a proteção ambiental. São apresentados os conceitos de Zona
Estritamente Industrial - ZEI (não compatível com atividades urbanas), de Zona de Uso
Predominantemente Industrial - ZUPI (passível de conviver com atividades urbanas), de

4.4.2 Compilação da Legislação Vigente

Zona de Uso Diversificado - ZUD (atividades complementares às atividades urbanas). É
competência municipal, por sua vez, de acordo com esta lei, a definição do zoneamento

A seguir são apresentadas informações a respeito da Legislação existente, no âmbito

urbano e de normas locais de combate à poluição e de controle ambiental.

Federal, Estadual e Municipal, pertinentes ou reguladoras das questões do saneamento
básico, sem, contudo ter o objetivo de esgotá-las, uma vez que o tema é amplo e com

Na década de 80, o sentimento ambientalista é reforçado pela participação popular e

numerosos atos regulatórios.

comunitária, e pelo surgimento e crescimento de organizações não ligadas aos governos,
depois chamadas de "Organizações Não Governamentais - ONG", sendo um marco

4.4.2.1 Constituição e Legislação Federal

importante à criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em 1981.

Apesar das leis federais relacionadas ao controle da poluição das águas ser extensa e

O órgão foi criado pela Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispunha sobre a Política

dispersa, a partir da década de 70 a legislação começou a adquirir maior consistência,

Nacional do Meio Ambiente. O Decreto 88351 de 1 de junho de 1983 "regulamenta a Lei

sucedendo-se em uma ordem mais lógica, voltada às múltiplas atividades poluidoras,

6938" e estabelece a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a constituição e o

reforçada com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, em 1973.

funcionamento do CONAMA.

Deste período pode-se destacar:

A partir de então o CONAMA emite "Resoluções" de caráter

geral ou específico, que

norteiam as atividades de planejamento e controle ambiental. De modo particular, para os
•

Decreto-Lei 1413 de 14 de agosto de 1975: "dispõe sobre o controle da poluição do

objetivos do presente Plano Diretor, merecem destaque:

meio ambiente provocada por atividades industriais".
•

•

Decreto 76389 de 3 de outubro de 1975: "dispõe sobre as medidas de prevenção e

•

Resolução 001/86

de

23 de

janeiro de

1986: "estabelece as definições, as

controle da poluição industrial de que trata o Decreto-Lei 1413".

responsabilidades, os critérios básicos, e as diretrizes para o uso e implementação

Portaria GM / 0013 de 15 de janeiro de 1976: "estabelece a classificação das águas

da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional

interiores do território nacional".

do Meio Ambiente".

Esta portaria ministerial modificou totalmente o enfoque até então dado pelo Governo

Ficam aí estabelecidos os critérios para elaboração de Estudos de Impacto Ambiental - EIA,

Federal e dos Estados ao controle da poluição das águas. Através dela foi apresentado o

de Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA, e ainda, que as obras de saneamento de uma

conceito de "usos preponderantes", "benéficos", e "legítimos", dos corpos d'água.

maneira geral ficam sujeitas à apresentação desses estudos.

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

86

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

• Resolução 020/86, de 18 de junho de 1986: "estabelece a classificação das águas

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para

doces, salobras, e salinas do Território Nacional".

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.

Esta Resolução substitui a Portaria GM/13, e amplia o universo da classificação das águas.
Foram definidas cinco classes para as águas doces, duas para as salobras, e duas para as

o Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições,

salinas, sendo fixados os respectivos parâmetros e padrões de qualidade. Foram ainda

nos termos da lei:

estabelecidos critérios e padrões para balneabilidade (recreação de contato primário). Esta

[...]

Resolução é fundamental para os estudos de alternativas de destino final dos esgotos

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de

tratados, uma vez definidos os enquadramentos propostos.

saneamento básico;
[...]

•

Resolução 005/88, de 16 de novembro de 1988: "estabelece que as obras de
saneamento

que

possam

causar

modificações

ambientais

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor

significativas

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

ficam sujeitas a licenciamento".

o Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
A Resolução cita explicitamente os casos de

sistemas de

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

esgotos, coletores tronco,

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para

interceptores, elevatórias, estações de tratamento e emissários; posteriormente, foi definido

as presentes e futuras gerações.

que caberia aos órgãos ambientais avaliar a necessidade dos estudos de impacto
ambiental, de acordo com as modificações ambientais, bem como fixar os critérios que

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

nortearão o licenciamento.

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;

•

Da Constituição Federal de 1988, destacam-se os seguintes artigos relativos a

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e

saneamento:

fiscalizar

o Art. 21. Compete à União:

as

entidades

dedicadas

à

pesquisa

e

manipulação

de

material genético;

[...]

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a

critérios de outorga de direitos de seu uso;

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

saneamento básico e transportes urbanos.

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente

o Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

impacto ambiental, a que se dará publicidade;

o Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos

dos Municípios:

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

[...]

ambiente;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a

condições habitacionais e de saneamento básico.

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

o Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies

[...]

ou submetam os animais à crueldade.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões

o Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por

por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os

agrupamentos de

entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem

municípios limítrofes, para

integrar a organização, o

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos (Emenda Constitucional

o Art. 30. Compete aos Municípios:

no. 19/1998).

I – legislar sobre assuntos de interesse local;
•

[...]

Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, “institui normas para licitações e contratos da
administração pública entre outras providências”

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
•

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte

Lei n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da constituição

coletivo, que tem caráter essencial;

federal, e dá outras providências.

o Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
•

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o

Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997: “Institui a Política Nacional de Recursos

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

de seus habitantes.

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei
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nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro

- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

de 1989.”

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e

Esta Lei fundamenta-se no fato da água ser um bem de domínio público, limitado e dotado

limpeza de logradouros e vias públicas;

de valor econômico, cujo uso prioritário em tempos de escassez é o consumo humano e a

- drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,

dessedentação de animais. Busca assegurar disponibilidade de água com padrão de

infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas

qualidade para a geração atual e as vindouras, promovendo uma gestão que proporcione

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões

usos múltiplos desse recurso, de forma racional e integrada, com vistas ao desenvolvimento

de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas

sustentável. Busca também a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de

áreas urbanas;

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio
•

•

•

de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da

Lei n°. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá

Constituição Federal;

outras providências

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios

Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 - “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio

ocupados ao saneamento básico;

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à

providências.”

sociedade informações, representações técnicas e

Lei n°. 9.867, de 10 de novembro de 1999 - “trata da criação e do funcionamento de

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação

cooperativas sociais, visando à integração social dos cidadãos, constituídas com a

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio

[...]

do trabalho, fundamentando-se no interesse geral da comunidade em promover a

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2

pessoa humana e a integração social dos cidadãos. Define suas atividades e

(dois) ou mais titulares;

organização.”
•

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a

Do Estatuto da Cidade – Lei n°. 10.257, de 10 de julho de 2001 – destaca-se:

universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para

o Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das

populações e localidades de baixa renda;

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados,

diretrizes gerais:

núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra

de Geografia e Estatística - IBGE.

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, ao

[...]

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e

o Art. 4º Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento

futuras gerações;
•

básico.

Lei n°. 11.107, de 6 de abril de 2005 – “dispõe sobre normas gerais de contratação

[...]

de consórcios públicos e dá outras providências.”
•

•

•

Decreto nº. 6.514, de 22 de julho de 2008 - “dispõe sobre as infrações e sanções

Decreto nº. 5.440, de 4 de maio de 2005 - “estabelece definições e procedimentos

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para

sobre a qualidade da água

apuração destas infrações, e dá outras providências”.

e mecanismo para a divulgação de informação ao

consumidor”
•

participações nos

•

A Portaria nº. 518, de 25 de março de 2004 do ministério da saúde, entre outras

Decreto nº. 6.017, de 17 de janeiro de 2007 - “regulamenta a lei n° 11.107, de 6 de

providências, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle

abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios

e vigilância da qualidade da água

públicos.”

potabilidade.

Destaca-se ainda da Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 os seguintes artigos:

•

o Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

para consumo humano e seu padrão de

O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – emitiu diversas resoluções
ligadas ao saneamento, a saber:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações

o Resolução nº. 23, de 12 de dezembro de 1996, que trata sobre resíduos,

operacionais de:

criando um mecanismo de classificação e regulando sua entrada no País.

- abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas

o Resolução nº. 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.

- esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e

o Resolução nº. 275 de 25 de abril 2001, que trata da coleta seletiva,

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final

estabelecendo o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu

adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas

lançamento final no meio ambiente;

campanhas informativas para a coleta seletiva.
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o DZ 108: Classificação dos corpos receptores - Distritos Industriais de Duque

o Resolução nº. 283, de 12 de julho de 2001 – “Dispõe sobre o tratamento e a

de Caxias, Campos, Porto Real, Nova Iguaçu, Santa

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.
o Resolução nº. 307, de 5 de julho de 2002- estabelece diretrizes, critérios e

o DZ 109: Classificação dos corpos receptores da bacia hidrográfica das lagoas

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil,disciplinando

de Jacarepaguá.

as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.
o Resolução nº. 316,

de 29 de outubro

de 2002,

que

Cruz, Palmares,

Paciência, Campo Grande e Fazenda Botafogo.

o DZ 110: Classificação das lagoas de Jacarepaguá.

dispõe sobre

o DZ 111: Classificação das lagoas de Piratininga, Itaipu, Maricá, Saquarema,

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento

Jaconé, Araruama, Juturnaíba, Campelo, Feia e Cima.

térmico de resíduos, estabelecendo procedimentos operacionais, limites de

o DZ 112: Classificação da bacia da baía de Sepetiba segundo os usos

emissão e critérios de desempenho, controle, tratamento e disposição final de

benéficos.

efluentes, de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente e à saúde

o DZ 115: Classificação das lagoa Rodrigo de Freitas.

pública, resultantes destas atividades.

o DZ 116: Classificação da bacia hidrográfica da lagoa Rodrigo de Freitas.

o Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005 que, entre outras providências,
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para

A classificação descrita nestas diretrizes foi apresentada no Relatório Parcial n° 2.

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões

As Normas Técnicas e Diretrizes da chamada "classe 200", em que são mais importantes as

de lançamento de efluentes. Esta Resolução sofreu alterações no inciso II do §

NT-202 e DZ 205, a seguir descritas.

4º e a tabela X do § 5º pela resolução nº. 397, de 07 de abril de 2008.
•

o Resolução nº. 358, de 29 de abril de 2005 que, entre outras providências,

NT- 202. R-10, de 7 de outubro de 1986: apresenta "Critérios e Padrões para
Lançamento de Efluentes Líquidos".

dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de
saúde.

Esta Norma Técnica aplica-se aos lançamentos diretos ou indiretos dos efluentes líquidos,

o Resolução nº. 377, de 09 de outubro de 2006- dispõe sobre licenciamento
ambiental simplificado de sistemas de esgotamento sanitário.

em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, através de qualquer meio de
lançamento, inclusive da rede pública de esgotos. Ela determina que os lançamentos não

o Resolução nº. 396, de 07 de abril de 2008 - dispõe sobre a classificação e

deverão conferir ao corpo receptor características em desacordo com os critérios e padrões

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e

de qualidade adequados aos diversos usos benéficos previstos para o corpo d’água, e

dá outras providências.

estabelece padrões para o lançamento dos efluentes, mesmo tratados.

• Lei nº.12305 de 02 de agosto de 2010. Esta Lei institui a Política Nacional de

• NT-213. R-4 de 4 de abril de 1990: apresenta "Critérios e Padrões para Controle da

Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem

Toxicidade em Efluentes Líquidos Industriais".

como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos, incluídos

os perigosos, às responsabilidades

dos geradores

e

do

Esta Norma Técnica aplica-se aos lançamentos diretos ou indiretos dos efluentes líquidos,

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis

em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, através de qualquer meio de
lançamento, inclusive a rede pública de esgotos. Ela estabelece critérios e padrões para

4.4.2.2 Legislação Estadual

controle

da

toxicidade

em

efluentes

industriais,

usando testes

de

toxicidade

com organismos aquáticos vivos.
No Estado do Rio de Janeiro, cabe à Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, e à
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a implantação do Sistema de Licenciamento de

• DZ-205. R-5, de 7 de agosto de 1991: apresenta "Diretriz de Controle de Carga

Atividades Poluidoras. A CECA cabe ainda baixar deliberações aprovando Instruções,

Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial".

Normas, Diretrizes, e outros atos pertinentes, e ao INEA cabe atuar como órgão técnico da
CECA, exercendo em seu nome a fiscalização do cumprimento da legislação.

Esta diretriz estabelece que no caso do lançamento na rede pública da CEDAE, a indústria
deve implantar tratamento ou tecnologia menos poluente, de modo a compatibilizar o seu

São os seguintes os atos publicados de maior importância para os objetivos do presente

lançamento com o sistema de tratamento biológico (da CEDAE) e com os usos benéficos

estudo:
•

do corpo receptor.

Decreto-Lei 134 de 16 de junho de 1975: "dispõe sobre a prevenção e o controle da
poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e define as competências

•

•

da CECA e da FEEMA".

Ela determina ainda que os poluentes orgânicos que passam pelo sistema de tratamento

Decreto 1633 de 21 de dezembro de 1977: "regulamenta em parte o Decreto-Lei 134,

biológico sem serem removidos (sendo portanto não biodegradáveis), não podem ser

instituindo o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras".

introduzidos nestes sistemas sem a adoção de pré-tratamento ou de tecnologia menos

Diretrizes da chamada "Classe 100": usos da água e do solo

poluente.

o DZ 101: Corpos d'água - usos benéficos.
o DZ 105: Classificação das águas da baía de Guanabara.

A licença da atividade poluidora pela FEEMA, no caso do lançamento do efluente industrial

o DZ 106: Classificação dos corpos receptores da bacia da baía da Guanabara

na rede pública de coleta, fica condicionada à comprovação pelo órgão responsável pela

segundo os usos benéficos.

operação, da capacidade de escoamento e tratamento da carga orgânica biodegradável.
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•

•

Diretrizes e Normas Técnicas da chamada "Classe 300": critérios e padrões de

Decreto Estadual nº 9.760 – de 11 de março de 1987, regulamenta a Lei no 1.130, de
12/02/87, localiza as Áreas de Interesse Especial do interior do Estado, e define as

qualidade das águas.

normas de ocupação a que deverão submeter-se os projetos de loteamentos e
desmembramentos a que se refere o artigo 13 da Lei no 6766/79.

As diretrizes e normas técnicas desta classe estão, várias delas, referenciadas à antiga
•

Portaria GM 13/75, hoje já substituída pela Resolução CONAMA 20/86.

Decreto Estadual nº 13.123 – de 29 de junho de 1989, altera o Decreto no 9.760, de
11 de março de 1987, e dá outras providências.

•

•

Portaria SERLA 261-A/97 e seu anexo, de 31 de julho de 1997, que aborda FMP’s de
Lagoas.

•

•

•

Portaria SERLA Nº 324 – de 28 de agosto de 2003, define a base legal para

Poder Legislativo, a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, entidade

Portaria SERLA Nº 385 – de 12 de abril de 2005, estabelece os procedimentos

autárquica,

técnicos e administrativos para emissão de autorização para perfuração de poços

SERLA, aprova os seus estatutos e da outras providencias.
•

Fundação

Superintendência

Estadual de

Rios

e

Lagoas

-

Decreto Estadual nº 32.862 – de 12 de março de 2003, dispõe sobre o conselho
estadual de recursos hídricos do estado do rio de janeiro, instituído pela lei estadual

Portaria SERLA Nº 462 - de 10 de julho de 2006, Estabelece os procedimentos

nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, revoga o decreto 32.225 de 21 de novembro de
2002 e dá outras providências.
•

superficiais e subterrâneos, na área de abrangência das Bacias Hidrográficas dos

providências.

Portaria SERLA Nº 479 – de 21 de setembro de 2006, Estabelece a prorrogação do
•

prazo para regularização dos usos de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos,
na

área

de

abrangência

das bacias

hidrográficas

dos rios

Lei Estadual nº 4.247 – de 16 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a cobrança pela
utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras

rios Guandu, da Guarda, e Guandu-mirim no Estado do Rio de Janeiro.

Guandu,

Lei Estadual nº 5234 – Altera a LEI Nº 4.247, de 16 de setembro de 2003, que
dispões sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio

da

do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Guarda, Guandu-Mirim no estado do Rio de Janeiro objeto da Portaria Serla nº 462,
•

de 10 de julho de 2006 e dá outras providências.
•

na

de águas subterrâneas de domínio de Estado do Rio de Janeiro.

técnicos e administrativos para regularização dos usos de recursos hídricos,

•

Decreto Estadual nº 15.159 de 24 de julho 1990, transforma, mediante autorização do

estabelecimento da largura mínima da FMP e dá outras providências.

com a finalidade de pesquisa sobre a produção e disponibilidade hídrica para o uso

•

Lei Estadual nº 3.239 – de 02 de agosto de 1999, institui a política estadual de
Recursos Hídricos; cria o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos.

Lei Estadual nº 4191, de 30 de setembro de 2003 dispõe sobre a política estadual de
resíduos sólidos e dá outras providências.

Portaria SERLA Nº 555 – de 1 de fevereiro de 2007, Regulamenta o Decreto Estadual
•

Nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos técnicos e

Decreto

Estadual nº 35.724

– de

12 de

junho de

2004.Dispõe sobre a

Regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que autoriza o
administrativos para regularização dos usos de água superficial e subterrânea pelas
soluções alternativas de abastecimento de água e para a ação integrada de

Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá

fiscalização com

outras providências.

os prestadores de

serviços de

saneamento e dá

outras

• Decreto

providências.
•

•

Estadual nº 40.156

– de

17 de

outubro

de

2006.Estabelece os

Portaria SERLA Nº 564 – de 18 de abril de 2007, Define procedimentos para

procedimentos técnicos e administrativos para a regularização dos usos de água

pagamento referente à Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de domínio

superficial e subterrânea, bem como, para ação integrada de fiscalização com os

do Estado do Rio de Janeiro.

prestadores de serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

Portaria SERLA Nº 591 – Estabelece os Procedimentos Técnicos e Administrativos

• Decreto Estadual nº 41.974 - De 03 de agosto de 2009. Regulamenta o art. 24 da Lei

para Emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorga

nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

para uso de Potencial de Energia Hidráulica para aproveitamentos hidrelétricos em
rios de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
•

Há a Legislação relativa ao SIPROL - Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos D’Água

Portaria SERLA Nº 605 –Define regras e procedimentos para arrecadação e aplicação
de recursos financeiros do Fundo

no Estado do Rio de Janeiro, a saber:

Estadual de Recursos Hídricos - Fundrhi

bem como para a apropriação de receitas e despesas nas suas Subcontas.
•

• Decreto Lei nº 134 de 16 de junho de 1975, dispõe sobre a prevenção e o controle da

Portaria Conjunta Sea/Feema/Serla/Ief N. 001/2007 – Cria o Protocolo Único para a

poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências.

Requisição de Licenciamento.
•

Lei Estadual nº 1.130 – de 12 de fevereiro de 1987. Áreas de Interesse Especial do

• Decreto Estadual nº 2.330 – de 08 de janeiro de 1979, regulamenta, em parte, os

Estado. Define as áreas de interesse especial do Estado e dispõe sobre os imóveis

Decreto-Lei nº 39, de 21 de março de 1975, e 134, de 16 de junho de 1975, institui o

de área superior a 1.000.000 m2 (hum milhão de metros quadrados) e imóveis

Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do Estado do Rio de Janeiro.

localizados

em

áreas

limítrofes

de

municípios,

para

efeito

do

exame

e

• Deliberação CECA nº 48 – de 08 de março de 1979, aprova o regulamento de

anuência prévia a projeto de parcelamento do solo para fins urbanos, a que se

fiscalização da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA.

refere o artigo

• Deliberação CECA nº 49 – de 17 de maio de 1979, delega poderes e competência a

13 da Lei no 6.766/79.
•

SERLA para aplicação de multas previstas no Decreto nº 2.330, de 08.01.79.

Lei Estadual n° 3.467 – de 14 de setembro de 2000. Dispõe sobre as sanções

• Lei Estadual nº 650 – de 11 de janeiro de 1983, dispõe sobre a política estadual de

administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de

defesa e proteção das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro.

Janeiro, e dá outras providências.
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4.4.2.3 Legislação Municipal

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a CEF - Caixa Econômica
DECRETO LEGISLATIVO N° 673

10/04/08

Federal, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dá
outras providências.

A legislação mais importante no âmbito municipal é a Lei Orgânica do Município do Rio de

DECRETO N° 30363

01/01/09

Cria grupo de trabalho para acelerar a implantação de serviços de saneamento na
zona oeste.

Janeiro, de 1990, que estabelece no seu Capítulo VII - Do Saneamento Básico:
LEI N° 5047

•

23/06/09

DECRETO LEGISLATIVO N° 820

em

corpos

hídricos

receptores

07/10/09

outras providências.
Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica
DECRETO LEGISLATIVO N° 834

13/11/09

Federal-CEF, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, e a oferecer

Art.488: as edificações somente serão licenciadas se comprovada a existência de

garantias e dá outras providências.

redes de esgoto sanitário e de estação de tratamento ou de lagoa de estabilização

Dispõe sobre o planejamento do processo de elaboração do Plano Municipal de
DECRETO N° 32775

capacitadas para o atendimento das necessidades de esgotamento sanitário a

Resolução Conjunta

com

dispositivos

individuais,

utilizando-se

o

subsolo

Saneamento para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Nomeia Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Gestão Integrada de

SMAC/SECONSERVA/COMLURB

Par.2 ° do art. 488: Em residências isoladas, em áreas rurais, será permitido o
tratamento

14/09/10

(PMSB-AE) no Território do Município.

serem criadas.
•

- CEF, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos, e a oferecer garantias e dá

deverão ser precedidos

de tratamento adequado.
•

Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro.
Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal

Art. 486: os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de
esgoto sanitário

Considera de utilidade pública o Grêmio dos Aposentados e Pensionistas das

07/10/2010

Resíduos Sólidos

nº 02

como

LEI MUNICIPAL Nº 4969

02/12/2008

LEI MUNICIPAL Nº 3273

06/09/2001

DECRETO Nº 21305

09/04/2002

corpo receptor, desde que afastados do lençol utilizado para o abastecimento de
água.

Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão integrada
de resíduos sólidos do município do rio de janeiro.
Dispõe sobre a gestão do sistema de Limpeza Urbana no Município do Rio de
Janeiro
Regulamenta a Lei n.º 3.273, de 6 de setembro de 2001, que dispõe sobre a Gestão
dos Serviços de Limpeza Urbana e dá outras providências

Outros instrumentos legais relevantes no âmbito municipal estão listados no quadro abaixo.
Tabela 4.1. Legislação Ambiental para o Município do Rio de Janeiro.

Legislação Municipal relativa a saneamento
LEI N° 2117

21/01/94

DECRETO N° 12667

02/02/94

DECRETO N° 12733

09/03/94

DECRETO N° 12741

14/03/94

DECRETO N° 12994

17/06/94

DECRETO N° 13152

19/08/94

LEI N° 2262

20/12/94

DECRETO N° 13997

30/06/95

Autoriza o Poder Executivo a fornecer gratuitamente material de construção em

4.5. Regulação

obras de saneamento básico e dá outras providências.
Cria Grupo Executivo de Trabalho para o saneamento e despoluição da Baixada de
Jacarepaguá.
Altera o Decreto 12667, de 01.02.94./Grupo Executivo para o saneamento e
despoluição da Baixada de Jacarepaguá/
Dá nova redação ao caput e parágrafo único do artigo 3º do Decreto 12719, de
02.03.94, que delega competência a Secretários Extraordinários.
Revoga o disposto no Decreto nº 12205, de 13 de agosto de 1993 e dá outras

O impacto das Agências reguladoras em seus respectivos setores de atuação, são
consequência da atualização da ação do Estado na atividade regulatória, que sempre
esteve contida no processo político administrativo e que passou a ser evidenciado no
Estado Brasileiro na década de 90 quando o Brasil passou pela tendência Global de

providências./Grupo Executivo de Programas Especiais de Trabalho para

privatização das empresas sob o domínio do Estado e para manter equilibrada as relações

Assentamentos Populares - GEAP/

entre o governo, os usuários dos serviços e as concessionárias privadas foram implantadas

Cria o Grupo Executivo de Trabalho para a Consulta Nacional sobre a Gestão de
Saneamento do Meio Ambiente.
Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Habitação extingue e cria Cargos

as agências reguladoras com objetivo de fortalecer o papel do Estado estabelecendo
sintonia entre os entes.

na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e dá outras providências.
Nomeação do Representante do Município do Rio de Janeiro no Conselho Estadual

Uma boa regulação requer a utilização de várias abordagens conjuntamente, desde que

de Habitação e Saneamento.

essas não sejam incompatíveis entre si. Não se pode limitar a utilização de um único

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal,
DECRETO N° 167

27/11/97

instrumento, a uma visão simplista do que, e de como regular. Deve se pensar o porque da

a oferecer garantias, e dá outras providências./ Programas Pró-Moradia e PróSaneamento/

EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 12

16/07/02

EDITAL N° 12

16/07/02

LEI N° 3538

06/05/03

DECRETO LEGISLATIVO N° 456

07/04/05

escolha

de

um

determinado

instrumento

regulatório

e

quais

as consequências

Institui o plano plurianual, de que tratam as Constituições Federal e Estadual, no

dessa escolha. Não se pode acreditar que a regulação por si só irá mudar tudo. Também

âmbito da Administração Municipal, e dá outras providências.

há que se avaliar os impactos negativos da regulação.

Institui o plano plurianual, de que tratam as Constituições Federal e Estadual, no
âmbito da Administração Municipal, e dá outras providências.
Declara de relevante interesse ambiental e sanitário para o Município as obras de

No cenário atual das Agências Regulatórias, o primeiro estudo sobre a Análise do Impacto

saneamento da Região da Baixada de Jacarepaguá, e dá outras providências.
Autoriza o Poder Executivo a contratar o empréstimo que menciona com a CEF-

Regulatório - AIR realizado por uma Agência Reguladora no Brasil, que

dos primeiros passos a ser estudado para qualquer ação impactante, só foi iniciado em

garantias e dá outras providências.
LEI N° 4184

30/09/05

DECRETO LEGISLATIVO N° 539

12/05/06

seria um

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Saneamento, a oferecer

2009.

Dispõe sobre utilização dos incrementos dos Royalties do Petróleo e dá outras
providências.
Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a CEF-Caixa Econômica

A AIR é a principal ferramenta regulatória que examina e avalia os prováveis benefícios,

Federal, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dá
outras providências.

custos e efeitos das regulações.

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica FederalDECRETO LEGISLATIVO N° 541

24/05/06

CEF, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, a oferecer garantias e dá
outras providências.

A Agência Reguladora, por ser um órgão diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro,

Dispõe sobre a instituição de Grupo de Trabalho para desenvolver estudos e
DECRETO N° 27522

09/01/07

com poderes de fiscalização e regulação mais abrangentes que as demais autarquias, é

proposta técnica para a gestão dos Serviços de Saneamento Básico em regime de
cooperação com o Estado do Rio de Janeiro nas áreas que menciona.

fundamental que realize ajustes e correções no modelo vigente, a fim de que seja vista

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal
DECRETO LEGISLATIVO N° 605

14/05/07

como

- CEF, no âmbito do "Programa Saneamento Para Todos", a oferecer garantias e dá
outras providências.
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Surge uma preocupação, dada a origem da regulação no Brasil se basear no direito

0 – 20

3,40

6,374041

6,633451

americano e inglês e, até o momento inexistir uma lei ou norma jurídica própria que

Comercial

21 – 30

5,99

11,229560

11,686579

estabeleça a forma pela qual as Agências Reguladoras devam ser criadas e a delimitação

> 30

6,40

11,998195

12,486496

0 – 20

5,20

9,748533

10,145278

21 – 30

5,46

10,235960

10,652541

de suas atividades, o que resulta em controvérsia na maneira de atuação.

Industrial

Outro aspecto é que a atuação da agência reguladora para o setor de saneamento está

> 30

6,39

11,979448

12,466985

0 – 15

1,32

2,474627

2,575339

> 15

2,92

5,474176

5,696963

Pública

0 – 15

1,32

2,248027

(*) Estadual

> 15

2,92

4,972908

baseada no modelo do setor de energia, com isso, muitas ações se tornam ineficientes.
Pública

Existe a necessidade da elaboração de um diagnóstico situacional voltado para o
saneamento no cenário regulado, visando o equilíbrio econômico-financeiro da prestação
dos serviços, a busca pela universalização do acesso, a qualidade dos serviços, os prazos
e as descrições das limitações impostas pelo volume de investimentos para soluções dos

TARIFA 1 e 3: Unidade predial atendida com cobr./água e esgoto;

problemas apresentados, levando-se em conta o modelo de gestão compartilhada,

TARIFA 2: Unidade predial atendida com cobr./água e sem cobr./esgoto;

celebrado no Termo já firmado entre o Estado e o Município.

A cobrança de esgoto é igual à cobrança de água;
Tarifa Social:

O Decreto 7217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei 11.445, preceitua que a

- Considera 1 economia e cobrança de 30 dias;

regulação poderá ser exercida por órgão ou entidade de outro ente da Federação,

- Valor de conta para Unidade predial (atendida com cobr./água e esgoto) R$16,70;

permitindo assim que a regulação seja efetuada por outro órgão, sem ser necessariamente

- Valor de conta para Unidade predial (atendida com cobr./água e sem cobr./esgoto) R$8,35;

uma Agência Reguladora.
Tabela 5.1. Estrutura Tarifária A Vigente (agosto/2010). Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Nº 33767 de 6 de maio de 2011
restabelece a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS - como

5.1.2. Tarifa B

entidade integrante da Administração Pública Indireta Municipal, cabendo à Fundação Rio-Águas,
por força das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de

Categoria de Usuário

1998, exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de esgotamento
sanitário na Área de Planejamento-5 (AP-5) da Cidade do Rio de Janeiro, caso concedidos a

Multiplicador

Tarifa 1 (B) R$

1,00

1,493901

Domiciliar Conta Mínima

terceiros.

Domiciliar

5.

Consumo

Tarifa 2 (B) R$

Tarifa 3 (B) R$

(m3 / mês)

ESTRUTURA TARIFÁRIA

5.1. Análise da Estrutura Tarifária Existente
São aplicáveis em todo o território municipal as tarifas de água e esgoto de acordo com

Comercial

a estrutura tarifária da CEDAE e as respectivas regras de faturamento.
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e

Industrial

0 – 15

1,00

1,644486

1,711412

16 – 30

2,20

3,617869

3,765106

31 – 45

3,00

4,933458

5,134236

46 – 60

6,00

9,866916

10,268472
13,691296

> 60

8,00

13,155888

0 – 20

3,40

5,591252

5,818800

21 – 30

5,99

9,850471

10,251357

> 30

6,40

10,524710

10,953036

0 – 20

4,70

7,729084

8,043636

exigem permanente aplicação de capital e trabalho. Afinal, disso depende a saúde

21 – 30

4,70

7,729084

8,043636

preventiva da população.

31 – 130

5,40

8,880224

9,241624

> 130

5,70

9,373570

9,755048

0 – 15

1,32

2,170721

4,997323

> 15

2,92

4,801899

4,997323

Pública

0 – 15

1,32

1,971949

(*) Estadual

> 15

2,92

4,362190

Pública

A função da tarifa cobrada pela CEDAE é pagar esses custos. No Brasil, as tarifas dos
serviços públicos de Saneamento Básico são regidas pela Lei Federal 11445, de 05 de
janeiro de 2007. O Decreto que regulamenta os serviços públicos de abastecimento de

TARIFA 1 e 3: Unidade predial atendida com cobr./água e esgoto;

água e esgotamento sanitário no Estado do Rio tem o número 553, de 16 de janeiro de

TARIFA 2: Unidade predial atendida com cobr./água e sem cobr./esgoto;

1976, com suas alterações.

A cobrança de esgoto é igual à cobrança de água;
Tarifa Social:

Atualmente, a CEDAE utiliza três tipos de estruturas tarifárias, denominadas: Tarifa A e Tarifa

- Considera 1 economia e cobrança de 30 dias;

B e Tarifa Social. Nas tabelas abaixo, serão descritas as Tarifas A e B e em seguida, será

- Valor de conta para Unidade predial (atendida com cobr./água e esgoto) R$16,70;
- Valor de conta para Unidade predial (atendida com cobr./água e sem cobr./esgoto) R$8,35;

detalhada a questão da Tarifa Social.

Tabela 5.2. Estrutura Tarifária B Vigente (agosto/2010). Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro

5.1.1. Tarifa A
Categoria de Usuário

Consumo

Multiplicador

Tarifa 1 (A) R$

Tarifa 2 (A) R$

Tarifa 3 (A) R$

5.1.3. Tarifa Social

(m3 / mês)
Domiciliar Conta Mínima
Domiciliar

1,00

1,703051

A Tarifa Social é um instrumento previsto na Lei 11.445/07, conforme previsto no Artigo 29.

0 – 15

1,00

1,874718

1,951015

16 – 30

2,20

4,124379

4,292233

31 – 45

3,00

5,624154

5,853045

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades

46 – 60

6,00

11,248308

11,706090

que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o

> 60

8,00

14,997744

15,608120
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De acordo com o Manual de Processos Comerciais: Módulo Cobrança, elaborado em 25 de

5.3. Sistema de Leitura e Faturamento

Fevereiro de 2010 pela CEDAE, a Tarifa Social é uma tarifa dedicada aos conjuntos
habitacionais, imóveis localizados em favelas (domiciliares e comerciais) e áreas de
interesse social para residências até 50m2 e comércios de até 30m2, situados em
loteamentos irregulares, posse, periferia de favelas, e áreas de risco com impossibilidade de
vistoria para a apuração da área construída.

O valor da conta do cliente de tarifa social faz parte da estrutura tarifária da CEDAE e é
reajustado com as tarifas normais, conforme Decreto 25.997 de 27 de Janeiro de 2000. O
volume cobrado é de 6 m3 / mês / economia considerando um consumo de 0,2m3 / dia /
economia, sendo que, para os conjuntos habitacionais será aplicada a Resolução No. 389
de 25 de Fevereiro de 2010.

5.2. Procedimentos Utilizados para o Sistema de Cadastro dos Consumidores

A Cedae mantém uma campanha para regularização
das ligações de água, objetivando reduzir o número
de ligações irregulares, melhorar o abastecimento, e
aumentar a arrecadação da empresa para fazer face
aos novos investimentos que estão sendo realizados
em toda a rede de abastecimento de água.

São utilizados diversos meios de comunicação para
Figura 5.1. Botton da Campanha.
Fonte: NOVA CEDAE.

atingir todos os tipos de

consumidores, como

folhetos, anúncios em sistemas de transporte público

da Cidade, anúncios em eventos esportivos (ex. jogos no maracanã), entre outras mídias.
A campanha permite que

todos os consumidores que

regularizarem suas ligações

não paguem multas ou consumo passado. Basta ir a uma das lojas da Cedae. As Equipes
da Cedae estão treinadas e mobilizadas para fazer a regularização da forma mais simples
Figura 5.2. Modelo de conta. Fonte: Guia do Usuário CEDAE, 2010.

e rápida possível.
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5.4. Sistema de Cobrança e Arrecadação

6.

DEMAIS PLANOS ESPECÍFICOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES

6.1. Considerações Iniciais

O conceito de saneamento básico atualmente evoluiu da sua definição mais restrita, limitada
pelos serviços de água e esgoto, para uma visão mais abrangente, incluindo os resíduos
sólidos e a drenagem pluvial. Essa mudança é fruto direto do entendimento da intensa
relação e interdependência das intervenções nesses diversos campos na busca final pela
salubridade ambiental.

As cidades são organismos dinâmicos em que se torna essencial avaliar e, principalmente,
planejar os diversos serviços de saneamento básico em concomitância um com os outros.
Nesse sentido estão apresentados de forma sucinta a seguir o Plano Diretor de Manejo de
Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

Vale a ressalva que o plano aqui representado é parte integrante do Plano Municipal de
Saneamento Básico, mas não é o Plano em sua totalidade. Visto que se define como um
plano específico focado nos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, em conformidade com o Decreto no.7217 de 21 de junho de 2010, que
regulamenta a Lei no. 11445, conforme segue:

§ 1o O plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de abastecimento de água,
de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de manejo de
águas pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais
desses serviços.

Assim, as proposições sobre o manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de manejo
Figura 5.3. Sistema de Cobrança e Arrecadação. Fonte: Guia do Usuário CEDAE, 2010.

de águas pluviais apresentadas neste capítulo são prévias dos planos específicos em
processo de desenvolvimento, que deverão oportunamente complementar este Plano

5.5. Atendimento ao Público

Municipal de Saneamento.
5.5.1 Lojas de Atendimento
BARRA DA TIJUCA / RECREIO

JARDIM PRIMAVERA

Avenida Ayrton Senna, 1791 - Tel.: (21) 2332-7428

Rua Hipólito de Campos, 221 - Tel.: (21) 3654-9249

BELFORD ROXO

MANGARATIBA

Est. Retiro da Imprensa, 76 - Tel.: (21) 3663-1710

Rua Major José Caetano, 122 - lj5 - Tel.:(21) 3789-2947

CAMPINHO

MÉIER

Est. Intendente Magalhães, 504 Tel.: (21) 2332-1004

Rua José Bonifácio, 528 - Tel.: (21) 2332-4013

CAMPO GRANDE

MESQUITA

6.2. Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro

O Plano Diretor de

Manejo de

Águas

Pluviais

tem

como

principais

objetivos

planificar, ordenar e diagnosticar um conjunto de medidas e ações para a prevenção e o

Rua Augusto de Vasconcelos, 468 - Tel.: (21) 2332-7567

Est. Feliciano Sodré, 2.177 - Tel.: (21) 3765-3680

CENTRO

NILÓPOLIS

Rua Amoroso Lima, 23 - Tel.: (21) 2332-9058

R. Prof. Alfredo Gonçalves - Filgueiras, 475/479 Tel.: (21) 3761-7229

COPACABANA

NOVA IGUAÇU

Rua Francisco Sá, 80 - Tel.: (21) 2332-2001

Rua Ataíde Pimenta de Morais, 225 - Tel.:(21) 3779-1971

DEODORO

PARACAMBÍ

Rua dos Abacates, 2231 - Tel.: (21) 3011-6825

Rua Bezerra de Menezes, 01 - Tel.: (21) 3693-5683

DUQUE DE CAXIAS

PENHA

Av. Dr. Manoel Teles, 237 - Tel.: (21) 2652-2827

Avenida Brás de Pina, 38 A - Tel.: (21) 2332-1900

ILHA DO GOVERNADOR

QUEIMADOS

Estrada do Galeão, 1700 - Tel.: (21) 3393-5652

Est. Carlos Sampaio, 176 – lj - Tel.: (21) 2663-2020

ITAGUAÍ

SANTA CRUZ

R. Prof. José Maria de Brito, 13 Tel.:(21) 3781-0048

Rua Fernanda, 195 - Tel.: (21) 3157-4894

JACAREPAGUÁ

SÃO JOÃO DE MERITI

Rua Henriqueta, 107 - Largo do Tanque - Tel.: (21) 2332-2528

Rua Manoel Machado Nunes, 124 - Tel.:(21) 2696-5852

JAPERI

TIJUCA

Rua Alcebíades Alves de Aguiar, 65 - lj2 – Engenheiro Pedreira

Rua Barão de Mesquita, 314 lj 345 Pq - Off Shopping

- Tel.: (21) 3691-1309

2567-6714

controle das enchentes na Cidade do Rio de Janeiro. As principais ações a seguir estão
previstas para sua concretização:

(i)

Coleta e análise de todas as informações disponíveis e que sejam de interesse
para os estudos de drenagem urbana, com a elaboração do cadastro da rede de
macrodrenagem da Cidade do Rio de Janeiro que não dispõe de informações
cadastrais atualizadas, bem como a elaboração da inspeção de toda a rede de
macrodrenagem;

(ii)

Desenvolvimento de

uma

solução integrada (SIG-ÁGUAS) composta de

Tel.: (21)

ferramentas de geoprocessamento, com o objetivo de permitir a gestão do
sistema de drenagem urbana, integrada ao sistema de monitoramento de

5.5.2 Site

variáveis hidrológicas e de qualidade de água. Esta solução permitirá a coleta,

www.cedae.com.br

análise e simulações hidrodinâmicas sobre a rede de drenagem.
(iii)

5.5.3 Telefones

intervenções de curto, médio e longo prazo.

Central de Atendimento 0800 28 21 195 / (Surdo-Mudo) 0800 28 23 059
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(iv)

Campanha de monitoramento: recebimento de dados referentes a leituras de

No Rio d e J a ne iro, a Comp a nhia d e Limp e za Urb a na - COMLUR B, é uma

velocidade, precipitação, parâmetros de qualidade e nível de água, ao longo de

e mp re sa d e e c onomia mista e nc a rre g a d a d os se rviç os a fins. Até 1980, a

doze meses, com transmissão de dados em tempo real, via GPRS, das estações

COMLURB p ra tic ou uma c ob ra nç a d e uma "ta rifa " d e c ole ta d e lixo - TCL, q ue
e ra

hidrológicas e de qualidade de água distribuídas pelas bacias hidrográficas

re c olhid a d ire ta me nte

da cidade do Rio de Janeiro.

lig a ç ã o

(v)

Após consolidação da base de dados advindos da campanha de monitoramento,

No

e nta nto, e m

4/9/1980, o

c om

a

p re se rva ç ã o

da

sa úd e

p úb lic a ,

e ra

um

se rviç o

p úb lic o

e sse nc ia l, nã o p od e nd o, p orta nto, se r re mune ra d o a tra vé s d e ta rifa (p re ç os

será elaborado o diagnóstico detalhado do sistema de macrodrenagem do

p úb lic os), ma s sim p or me io d e

Município do Rio de Janeiro, com base em resultados obtidos de modelagem

(vi)

a os se us c ofre s.

Sup re mo Trib una l Fe d e ra l, e m a c órd ã o, d e c id iu q ue a q ue le se rviç o, p or sua

ta xa s e imp ostos. No a no d e

1998, a

Pre fe i tura d o Rio d e J a ne iro te rminou c om a ta xa d e limp e za urb a na e c riou a

hidrodinâmica.

ta xa d e c ole ta d e l ixo, te nd o c omo b a se d e c á lc ulo a p rod uç ã o d e lixo p e r

Elaboração de relatórios e estudos contendo ações sistemáticas a serem

c a p ita e m c a d a b a irro d a c id a d e , e ta mb é m, o uso e a loc a liza ç ã o d o imó ve l.

seguidas na realização de obras e projetos, confecção de manuais, proposição
de legislação etc.

O Plano Diretor concluído e detalhado suportará, entre outros produtos:

I - Cálculo das chamadas vazões de restrição e outras grandezas e parâmetros para
cada sistema de drenagem estudado, garantindo o cumprimento da legislação
Figura 6.1. Garis, trabalhadores da limpeza urbana. Fonte: COMLURB.

pertinente e subsidiando o processo de licenciamento;
II - Mapeamento do conjunto de medidas estruturais e não estruturais para a

Atua lme nte , a CO MLURB é uma e mp re sa d e limp e za urb a na a utôno ma e ,

minimização dos eventos extremos no contexto dos recursos hídricos, evitando,

p orta nto, e m c ond iç õe s d e d e finir se u p róp rio orç a me nto, e sta b e le c e r sua

prevenindo e minimizando o impacto de chuvas na estrutura da cidade;

p olític a d e re c ursos huma nos e , p rinc ip a lme nte , o p la ne ja me n to, a e stra té g i a

III - Criação de base estrutural para futura integração com as entidades observadas

e a log ístic a op e ra c iona l. Pod e , ta mb é m, te rc e iriza r se rviç os op e ra c iona is,

pela GEO-RIO;

g e re nc ia is e a d mini stra ti vos, e d e finir os te rmos d e re fe rê nc ia té c nic os p a ra

IV - Construção de um instrumento que é requisito essencial para a captação de

os c ontra tos. A c omp a nhia

recursos dos governos estadual e federal, no que se refere aos programas de

p od e

d e se nvolve r ou sub sid ia r p e sq uisa s

te c nolog ia s vinc ula d a s à p rá tic a d a limp e za

saneamento e controle de enchentes;

urb a na

e

e m tod os os s e u s

se g me ntos op e ra c i ona is e , p or se r uma instituiç ã o some nte volta d a p a ra a

V - Construção de uma base de dados geográfica de entidades próprias do negócio

limp e za urb a na , ofe re c e ma ior vi sib ilid a d e a o foc o d a p re fe itura no toc a nte a o

da Rio-Águas, integrada com a Base Geo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

a sse io d a c id a d e e d o a mb ie nte urb a no.

e que servirá como fonte de informações também para a área de Vigilância Sanitária,
Saúde, Transportes, Obras etc.

Atua lme nte a SMAC – Se c re ta ria Munic ip a l d e Me io Amb ie nte é o órg ã o
formula d or d a Polític a Munic ip a l d e Me io Amb ie nte d a Cid a d e d o Rio d e

O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro teve início em

J a ne iro e m c o ord e na ç ã o c om os d e ma is órg ã os munic ip a is, se nd o d e sua

outubro de 2010 e está sendo elaborado pelo consórcio formado pelas empresas

re sp onsa b ilid a d e

Hidrostudio Engenharia e a Fundação Centro de Tecnologia e Hidráulica.

a

imp le me nta ç ã o

da

Polític a

de

Re síd uos Sólid os d o

Munic íp io; o p la ne ja me nto, c oord e na ç ã o e e xe c uç ã o d e a ç õe s d e d e sti na ç ã o
a d e q ua d a d e re síd uos sólid os, a imp le me nta ç ã o d e c e ntra is d e Re síd uo s d a

Estão sendo desenvolvidas as etapas de Cadastro e Inspeção, Monitoramento com

Construç ã o Civil; o a p oio à s a tivid a d e s d e re c ic la g e m e re a p rove ita me nto

instalação de estações hidrológicas e de qualidade de água com transmissão de dados via

d e se nvolvid a s p e la Soc ie d a d e Civil; o inc e ntivo à a d oç ã o d e usina s d e

GPRS, Relatórios de caracterização diversos, Modelagem preliminar de bacias e demais

g e ra ç ã o d e e ne rg ia

serviços previstos no Termo de Referência.

a p a r t i r d o b i o g á s , u s i n a sd e

c omp osta g e m

e de

p rod uç ã o d e b ioc omb ustí ve l.

6.3. Plano Municipal de Resíduos Sólidos

Com re la ç ã o à le g isla ç ã o, te mos q ue a Le i Munic ip a l no 4.969, d e 03/12/2008,
d isp õe sob re os ob je tivos, os instrume ntos, os p rinc íp ios e a s d ire trize s p a ra

No Bra sil, o se rviç o rotine iro d e limp e za urb a na te ve iníc io, se g und o o Ma nua l

a g e stã o inte g ra d a d e re síd uos sólid os no Munic íp io d o Rio d e J a ne iro e d á

d e Ge re nc ia me nto Inte g ra d o d e Re síd uos Sólid os, ofic ia lme nte , e m 25 d e

outra s p rovid ê nc ia s, te nd o e m se u Art. 6º, q ue c a b e a o Po d e r Púb lic o

nove mb ro d e 1880, na c id a d e d e Sã o Se b a stiã o d o Rio d e J a ne iro, q ue à

Munic ip a l, ouvid o o Conse l ho Munic ip a l d e Me io Amb ie nte - CONSEMAC,

é p oc a e ra a c a p ita l d o Imp é rio. O Imp e ra d or D. Pe d ro II a ssinou o De c re to

e la b ora r o se u Pla no Munic ip a l d e Re síd uos Sólid os, d ora va nte d e nomi na d o

nº3.024, a p rova nd o o c ontra to d e "limp e za e irrig a ç ã o" d a c id a d e , q ue foi

Pla no d e Ge stã o Inte g ra d a d e Re síd uos Sólid os - PGI RS Púb lic o, q ue d e ve r á

e xe c uta d o p or Ale ixo Ga ry e , ma is ta rd e , p or Luc ia no Fra nc isc o Ga ry, c ujo

c onte r, e ntre outra s d isp osiç õe s:

sob re nome

orig ina -se

a

p a la vra

g a ri,

q ue

hoje

se

d e no mina m

os

tra b a lha d ore s d a limp e za urb a na e m mui ta s c id a d e s b ra sile ira s.
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• XIV - os re q uisi tos, id e ntific a ç ã o e d e ma rc a ç ã o d e re g iõe s fa vorá ve is

• II - os instrume ntos e c onômic os, le g a i s e re g ula me nta re s;

p a ra d isp osiç ã o fina l a d e q ua d a d e re je itos, c onsid e ra d os, c om o

• III - a s forma s d e a rtic ula ç ã o e ntre o p od e r p úb lic o loc a l e se tore s

e sta b e le c ime nto d e c rité rios re stri tivo s p a ra c a d a te ma , à d istâ nc ia d e

org a niza d os d a soc ie d a d e ;

c ursos d ’á g ua , a p rofund id a d e d o a q üífe ro, a d e c livid a d e d o te rre no, a s

• IV - a s d ire trize s g e ra is d a p re sta ç ã o d o se rviç o p úb lic o d e ma n e jo d e
re síd uos

sólid os,

c rité rios

de

d e finiç ã o

de

p a d rõe s mínimos

de

c a ra c te rístic a s d o sub stra to g e ológ ic o e d a c ob e rtura sup e rfic ia l d o

q ua lid a d e ;

solo, a d isp onib ilid a d e d e ma te ria l p a ra a c ob e rtura d os re je itos, a vid a

• V - os p roc e d ime ntos e p a d rõe s mínimos d e q ua lid a d e e se g ura nç a a

útil d a á re a e c onsulta à p op ula ç ã o, ob se rva d o o e sta b e le c id o no Pla no

se re m ob se rva d os p e los g e ra d ore s p a ra a se p a ra ç ã o, o a rma ze na me nto

Dire tor Munic ip a l;

e o tra ta me nto d os re síd uos sólid os e d isp o siç ã o fina l a mb ie nta lme nte

• XV - os me c a nismos p a ra a c ria ç ã o d e fonte s d e ne g óc ios, e mp re g o e

a d e q ua d a d os re je itos;

re nd a , me d ia nte a va loriza ç ã o d os re síd uos sólid os, p a ra a c ria ç ã o d e

• VI - os c rité rios p a ra c la ssific a ç ã o d os g e ra d ore s d e re síd uos sólid os,
e m funç ã o d o p orte d a g e ra ç ã o, c a ra c te rístic a e volume d os re sí d uo s

novos

sólid os g e ra d os ou a d mini stra d os, na ture za d o i mp a c to à sa úd e e a o

re ma n ufa tura d os, b e m c o mo a a mp lia ç ã o d os já e xiste nte s;

me io a mb ie nte ;

me rc a d os

p a ra

os

p rod utos

re c ic lá ve is,

re c ic la d os

e

• XVI - os p rog ra ma s e a s a ç õe s p a ra a inc lusã o d e c a ta d ore s d e

• VII - c rité rios p a ra id e ntific a ç ã o d os g e ra d ore s q ue , e m funç ã o d os

ma te ria is re c ic lá ve i s no fluxo d os re síd uos sólid os re ve rsos;

fa tore s d e finid os no inc iso VI, e sta rã o ob rig a d os a a p re se nta r Pla nos d e

• XVII - o p la no soc i a l, c onte nd o a s forma s d e p a rtic ip a ç ã o d os g rup o s

Ge stã o Inte g ra d a d e Re síd uo s Sólid os - PGIRS;

inte re ssa d os ou a fe ta d os, inc lusive c om a ind ic a ç ã o d e c omo se rã o

• VIII - a p e riod ic id a d e d e sua re visã o e o c ronog ra ma d e c a p a c ita ç ã o

c onstruíd a s a s sol uç õe s p a ra os p rob l e ma s a p re se nta d o s;

té c nic a p a ra sua i mp le me nta ç ã o, b e m c omo o p la no d e moni tora me nto

• XVIII - fisc a liza ç ã o d os g e ra d ore s d e re síd uos sólid os suje itos a o

e a s a ç õe s p re ve ntiva s e c orre tiva s;

siste ma d e log ístic a re ve rsa e o s in strume ntos fina nc e iros q ue p od e rã o

• IX - o ma n ua l d e op e ra ç õe s d os se rviç os p úb lic os d e ma ne jo d e

se r

re síd uos sólid os, c onsid e ra d os o s p a d rõe s mínimos d e q ua lid a d e d os

a p lic a d os

p a r ai n c e n t i v a r

ou

c ontrola r

as

a tivid a d e s

d e le

d e c orre nte s; e

se rviç os, os c rité rios p a ra c ontra ta ç ã o d e te rc e iros e o d ia g nóstic o d a

• XIX

-

os

instrume ntos

q ue

se rã o

utiliza d os

p a ra

a

c ria ç ã o

e

situa ç ã o a tua l d os re síd uo s sólid os, q ue d e ve rá c onte r, no míni mo, a

d isp onib iliza ç ã o d e

orig e m, o volume e a c a ra c te riza ç ã o d os re síd uos sólid os g e ra d os, b e m

se tore s d a soc ie d a d e , p a ra c iê nc ia d a p op ula ç ã o q ua nto à q ua ntid a d e

c omo o c e ná rio futuro, c om o s ob je ti vos e a s me ta s q ue d e ve rã o se r

d e re síd uos sólid os g e ra d os e a os p rob le ma s a mb ie nta is e sa nitá rio s

b usc a d os;

d e r i v a d o s d o m a n u s e i o i n a d e q u a d o d e r e s í d u o ss ó l i d o s

• X - o p la no e c onô mic o, c onte nd o o siste ma d e c á lc ulo d os c usto s d a

d e sse s se rviç os inc luind o os e xc e d e nte s e

e p a ra o

e sta b e le c ime nto d e um c a na l d e c omunic a ç ã o d ire to c om a soc ie d a d e

p re sta ç ã o d os se rviç os p úb lic os d e ma ne jo d e re síd uos sólid os, a
forma d e c ob ra nç a

ma te ria l informa tivo d e stina d os a os d i f e r e n t e s

loc a l.

a

re c up e ra ç ã o tota l d os c ustos;

§ 1º O PGIRS Púb li c o c onstitui o Pla no d e Sa ne a me nto e sp e c ífic o p a ra a á re a

• XI - o e sta b e le c ime nto d e ind ic a d ore s d e d e se mp e nho op e ra c iona l e

d e re síd uos sólid os, na forma a d miti d a p e lo a rt. 19 d a Le i No 11.445, d e 5 d e

a mb ie nta l;

ja ne iro d e 2007, e d e ve rá se r e la b ora d o e p ub lic a d o no Diá rio Ofic ia l ou e m

• XII - a s ob rig a ç õe s d os g e ra d ore s d os re síd uos sólid os q ue re q ue ira m

jorna l d e g ra nd e c irc ula ç ã o, no p ra zo d e vinte e q ua tro me se s a p a rtir d a

ma nuse io e sp e c ia l ou d ife re nc ia d o, e m funç ã o d a s sua s c a ra c te rístic a s

p ub lic a ç ã o d e sta Le i.

e d o p orte d e sua g e ra ç ã o;
• XIII - a id e ntific a ç ã o d a s d isp osiç õe s ina d e q ua d a s d e re síd uos sólid os

§ 2º Em a mb a s a s mod a lid a d e s d e PGIRS, p re vista s ne ste a rtig o, d e ve rá se r

e xiste nte s, p rop osta e c ronog ra ma p a ra a e limina ç ã o e re c up e ra ç ã o d a s

d e sig na d o p rofissiona l té c nic o re sp onsá ve l ha b ilita d o p a ra sua e la b ora ç ã o,

me sma s;

imp le me nta ç ã o e op e ra c iona liza ç ã o d e tod a s a s e ta p a s, b e m c omo p a ra o
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c ontrole d os p roc e ssos e

da

forma

d e d isp osiç ã o

fina l

a mb ie nta lme nte

O a te rro inic iou sua op e ra ç ã o c omo um lixã o, re c e b e nd o os re síd uos d os

a d e q ua d a d os re je itos.

munic íp ios d e Duq ue d e Ca xia s, Nilóp olis e d a Cid a d e d o Rio d e J a ne iro.
Poste rior me nte , p a ssou a re c e b e r, ta mb é m, o s re síd uos d os munic íp io s d e

§ 3º Amb a s a s mo d a lid a d e s d e PGIRS d e ve rã o inc orp ora r os p rinc íp ios d a

Sã o

g e stã o a mb ie nta l e m tod o o se u p roc e sso e se us re sp onsá ve is d e ve rã o

Pe tróp oli s. O

ma nte r a tua liza d a s e d isp oníve is p a ra c onsulta s a s informa ç õe s c omp le ta s

p e rc ola d o, ta mp o uc o d os g a se s for ma d os p e la d e c omp o siç ã o d a ma té ria

sob re a imp le me n ta ç ã o d o p la no sob sua re sp onsa b ili d a d e .

o r g â n i c a ; Também

p e los

órg ã os

da

Ad mini stra ç ã o

Púb lic a ,

p roc e d ime ntos

de

Me riti,
lixo

Nova

e ra

Ig ua ç u

la nç a d o

eram

e,

e ve ntua lme nte

se m c ontrole

de

Gua p imiri m

ou tra ta me nto

do

e

líq uid o

dispostos sem controle, resíduos hospitalares e

industriais

§ 4º Do PGIRS Púb lic o d e ve rã o c onsta r, p a ra os re síd uos sólid os urb a nos
g e ra d os

J oã o

q ue

c onte mp le m a utiliza ç ã o ra c iona l d os re c ursos, o c o mb a te a tod a s a s forma s

Com a p ub lic a ç ã o d o De c re to 1.366, d e 21.12.77, q ue torna ra ob rig a tório n o

d e d e sp e rd íc io e o ma nuse io a d e q ua d o d os re síd uos sólid os g e ra d os, b e m

Esta d o d o Rio d e J a ne iro o lic e nc ia me nto d e q ua lq ue r a tivid a d e p oluid ora , a

c omo a se nsib iliza ç ã o d os se rvid ore s p úb lic os e m re la ç ã o a os a sp e c tos

FUNDREM solic itou, e m 1984, a Lic e nç a d e Op e ra ç ã o p a ra o AMJ G e ne sta

a mb ie nta is e d e me lhoria d a q ua lid a d e d o a mb ie nte d e tra b a lho.

oc a siã o

já

se

c omunid a d e
A imp ortâ nc ia d a re a liza ç ã o d o Pla no se d á p e lo fa to d e se r p ossí ve l a

tinha

c onhe c ime nto

c ie ntífic a

sob re

de

vá rios

ma ng ue za is,

e stud os

c uja

re a liza d os

c onc lusã o

p e la

mostra va

a

imp ortâ nc ia d e ste e c ossiste ma p a ra a fa una ma rinha d a Ba ía d e Gua na b a ra .

org a niza ç ã o d a g e stã o d os re síd uos d e ntro d a s p a rtic ula rid a d e s re g iona is,
e c onômic a s, g e og rá fic a s, a mb ie nta is e soc ia is, c o m a me ta d e p romove r o

Dia nte d e sse s fa tos, a Fund a ç ã o Esta d ua l d e Eng e nha ria d o Me io Amb ie nte -

d e se nvolvi me nto suste ntá ve l urb a no.

FEEMA, a tua l INEA, re sp ond e u ne g a tiva me nte a o re q ue rime nto d e lic e nç a
fe ito p e la FU NDREM, re c ha ç a nd o q ua lq ue r p ossib ilid a d e d e lic e nc ia me nto

Nã o ob sta nte a e xistê nc ia d a le g isla ç ã o e o fa to d e a ind a nã o te r sid o

p a ra op e ra ç ã o d o Ate rro na q ue le loc a l. A p a rtir d a í, a FEEMA p or me io d a

e la b ora d o o Pla no Munic ip a l, o Munic íp io d o Rio d e J a ne iro te m o se g uinte

Comissã o Esta d ua l d e

históric o re la c iona d o c om os re síd uos sólid os urb a no s, se g und o infor ma ç õe s

Controle Amb ie nta l - CECA, p a ssou a

e xig ir d a

COMLURB o lic e nc ia me nto d e outro loc a l p a ra a d isp o siç ã o d os re síd uos.

ob tid a s junto a o si te d a COMLURB e o Instituto Esta d ua l d o Amb ie nte - INEA:

Em me a d os d e 1992, a re c up e ra ç ã o d o Ate rro Me trop olita no foi inc luíd a no
Se g und o a COMLURB, a c id a d e p rod uz 8,5 mil tone la d a s/d ia d e re síd uos

Prog ra ma d o Ba nc o d e Inte ra me ric a no d e De se nvolvi me nto - BID. Em 1995,

sólid os (re fe rê nc ia 2009), d a s q ua is 4.360 tone la d a s sã o p rove nie nte s d a

c ole ta d omic ilia r; 2.913 tone la d a s, d e

va rriç ã o e

de

em

c omunid a d e s; e o

funç ã o

do

insuc e sso

do

Prog ra ma

de

Imp la nta ç ã o

de

Usina s

de

Re c ic la g e m e Co mp osta g e m e d a ind isp onib ilid a d e d e re c ursos junto à s

re sta nte d e outros tip os. O Ate rro Sa nitá rio d e Gra ma c ho, e m Duq ue d e

a g ê nc ia s multila te ra is d e fina nc ia me nto, a Pre fe itura d a Cid a d e d o Rio d e

Ca xia s, re c e b e 75% d o tota l; o d e Ge ric inó, 25%.

J a ne iro d e c id iu re a liza r, c om re c ursos d o p róp rio Te souro Munic ip a l, os

O Ate rro Me trop olita no d e J a rd im Gra ma c ho foi imp la nta d o e m 1978 e m á re a

se rviç os ne c e ssá ri os à c onve rsã o d o lixã o d e Gra ma c ho e m um a te rro q ue

d oa d a p e lo INCRA a COMLURB, c o m c e rc a d e 120 he c ta re s d e ma ng ue za l, à s

op e ra sse e m c on so nâ nc ia c om a le g i sl a ç ã o e norma s a mb ie nta is e sa ni tá ria s.

ma rg e ns d a Ba ía d e Gua na b a ra , e m Duq ue d e Ca xia s. Isto oc orre u a p ós a
Ta l inic ia tiva tomou p or b a se o e stud o d e se nvolvid o p e la COPPE/UFRJ , o

c ria ç ã o d a Fund a ç ã o p a ra o De se nvolvime nto d a Re g i ã o Me trop olita na -

q ua l

FUNDREM, no a no d e 1975, oc a siã o e m q ue se d a va iníc io os e stud os

c onc luiu

q ue

os

re síd uos

e sta va m

se nd o

d e p osita d os

sob re

o

ma ng ue za l c omp osto d e a rg ila org â ni c a d e b a ixíssi ma p e rme a b ilid a d e , nã o
p e rmi tind o a p a ssa g e m d e c horume p e lo se u fund o. O c horume q ue a ting ia o
ma ng ue za l d o e ntorno e ra d e vid o a o e sc oa me nto p e la s la te ra is d o a te rro, e
q ue a c onstruç ã o d e uma b a rre ira p e rifé ric a imp e d iria e ste e x tra va sa me nto.
Esta a ç ã o, c onjug a d a c om outra s soluç õe s té c nic a s, p e rmitiria a via b ilid a d e
té c nic a e e c onômic a d e re c up e ra ç ã o d o a te rro.
Atua lme nte , o a te rro

re c e b e c e rc a

d e 9.000 tone la d a s/d ia

a te nd e nd o

a

Cid a d e d o Rio d e J a ne iro e o s munic íp ios d e D uq ue d e Ca xia s, Que i ma d os,
Nilóp oli s, Me sq ui ta e Sã o J oã o d o Me riti. Possui no se u e ntorno, uma va la d e
d re na g e m d e p e rc ola d o q ue d ire c iona a Esta ç ã o d e Tra ta me nto d e Chorume
c om c a p a c id a d e p a ra tra ta r 1900 m³/d ia . Nã o sã o ma is re c e b id os re síd uos
ind ustria is p e rig osos. Existe si ste ma d e d re na g e m e c a p ta ç ã o d e g á s e
siste ma d e d re na g e m d e á g ua s p l uvia is q ue ,

e vita a d e sc a rg a

na v a l a

p e rifé ric a d e d re na g e m d e p e rc ola d o.

O a te rro re c e b e , ta mb é m, c e rc a d e 40 tone la d a s/d ia d e re síd uos hosp i ta la re s
Figura 6.2. Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho. Fonte: Google Earth.
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p or c e rc a s d e a ra me fa rp a d o, a c e sso re stri to e p la c a c om id e ntific a ç ã o

b a sc ula nte

p ossuind o

volume

de

60

m³

cada

(a p roxima d a me nte

30

p róp ria d e Re síd uos Sólid os d e Se rviç os d e Sa úd e .

tone la d a s), utiliza n d o o Arc o Me trop olita no, re d uzind o, d e sta forma , o núme r o
d e via g e ns a se re m re a liza d a s. Com o e nc e rra me nto d os va za d ouros d e

Visa nd o o e nc e rra me nto d a s a tivid a d e s d o Ate rro d e Gra ma c ho e m 2011, foi

Ita g ua í e Se rop é d ic a , se rã o c ole ta d os e tra nsp orta d os os re síd uos g e ra d os

lic e nc ia d a uma no va á re a p a ra a imp la nta ç ã o d e um Ate rro Sa ni tá rio no

ne ste s munic íp ios na ord e m d e 170 ton/d ia , inc luind o a d isp osiç ã o d os

Munic íp io d e Se rop é d ic a . A Ce rtid ã o d e Zone a me nto, e mi tid a p e la Pre fe i tura

re síd uos ind ustria is nã o p e rig osos.

Munic ip a l d e Se rop é d ic a , c e rtific a q ue o imóve l e stá situa d o na Estra d a Sa nta
Rosa Pira ne ma , s/n, e e nc ontra -se e m á re a d e Esp e c ia l I nte re sse Sa nitá rio e
Amb ie nta l. Porta nto, e stá e m c onformi d a d e c om a Le i Munic ip a l n°353/2008
p a ra a insta la ç ã o d e uma Ce ntra l d e Tra ta me nto d e Re síd uos - CTR.

É i mp or ta n te

d e s t a c a r q u ea á r e a

nã o e stá

inse rid a

e m Unid a d e s d e

Conse rva ç ã o p e rte nc e nte s a os g rup os d e p rote ç ã o inte g ra l ou

de uso

suste ntá ve l, d e â mb ito Fe d e ra l ou Esta d ua l, nos te rmos d a Le i nº9.985/00 e
De c re to nº4.340/02. A á re a d ista 2 km d a APA d a Se rra d o Ca tumb i, q ue nã o
p ossui zona d e a morte c ime nto, se nd o q ue sua ma ior p a rte é forma d a p or
p a sta g e ns.

Figura 6.4. Posição das Estações de Transferência de Resíduos – ETRs – Existentes e Novas.
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos,
Santa Rosa - Seropédica – RJ. Novembro, 2007.

O a te rro d e Gra ma c ho, tota lme nte re c up e ra d o d e sd e 1996, d o p onto d e vi sta
a mb ie nta l e sa nitá rio, re c e b e u e m 2009 a Usina d e Bi og á s, q ue te m p or
fina lid a d e a c a p ta ç ã o e q ue ima d o b iog á s p rod uzi d o p e la d e c omp osiç ã o d a
ma té ria org â nic a p rove nie nte d o lixo d e p osi ta d o na q ue le a te rro. Este é o
Figura 6.3. Localização da Central de Tratamento e Disposição

ma ior p roje to d e re d uç ã o d e e mi ssõe s d e g a se s d o e fe ito e stufa d o Bra sil

Final de Resíduos, Seropédica - RJ. Fonte: Google Earth.

q ue p rop orc iona rá imp orta nte re d uç ã o d e e missõe s d e g a se s e fe ito e stufa
(GEE) a lé m d e a b ra ng e r a mp lo a sp e c to soc ioa mb i e nta l a tra vé s d a c ria ç ã o d e
fund os p a ra a va loriza ç ã o urb a nístic a d o b a irro d e J a rd im Gra ma c ho e p a ra a

A á re a d e stina d a à imp la nta ç ã o d a Ce ntra l d e Tra ta me nto e Disp osiç ã o Fi na l

c a p a c ita ç ã o d os c a ta d ore s q ue tra b a lha m no loc a l.

d e Re síd uos a p re se nta c e rc a d e 2.226.000 m2 e p re vê a insta la ç ã o d e a te rro

O

sa nitá rio c om c a p a c id a d e d e re c e b ime nto d e 8.000 ton./d ia e , d e outro a te rro

De se nvol vime nto Li mp o – MD L – p re visto no Protoc olo d e Quioto, q ue p e rmite

p a ra d isp osiç ã o d e re síd uos ind ustria is Cla sse II - nã o p e rig osos c o m
c a p a c id a d e

p a ra

1.000

tone la d a s/d ia .

Os

a te rros

c onta rã o

c om

siste ma

de

e xp lora ç ã o

do

b iog á s

inse re -se

no

Me c a nismo

de

a ve nd a d os c ré d itos d e c a rb ono d e c orre nte s d a s re d uç õe s d e e missõe s d e

a

g a se s d e e fe ito e stufa p a ra a a tmosfe ra .

imp e r me a b iliza ç ã o d e tod a s a s á re a s q ue re c e b e rã o se us re síd uo s, siste ma s
d e c ole ta e tra ta me nto d e g a se s e d e c horume , a lé m d e c onta r c om op e ra ç ã o

O e mp re e nd ime nto va i a sse g ura r a ma nute nç ã o d o a te rro a té q uinze a nos

p or me io d e c omp a c ta ç ã o e re c ob rime nto c on sta n te d o ma te ria l d e p o sita d o

a p ós se u e nc e rra me nto, c om e sp e c ia l a te nç ã o a o monitora me nto a mb ie nta l e

c om c a ma d a s d e solo, e vita nd o a ssim a p rolife ra ç ã o d e a ve s, inse tos e

g e oté c nic o. De a c ord o c om o c ontra to d e c onc e ssã o fir ma d o e ntre a Coml urb

a nima is

e a Novo Gra ma c ho Ene rg ia Amb ie nta l, 36% d os g a nhos c om o c ré d ito d e

tra nsmissore s

de

d oe nç a s,

a lé m

da

p re se nç a

de

od ore s

c a ra c te rístic os d a s a tivid a d e s.

c a rb ono se rã o re ve rtid o s, e m p a rte s ig ua is, à Comp a nhia

Pa ra o tra nsp orte d os re síd uos g e ra d os no Munic íp io d o Rio d e J a ne iro,

Limp e za Urb a na –C omlurb - e à Pre fe itura d e D uq ue d e Ca xia s.

ha ve rá uma e strutura d e se te ETR’s (Esta ç ã o d e Tra n sb ord o d e Re síd uos),
se nd o e la s: ETR Ba ng u, ETR Ma re c ha l He rme s, ETR Pe nha , ETR Ca ju, ETR
Ta q ua ra , ETR Va rg e m Pe q ue na e ETR Sa nta Cruz. Os re síd uos g e ra d os no
Munic íp io d o Rio d e J a ne iro se rã o tra nsp orta d os p a ra a s ETR ’s, me d ia nte
ve íc ulos d o tip o c a minhã o c omp a c ta d or, p ossuind o volume s d e 6 m³, 15 m³
ou

19

m³.

Poste riorme nte ,

os

re síd uos

a p ós

tra nsb ord a me nto

se rã o

tra nsp orta d os p a ra o CTR Sa nta Rosa a tra vé s d e ve íc ulos d o tip o c a rre ta
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7.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO PLANO DE SANEAMENTO

As principais referências para

promoção da saúde pública (incisos III e IV), a segurança da vida e do patrimônio (inciso IV),
assim como a do meio ambiente (inciso III). Quanto à política, são princípios fundamentais a

a definição dos princípios e diretrizes do Plano de

Saneamento do Rio de Janeiro são aqueles da Constituição Federal, da Lei Nacional de

articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, proteção ambiental e interesse

Saneamento Básico, do Estatuto das Cidades, a Lei Estadual nº 3.239 de 02 de agosto de

social (inciso VI), a adoção de tecnologias apropriadas às peculiaridades locais e regionais

1999, que institui a política estadual de Recursos Hídricos e cria o sistema estadual de

(inciso V), o uso de soluções graduais e progressivas (inciso VIII) e integração com a gestão

gerenciamento de recursos hídricos, e da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de

eficiente de recursos hídricos (inciso XII). Quanto à gestão, são princípios fundamentais a

1990. No âmbito Estadual, observa-se grande ênfase no controle de poluição, na defesa e

transparência

proteção das águas, materializada em diversas Leis e Decretos como, por exemplo, Decreto

baseada

em

sistemas

de

informações,

processos

decisórios

institucionalizados (inciso IX) e controle social (inciso X), além da promoção da eficiência e

Estadual nº 2.330 de 08 de janeiro de 1979, que institui o Sistema de Proteção dos Lagos e

sustentabilidade econômica (inciso VII), considerando a capacidade de pagamento

Cursos d’Água do Estado do Rio de Janeiro. O controle de poluição, bem como a proteção

dos usuários (inciso VIII).

dos sistemas hídricos deve fazer parte do conjunto de indicações para tratar do Plano
Diretor.

Ainda relacionado ao Saneamento, pode-se destacar na Política de Saúde (Lei 8.080/1990)
o Saneamento Básico como fator determinante e condicionante da saúde (art. 3º), a

7.1. Princípios Constitucionais e Federais

salubridade ambiental como um direito social e patrimônio coletivo, e a articulação das
políticas e programas da Saúde com o saneamento e o meio ambiente (inciso II, art. 13).

Pela Constituição Federal, todos têm direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, além de educação ambiental em todos os níveis de ensino. O direito à saúde
deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco

Pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), a água, recurso natural

de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua

limitado, é um bem de domínio público dotado de valor econômico, devendo ser

promoção, proteção e recuperação (art.196). Pelo inciso IV, do art. 200, compete ao Sistema

assegurada à atual e às futuras gerações. O uso prioritário dos recursos hídricos é o

Único de Saúde participar da formulação da política e da execução das ações de

consumo humano e a dessedentação de animais em situações de escassez. A gestão dos

saneamento básico. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do

recursos hídricos deve garantir o uso múltiplo das águas (inciso IV, art. 1º) e a adequação

povo e essencial à sadia qualidade de vida, deve ser defendido e preservado pelo Poder

da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas,

Público e pela coletividade (art. 225, Capítulo VI). A educação ambiental deve ser oferecida

sociais e culturais das diversas regiões do País (inciso II, art. 3º). Os planos de recursos

em todos os níveis de ensino para a preservação do meio ambiente (inciso VI, § 1º, art. 225).

hídricos devem articular com o planejamento dos setores usuários (inciso IV, art. 3º). DevePelo Estatuto das Cidades, todos têm

se ainda promover a percepção quanto à conservação da água como valor socioambiental

direito a

relevante.

cidades sustentáveis,

saneamento ambiental, [...] para

ao
as

7.2. Princípios Estaduais

atuais e futuras gerações (inciso I, art.
2º). A população tem o direito de

Da mesma forma que na Constituição Federal, a água é bem de domínio público,

participar na formulação, execução e
planos,

considerada um recurso essencial à vida, de disponibilidade limitada, dotada de valores

de

econômico, social e ecológico. É considerada em toda a unidade do ciclo hidrológico,

desenvolvimento urbano (inciso II, art.

compreendendo as fases aérea,

2º). As funções sociais da cidade e o

superficial e subterrânea. A unidade

controle do uso do solo devem

básica

acompanhamento
programas

garantidos,

de

e

de

projetos

forma

a evitar

ser

de

gerenciamento

dos

recursos hídricos é a bacia ou

a

região hidrográfica.

deterioração de áreas urbanizadas, a
poluição e a degradação ambiental; e
a

expansão

compatível

com

urbana
a

ambiental, social e

deve

A Política Estadual de

ser

sustentabilidade

Figura 7.1. Chafariz monumental na Praça Monroe.

econômica do

Foto: Sigried Buchweitz.

Hídricos

é

Recursos

fundamentada na

descentralização,

com

a

Município e do território, além de uma justa distribuição dos benefícios e ônus

participação do Poder Público, dos

urbanização (art. 2º). O meio ambiente natural e construído, ou seja, o patrimônio cultu

usuários, da

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico deve ser protegido, preservado e recupera

sociedade civil. O acesso à água é

(inciso XII). A moradia digna deve ser garantida a todos, como direito e vetor da inclu

direito de todos, sem comprometer

social.

os

comunidade e

ecossistemas

aquáticos,

aquíferos e a disponibilidade
A Lei Nacional de Saneamento Básico (art. 2º da Lei 11.445/2007)

qualidade

estabelece co

princípios fundamentais à universalização do acesso (inciso I) com integralidade das aç

Figura 7.2. Lago dos Patos no Parque Lage.

(inciso II), a segurança, qualidade e regularidade (inciso XI) na prestação dos serviços

Foto: Sigried Buchweitz.
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As diretrizes de uso e ocupação do solo para a Área de Planejamento 5 impedem a

7.3. Princípios Municipais

implantação de

programas de

reassentamento das populações de

baixa renda

e

de construção de moradias populares em áreas desprovidas de saneamento básico.

A Lei Orgânica Municipal segue os mesmos princípios já estabelecidos nas esferas Federal
e Estadual. Consta também que o Município manterá programa anual de saneamento

O Poder Executivo elaborará e executará projeto espacial de valorização turística da região

básico. Nos princípios gerais de Meio Ambiente, além das questões já abordadas em outras

de Guaratiba, Sepetiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiaba, o qual conciliará a

esferas, trata-se de questões específicas, como aquelas relativas às praias, ao relevo e ao

implantação de serviços e equipamentos urbanos, notadamente saneamento básico,

turismo.

pavimentação de logradouros e implantação de iluminação pública, com a preservação das
características rústicas da região.

Constam na Lei Orgânica, diversos incentivos fiscais e tributários para aqueles que
adotarem tecnologias de redução de consumo de recursos hídricos, adotarem coleta

7.4. Diretrizes de Projeto

seletiva e outras posturas que favorecem o equilíbrio do meio ambiente.

Conforme Lei

Orgânica

Municipal,

sempre

que

houver

novos

empreendimentos

(Loteamentos; condomínios e outros, inclusive empreendimentos com características
sociais) a operadora em exercício, deverá prever em seus projetos a execução de suas
obras de infra-estrutura. As instalações de água

e esgotos devem

ser executadas

preferencialmente em área não pavimentável, em faixa específica e exclusiva para tal. Assim,
evita-se a necessidade (atual e futura) de rompimento transversal ou longitudinal de
pavimentação em leito carroçável e passeios, seja em ligações de água, esgotos ou
manutenções pertinentes.

Todos os sistemas e empreendimentos devem ser previamente analisados sob os aspectos
Figura 7.3. Favela do Vidigal à noite. Foto: Roney, Wikimedia Commons.

de riscos à saúde pública, garantindo o direito à saúde, conforme Legislação Federal, e
possíveis impactos ambientais decorrentes de sua implantação e operação, tão observada

Quanto à execução das redes de esgoto e drenagem, sua presença é obrigatória para o
licenciamento das edificações, sendo o incorporador obrigado a implantá-la, caso não

na Legislação Estadual. Devem ser previstos para esses riscos ações mitigadoras, plano de

exista no local do empreendimento. O sistema a ser adotado é o separador, não sendo

contingência e monitoramento à distância (telemetria).

permitido lançar águas pluviais conjuntamente com o esgoto.
A taxa de retorno para dimensionamento de sistemas de esgotos será de 80% do valor da
demanda de

O Plano Diretor Decenal da Cidade prevê a compatibilização do desenvolvimento urbano

água; Devem

ser observadas

as demais

diretrizes

e

instruções

e

normas técnicas sobre o assunto.

com o uso e a ocupação do solo, suas condições ambientais e a oferta de saneamento
básico e dos demais serviços urbanos. A regulação do uso e da intensidade da ocupação

Conforme o Estatuto das Cidades e a Lei Orgânica Municipal, a Operadora em exercício

do solo considerará sempre a oferta existente ou projetada de saneamento básico. Serão

deverá cumprir as diretrizes existentes para Recuperação de Vias, Passeios e Logradouros

objeto de reestruturação as áreas que necessitem de revitalização, de renovação, de

Públicos Danificados por Abertura de Valas, por ocasião de execução de obras.

ocupação, de obras ou alterações em saneamento básico. Estarão sujeitas a relocalização
as áreas de favelas ou residências que não possam ser dotadas de condições mínimas de

Segundo Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto (Tabela 4 – Indicadores Municipais do

urbanização e saneamento básico.

SNIS – 2008), o consumo médio per capita no Rio de Janeiro é de 303,9L/dia. Este consumo
considera as perdas do sistema, que é de 49,8% para a CEDAE, segundo dados do SNIS

A política municipal de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico visa à

(2008). Nos cálculos de estruturas hidráulicas e demandas de água de abastecimento para

promoção do desenvolvimento equilibrado do Município, entre outros fatores, através da

empreendimentos (loteamentos, condomínios e outros, inclusive empreendimentos com

oferta de saneamento básico. Na implantação e distribuição de serviços públicos e

características sociais) devem ser considerados: consumo de 200 litros de água por

equipamentos urbanos será observada prioridade da ação preventiva sobre a curativa, com

habitante por dia, 5 habitantes por imóvel residencial e coeficientes de dia e hora de maior

ênfase na implantação dos serviços de saneamento básico, precedendo à instalação de

consumo. Devem ser observadas as demais diretrizes e instruções e normas técnicas sobre

novas unidades de saúde.

o assunto.

A Operadora em exercício deverá elaborar e implantar plano de ação específico com

Para viabilizar a execução de projetos habitacionais para a população de baixa renda, o

medidas de caráter educativo, com ações em todos os níveis de ensino para a preservação

Município poderá reduzir e adotar padrões diferenciados de exigências urbanísticas e de

das instalações de saneamento e do meio ambiente, nas instituições formais e nas

infra-estrutura, mediante requerimento do empreendedor ou proprietário e ouvido o

comunidades. Deve-se esclarecer a importância do sistema de saneamento, seu bom uso e

Conselho Municipal de Política Urbana, desde que não seja afetada a oferta de saneamento

a sua correta manutenção, como forma de garantir recursos ambientais para esta geração e

básico para a comunidade a ser atendida.
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as seguintes. Ênfase deve ser dada para a redução de resíduos sólidos, bem como o

8.1.3 Qualidade da água distribuída

reaproveitamento e a coleta seletiva.
O padrão de potabilidade da água fornecida à população deve seguir o estabelecido na

8.

PLANO DE METAS

Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, onde estão definidos os valores máximos dos
parâmetros a serem monitorados, a freqüência de coleta e o número de análises. Caso

8.1. Sistema de Abastecimento de Água

normas mais modernas sejam estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela Organização
Mundial de Saúde, OMS, ou por instituição federal ou estadual concernente, estas devem
8.1.1 Redução de perdas de água

ser prontamente adotadas.

A melhora do índice de perdas será obtida através de um programa de redução das perdas
físicas, vazamentos

em

tubulações,

equipamentos e

estruturas do

sistema,

por

extravasamento em reservatórios e elevatórias, e por vazamentos em adutoras, redes e
ligações e não físicas, volumes decorrentes de imprecisão de micromedição, falhas na
gestão comercial (erros de cadastro), furtos de água e fraudes (que também correspondem
a volumes de água consumido, porém não medidos).

Este programa de Gestão Integrada para a Redução de Perdas deverá ser implementado,
sendo que a CEDAE já contratou consultoria especializada para diagnosticar as perdas de
água no sistema de abastecimento da CEDAE e propor soluções e ações que visam reduzir
as perdas físicas que hoje estão no patamar de 30%.

Um Programa de Gestão Integrada pode ser dividido em nove itens principais, subdivididos
em perdas físicas e não físicas, ou aparentes e não aparentes:

Ações para Redução de Perdas Físicas

•

Redução do tempo médio de reparo de vazamentos;

•

Pesquisa de vazamentos não visíveis;

•

Instalação de válvulas redutoras de pressão;

•

Implantação de obras de ressetorização.

Ações para Redução de Perdas não Físicas

•

Implantação de Macromedição;

•

Troca Otimizada de Hidrômetros de Pequena capacidade;

•

Troca Otimizada de Hidrômetros de Grande Capacidade;

•

Aferição de Hidrômetros;

•

Combate às Fraudes e Ligações Inativas.

Previsão do Índice de Perdas

Face à implementação destas ações, os valores de previsões de perdas no Sistema de

Figura 8.1. Verso da Conta de Água do Município do Rio de Janeiro. Fonte: CEDAE (adaptação).

Água, ocorrerão segundo a seguinte seqüência:

Da mesma forma, normas relacionadas ao controle de hormônios e microorganismos, que
hoje inexistem, devem ser prontamente adotadas quando estabelecidas.

ANO

2008

2010

2015

2020

2030

Índice de Perdas (%)

32**

25*

20*

20*

20*

A cada mês, nas contas dos consumidores, em atendimento ao Decreto 5440 de 2005 do

* Fonte: PDARJ – Plano Diretor de Águas do Rio de Janeiro.

inistério da Saúde, a operadora em exercício divulgará um resumo das análises das

** Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

amostras coletadas, contendo no mínimo informações referentes aos seguintes parâmetros:
8.1.2 Cobertura mínima com sistema de água

Cor, Turbidez, Flúor, Cloro, Coliformes, Acidez.

Cobertura Mínima do Serviço
ANO

2008

2012

2016

2020

2025

2030

Cobertura % maior ou igual a:

94

99

99

99

99

99

8.2. Sistema de Esgotamento Sanitário
8.2.1 Cobertura mínima com sistema de esgoto

Exclui áreas irregulares e áreas de obrigação de fazer de terceiros.
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O índice de coleta de esgoto no município, segundo dados do SNIS, é de 56%, ou seja, de

A disposição final dos lodos originários das operações das unidades de tratamento deve

todo o esgoto produzido, 56% é coletado.

também atender normas existentes.

Cobertura Mínima do Serviço no Município

Cabe à operadora em exercício a obtenção de outorga para os pontos de lançamento dos
efluentes para os sistemas do município do Rio de Janeiro.

Cobertura % maior ou igual a

Rio de Janeiro

2008

2012

2016

2020

2025

2030

56%

70%

75%

80%

90%

90%

9.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

9.1. Sistema de Abastecimento de Água

(2008)Dados SNIS: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2008.
(2020) Programa Pacto pelo Saneamento – SEA

Metas por Bacia

9.1.1 Investimentos em Andamento no Sistema de Abastecimento de Água
2008

2012

2016

2020

2025

2030

Sepetiba

5%

10%

35%

80%

90%

90%

Jacarepaguá

20%

30%

60%

80%

90%

90%

Zona Sul

70%

73%

77%

80%

90%

90%

Baía de Guanabara

40%

45%

60%

80%

90%

90%

Os principais programas e projetos em andamento identificados no Sistema de
Abastecimento de Água do Município do Rio de Janeiro representam o alcance das metas
de curto prazo, ou seja, metas de 1 a 4 anos, conforme diretriz para elaboração de PMSB
do Ministério das Cidades (2009). Estas metas, como apresentadas anteriormente, podem
ser sucintamente traduzidas pela melhoria e expansão do sistema de produção, reservação
e distribuição mantendo os índices de cobertura no abastecimento de água em 99% e

OBS: Para Universalização incluem-se os sistemas estáticos.

reduzindo o índice de perdas ao valor de 20%.

A Companhia Estadual de Água e Esgoto – CEDAE descreve a seguir os principais
investimentos em andamento no Sistema de Abastecimento de Água do Município do Rio

8.2.2 Tratamento de todos os esgotos coletados

de Janeiro, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 750.000.000,00.
Dos 56% de esgoto coletado no município, a maior parte é tratada: 85%.

Apoio aos Serviços de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em

O Índice de tratamento de esgoto é definido como:

Áreas de baixa renda
ITE =

volume de esgotos tratado

x 100

Descrição: Atendimento a 111 comunidades na operação e manutenção dos sub-sistemas

volume de esgotos coletado

das localidades.
Sugere-se que evolução do Índice de Tratamento de Esgoto a ser fornecida pela operadora

População Atendida: 1.020.846 habitantes

em exercício seja:
ANO

2008*

2012

2016

2020

2025

2030

Tratamento % maior ou igual a:

85

90

95

100

100

100

* Dados SNIS: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2008

A obtenção dos índices de tratamento de esgoto especificados dependerá das políticas
públicas adotadas pela CEDAE e Rio-Águas.

8.2.3 Padrões de lançamento de efluentes

Os padrões de lançamento de efluentes estão estabelecidos na Resolução nº 357, de 17 de
março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em conjunto com o
Decreto 8468 de 1976, onde se definem a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e

Figura 9.1: Favela do Rio de Janeiro. Fonte: Thiago Peva

padrões de lançamento de efluentes. É importante lembrar que Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, de 1989 determina que os lançamentos finais dos sistemas públicos

Substituição de Rede em Diversos Bairros da Região Metropolitana

e particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser precedidos, no mínimo,
de tratamento primário completo.
Caso

normas

mais

modernas

pela Organização Mundial de

População Atendida: 480.000 habitantes
sejam

estabelecidas

pelo

Ministério

da

Saúde,

Saúde, OMS, ou por instituição federal ou estadual

concernente, estas devem prontamente ser adotadas.
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Descrição: Melhoria da elevatória de baixo recalque do Guandú; Aquisição de dois

Ampliação do Sistema de

conjuntos

Jacarepaguá, Vargem Grande e Vargem Pequena

de

cloradores/evaporadores

para

o

sistema

de

desinfecção

do

Abastecimento de

Água da Barra da

Tijuca, Recreio,

Guandú; Fornecimento e Instalação de sistema de remoção de lodo para o decantador nº 3
da VETA do Guandú; Substituição de conjunto girante dos grupos motor-bomba da nova

Descrição: O sistema constituirá na construção dos reservatórios do Outeiro e Jacarepaguá

elevatória da

nova

com 20000m3 cada, reforma do reservatório de Reunião e fornecimento com assentamento

estação de tratamento de água do Guandú; Reforma, adaptação e reparos na estação de

de adutoras, travessias, troncos distribuidores e redes distribuidoras (interligações) na

tratamento do Guandú; Melhorias operacionais do booster da Baixada com instalação de

extensão total de 74.400m.

equipamentos eletromecânicos.

População Atendida: 872.533 habitantes

Zona

Rural; Recuperação dos módulos dos decantadores na

População Atendida: 8.500.000 habitantes

Figura 9.3. Obras de saneamento. Fonte: CEDAE

Conclusão da Linha de Recalque entre a Elevatória Guarabu e o Reservatório do Barão

Descrição: Bairros: Tauá, Bancários e Freguesia; Complementação da linha de recalque em
ferro dúctil no diâmetro 400mm com cerca de 3000km, recuperação do sistema de
bombeamento da elevatória de Guarabú.
População Atendida: 41.770 habitantes

Melhoria da Qualidade de Água Captada no Sistema do Guandu

Figura 9.2. ETA Guandu Fonte: CEDAE

Recuperação dos Reservatórios do Engenho de Dentro, de Ramos (Complexo do Alemão) e

Descrição: Barramento (dique) localizado na margem esquerda do Rio Guandu; Estrutura

de Bangu

da extravasão (vertedouro tipo “creager”); estrutura de tomada, lançando as águas poluídas
a jusante da barragem principal da CEDAE.
População Atendida: 8.500.000 habitantes

Descrição: Recuperação estrutural e impermeabilização
População Atendida: 200.000 habitantes

Ampliação do Sistema de Abastecimento da Zona Oeste e Adjacências

Descrição: Para tanto, serão implantados 6 reservatórios Cosmos, Mirante, Guaratiba I e II e
Barra de Guaratiba, sendo 3 reservatórios com capacidade de 10000m3, 1 reservatório com
capacidade para 6100m3, 1 reservatório com capacidade para 5000m3 e 1 reservatório com
capacidade para 350m3, troncos de alimentação para os reservatórios, com diâmetros
variando de 1000mm a 600mm, em tubulação DeFoFo e extensão total de 29,1km, rede
distribuidora, com diâmetros variando de 600mm a 200mm, extensão de 8,26km e execução
de 40000 ligações prediais.
População Atendida: 200.000 habitantes

Figura 9.4. Captação do Guandu Fonte: CEDAE

Reforço do Sistema de Abastecimento de Água da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio,

Reforço do Abastecimento de Água de parte de Campo Grande

Vargem Grande e Bangu

Descrição: Nesta etapa serão implantadas 13km de tronco distribuidor variando entre os
Descrição: Aumentar a capacidade de abastecimento da Barra da Tijuca com a retomada

diâmetros de DN 600mm e DN 300mm e implantação de uma elevatória de água tratada

da adutora Henrique de Novaes e construção dos reservatórios de Recreio e Vargem Alegre.

para o reservatório Vítor Konder.

População Atendida: 424.000 habitantes

População Atendida: 25.000 habitantes
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conjuntos moto-bombas de 900HP e de 3,5m3/s cada, sendo um de reserva

9.1.2 Investimentos previstos no Sistema de Abastecimento de Água

(capacidade instalada de aproximadamente 15m³/s);
A seguir estão apresentados os projetos que após a sua total implantação representarão um

• Ampliação e Melhoria da Nova Elevatória do Lameirão em mais 3,34m³/s, através da

acréscimo na cobertura e uma melhoria no serviço representando as metas de médio prazo,

implantação de 02 conjuntos moto-bombas de 840Hp, altura manométrica de 30mca

ou seja, metas de 5 a 8 anos, conforme diretriz para elaboração de PMSB do Ministério das

e vazão nominal de 1,67m³/s, para alimentar a nova Adutora Jacques-Acari;

Cidades (2009). Estas metas são representadas pela manutenção do índice de cobertura
• Reabilitação e Capacitação Operacional da Estação de Tratamento para adequação

em 99% e o de perdas em 20%.

as novas vazões, incluindo reforma e adequação dos equipamentos e das estruturas

9.1.2.1 Projeto de Ampliação do Sistema Guandu

do Parque de Tratamento do Guandu (NETA e VETA);
• Implantação da Nova Elevatória de Água Tratada da Zona Rural, com capacidade

A principal fonte de abastecimento de água da RMRJ é, indubitavelmente, o rio Guandu.

nominal de 12m³/s, composta de 05 conjuntos moto-bombas, sendo um de reserva,
vazão nominal de 2,4m³/s e potência de 3.500Hp cada, para adequar o sistema de

O objetivo do PROJETO GUANDU era ampliar o nível de abastecimento de água em áreas

recalque as novas vazões, possibilitando que as elevatórias existentes retornem às

mais deficitárias situadas nos Municípios de Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti

condições operacionais de projeto.

e Nova Iguaçu que compõe a Baixada Fluminense e nos bairros que compõem as Zonas da
Leopoldina e Rural da cidade do Rio de Janeiro.

Sistema Adutor

O aumento previsto no nível de atendimento com serviços de abastecimento de água
• Duplicação da Adutora Jacques-Acari através da implantação de cerca de 9 km de

potável à população residente na região da Baixada Fluminense e das Zonas da Leopoldina

tubulação de 1.200mm, para reforço do abastecimento de parte da Baixada (cerca

e Rural do município do Rio de Janeiro, era de 11%, passando dos 84% aferidos na época

de 2m³/s) e parte da Zona da Leopoldina (cerca de 1m³/s);

para 95%.

• Implantação na Adutora Principal da Baixada de elevatória, tipo "booster", composta
de 05 conjuntos moto-bombas de 800Hp, sendo um de reserva, vazão nominal de

O PROJETO GUANDU foi então concebido com objetivo também, de equilibrar o sistema

1m³/s e altura manométrica de 50mca cada, ampliando a capacidade de drenagem

como um todo, eliminando as sobrecargas citadas e definindo características operacionais

da adutora em mais 4m³/s para dar condições de expandir os serviços de água à

condizentes com as condições de segurança inerentes a um sistema como o do Guandu.

região da Baixada Fluminense;
• Implantação da Nova Adutora da Zona Rural com 1.119m de tubulação de 2.400mm

O Projeto Guandu proposto previa a ampliação da oferta de água tratada em mais 7m3/s,

e 1750mm de diâmetro composta de dois trechos. O primeiro trecho com 405m de

sendo 4m3/s para a região da Baixada Fluminense e 3m3/s para as Zonas da Leopoldina e

extensão e 2.400mm de diâmetro, interliga a elevatória da Zona Rural ao Reservatório

Rural da cidade do Rio de Janeiro.

de Marapicu e o segundo trecho com 714m de extensão e 1.750mm de diâmetro

Os preceitos básicos que nortearam a elaboração dos projetos de ampliação do Sistema

interliga o Reservatório de Marapicu a subadutora da Zona Rural existente;

Guandu foram:

• Prolongamento da Adutora Principal da Baixada através da implantação de cerca de

• Aproveitamento de

6km de tubulação com diâmetro variando de 800mm a 600mm, possibilitando o

todas as instalações existentes, corrigindo a sobrecarga

hidráulica em unidades críticas;

transporte da vazão adicional de 4m³/s oriunda da implantação do "booster" da
Baixada e da duplicação da Subadutora Jacques-Acari, para a regularização e

• Exaurir a capacidade de utilização da água do rio Guandu para o abastecimento de

expansão dos serviços de água à região da Baixada Fluminense;

água, ou seja, às estruturas de captação (barragem, tomada d’água, túnel e canal
3

adutor de água bruta) projetadas para uma vazão total de 80m /s.

•

Prolongamento da Adutora do Viaduto dos Cabritos, através da implantação de cerca
de 19km de tubulação com diâmetro variando de 1.200mm a 800mm possibilitando o

Com base nesses preceitos foram definidas as necessidades de execução das seguintes

transporte da vazão adicional de 2m³/s oriunda da execução da Elevatória e da Nova

obras de melhorias e/ou ampliações:

Adutora da Zona Rural, para regularização e expansão dos serviços de água à
população da Zona Rural.

Sistema de Produção

•

Implantação de elevatória, tipo "booster", no bairro da Posse, com capacidade de
recalque de 0,45m3/s, composta de 04 conjuntos moto-bombas sendo um de
reserva, potência de 300Hp, vazão nominal de 0,15m³/s e altura manométrica de

• Implantação de novo sistema de captação junto ao existente no Rio Guandu-Tomada

100mca cada.

D'Água/Túnel Canal/Canal Adutor com capacidade de 40m³/s;
• Implantação do Desarenador composto por 2 módulos com vazão máxima de 15m³/s
cada, sendo um de reserva para atender à manutenção do desarenador. A vazão

Sistema de Distribuição

máxima de 15m³/s projetada é oriunda da correção da sobrecarga hidráulica do
•

desarenador existente e ao aumento de oferta do sistema;
• Implantação da Nova Elevatória de Baixo Recalque do Guandu, composta de 05
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implantação de cerca de 49.000m de rede de distribuição. A montante de cada zona

A área correspondente à AP-1 compreende, principalmente, os setores abastecidos pelos

está prevista a construção de um reservatório com capacidade de 10.000m3 cada.

reservatórios de São Bento/Bispo/Tijuca/Centro, Pedregulho e São Cristóvão. Por englobar a

• Implantação de cerca de 33.000 ligações, senda 29.000 unidades para a Baixada

área do Centro da cidade, que tem uma densidade habitacional muito baixa - uso

Fluminense e 4.000 unidades para a Zona Rural.

predominante comercial há em São Bento/Bispo/Tijuca/Centro uma diluição da densidade
de áreas muito populosas como a Tijuca e o Rio Comprido. Isto explica, também, a grande

As obras que a seguir serão discriminadas são aquelas que compõem a solução para

diferença entre a densidade desta área e a existente na área do Grajaú. Esta última

o Novo Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana do Rio de

corresponde a trechos de uso fortemente residencial da Zona Norte da cidade onde as

Janeiro, através da Alternativa A, que preconiza a implantação de um novo sistema de

legislações vigentes são mais conservadoras do que as existentes até o início dos anos 80,

produção junto ao atual do Guandu, denominado Guandu Novo, uma nova unidade de

fruto das lutas do movimento de Associações de Moradores daquela época. Suas

reservação denominada Marapicu II, e o novo sistema de adução e reservação, com o aproveitamento

ocupações atuais estariam, portanto, não muito longe de alcançar seus limites de tendência.

de unidades existentes e a implantação de novas, abrangendo toda a área a ser atendida.

A região de Pedregulho/São Cristóvão concentra grandes áreas institucionais, além
da região portuária da cidade, de baixas densidades de ocupação habitacional.

9.1.2.2 Implantação do Sistema Guandu Novo – Produção
As áreas destinadas ao uso residencial encontram-se bastante consolidadas, o que levaria a
uma tendência de crescimento baixa. Entretanto, há um movimento pela revitalização

OBRA

urbana da região que se expressa em primeiro momento pelo recém aprovado Plano de

Instalação de mais 5 conjuntos moto-bomba-EEAB, Q=12 m3/s

Estruturação Urbana de São Cristóvão, que habilita novas áreas para empreendimentos

2ª Adutora de Água Bruta, ø2500 mm x L=110 m

residenciais.

ETA, Unidades de Processo, Q=12 m3/s
Reservatório Pulmão, cap=40.000 m3

A AP-2, correspondente à Zona Sul da cidade, apresenta áreas de ocupação há muito

Instalação de mais 5 conjuntos moto-bomba-EEAT, Q=12 m3/s

consolidadas. Suas densidades populacionais encontram-se próximas dos limites de

2ª Adutora de Água Tratada, ø2500 mm x L=3400 m

ocupação impostos pela legislação vigente. Os bairros mais residenciais, como Ipanema,
Leblon e Jardim Botânico, também passaram pelo movimento preservacionista das

9.1.2.3 Implantação do Sistema Ribeirão das Lajes – Produção

Associações de Moradores no início dos anos 80 e contam hoje com legislações mais
conservadoras do que as existentes naquela época. Há também o início de um processo
OBRA

recente de preservação de imóveis com características históricas na região, através
Implantação de Tratamento completo Q=5,5 m3/s

da criação de Áreas de Preservação do Ambiente Cultural - APACs.

9.1.2.4 Sistema Guandu – Reservação

A região da AP-3, correspondente aos bairros dos subúrbios da Zona Norte, pode
ser analisada como uma grande área homogênea em termos de tendência de ocupação

Macro-Setor Barra-Jacarepaguá

do solo. Apesar de ter o zoneamento gravado em grande extensão como zona industrial,

RESERVATÓRIO

a ocupação residencial é mais do que preponderante em quase todos os bairros que se
estendem de Bonsucesso a Pavuna, à exceção dos logradouros das proximidades dos
grandes eixos viários - como a Avenida Brasil - e dos centros dos bairros,

Jacarepaguá, V= 20.000 m3 (novo)

Macro-Setor Recreio-Guaratiba

localizados freqüentemente junto às estações dos ramais ferroviários que cortam a região.

RESERVATÓRIO
Recreio dos Bandeirantes, V= 5.000 m3 (novo)

Na região da AP-4, correspondente à baixada de Jacarepaguá e à Barra da Tijuca, os
reservatórios previstos para o Itanhangá e Jacarepaguá englobam áreas com ocupações

Macro-Setor Zona Oeste

muito distintas dentro do mesmo limite (Joá/Joatinga, Barrinha/Alvorada e arredores, Airton

RESERVATÓRIO

Senna, Cidade de Deus e Taquara, por exemplo). A área relativa ao reservatório previsto

Cosmos, V= 20.000 m3 (novo)

para o Recreio dos Bandeirantes apresenta uma ocupação mais homogênea. Esta parte da
cidade, conforme anteriormente mencionado, é uma das que mais crescem em toda a
9.1.3

Investimentos

a

serem realizados

para

a

Universalização

do

Sistema

de

Região Metropolitana, sendo considerada – juntamente com a zona oeste - o principal vetor

Abastecimento de Água

de crescimento demográfico atual do Município do Rio de Janeiro.

9.1.3.1 Tendências de Crescimento e Planejamento para Abastecimento de Água /

Por fim, na região da AP-5, a área correspondente ao reservatório previsto de Guaratiba III

Reservatórios Existentes e Previstos

mereceu atenção especial, uma vez que há uma proposta recente da Prefeitura de alterar a
Analisando-se o Município do Rio de Janeiro segundo sua sub-divisão em Áreas de

legislação da região com a criação do bairro do Recreio de Guaratiba, que teria sua

Planejamento, tem-se o quadro adiante descrito.

ocupação viabilizada através da abertura do túnel da Covanca, que faz parte do projeto do
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anel rodoviário da cidade. Nesta região, também receberam atenção diferenciada as áreas

Campo Grande, com 6.000 hab./km2, forma a terceira classe. Os setores de Santos

correspondentes aos reservatórios de Mirante de Santa Cruz (A) e Cosmos, cujas

Malheiros (1.500 hab./km2) e Mirante Santa Cruz B (2.000 hab./km2) formam a terceira

ocupações se encontram em grande desenvolvimento e deverão sofrer os reflexos do

classe de densidade, com

possível crescimento da atividade portuária do Porto de Sepetiba, localizado no município

vizinhos

vizinho de Itaguaí.

compreende a região do futuro bairro de

índices

equivalentes

a

valores

adotados em

de Seropédica. O setor abastecido pelo reservatório de
Recreio de

setores

Guaratiba III

Guaratiba, recebendo assim

tratamento diferenciado (5.000 hab./km2) em relação ao dado aos setores Guaratiba I
e II, mais próximos do padrão urbanístico de Campo Grande.

Com base nas análises precedentes procurou-se uma homogeneização dos valores de
densidades diferenciados – atuais ou legalmente impostos - por vezes constatados em
regiões vizinhas de características semelhantes, criando-se categorias de tendências de

Finalmente, vale registrar que para as áreas atualmente não abastecidas, ou seja, para as

ocupação para as áreas dos setores de abastecimento.

regiões

As definições para os Municípios da área de estudo localizados na Bacia da Baía

reservatórios, adotou-se o critério geral simplificado de estabelecer densidades máximas

de Sepetiba – Japeri, Paracambi, Seropédica e Itaguaí - também seguiram o critério básico

35% superiores às observadas em 2000, já que se tratam de zonas cujos contingentes

de densidades mais altas nas regiões centrais. Porém a existência nesta região, de

populacionais são

grandes áreas de restrição à ocupação, levou à criação de categorias intermediárias de
densidade apenas nas regiões

passíveis

de

serem

afetadas

pelos

externas

aos setores

de

abastecimento

vinculados

aos diferentes

pouco expressivos nos contextos dos municípios em que estão localizadas, sendo ainda

processos

ocupadas, predominantemente, de modo rarefeito.

estruturais de modificação da ocupação urbana relatados.

9.1.3.2 Projeção das Demandas
Para as zonas centro e norte do Município do Rio de Janeiro, a análise realizada indicou a
conveniência – em linhas gerais - de um tratamento diferenciado para cada setor de

Obtido o ”per capita” dos bairros do Rio de Janeiro, temos para cada reservatório um valor

abastecimento, o que resultou na AP-1 em densidades máximas variáveis, de acordo com

obtido através da média dos “per capitas” dos bairros incluídos na área de influência de

as particularidades urbanísticas locais em cada caso. Entretanto, na AP-3 foi possível definir
algumas

regiões

homogêneas:

uma

primeira

classe

de

de Planejamento compreende os setores que correspondem

densidade

cada reservatório.

nesta Área

aos bairros ao longo da

Para a projeção de per capita por setor de abastecimento foi considerado o maior “per

Avenida Brasil - indo de RamosI a Ricardo Albuquerque/Anchieta - com um valor de 15.000 e

capita” da região como constante até o final de plano. Para os demais setores foi

20.000 hab./km2; uma segunda zona correspondente ao eixo da antiga Avenida Suburbana,

considerado um aumento linear do “per capita” até o valor do setor limítrofe, visto que a

indo da área do reservatório Engenho Novo a Mendes de Moraes I, com um valores de

tendência do aumento do consumo “per capita” está mais relacionada à renda, ou seja, os

20.000 hab./km2; Vila Valqueire e Vila Militar formam uma zona de transição (com valores de

setores de abastecimento que apresentam “per capita” baixo tendem a igualar no futuro aos

12.000 e 10.000 hab./km2, respectivamente) entre esta região da cidade e a região da

setores próximos.

Baixada de Jacarepaguá, correspondente à AP-4.

9.1.3.3 Índice de Perdas
Na região da AP-2, os valores propostos refletem a expectativa de pequenos incrementos
de densidade nos setores dos reservatórios da Glória, Dona Marta, Morro da Viúva e

A CEDAE elaborou um trabalho que caracteriza ações dentro de um Planejamento

Pasmado, variando entre 5 e 10% de acréscimo sobre as densidades atuais. Para as áreas

Estratégico e Desenvolvimento Institucional que teve a finalidade de enfocar o problema

dos reservatórios de Macacos e Macacos/São Conrado, o incremento previsto foi da ordem

“Redução de Perdas“, no contexto amplo das melhorias operacionais, de redução de

de 20%. A situação urbanística da região de Copacabana, coberta pelos reservatórios de

custos, de desperdícios e das próprias perdas de água na operação do sistema.

Leme, Humaitá e Cantagalo, foi determinante para a definição das densidades de saturação
destes setores, ficando em 30.000 hab./km2 o patamar referente ao Leme e em 35.000
hab./km2 a densidade-limite dos demais.
Na AP-4, a área

dos reservatórios

Hoje, tem-se como mecanismo de estímulo à redução de perdas, a outorga e a cobrança
pelo uso da água, bem como a regulação tarifária e da prestação dos serviços.

de Itanhangá, Jacarepaguá e Curicica foram

consideradas como uma zona homogênea, com densidade-limite de 5.000 hab./km2. Já

Para quantificar este índice no ano de 2000, adotou-se, primeiramente, a seguinte equação:

Taquara e Reunião Zona Baixa receberam tratamento equivalente ao de Vila Valqueire, com
8.000 hab./km2. A região dos reservatórios do Recreio dos Bandeirantes formou a terceira

IP(%) =

classe da AP-4, com densidade máxima de 10.000 hab./km2. Finalmente o setor de Vargem

Qprod í Qcons
*100
Qprod

Grande, com sua ocupação semi-rural, foi mantido com tendência de densidade máxima de

O resultado desse estudo levou a um valor inicial de índice de perdas físicas considerado

1.000 hab./km2.

elevado e decorrente do
Na AP-5, a área do reservatório de Bangu formou a primeira classe: 15.000 hab./km2. O

grande número

de

economias que

ainda contam

com

seu consumo não medido ou medido por intermédio de sistema de pouca confiabilidade.

prosseguimento do eixo da Avenida Brasil, coberto pelos setores dos reservatórios
de Santíssimo, Campo Grande, Cosmos e Mirante Santa Cruz, formou a segunda classe
de densidade máxima, com um patamar de 10.000 hab./km2. A área do reservatório de
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O Sistema de Esgotamento Sanitário do Município do Rio de Janeiro vem passando por

Para o cálculo das perdas totais foi adotada então a seguinte equação:

inúmeras
IP(%) =

transformações

nos últimos

anos. Segue abaixo o

descritivo

destes

principais investimentos em andamento.

Qprod í Qfatur
*100
Qprod

Esses investimentos visam atingir as metas de curto prazo, ou seja, de 1 a 4 anos, que no
caso do esgotamento sanitário podem ser traduzidas sucintamente pela acréscimo na

Este índice global de perdas de faturamento é composto de perdas físicas e não físicas.

cobertura de coleta dos esgotos e no tratamento dos esgotos coletados, passando dos
9.1.3.4 Alternativas de ampliação da produção e adução de água tratada

índices de 2008 de 56% e 85% para 70% e 90%, respectivamente.

A busca de alternativas para ampliação do montante atual de água potável produzido para

Obra de Saneamento do Recreio dos Bandeirantes

atender à região metropolitana do Rio de Janeiro vai além das possibilidades que
aparentemente poderiam ser imaginadas como que disponíveis nas plantas VETA e NETA,

Descrição: Implantação de Interceptor, Coletor Tronco, Rede Coletora, Estações Elevatórias

mesmo considerando-se o período pós-execução das intervenções de adequação e de

de Esgoto e Linha de Recalque.

recuperação física e operacional dessas duas plantas, conforme Plano Diretor.

População Atendida: 63.381 habitantes

Considerando, então, de 40 m³/s a capacidade nominal de produção das plantas VETA e
NETA, e de 5,5 m³/s, a do sistema Ribeirão das Lajes, haveria ainda necessidade
de complementação da demanda prevista para o ano 2020 com mais 24,0 m³/s de
água potável, para então se atingir ao montante previsto de 69,5 m³/s.

Para alcance desse aumento de produção, foi então considerada a implantação de outra
unidade de tratamento suprida pelo rio Guandu.

A alternativa compreenderia a implantação de uma estação de tratamento em área situada
entre as elevatórias de baixo recalque (BRG e NBRG) e a captação existentes, com

Figura 9.5. Habitações no Recreio dos Bandeirantes. Fonte: Thiago Peva

capacidade nominal de 24,0 m³/s dividida entre duas etapas de 12,0 m³/s. A nova planta
seria designada por Guandu Novo.

Obras de Esgotamento Sanitário na Região da Avenida Abelardo Bueno / Vila Olímpica

Os incrementos de vazão produzida, previstos em cada Sistema Produtor para atender ao

População Atendida: 138.212 habitantes

crescimento da demanda, corresponderão às disponibilidades nas saídas das respectivas
ETAs (existentes e planejadas) e o Sistema Adutor deverá ser dimensionado para veicular
tais vazões incrementais.

Face à necessidade de implementação de obras de recuperação e melhoria das Estações
de Tratamento de Água do Guandu (NETA e VETA), essas obras exigirão que o novo
Sistema Guandu Novo seja implantado com prioridade para possibilitar a possibilidade de
paralizações das estruturas hidráulicas da NETA e VETA para manutenção e obras.

Considera-se, ainda, que

o Sistema Produtor

Guandu deve

permanecer com sua

capacidade de tratamento nominal inalteradas, a partir das obras de intervenções e
melhorias.

Com relação ao Sistema Ribeirão das Lajes a consideração de sua produção em 5,50 m3/s

Figura 9.6. Esgotamento da região da Avenida Abelardo Bueno / Vila Olímpica. Fonte: Google Earth

serve aos propósitos de pré-dimensionamento hidráulico.

(adaptação)

Assentamento da Nova Linha de Recalque da Estação Elevatória André Azevedo

O Sistema Acari deverá ter a sua redução de vazão gradual até que a sua área de influência
seja incorporada pela ampliação do Sistema Produtor Guandu.

Descrição: Fornecimento e assentamento de cerca de 1080m de tubos PEAD de 1600mm,
execução de travessias por método não destrutivo nas ruas: Francisco Sá, Conselheiro

9.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

Lafaiete, Bulhões de Carvalho e Avenida Viera Souto, recomposição de pavimentação e
construção de caixa de pressão com instalação de válvula de esfera dn=1500mm.

9.2.1 Investimentos em Andamento no Sistema de Esgotamento Sanitário
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Obras de Esgotamento Sanitário na Região da Península

População Atendida: 85.400 habitantes

Figura 9.9. ETA Guandu Fonte: Google Earth

Sistema de Coleta e Transporte de Esgotamento da Pavuna

Descrição: Execução dos troncos coletores, estações elevatórias e ligações prediais.
População Atendida: 513.000 habitantes

Figura 9.7. Região da Península. Fonte: Google Earth

Implantação do Tronco Coletor Cidade Nova

Descrição: Implantação de coletor tronco interligando o coletor da Avenida Presidente
Figura 9.10. Obras na Pavuna. Fonte: CEDAE

Vargas ao coletor tronco do centro, na Avenida Rodrigues Alves.

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Paquetá

População Atendida: 300.000 habitantes

Descrição: O sistema constituirá de uma elevatória de tempo seco, com capacidade para

Coleta de Esgoto da Marina da Glória

recalcar até 100 l/s de esgoto sanitário e, eventualmente, pluviais; 9500mm de linha de
recalque subaquática com destino a elevatória final da estação de tratamento de esgoto de

Descrição: Coleta de esgoto nas galerias de águas pluviais dos bairros Urca e Flamengo,

São Gonçalo (ETE São Gonçalo II); e de substituição e assentamento de 2000m de rede

eliminando o lançamento na região da Marina da Glória.

coletora.
População Atendida: 8.241 habitantes

População Atendida: 90.800 habitantes

Figura 9.8. Marina da Glória. Fonte: Google Earth / Foto: Thiago Peva.

Serviço de Modernização da Estação Elevatória de São Conrado, Respectivo Recalque e
Emissário por Gravidade
Figura 9.11. ETE Paquetá. Foto: Thiago Peva

Descrição: Assentamento de novas linhas de recalque da estação elevatória e reforma geral.

Com relação à região da Área de Planejamento 5 – AP5, a Prefeitura possui alguns

População Atendida: 35.000 habitantes

programas em andamento, dos quais podemos destacar:
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Programa Saneando Sepetiba - Fases 1, 2, 3 e 4

9.2.2 Investimentos previstos no Sistema de Esgotamento Sanitário

População Beneficiada: 60.000 habitantes.
Intervenções: Pavimentação, Drenagem, Esgotamento Sanitário e Tratamento. Situação: Em

Através de dados obtidos junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio
de Janeiro – CONSEMAC, seguem abaixo os principais investimentos que serão realizados

conclusão.

em médio prazo no Sistema de Esgotamento Sanitário do Município do Rio de Janeiro.

Após a completa implantação desses investimentos espera-se alcançar as metas de médio
prazo, ou seja, de 4 a 8 anos, representadas pelo índice de cobertura de coleta dos esgotos
de 75% e na parte de tratamento dos esgotos coletados o índice alcançaria 95%.

Obra de Saneamento da Barra e Jacarepaguá

Descrição: Implantação de interceptor, coletor tronco, rede coletora, estações elevatórias de
esgoto e linha de recalque.
Figura 9.12. Fases do Programa Saneando Sepetiba. Fonte: Rio-Águas, PMRJ.

População Atendida: 385.000 habitantes

Vila Kennedy

População Beneficiada: 47.500 habitantes (12 comunidades).
Intervenção: Coleta e Tratamento de Esgotos.
Situação: Em andamento.

Figura 9.13. Intervenção na Vila Kennedy. Fonte: Rio-Águas, PMRJ.

Programa Bairro Maravilha Oeste

População Beneficiada: 72.000 habitantes (12 comunidades).
Intervenção: 85 Km de Rede Coletora Projetada
Situação: Em andamento.

COMUNIDADE

BAIRRO

1

Vinte e Nove de Março

Cosmos

POPULAÇÃO hab (2010) EXTENSÃO (m)
4.111

10.374,14

2

Cinco Marias

Guaratiba

3.851

14.803,03

3

Rua das Flores

Santa Cruz

1.367

4.041,75

4

Sobral

Vila Militar

772

1.268,95

5

Primeiro de Abril

Paciência

46.031

15.310,72

6

Novo Campinho

Campo Grande

2.668

124,63

7

Batan

Realengo

953

1.820,40

8

Irajuba

Campo Grande

354

1.881,47

9

São Fernando II

Santa Cruz

2.209

8.717,77

10

Nova Conquista

Cosmos

1.970

7.620,86

Inhoaíba

905

2.822,97

6.977

15.792,00

72.168

84.578,69

11 Proletário Vila Esperança
12

Novo Camarão
TOTAL

Santa Cruz

Figura 9.14. Tubulação de esgoto em Jacarepaguá. Fonte: CEDAE.

Complementação dos Troncos Coletores e da Estação de Tratamento de Esgoto do
Sistema Alegria

Descrição: Conclusão das obras do sistema secundário da ETE Alegria e assentamento dos
troncos Faria Timbó e Manguinhos, beneficiando os bairros Bonsucesso, Complexo do
Alemão e Maré, com extensão total de 14.760m nos diâmetros de 1500mm a 300mm.
População Atendida: 500.000 habitantes

Tabela 9.1. Programa Bairro Maravilha Oeste. Fonte: CEDAE
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Canalização de Línguas Negras nas Praias

Descrição: Construção de galeria de cintura nas diversas praias do Município para recolher
as águas de chuva e servidas que chegam às mesmas através do Sistema de Águas
Pluviais, eliminando-se o lançamento de efluentes e da poluição difusa lançada nas redes
pluviais das praias. Recuperação de elevatórias, linhas de recalque, redes de esgotamento
sanitário danificadas e monitoramento da qualidade das praias.

Figura 9.15. ETE Alegria. Fonte: Thiago Peva

Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia do Rio
Marangá, elevando o seu Grau de Cobertura

Descrição: Ampliação do sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia do
Rio Marangá, abrangendo os bairros de Deodoro, Magalhães Bastos, Padre Miguel,
Realengo, Vila Militar e parte de Bangu. O sistema de esgotamento compreenderá a
modernização e ampliação da Estação de Tratamento

de Esgotos de Deodoro,

a

implantação de 540.000m de rede coletora, a requalificação de 120km de rede existente,
45.000 novas ligações prediais, construção de elevatória intermediária e linha de recalque
de 22km de coletores tronco ao longo da bacia de esgotamento sanitário.
População Atendida: 344.239 habitantes

Figura 9.18: Dramatização do efeito da canalização das línguas negras. Fonte: Pacto pelo Saneamento, SEA

9.2.3 Investimentos a serem realizados para a Universalização do Sistema de Esgotamento
Sanitário

Segundo Galvão Junior (Desafios para a Universalização dos Serviços de Água e Esgoto no
Brasil), a universalização do acesso aos serviços de água e de esgoto é um objetivo legítimo
das políticas públicas porque tem impactos importantes sobre a saúde, o ambiente e
a cidadania. No Brasil, o déficit do setor de saneamento básico é elevado, sobretudo no
que se refere ao esgotamento e tratamento de esgotos, com maior carência nas
áreas periféricas dos centros urbanos e nas zonas rurais, onde está concentrada a
população mais pobre.

Diversos são os fatores que explicam o déficit dos serviços de água e esgoto no país. Entre
Figura 9.16. ETE Deodoro. Fonte: CEDAE

eles, destaca-se a fragmentação das políticas públicas e a carência de instrumentos de
regulação. Com efeito, desde o final dos anos 1980, com a extinção do Plano Nacional de

Proteção do Sistema Lagunar de Jacarepaguá

Saneamento, o Brasil não dispõe de uma política setorial consistente de água e esgoto
Descrição: Implantação de 4 unidades de Captação de
Esgoto Difuso – CED nos Rios das Pedras, Anil, Arroio

(compreendida como um conjunto de leis, mecanismos de investimento e políticas
regulatórias, entre outros).

Pavuna e Pavuninha, nos mesmos moldes da que foi
construída no Arroio Fundo, por ocasião dos Jogos Pan-

O principal impasse para o estabelecimento dessa política é a ausência de definição na

Americanos, associadas ao programa de reciclagem,

constituição federal acerca da titularidade dos serviços nos sistemas integrados e nas

com expectativa de redução de 90% da poluição no

regiões metropolitanas. Nestes casos, sistemas e infraestrutura são compartilhados

Sistema Lagunar.

por vários municípios e a decisão sobre a titularidade - se estadual ou municipal encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal.

Figura 9.17: Unidades de Captação de

Além disso, somente em 2007 foi promulgada a lei n° 11.445, que estabelece as diretrizes

Esgoto Difuso. Fonte: Pacto pelo

nacionais para

Saneamento, SEA

Ano XXV • No 107 • Rio de Janeiro

110

o saneamento básico. Entre os princípios desta lei destaca-se a

Terça-feira, 16 de agosto de 2011

D.O.

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

universalização, conceituada como a “ampliação progressiva do acesso de todos os

9.2.3.1.1 Sistema Alegria

domicílios ocupados ao saneamento básico”. Esta lei pretende ser o ponto de inflexão do
setor, apontando mecanismos efetivos para a universalização dos serviços.

Vazão 2006

Vazão Atual

Bairros Atendidos

Obras Executadas

Cajú, São Cristóvão,

Construção de Estação de

Benfica, Grajaú, Vila Isabel,

A regulação, um dos principais instrumentos, deve ser realizada com independência e com
autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, além de

460 l/s

1.800 l/s

contemplar os aspectos de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das

Tratamento

Tratamento

Rio Comprido, Estácio,

primário

secundário

Cidade Nova, Santo Cristo,

decisões.

Andaraí, Tijuca, Maracanã,

Saúde, Gamboa, Centro e

Tratamento de Esgotos com
capacidade para tratar 2.500 l/s a
nível secundário, assentamento de
rede coletora, coletores tronco e
elevatórias.

Mangueira.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, informa em seu Relatório da
Administração

-

Exercício

de

2007,

disponibilizado

em

seu

Obras Complementares Propostas

sítio

Obra

www.cedae.com.br/div/BalancoDiarioOficialCompleto.pdf, que:

Incremento de Vazão

a) Coletor Tronco Faria Timbó

1.900 l/s

b) Coletor Tronco Manguinhos

2.300 l/s

“Com a sanção do marco legal do saneamento básico através da Lei Federal nº 11.445, de 5

c) Coletores da Bacia do Mangue

de janeiro de 2007, foram possibilitadas à Companhia, as bases jurídico-institucionais para

d) Ampliação da ETE Alegria

900 l/s
5.000 l/s

renovação e expansão de concessões, possibilitando o investimento substancial na
implantação, ampliação e modernização de suas instalações. Atenta à política que visa

a.) Tronco Coletor Faria Timbó

promover a universalização dos serviços de saneamento básico em nosso Estado, a CEDAE

•

seguiu na busca de recursos financeiros substanciais - muitos oriundos do Programa de

Fornecimento e assentamento de 6,1 km de
tubos nos diâmetros 1.500 a 600 mm e

Aceleração do Crescimento (PAC) - para a implantação, ampliação e modernização de suas

interligações, com Incremento de vazão de

instalações, pretendendo executar, até 2012 o maior programa

1.900 l/s;

de investimentos em
•

saneamento básico da história do Rio de Janeiro.”

População: 581 mil habitantes.

Os investimentos previstos para a área de saneamento no estado do Rio, englobando
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal e recursos

Figura 9.19: Coletor Tronco para Timbó.

próprios do governo fluminense, passam de R$ 3,4 bilhões. Até a Olimpíada de 2016, a

Fonte: CEDAE

Cedae estima que serão investidos R$ 888,3 milhões em saneamento na capital, R$ 321,9

b.) Tronco Coletor Manguinhos

milhões na Baixada Fluminense, R$ 1,866 bilhão na região leste do estado e R$ 416,1

•

milhões em outras áreas.

Fornecimento e assentamento de 4,6 km de
tubos nos diâmetros 1.500 a 900 mm, com
incremento de vazão de 2.300 l/s;

Do total de recursos, 60% serão aplicados em projetos e construção de sistemas de
•

População: 715 mil habitantes.

•

Fornecimento e assentamento de 4,2 km de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando à universalização dos serviços,
isto é, atender a 100% da população do estado. Os 40% restantes serão investidos na
compra de equipamentos.
Já no Congresso pela Sustentabilidade dos Investimentos em Saneamento - CAIS 2010, no
Painel Demandas do Saneamento para

a Copa

Figura 9.20: Coletor Tronco para Manguinhos.

2014 e Olimpíadas 2016, visando à

Fonte: CEDAE

universalização dos serviços de saneamento, foi apresentado pelo Diretor de Produção e
Grande Operação da CEDAE, as Conquistas e Próximos Passos nos Projetos de

c.) Coletores da Bacia do Mangue

Despoluição da Baía de Guanabara e Lagoas na Barra da Tijuca, de onde foram extraídos
os seguintes dados:

tubos nos diâmetros 1.500 a 300 mm e
Interligações, com incremento de vazão de

9.2.3.1 Programa de Despoluição da Baía de Guanabara - PDBG

900 l/s;
•

• Valor Total Já Investido pelo PDBG: R$ 2,5 bilhões
• Vazão tratada em 2006: 2.377 litros por segundo
• Vazão de esgotos tratada atual: 4.317 litros por segundo
• População Atual: 2.158.500 habitantes
• Vazão total futura: 13.580 litros por segundo

Figura 9.21: Coletor Tronco para a Bacia do
Mangue. Fonte: CEDAE

• População Futura: 6.790.000 habitantes
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d.) Ampliação da ETE Alegria

• Sistema Proposto: O sistema consistirá de uma elevatória de poço seco, constituído
•

Ampliação da capacidade de tratamento em

por bombas com capacidade para recalcar até 100 l/s de esgotos sanitários e,

nível secundário para 7,4 m³/s, com

eventualmente, pluviais; de 9.500 m de linha de recalque subaquática em tubos de

incremento de vazão de 5.000 l/s;
•

polietileno de

População: 1,5 milhões habitantes.

alta densidade (PEAD), com

diâmetro externo

(DE) 355 mm,

desembocando no poço da elevatória final da estação de tratamento de esgotos
sanitários de São Gonçalo (ETE São Gonçalo II); e de substituição ou assentamento
de 2.000 m de rede coletora dentro da Ilha. A ETE São Gonçalo II foi selecionada por
estar localizada às margens da Baía de Guanabara e por sua capacidade

Figura 9.22: ETE Alegria. Fonte: CEDAE

de tratamento, 900 l/s, aproximadamente dez vezes superior à vazão máxima
9.2.3.1.2 Sistemas Pavuna e Sistema Paquetá

de efluentes gerados em Paquetá nas condições mais desfavoráveis, que
ocorrem quando da variação da população flutuante e contribuição das águas de
chuva no sistema de esgotamento sanitário da Ilha de Paquetá.

9.2.3.2 Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e
Jacarepaguá

• Valor Total Já Investido pelo PSBJ: R$ 550 milhões
• Vazão tratada em 2006: 0 litros por segundo
• Vazão Atual Tratada: 1.600 l/s
• População Atual: 600.000 habitantes
• Vazão futura da primeira fase: 2.800 l/s
• População Futura: 1.400.000 habitantes
Figura 9.23: Sistema Pavuna. Fonte: CEDAE

Vazão 2006

Vazão Atual

Bairros Atendidos

Obras Executadas
Construção de Estação de

0 l/s

1.600 l/s Tratamento

Barra da Tijuca,

primário + emissário

Recreio e
Jacarepaguá

Tratamento de Esgotos com
capacidade para tratar 5.300 l/s a
nível primário, emissário submarino,
assentamento de rede coletora,
coletores tronco e 8 elevatórias.

Obras Complementares Propostas
Obra
Saneamento da sub bacia Itanhangá, Joatinga e outros.
Saneamento do eixo Abelardo Bueno - Av Ayrton Senna.
Complementação do saneamento da Barra da Tijuca.
Complementação do saneamento de Jacarepaguá.
Comp l emen t ação do saneamento do Rec re i o, Var gem Grande e Var gem Pequena.
Figura 9.24: Sistema Paquetá. Fonte: CEDAE

TT abela 9. 2: Prog rama de Saneamento da Ba rra da Tijuca , Rec re io dos Bande iran tes e Jaca repaguá

•

Município beneficiado: Rio de Janeiro

•

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Ilha de Paquetá.

•

População total beneficiada: 4.000 habitantes (sazonal 20.000 habitantes).

•

Situação Atual: O sistema de esgotos da Ilha de Paquetá remonta ao início do século
XX, tendo sido executado pela CITY, concessionária contratada pelo Imperador Dom
Pedro II ainda à época do Brasil Imperial. O sistema existente tem capacidade de
coleta, transporte e tratamento de uma vazão correspondente a 4.500 habitantes,
população esta residente na Ilha. Contudo, por ser um local amplamente visitado por
turistas do mundo inteiro, a população total na Ilha chega à casa dos 20.000
habitantes em

período de

festas e férias, sendo esta população

flutuante
Figura 9.25: Zona de Monitoramento do Emissário.Fonte: CEDAE.

consideravelmente superior à fixa.
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9.3 Programa de Esgotamento Sanitário da AP5 e Áreas Faveladas

9.2.3.3 Lagoa Rodrigo de Freitas

• Valor Total Já Investido pela CEDAE: R$ 150 milhões

9.3.1 Esgotamento sanitário da AP5

Até agora foram feitos investimentos em assentamento de redes coletoras, recuperação do
emissário submarino de Ipanema, diversas intervenções ao longo da praia de Ipanema,

Em complementação as ações apresentadas no item 9.2.1 relativas à Área de Planejamento 5 -AP5

Delfim Moreira, Jardim de Alah, Borges de Medeiros e obras do Cinturão Sanitário da Lagoa

e no âmbito do convênio assinado com o Governo do Estado, os seguintes projetos estão em

Rodrigo de Freitas, além de modernização de todas as elevatórias do sistema.

andamento:

MODALIDADE

PROJETO

PROCESSO
NÚMERO

POPULAÇÃO
REDE
INICIAL
COLETORA
( hab )
(m)

EE

TRONCO
SITUAÇÃO
(m)

ETE

P
A
C
I

P
A
C
I
I

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
SANEANDO SANTA CRUZ
ESGOTAMENTO BACIA SARAPUÍ - Bangu e Senador
Camará-RJ
SANITÁRIO
BACIA CAMPINHO/CACHORROS ESGOTAMENTO Campo Grande/Paciência / Cosmos /
SANITÁRIO
Inhoaíba-RJ
BACIA CABUÇU PIRAQUÊ - Campo
ESGOTAMENTO Grande / Santíssimo/Senador
SANITÁRIO
Vasconcelos-RJ
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
BACIA PIAÍ - Sepetiba/Guaratiba - RJ
SANEAMENTO BACIA MARANGÁ - Deodoro / Realengo /
INTEGRADO Padre Miguel e Bangu -RJ
SANEAMENTO SUBBACIA JARDIM MARAVILHA /
INTEGRADO MAGARÇA - Guaratiba - RJ
SANEAMENTO SUB BACIA QUAFÁ / VILA KENNEDY INTEGRADO Bangu – RJ
SANEAMENTO SANEANDO SEPETIBA
INTEGRADO (Complementação) - Sepetiba - RJ
TOTAL

IN 14/09

160.000

260.517

1

1

14.409 Em licitação

2139.2.1106/2010

109.138

86.800

1

1

9.600 Análise CEF

2055.2.1106/2010

213.949

84.000

1

1

12.500 MCidades

2085.2.1106/2010

126.915

100.080

1

1

8.325 MCidades

2016.1106/2010

88.544

149.940

1

1

6.100 MCidades

2483.4.1106/2010

261.540

107.800

1

1

10.000 MCidades

2554.4.1206/2010

35.000

41.254

1

1

2.614 MCidades

2549.4.1106/2010

56.000

58.085

2

-

3.000 MCidades

2469.4.1106/2010

35.892
1.086.978

54.706
943.182

-

-

- MCidades
66.548

10. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Com o intuito de definir uma base de referência para avaliação futura da evolução
da situação do sistema de saneamento no município, recomenda-se a utilização de
um conjunto de parâmetros específicos indicadores do seu estado. Esses parâmetros
devem ser aplicados de forma sistemática, mostrando o progresso da execução do
Plano, avaliando a eficiência e a eficácia dos componentes do Sistema, além de verificar
se sua qualidade atende às Normas e aos padrões vigentes e às expectativas dos usuários.

Figura 9.26: Intervenções na Lagoa Rodrigo de Freitas.Fonte: CEDAE.

9.2.3.4 Investimentos com Recursos Próprios

São obrigatórias as avaliações das águas segundo a Resolução CONAMA nº 274, de 2000,
No período de 2007 a 2009 a CEDAE investiu cerca de R$ 180.000.000 em implantação e

para o caso de contato primário e segundo a Resolução CONAMA nº 357, de 2005, para

melhorias nos sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município do

verificar o enquadramento aos padrões de uso. Dentre esses parâmetros, podem ser

Rio de Janeiro.

destacados alguns para a formação de indicadores específicos, geração de mapas
A CEDAE investirá cerca
de abastecimento de

de R$ 60.000.000

água

temáticos e outros itens de avaliação e monitoramento. Parâmetros adicionais são

anualmente na melhoria dos sistemas

existentes, no Programa Água para

Todos, atendendo

sugeridos, como forma de enriquecer essa avaliação.

95 comunidades do município do Rio de Janeiro com uma população de 934.969 habitantes.

Os indicadores adotados neste Plano, vários deles constantes nas avaliações obrigatórias,

A CEDAE investirá também na nova linha de recalque da Elevatória André Azevedo que

são uma adaptação do Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento

recalca o esgoto proveniente dos Bairros Glória, Flamengo, Catete, Laranjeiras, Humaitá,

(2006) à realidade do Município do Rio de Janeiro. Foram elaborados a partir das

Botafogo, Urca, Copacabana e parte do Centro para o emissário submarino de Ipanema.

publicações feitas pela CCRN em 2000 e pelo Ministério da Saúde e a Organização Pan9.2.3.5 Resumo

americana da Saúde (OPAS) em 2004 e referem-se à realidade biofísica do município. Tais
estudos sugerem indicadores de estado para os seguintes aspectos:
Compromissos COI (Comitê

Programa

Olímpico Internacional)

Descrição

(milhões de R$)
PDBG

PSBJ

Valor em Negociação com o
BID (milhões de R$)

• Recuperação e Prevenção da Qualidade da Água;

Sistema Alegria

667

667

Sistemas Sarapuí/Pavuna

300

185

732

216

1.699

1.068

Sistema Barra/Recreio e
Jacarepaguá
Totais

• Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas;
• Proteção dos Ecossistemas Aquáticos e Terrestres Associados;
• Prevenção e Minimização dos Efeitos das Cheias, Secas e Acidentes de Poluição; e
• Valorização dos Recursos Hídricos.

Tabela 9.3: Quadro resumo.Fonte: CEDAE.
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Para utilizar esses indicadores de estado é preciso, inicialmente, quantificá-los através da

Tema

Indicador

realização de diagnóstico. Ao longo do tempo, em intervalos regulares e pré-estabelecidos,
se repete a operação. A comparação dos valores assumidos pelos indicadores nessas
medições periódicas dará uma idéia da evolução do município no que diz respeito aos
recursos hídricos e aos sistemas de saneamento.

Tema

Situação dos cursos de água ou segmentos com elevada

Situação dos Sistemas Lóticos

biodiversidade com interesse conservacionista.

Situação dos Sistemas Lênticos

Estado trófico dos lagos.

Situação do Estuário

Área do estuário em estado natural.

Situação das Praias

Avaliações conforme Resolução CONAMA nº 357.

Indicador

Poluição Industrial

Poluição Difusa

- Proporção das áreas de preservação ambiental;

Percentagem da contribuição da poluição industrial estimada
em população equivalente.

- Proporção de loteamentos irregulares reurbanizados;

Uso e ocupação do solo

- Proporção da área de risco (enchentes, deslizamentos de

- Concentração de nitratos nas principais captações de água;

encosta, etc) desocupadas.

- Concentração de fosfatos nas principais captações de água.

Outorga de lançamento de águas residuárias Número de outorgas em vigor.

Tabela 10.3. Indicadores para avaliar a Proteção dos Ecossistemas Aquáticos e Terrestres Associados.

- Densidade de estações de amostragem ativas (nº/km2);
Monitoramento das Águas Superficiais

Tema

- Percentagem de captações de águas superficiais monitoradas

Indicador

relativa ao número total de captações de águas superficiais.

- Freqüência;

Estiagem
Qualidade Físico- Química dos
Cursos de Água

- Existência, ou não, de plano de contingência.

Percentagem de estações de amostragem cuja classificação
pertence a alguma determinada classe, segundo Resolução

- Freqüência;

CONAMA nº 357.

Acidentes de poluição

- Área afetada;

Percentagem de lagos cujo estado é:
Estado de eutrofização de

- Hipereutrófico

- Oligotrófico

lagos e reservatórios

- Eutrófico

- Ultra-oligotrófico

- Existência, ou não, de planos de emergência.

Tabela 10.4. Indicadores para avaliar a Prevenção e Minimização dos Efeitos das

- Mesotrófico
Qualidade da Água nas Captações
Superficiais destinadas ao Consumo
Humano

(especialmente importante para a rede

Cheias, Secas e Acidentes de Poluição.

Percentagem de captações monitoradas:

Tema

– Com aptidão para produção de água para consumo humano;

Indicador
- Produção de Energia Hidrelétrica;

– Sem aptidão para produção de água para consumo humano.

secundária, que se encontra nos limites do município)

- Praias lacustres/fluviais com infra-estrutura para visitantes;
Valorização dos Recursos Hídricos
Tabela 10.1. Indicadores para avaliar a Recuperação e Prevenção da Qualidade da Água de abastecimento.

- Áreas aptas para Pesca e Piscicultura;
- Áreas destinadas à prática de esportes náuticos;
- Extensão das Vias navegáveis.

Tema

Indicador

- Instituições de Ensino que abrigaram evento (palestra, aula,

- Freqüência das Análises;
Qualidade da Água Distribuída à
População e à Indústria

Educação Ambiental

distribuição de informativos, etc.) relacionado a saneamento;

- % Violações dos Parâmetros de Qualidade

- Associações que abrigaram evento (palestra, aula,

Cloro Residual;

distribuição de informativos, etc.) relacionado a saneamento.

- % População Servida sem Tratamento.

- Domicílios/Edificações com programa de economia de água

Atendimento com Sistema de

- % População Servida (Índice de Atendimento);

Abastecimento às Populações e Indústrias

- % Indústrias servidas com água de reuso.

Economia de Recursos

(reuso, captação de água de chuva, etc.);
- Indústrias que adquirem água de reuso.

- Proporção de profissionais de nível superior;
Recursos humanos da
companhia prestadora dos serviços

Tabela 10.5. Indicadores para avaliar a Valorização dos Recursos Ambientais.

- Proporção de profissionais de nível médio;
- Proporção de profissionais de nível técnico;

11. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

- Média da carga horária anual destinada à capacitação de

11.1. Introdução

profissionais.
- Reservação per capita;

Capacidade do sistema

- Capacidade de tratamento de água;

Conforme a Resolução 001/86 do CONAMA, “considera-se impacto ambiental qualquer

- Percentual de água consumida que é tratada;

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por

- Disponibilidade de água bruta para abastecimento público;

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou

- Disponibilidade de água de reuso.

indiretamente, afetam:

Desempenho dos

- % Perdas por Sistema;

Sistemas de Abastecimento às

- Ocorrência de intermitência;

I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população;

Populações e Indústria

- % Elevatórias com sistema de geração própria de energia.

II. As atividades sociais e econômicas;

Abastecimento de água ao setor agrícola

Eficiência da utilização da água na irrigação.

III. A biota;
IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

Tabela 10.2. Indicadores para avaliar o Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas.
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encontram-se o cuidado da saúde e assistência pública, a proteção do meio ambiente e o

Para minimizar a probabilidade de ocorrência dessas situações críticas, devem ser

combate à poluição em qualquer de suas formas (MMA, 2004).

adotados princípios para orientar os responsáveis pelas atividades que possam representar
As ações para emergência e contingências serão tomadas pelo Poder Público ou com sua

potencial risco de impacto.

anuência, em casos fundamentados em que se verifiquem situações de risco e/ou
perturbação da ordem e saúde pública, bem como causem ou possam causar dano ao
meio ambiente.

Dentre esses princípios, o MMA em seu Documento para Discussão do P²R² destaca o
Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, que dispensa a certeza científica
absoluta para a adoção de medidas destinadas a proteger o meio ambiente de danos
sérios ou irreversíveis. Este Princípio, segundo o mesmo Documento, faz parte da Carta da
Terra de 1997 e da Convenção sobre Mudanças Climáticas, ratificada pelo Brasil em 1994.
Está previsto na Lei 11.445 que ações para emergências e contingências fazem parte da
abrangência mínima do plano de saneamento básico (Art. 19, inciso IV), inclusive com
racionamento, se necessário (Art. 23, inciso XI). Segundo o Art. 40 da mesma Lei, os
serviços poderão ser interrompidos pelo prestador em situações de emergência que atinjam
a segurança de pessoas e bens (Inciso I).

O Plano de atendimento para situações de emergência visa mitigar os efeitos de acidentes

Figura 11.2. Canal do Cunha. Fonte: Google Earth, Outubro de 2010.

em qualquer um dos serviços de saneamento básico. Os acidentes devem ser

Tanto em situações críticas de abastecimento de água quanto de sistema de esgoto, deve

documentados, para formação de

ser estimado o tamanho da população sob risco e sua distribuição por área geográfica, bem

um histórico. Assim será possível

como avaliar os riscos relativos a saneamento.

11.3. Riscos a serem combatidos

verificar recorrências dos eventos,
além

de

condutas

e

Dissolvida na água pode-se encontrar várias substâncias e compostos, como:

procedimentos que possam ser
aprimorados,

e

gradualmente

reduzir o número

de ações

•

Substâncias calcárias e magnesianas, que tornam a água dura;

•

Substâncias ferruginosas, que mudam a cor e as características da água;

•

Substâncias e produtos resultantes das atividades humanas, como efluentes e

emergenciais. As ações para

resíduos industriais, agrotóxicos e outros produtos químicos que a tornam imprópria

atendimento dessas situações

para o consumo;
•

devem ser rápidas e eficientes e

Resíduos sólidos e produtos resultantes da mineração, inclusive metais pesados,
como o mercúrio e o arsênico.

serem realizadas por equipes
especializadas.

Figura 11.1. Mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas.

A água também pode carrear em suspensão materiais como:

Foto: Marco Antônio Teixeira, Jornal O Globo, Setembro de 2007.

11.2. Competências

•

Partículas finais do terreno, responsáveis pela turbidez da mesma;

•

Substâncias laminadas, como as algas, que modificam seu cheiro e sabor;

•

Organismos

patogênicos

transmitidos

pelo

homem,

como

vírus,

bactérias,

protozoários e helmintos causadores das chamadas doenças de contaminação fecal.

No Brasil, prevalece o regime de descentralização territorial e político-administrativa, pela
forma federativa de governo. Assim, a distribuição de competências é operada entre

Os riscos para a saúde, relacionados com a água
veiculação hídrica, e a produtos químicos perigosos:

a União, os Estados e os Municípios. Cabem ao Distrito Federal as competências

•

Riscos relacionados com a ingestão da água contaminada por agentes biológicos,
como vírus, bactérias, protozoários e helmintos;

legislativas dos Estados e Municípios. Entre as competências comuns aos três níveis
•

de governo,

Riscos relacionados com a penetração de helmintos que vivem na água, através da
pele, como o Schistosoma mansoni;
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•

•

•

Enfermidades transmitidas por vetores cujo ciclo biológico, na fase larvar, ocorre na

meio da

água, como a Malária (transmitida por mosquitos do gênero Anophelis) e a Febre

de emergência (disponível em http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/), devendo ser enviada

Amarela (transmitida por mosquitos do gênero Aedes);

diariamente às Secretarias Estaduais de Saúde, e estas deverão informar imediatamente a

Planilha de

notificação de

casos e óbitos para

municípios em estado

Riscos derivados de poluentes químicos e radioativos, geralmente carreados para a

SVS, por meio do correio eletrônico notifica@saude.gov.br, telefones: (0XX61) 3153318 /

água por efluentes e esgotos industriais e por pesticidas de uso agrícola;

3153658 ou fax símile (0XX61) 3153657, sem prejuízo do registro imediato das notificações

Riscos derivados de produtos perigosos, como o mercúrio, utilizados nas atividades

pelos procedimentos rotineiros do SINAN. A Vigilância Epidemiológica (VE) do município

de garimpagem.

deverá enviar relatórios periódicos diários (ou no mínimo semanais) para a empresa/órgão
responsável visando subsidiar a tomada de decisões. Esta deverá elaborar relatórios

Acidentes químicos podem causar contaminação de tal magnitude que deixa várias cidades

periódicos para os níveis hierárquicos superiores;

sem acesso à água para o atendimento de condições básicas da população, como aquele
ocorrido em 29 de março de 2003, no município de Cataguazes - MG, envolvendo o

A instância central da VE dos municípios e estados deverá elaborar notas técnicas com

rompimento de uma barragem de resíduos contendo substâncias químicas perigosas que

base

atingiu o Rio Pomba e Paraíba do Sul (MMA, 2004).

imprensa, população e serviços de saúde.

Dentre as doenças veiculadas pela água contaminada, há que destacar:

•

e

fazer

uma

divulgação

ampla

para

órgãos

de

11.4. Ações de Emergência e Contingência relativas ao Abastecimento de Água

Os principais problemas relativos à distribuição e consumo de água podem acontecer em

hepatite A, a leptospirose, as gastrenterites provocadas por

qualquer uma das etapas do processo:

salmonelas, shiguelas e outros germes patógenos.

Caso sejam constatadas, Unidades notificadoras deverão informar, de forma imediata, a
ocorrência de:

•

Captação e adução;

•

Tratamento;

•

Distribuição.

Casos suspeitos de acidentes por animais peçonhentos, cólera, hepatites virais (A e
E), febre tifóide, leptospirose e doença meningocócica e meningite por Haemophilus

Eventuais faltas de água e interrupções no abastecimento podem ocorrer, por manutenção
do sistema, eventualidades, problemas de contaminação, falhas no sistema, dentre outros.

influenzae.
•

recebidos

A cólera, a disenteria bacilar, a amebíase, as febres tifóides e paratifóide, a
poliomielite, a

•

nos dados

Surtos para as doenças que não constam na lista de notificação compulsória ou

Dependendo de quão crítica é a situação de escassez ou da abrangência da contaminação

agravos inusitados de pelo menos dois casos epidemiologicamente vinculados. A

de recursos hídricos, pode ser necessária à adoção de racionamento, declarada pela

notificação destes casos deverá ser realizada por meio da abordagem sindrômica,

autoridade gestora de recursos hídricos. Segundo o Art. 46 da Lei 11.445, o ente regulador

de acordo com as seguintes categorias: síndrome diarréica aguda, síndrome ictérica

poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos

aguda, síndrome hemorrágica aguda, síndrome respiratória aguda, síndrome

adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão

neurológica ou outras síndromes.

da demanda. Para suprir a população da quantidade mínima necessária de água, deve-se
fazer um abastecimento emergencial.

Conforme conjunto de Leis sobre Vigilância de saúde deverá ser utilizada a Ficha de
Notificação do SINAN (disponível em http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/). No caso da

A água então é coletada em pontos de suprimento de água distantes e transportada em

ocorrência destes agravos ou surtos, as fichas de notificação individual deverão ser,

viaturas

preferencialmente, digitadas e transferidas diariamente, por meio magnético, ao nível

Estes tanques podem ser construídos muito rapidamente utilizando-se lonas ou plásticos

hierárquico superior, conforme fluxo de dados do SINAN;

cisternas

até

os depósitos

locais, sendo distribuída para

a população.

impermeabilizados.

As Secretarias Estaduais de saúde deverão receber diariamente os lotes destes municípios.

Os pontos de suprimento de água devem fornecer água de boa qualidade e a água pode e

Após o recebimento dos lotes dos municípios em estado de emergência, a Secretaria

deve ser desinfetada, durante o transporte. Um método fácil de desinfecção é diluir o

Estadual de Saúde deverá enviar imediatamente o lote de transferência para o Ministério da

conteúdo de uma garrafa de água sanitária, por viatura cisterna de 10 metros cúbicos de

Saúde, sem prejuízo do envio de lotes regulares, de acordo com o calendário de envio de

água.

arquivos do SINAN.

Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, os sistemas de captação, tratamento,

Os dados relativos às fichas de investigação deverão ser digitados, após o encerramento

adução, distribuição e consumo de água

dos casos, de acordo com os prazos definidos para encerramento dos mesmos. Portanto, a
entrada de dados relativos às informações da ficha de notificação deverá

potável são vulneráveis às contaminações

acidentais ou mesmo intencionais, que podem ocorrer de forma súbita ou gradual, e colocar

ser feita

em risco a saúde e o bem estar das populações abastecidas. Não existem redes de

imediatamente, independentemente da ficha de investigação.

distribuição absolutamente estanques, os riscos de contágio da água encanada, pela água
Caso haja dificuldades inerentes à inclusão e transferência de dados, indica-se o

existente no lençol freático, estão sempre presentes. Para que a água do freático adentre no

acompanhamento da notificação de casos de leptospirose e doença diarréia aguda por

encanamento danificado, é necessário que a pressão hidrostática do freático supere a da
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• Na existência de áreas caracterizadas por contaminação química restringir o acesso

rede de distribuição, provocando uma inversão do gradiente de pressões. Essa situação

por parte da população na área afetada;

ocorre nas interrupções do fluxo de água potável.

Quando o surto é circunscrito a um pequeno foco, é necessário considerar que a

11.5. Ações de Emergência e Contingência relativas ao Sistema de Esgoto

contaminação da água tenha ocorrido em cisternas e caixas d’água. As cisternas e caixas
d’água devem ser muito bem vedadas, para funcionarem como reservatórios estanques,
devem ser inspecionadas a intervalos regulares e, quando se tornar necessário devem ser

No caso do esgoto, o principal motivo de interrupção dos serviços é o vazamento, que pode

muito bem limpadas e desinfetadas.

ocorrer, entre outras razões, por paralisação de elevatórias e entupimentos.

A vigilância epidemiológica permite caracterizar o surgimento de um surto epidêmico de

A

doenças veiculadas

atendimento emergencial. Como a produção de esgoto está diretamente relacionada ao

pela água. A partir da

constatação do surto, a investigação

primeira

medida

seria

acionamento

imediato

de

uma

epidemiológica minuciosa permite definir as principais causas do problema, assim como os

consumo de água, outra medida possível é a emissão de alerta para

reservatórios de agentes infecciosos, os hospedeiros, as fontes de infecção e os

consumo e, caso não seja suficiente, partir para o racionamento.

mecanismos de transmissão. O controle de qualidade da água

equipe

para

contenção do

é da competência

dos órgãos de vigilância sanitária, enquanto que os poluentes químicos e radioativos

De forma análoga à água, quando a paralisação da elevatória é consequência de falta de

são controlados pela vigilância ambiental.

energia elétrica, sistemas de geração autônoma de energia podem solucioná-lo.

Eventualmente, podem ser alocados recursos financeiros, provenientes do erário, de

Os procedimentos a serem adotados em caso de acidente são os seguintes:

financiamentos em geral, de concessões plenas ou parciais, ou de parcerias públicoprivadas na forma da lei.

• Identificar áreas com estrutura danificada;
• Identificar abrangência da área afetada;

Quando a falta de água é consequência de falta de energia elétrica, sistemas de geração

• Identificar se há casos de contaminação; em caso afirmativo, encaminhar para órgão

autônoma de energia em elevatórias estratégicas podem solucionar o problema.

de saúde, para os procedimentos indicados.
s procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou desastre são os seguintes:

11.6. Ações Educativas e Preventivas - Informação para a População
• Colocar a rede novamente em condições de uso, no mais curto prazo possível,

Identificam-se duas estratégias de informação à população: a informação para alerta e a

o Mapeando os sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas
coletivas e individuais quanto a sua vulnerabilidade,

educação em saúde. A primeira tem a função de comunicar os fatos para alertar a

o Avaliando a situação de mananciais e bacias hidrográficas afetadas e que

população quanto aos riscos imediatos, dirimir o pânico e restabelecer a ordem. A

possam ser usadas alternativamente para atender a população afetada;

educação em saúde visa à divulgação dos conhecimentos relativos às medidas que

o Realizando diagnóstico da qualidade da água para consumo humano, o qual,

possibilitem a proteção da saúde individual e coletiva.

devido ao caráter emergencial, deverá priorizar as análises de cloro residual e
E. coli ou coliformes termo tolerantes;
o Avaliando a necessidade de aumentar a concentração de cloro residual e
elevar a pressão do sistema de abastecimento de água;
o Indicando a utilização de soluções alternativas de abastecimento, no caso dos
mananciais normalmente utilizados terem sido contaminados por substâncias
perigosas;
•

Se necessário, utilizar equipamentos portáteis, em caráter provisório, enquanto se
providencia a recuperação dos sistemas de abastecimento;
o

As

Unidades

de

Engenharia

do

Exército

são equipadas

com

aparelhagem portátil de filtração sob pressão e de cloração da água

e

tem todas as condições para apoiar os órgãos locais de Defesa Civil, quando
solicitado.
•

Monitorar em conjunto com os órgãos/instituições de meio ambiente o processo de
limpeza e recuperação de áreas afetadas por produtos químicos, utilizando sempre
equipamentos de

proteção individual, para

evitar acidentes toxicológicos. É

necessário lembrar que algumas substâncias químicas reagem com a água e
formam gases e vapores tóxicos, sem cor nem odor, mais densos que o ar que se
acumulam nas zonas baixas, onde as pessoas respiram;
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Cabe à empresa responsável pelos serviços de água e esgoto elaborar e divulgar notas à

12.2. Plano de Legado Urbano e ambiental – Olimpíadas Rio 2016

imprensa, além de material informativo para educação em saúde, periodicamente, e sempre
que julgar oportuno.

O PLUA 2016 apresenta como Ações Prioritárias de seu Plano Macro quatro temas
principais, qualificados como ações estruturantes, quais sejam:

Faz-se necessário desencadear campanhas educativas em articulação com as instituições
de ensino, com vistas a sensibilizar e mobilizar a comunidade para a mudança de

•

Transporte e sistema viário;

comportamento em relação às causas e às medidas de proteção.

•

Habitação e desenvolvimento social;

•

Meio ambiente, e

•

Saneamento ambiental.

Uma dessas medidas é a limpeza dos reservatórios, necessária pelo fato da rede
de distribuição de água frequentemente apresentar vazamentos. O sistema doméstico de
armazenamento de água pode ser contaminado, sendo preciso efetuar sua desinfecção. Se

Especificamente sobre o saneamento ambiental, destacam-se as seguintes intervenções

faltar água nos canos, os locais de vazamentos permitem a entrada de água poluída na

prioritárias:

rede, contaminando os reservatórios.
Reabilitação Ambiental da Baixada de Jacarepaguá

12. HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA

12.1. Critérios para a priorização de intervenções

Tem por objetivo eliminar áreas de enchentes, recuperar a mata ciliar e áreas de encosta
desmatadas através de reflorestamento e implantar um programa de Educação Ambiental.

Como política de saneamento municipal, considerando-se todo o espaço urbano a ser
As obras beneficiarão a população diretamente atingida pelas inundações periódicas, e com

contemplado pelo Plano, principalmente quando se tem como foco de maior relevância os

isso viabilizarão o funcionamento das redes de meso e microdrenagem, permitindo ainda o

aspectos socioambientais, há que priorizar as ações em programas emergenciais e que

funcionamento adequado do sistema de esgoto sanitário da região. Os beneficiários diretos

eles sejam tratados como de intervenção prioritária, com destaque à drenagem urbana, ao

são os moradores da região atingida pelas enchentes que deixarão de sofrer as

abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a coleta e destinação final de resíduos

consequências

sólidos.

naturais

delas

advindas, bem

como,

a

reversão dos

problemas

de interrupção do trânsito e do funcionamento de energia, das perdas de estoques
e paralisação das atividades comerciais e industriais, do absenteísmo ao trabalho,

Em função de os assuntos terem competências distintas, cabe ao Executivo Municipal
realizar

as

articulações

necessárias

com

os

Poderes

Públicos

Estadual

Federal, representados pelos órgãos afins e relacionados com o saneamento básico
e

entre outros, problemas estes que hoje dificultam o processo natural de expansão da cidade na

e

região.

O empreendimento prevê:

meio ambiente, no sentido de serem elaborados programas de investimento, que

deverão conter fundamentação técnica e metas bem

a) A canalização de 42 rios, aumentando sua capacidade de escoamento para cheia de

definidas, associadas a um

TR 20 anos.

cronograma físico- financeiro viável de ser realizado com sucesso.

b) Reflorestamento de áreas degradadas da bacia nas encostas com recuperação de
ecossistemas;

Independentemente de esse tema ser, em qualquer época, relevante e merecedor de toda a

c) Reassentamento da população de áreas de risco, e

atenção dos Poderes Públicos constituídos, há que se registrar a existência de um

d) Educação Ambiental.

componente externo de grande importância, ou seja, as Olimpíadas de 2016, que requererá
uma série de intervenções.

Programa de Melhoria da Qualidade das Praias

O compromisso firmado para a realização dos Jogos Olímpicos entre as três esferas de
governo, além de traduzir a vontade e o apoio unificado dos líderes dos três níveis – federal,
estadual e municipal – também focaliza as ações e os investimentos para o alcance das

O objetivo é a eliminação das línguas negras e pontos de poluição por esgotos, através da
contenção do processo de degradação ambiental das praias, promovendo a melhoria da
qualidade da água e da areia, mediante realização de intervenções de forma integrada.

metas, objetivos e ideais dos Movimentos Olímpicos e Paraolímpicos.
As intervenções e investimentos propostos ultrapassam a atendimento as exigências
dos Jogos e pretendem gerar legados significativos para o município e sua população.
Nesta conjuntura, a priorização de áreas de intervenções deste Plano passa a ser
coincidente com as áreas de

interesse para

a realização do evento

esportivo, ou

seja, os chamados “clusters”, seus entornos e demais áreas de influência direta.

Todas intervenções prioritárias estão descritas no documento denominado “Plano de
Legado Urbano e Ambiental - Olimpíadas Rio 2016 (PLUA 2016)”, que traduzem um

Figura 12.1. Parte da Orla da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Praias do Recreio dos Bandeirantes,

compromisso a ser realizado, as quais serão apresentadas a seguir, no que tange ao

Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme. Fonte: Google Earth
(adaptação).

saneamento ambiental.
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Para tanto, será realizada a construção de galeria de cintura nas praias para recolher as

Praça da Bandeira e Avenida Paulo de Frontin, além de propiciar a implantação de binário

águas de chuva que chegam, construção de tomadas de tempo seco e de redes de esgoto

para melhoria da circulação viária na região.

sanitário, recuperação de elevatórias, linhas de recalque, redes de esgotamento sanitário
danificadas e monitoramento da qualidade das praias, feita por órgão ambiental do Estado.

Os rios Maracanã e Trapicheiros transportam grandes vazões de forma que seus
transbordamentos além de causarem transtornos à população residente e ao comércio local

Programa de Proteção do Sistema Lagunar de Jacarepaguá

interferem em vias de tráfego importantes que fazem a ligação Norte/Sul. Deixam ilhados,
também, o estádio do Maracanã, um dos ícones de lazer do Estado, e o Centro Federal de

Este programa objetiva melhorar a qualidade da água do sistema lagunar e da praia da

Educação Tecnológica - CEFET-RJ.

Barra.

Serão implantados reservatórios de detenção e executado o alargamento do canal nos
Devido ao acelerado processo de degradação ambiental do sistema lagunar, se faz

100,00 m finais do rio Trapicheiros.

necessário conter este processo de modo a melhorar a qualidade das águas do sistema e
impedir a poluição da praia da Barra da Tijuca que tem influência do sistema por esgoto, lixo

Sistema de Drenagem da Cidade Nova

e toda sorte de poluição difusa.

Este programa visa complementar a implantação do projeto 3-3-D-1266, da Rio-Águas,
dotando de infraestrutura de drenagem uma importante área de expansão do centro da
cidade que é o quadrilátero compreendido entre o viaduto Paulo de Frontin, a Rua Marquês
de Sapucaí, a Avenida Estácio de Sá e a Avenida Presidente Vargas. Viabilizará, também, a
implantação de projeto de estruturação urbana na Cidade Nova, além de outros na mesma
área, possibilitando ampliar o número de acomodações durante o evento dos Jogos
Olímpicos.

A implantação do

projeto 3-3-D-1266

possibilitará a

implementação dos projetos

urbanísticos existentes para a área, melhorar a circulação viária para as zonas norte e sul,
assim como a ligação para a Avenida Brasil e Ponte Rio - Niterói e estimular a renovação da
região que engloba, além do entorno da Prefeitura, o Teleporto e o Metrô da Praça Onze.

Figura 12.2. Vista Aérea de parte do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Fonte: CEDAE.

Prevê-se a implantação de quatro Unidades de Tratamento de Rio - UTR's nos rios das
Pedras, Anil, Arroio Pavuna e Pavuninha, nos mesmos moldes da que foi construída no

Trata-se de área plana entre áreas elevadas, vulnerável a enchentes frequentes como as
que ocorrem na Rua Neri Pinheiro.

Arroio Fundo, por ocasião dos Jogos Pan-Americanos, associadas a um programa de
Para tanto, ter-se-á a implantação de uma rede de drenagem de pequeno porte, com

reciclagem, com expectativa de redução de 90% da poluição no sistema lagunar.

elevação de greides de ruas, que se caracteriza por ser uma região com alta concentração
de interferências.

Sistema de Proteção da Lagoa Rodrigo de Freitas

Projeto de Urbanização da Cidade Nova

Realizará intervenções de forma integrada
visando à contenção do processo de

Objetiva recuperar e requalificar os espaços livres públicos existentes, especialmente os

degradação ambiental da lagoa, visando
à melhoria da

referentes ao sistema viário, compatibilizando-os ao sistema de drenagem implantado.

qualidade das águas,

eliminação do despejo de esgoto e da

Estabilização da Barra do Canal de Sernambetiba

mortandade de peixes.
O projeto tem como objetivo, juntamente com as ações de desassoreamento, a melhoria da

Para

isto, prevê-se a construção da

comporta

do

Canal

do

Jockey,

circulação hídrica em toda a região, incluindo o Canal de Sernambetiba e as Lagoas de

a

Jacarepaguá, Tijuca, Camorim, Marapendi e Lagoinha. Objetiva, também, evitar o

dragagem do canal do Clube Piraquê, a

alagamento na região tornando aproveitável uma grande área hoje inundável. Com a

complementação da galeria de cintura da

dragagem dos canais de Sernambetiba, das Taxas, do Cortado e do Portelo, haverá a

Lagoa e melhoria do sistema de esgoto

Figura 12.3. Lagoa Rodrigo de Freitas.

da região.

Fonte: Google Earth, Outubro de 2010.

descontaminação dos canais e lagoas da região. A estabilidade da barra do Canal evitará
enchentes a montante e o assoreamento de sua boca.

Controle de Enchentes na Bacia do Canal do Mangue

Programa de Reabilitação Integrada e Controle de Enchentes na Bacia do Rio Acari

Tem por objetivo controlar as cheias e dar melhor escoamento aos sistemas de drenagem e

O objetivo do projeto é o controle de enchentes e a reabilitação urbana, humanizando a

esgotamento sanitário existentes na região da Avenida Maracanã, no entorno do Estádio,

região lindeira, ordenando o seu entorno e integrando o rio à paisagem urbana, com
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Em função de seu compromisso com o Meio Ambiente, a CEDAE criou Centros de Visitação

consequente proteção e valorização do curso d´água. Será considerado o trecho do rio

Ambiental nas Estações de Tratamento de Esgotos de Alegria e da Barra da Tijuca. Os

Acari e as faixas lindeiras localizadas entre a foz no rio São João, no bairro Jardim América,

Centros com auditórios e recursos técnicos para receber visitantes, pesquisadores e

e sua travessia com a estrada do Camboatá, no bairro de Deodoro.

estudantes universitários interessados nas questões ambientais, em especial às que dizem
respeito às melhorias da Baía de Guanabara.

Será implantada a canalização no rio juntamente com a execução de Avenida Canal. A
canalização abrange 3,67 km de rio e a substituição da ponte da Rua Luis Coutinho

Os visitantes são recebidos por técnicos especializados que explicam os processos

Cavalcante. Na implantação da Avenida Canal serão feitas remoções na Rua Sargento

operacionais, e são levados para uma visita guiada. No trajeto são mostradas as diversas

Agenor. Partindo do conceito de utilizar o rio como elemento de conexão urbana, serão

etapas do tratamento dos esgotos, bem como os sistemas de controle operacionais

criados parques lineares com arborização, mobiliário urbano e quadras de areia para

e ambientais envolvidos. Logo após, são discutidos assuntos pertinentes à matéria.

esporte, interligados por ciclovias.

Os visitantes recebem um certificado de Visita Técnica conferido pela CEDAE.

Dragagem do Sistema Lagunar de Jacarepaguá
Os Centros de Visitação Ambiental das Estações Alegria e Barra mostram a tecnologia
envolvida e os resultados alcançados que, além de promoverem mais qualidade de vida

Objetiva melhorar a renovação das águas do sistema lagunar de Jacarepaguá. Será feito

para a população, beneficiam o meio ambiente.

um trabalho de desassoreamento desde o Canal da Joatinga até a Lagoa de Jacarepaguá,
num total de 15.100,00 metros de extensão. A maior renovação irá propiciar uma melhoria

Programa de Esgotamento Sanitário da AP5

da qualidade das águas da região, com ganhos sob os aspectos físico e biótico.

Trata-se da implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgotos completo,

Serão

realizadas

obras

de

dragagem em

diversos

cursos

d'água

da

composto por sua infraestrutura física e dos serviços de operação e manutenção, atendendo

Baixada

as bacias contribuintes a Baia de Guanabara e Baía de Sepetiba na área da AP5

de Jacarepaguá, nas bacias das lagoas de Jacarepaguá, da Tijuca, de Camorim e
Oceano Atlântico. O Canal a ser dragado no Sistema Lagunar
apresenta

de

Jacarepaguá
O modelo de priorização é definido pela sequência de implantação do sistema coletor,

uma extensão total de 15.100,00m, cuja seção projetada é trapezoidal. A

garantindo-se, desta forma, que não haverá descontinuidade

profundidade, largura de fundo e a inclinação dos taludes são variáveis, dependendo das

na oferta do serviço de

esgotamento:

características do local e do tipo de sedimento.

Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Alegria (PDBG)

Finalização das obras dos troncos coletores e da Estação de Tratamento de Esgotos do



Definição das áreas destinadas às estações de tratamento



Implementação das ETE’s



Implantação de troncos e sistemas de transporte dos efluentes coletados



Conexão imediata de redes existentes



Implantação gradativa de novas redes coletoras.

Sistema Alegria no âmbito do Programa de Despoluição da Baía da Guanabara.

Este modelo assegura a integração das políticas públicas que incluam execução de redes
de esgotamento , como os programas habitacionais, regularização de loteamentos

e o

próprio programação de expansão da rede coletora pública, o que permite aumentar o grau
de cobertura nas áreas carentes deste serviço de forma eficiente.

Figura 12.4. ETE Alegria – 2ª Fase. Fonte: Google Earth, Outubro de 2010.

Programa de Saneamento da Baixada de Jacarepaguá (PSBJ)

Implantação de complexo sistema de coleta, transporte, tratamento e condução do esgoto
tratado até o emissário submarino da Barra da Tijuca, melhorando a qualidade das águas
do sistema lagunar da Baixada Litorânea de Jacarepaguá.
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O Programa de Esgotamento já atende uma parcela da população da bacia do rio Marangá.

volume é coletada e usada por fábrica de sabões, sabonetes e de ração animal,

Os subprojetos apresentados complementarão o saneamento ambiental da bacia do rio

configurando-se um crime ambiental.

Marinho. Tal bacia é contribuinte à baia de Guanabara. O planejamento do sistema de
esgotamento sanitário propõe elevar o grau de cobertura do sistema de coleta tendo como
meta a população de 325.841 habitantes (2007) e 344.239 habitantes, estimada para 2017.

Além de exigir investimentos intensivos e elevar em aproximadamente 45% os custos de
tratamento nas estações de tratamento de esgotos, a presença destes óleos prejudica o

O deságue desta bacia se dá na região do cluster Deodoro. Os benefícios são os
esperados em relação à saúde e ao meio ambiente, decorrentes da coleta e tratamento de

desempenho de diversos dispositivos, entre eles, os decantadores, os reatores aeróbios,
que têm seu pH alterado, e os biodigestores anaeróbios, que acabam produzindo um lodo
difícil de transportar e com maior carga orgânica. Além disto, cada litro de óleo contamina

esgotos.

cerca de um milhão de litros de água.

O objetivo imediato é a retirada de resíduos dos corpos hídricos, especialmente os que
aportam à Baía de Guanabara e ao Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Há também outro
objetivo, mais importante, que é a diminuição do aporte de resíduos aos corpos hídricos por

O Programa prevê a ampliação da coleta de óleo já existente junto aos grandes

ações de educação ambiental e pela coleta dos resíduos pelos eco pontos. Todos estes

estabelecimentos (restaurantes, lanchonetes, etc.), criando uma rede que possibilite a

objetivos são revestidos de objetivos sociais de criação de trabalho e renda,

inclusive

entrega do óleo utilizado nas residências pela população em supermercados, postos de

para egressos do sistema penal.

combustíveis e outros; e ainda, a coleta a ser realizada por catadores em estabelecimentos
O Programa Rio Ama os Rios do Governo do Estado consiste em implantação, manutenção

comerciais

e operação de

seriam estimuladas e apoiadas a introduzir no seu escopo de atividades, o recolhimento

sistemas de

barragem de

resíduos flutuantes em corpos hídricos (a

e

comunidades. Tais

cooperativas, em

maioria rios) do estado do Rio de Janeiro. As ecobarreiras são implantadas sempre em

do óleo residual domésticos em

conjunto com ecopontos, que é um apoio a sua operação e um ponto de coleta de

destinaria à fabricação de biodiesel, sabão e outros.

resíduos recicláveis. As eco

barreiras e eco

sua maioria

unidades centralizadoras, que

já

existentes,

posteriormente o

pontos são implantados pela SERLA,

atual INEA, e operados por cooperativas de catadores de resíduos recicláveis, apoiados
por

Guardiões dos Rios

diversos setores, e coordenados e orientados pelo INEA. Atualmente estão em

operação cerca de 11 eco barreiras no município do Rio de Janeiro.

Limpeza e recuperação de rios e lagoas e suas faixas marginais de proteção com utilização
Barreiras Móveis na Baía de Guanabara

de mão

de obra

proveniente das comunidades locais. Inclui retirada sistemática

dos resíduos sólidos retidos em pontes e galerias de drenagem, controle da proliferação
Os resíduos sólidos na Baía de Guanabara prejudicam as embarcações que fazem a

de vetores de doenças e conscientização da população sobre a importância dos

travessia da Baía. As barreiras móveis, operadas por duas embarcações, contribuem para a

corpos hídricos.

circulação e possibilitam a realização de eventos esportivos náuticos.

Objetiva promover a conscientização cidadã, socializar as comunidades, atuar como agente
ambiental e de saúde, melhorar a qualidade de vida dos moradores, manter padrões de
qualidade e produtividade, e estimular a reciclagem.

É realizada com a retirada de resíduos sólidos nas favelas e outros locais de difícil acesso,
além de limpeza das margens dos rios, com a contratação de mão de obra local.

Programa de Limpeza da Areia das Praias

Retirada sistemática dos resíduos sólidos despejados nas areias e conscientização
da população sobre a importância da qualidade da areia da praia para a saúde pública.

Programa de Limpeza das Lagoas

Limpeza do espelho d’água com auxílio de embarcações e das margens das lagoas. Inclui a
retirada sistemática dos resíduos sólidos que se acumulam nas lagoas.

Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais do Estado do Rio de Janeiro - PROVE

Este programa tem por objetivo buscar uma solução que vise minimizar a contaminação dos
corpos hídricos e dos sistemas de saneamento por óleo comestível residual. Somente na

Figura 12.6. Regiões Hidrográficas e principais Rios do Município do Rio de Janeiro.

cidade do Rio de Janeiro, os volumes potenciais de descarte do óleo comestível usado pela

Fonte: Adaptação do mapa Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro,

população, variam de 19 a 27 milhões de litros/ano e, apenas uma pequena parcela deste

Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
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IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;

13. CONTROLE SOCIAL

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor
O Controle Social de um Plano de Saneamento é um instrumento de suma importância para

relacionadas ao setor de saneamento básico.

a população, pois através deste controle, fica garantido que o plano será seguido e

§ 1o As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão

praticado de forma correta e com total transparência. Além disso, este instrumento também

ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os

disponibiliza para a sociedade os dados referentes aos serviços de saneamento prestados

criaram.

para a população.

......

O Artigo 2º da Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) estabelece 12 (doze)

Na estrutura Organizacional e do Pessoal da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de

princípios fundamentais que deverão servir de base para os serviços públicos de

Janeiro, por meio do Decreto Nº 33767 de 6 de maio de 2011 está previsto um Conselho nos

saneamento básico. Entre estes princípios está o Controle Social (inciso X), definido na

termos da Lei de Saneamento :

própria lei como: “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de

Art. 8°. Parágrafo único. Fica incluída na estrutura da Fundação Rio-Águas um Conselho

políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento

Consultivo, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, responsável pela

básico”.

participação e controle social, o qual deverá atuar sempre que convocado a se manifestar

De acordo com o capítulo VIII desta lei, referente à participação de órgãos colegiados no
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