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RESUMO 

A poluição da Baía de Guanabara é bastante conhecida da população carioca. Uma coleção de frus-

trações marca o histórico de iniciativas de recuperação das águas da Baía. Nas últimas décadas, dois 

grandes programas foram desenvolvidos para o enfrentamento da problemática ambiental da Baía de 

Guanabara: o Programa de Despoluição da Baia de Guanabara, iniciado em 1994;  e o Programa de 

Saneamento dos Municípios do Entorno da Baia de Guanabara, lançado em 2010. Ainda que, em 

ambos os casos, não se possa atribuir os seus resultados insatisfatórios a um único fator, a desconsidera-

ção dos sistemas de drenagem nas ações de saneamento explica em boa parte o desfecho dos referidos 

Programas.   

Na prática, essa componente do saneamento afasta os esgotos em áreas urbanizadas, seja por ausência 

de redes separativas para esgotos, seja por dificuldades em se ligar às redes separativas, ou por 

ligações de efluentes sanitários e outras fontes às galerias pluviais. Apesar desta realidade fática, a 

engenharia brasileira resiste ao reconhecer apenas o esgotamento sanitário realizado por meio de sis-

temas separadores absolutos como solução técnica. Em consequência, negligenciam-se as soluções com-

binadas, que admitem também a condução de efluentes sanitários via galerias pluviais. Tais soluções 

têm grande potencial de acelerar o acesso universal ao saneamento na medida em que permitem tirar 

proveito de infraestrutura já existente e que na prática já conduzem esgoto sanitário em tempo seco.  

Os contratos de concessão dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 

recém firmados no Estado do Rio de Janeiro representam oportunidade ímpar para a implantação da 

interceptação em tempo seco e combate à poluição hídrica ao defini-la como estratégia prioritária de 

curto prazo (cinco anos)1 e ao alocar recursos para tanto. O presente artigo sugere como poderiam ser 

essas interceptações, que neste documento são consolidadas no termo “cinturão metropolitano da Gua-

nabara”, bem como estima a sua capacidade de redução da carga orgânica lançada na Baía de Gua-

nabara. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Tempo Seco, Baía de Guanabara, Tratamento de Esgotos 

 
1 O item 12.1.2. dos contratos de concessão dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sa-
nitário referentes aos blocos 1, 2 e 4 do Estado do Rio de Janeiro estabelece que: “12.1.2. Nos MUNICÍPIOS em 
que a CONCESSIONÁRIA se compromete a realizar investimentos em tempo seco, a obrigação da ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário em seu território somente terá seu início após o prazo de 5 (cinco) anos do 
CONTRATO.” 
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INTRODUÇÃO 

Um mosaico de iniciativas desconexas frustra até hoje a implantação de um eficiente sistema de coleta 

e tratamento de esgotos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Os dois grandes programas 

de financiamento para obras de esgotamento sanitário implantados até hoje foram o Programa de 

Despoluição da Baia de Guanabara e o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno 

da Baía de Guanabara. Ambos se mostraram insuficientes.  

Iniciado em 1994, o Programa de Despoluição da Baia de Guanabara (PDBG) investiu cerca de US$ 

800 milhões, sendo uma parte significativa deste montante direcionado para a construção de Estações 

de Tratamento de Esgotos (ETEs). Havia a expectativa de que os municípios ficariam responsáveis pela 

implantação de rede coletora; porém, esse objetivo não se concretizou. Em parte, por estas constituírem 

parcela mais cara do sistema, o programa trouxe apenas pequenas melhorias, que se restringiram às 

áreas onde houve o deslocamento de esgotos. 

O segundo grande programa, o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da 

Baía de Guanabara (PSAM), previa inicialmente investimentos da ordem de US$ 640 milhões, sendo 

US$452 milhões vindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e US$ 188 milhões apor-

tados pelo Estado. A expectativa era elevar a coleta e tratamento de esgotos dos 30% para 60% no 

período entre 2010 e 2014. O programa, no entanto, sofreu descontinuidade e, com a crise do Estado 

não foram investidos todos os recursos previstos. 

Para além desses dois programas, o documento “SEA – Secretaria de Estado do Ambiente, Programa Rio 

+ Limpo, Relatório Gerencial de Avanços 2009 –2012 e Previsão de Investimentos 2013”, registra inves-

timentos pontuais em diversos projetos e programas: 

• Uma série deles financiados com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e De-

senvolvimento Urbano (FECAM)2, aplicados através da Companhia Estadual de Águas e Esgoto 

–  CEDAE –  e do Instituto Estadual do Ambiente – INEA –, além de aportes via Ministério das 

Cidades,  Fundação Nacional da Saúde – FUNASA – , ou mesmo do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FUNDHRI – e de compensações ambientais.  

• Em 2011, o Estado estruturou um Programa denominado Pacto pelo Saneamento concebido 

pela Secretaria de Estado do Ambiente e instituído pelo Governo do Estado. O Pacto foi esta-

belecido em abril daquele ano, por meio do Decreto nº 42.930, com o objetivo de ampliar no 

 
2 FECAM foi criado em 1986 com o objetivo de atender às necessidades financeiras de projetos e programas 
ambientais e de desenvolvimento urbano. Os recursos do Fundo são oriundos dos royalties do petróleo atribuí-
dos ao Estado do Rio de Janeiro, bem como das multas administrativas aplicadas e condenações judiciais por 
irregularidade constatadas pelos órgãos fiscalizadores do meio ambiente. A partir desses recursos o FECAM 
financia projetos ambientais em todo o Estado do Rio de Janeiro, englobando áreas, tais como gestão ambien-
tal e biodiversidade, infraestrutura verde, saúde e educação ambientais e fortalecimento as instituições de con-
trole ambiental. 
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Estado do Rio de Janeiro o acesso a sistemas de saneamento básico. A iniciativa envolvia dois 

subprogramas: o Lixão Zero e o Rio + Limpo, este último voltado especificamente para ações 

de esgotamento sanitário. O Programa Rio + Limpo foi criado para perseguir a meta de coleta 

e tratamento de esgoto de 80% da população do Estado do Rio de Janeiro.  Em 2012, o 

programa contabilizou investimentos de cerca de R$ 1,8 bilhões, valor que considerava a soma 

de outras iniciativas fragmentadas. Ainda assim, segundo informações do ICMS Verde3, a po-

pulação atendida com coleta e tratamento de esgoto, que era de 4,5 milhões, correspondente 

a 29,9% da população urbana em 2009, avançou somente 3,1%, chegando a 33% em 2013.  

• Outra iniciativa destacada no relatório foi o Programa Sena Limpa, uma parceria entre a Se-

cretaria de Estado do Ambiente, a CEDAE e a Prefeitura do Rio com o intuito de despoluir seis 

das principais praias do município do Rio de Janeiro. 

 

Vale pontuar que mesmo que os programas voltados à despoluição da BG tivessem sido exitosos no 

avanço do esgotamento sanitário com a prevista instalação de vasta rede coletora (separadora ab-

soluta), o resultado não seria o pretendido. Isso pode ser constatado quando se analisam as áreas 

litorâneas da metrópole, onde foram implantadas redes de coleta de esgoto com abrangência signi-

ficativa e onde, ainda assim, persistem quadros de poluição hídrica.  Uma das explicações para esse 

fato está na quantidade extraordinária de esgoto sanitário que chega ao sistema de drenagem pluvial 

nessas áreas. 

COMBINANDO SOLUÇÕES PARA O EFETIVO ACESSO UNIVERSAL 

AO SANEAMENTO  

As soluções “clássicas” para o saneamento incluem sistemas de coleta de esgotos somente via rede 

separadora absoluta.  Não raro, referidas soluções enfrentam dificuldades não só relacionadas à dis-

ponibilização de recursos, mas a inevitável comunicação dos esgotos com os sistemas de drenagem. 

Parte disto decorre do fato de a população se concentrar cada vez mais nas regiões metropolitanas do 

país e do modelo de expansão das cidades, as quais contam com grande número de áreas resultantes 

de ocupações espontâneas.  Resultam dessa evolução os chamados assentamentos subnormais, como as 

favelas, onde predominam áreas ainda sem qualquer urbanização, o que dificulta ainda mais a expan-

são de redes coletoras separadoras. Não obstante, áreas formais, e mesmo dotadas de coleta por 

separadores absoluto, não conseguem impedir que esgotos transitem pelas galerias pluviais. 

 
3 SEA – Secretaria de Estado do Ambiente - Programa Rio + Limpo - Relatório Gerencial de Avanços 2009 –2012 

e Previsão de Investimentos 2013 
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A implantação de redes separadoras absoluta, solução reconhecida no arcabouço regulatório técnico 

da engenharia brasileira, é a parte mais cara do sistema de saneamento. Evidências da literatura indi-

cam que cerca de 35% dos custos de obras de saneamento correspondem à implantação de coletores 

troncos, elevatórias, linhas de recalque e estações de tratamento, sendo os outros 65% referentes à rede 

de coleta separativa4. Some-se a isso, o custo de universalização do serviço de esgoto para o estado 

do Rio de Janeiro estimado em R$ 33,26 bilhões pela KPMG e ABCON (2020)5, o que aponta para um 

custo em torno de R$ 1.900 por habitante, para a população fluminense de cerca de 17,5 milhões de 

pessoas6.  Para o universo da RMRJ, que conta com pouco mais de 13 milhões de habitantes7, a univer-

salização do esgotamento sanitário é estimada em R$ 25 bilhões.  

Nessa ótica, o custo da universalização do esgotamento sanitário para a RMRJ supera em muito o aporte 

de recursos para o setor feito pelos dois maiores programas até hoje implantados no Estado – US$1,5 

bilhão, ou cerca de R$ 8 bilhões. Ainda que considerados outros investimentos já citados – R$ 2 bilhões 

–, o déficit de investimento é estimado na ordem de R$15 bilhões, sendo a maior parte desse montante 

concentrado na implantação de redes coletoras de esgoto separadoras. 

Ao mesmo tempo, segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metro-

politana do Rio de Janeiro (PEDUI)8, a RMRJ possui cerca de 70% de sua mancha urbana dotada de 

redes de drenagem para águas pluviais.  Na ausência das redes coletoras específicas para esgoto, são 

essas redes de drenagem que cumprem o papel de afastar os esgotos das residências.  Não por menos, 

observa-se que justamente as áreas mais urbanizadas têm seus rios mais contaminados, fruto do despejo 

in natura dos esgotos levados pelas redes de drenagem. Esse é o caso da área de planejamento 3 – 

 
4 TSUTIYA, M.T.; ALEM SOBRINHO, P. (1999) Coleta e Transporte de Esgotos Sanitários. Departamento de Enge-
nharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica de São Paulo. 1a ED.. 548 p. São Paulo 
 
5 KPMG e ABCON (2020). Quanto custa universalizar o saneamento no Brasil. Disponível em: https://abconsin-
dcon.com.br/wp-content/uploads/2020/07/ 
 
6 Segundo dados do IBGE, relativos a 2021, a população no Estado do Rio de Janeiro era de  
17.463.349 habitantes. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj.html.  
 
7 Segundo dados do IBGE, relativos a 2021, a população da RMRJ era de 13.191.031 habitantes, considerando 
os 22 municípios que a integram, quais sejam: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Ita-
boraí, Itaguaí, Japerí, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queima-
dos, Seropédica, São Gonçalo, São João de Merití, Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj.html.  
 
8 Nos termos da Lei 13.089/2015 – Estatuto da Metrópole – as regiões metropolitanas e as aglomerações urba-
nas devem contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual, sendo 
este por definição o instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabili-
zação econômico-financeira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos 
estruturantes. O Plano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, concluído em 2018, é estratégico e tem o 
objetivo de orientar as decisões governamentais na busca pela construção de um futuro baseado em mais qua-
lidade, justiça social e igualdade. Mais informações sobre o PEDUI disponíveis em: 
http://www.irm.rj.gov.br/pedui.html.   

https://abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2020/07/
https://abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2020/07/
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj.html
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj.html
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AP3 – da cidade do Rio de Janeiro, por onde correm os rios Irajá e Pavuna, dois dos mais poluídos que 

deságuam na BG.  

O atendimento das metas de acesso universal ao saneamento no Estado do Rio de Janeiro passa 

inevitavelmente pela interceptação dos esgotos que já correm nos sistemas de drenagem. Essa so-

lução consiste na coleta em tempo seco. O nome dado a esse sistema se deve ao fato de que na ausência 

de chuva – em tempo seco – tem-se o tratamento integral dos esgotos coletados. Já em casos de chuvas, 

pode haver um extravaso (overflow) via redes de drenagem pluvial para os corpos hídricos, semelhante 

aos sistemas unitários ou combinados.  

A experiência internacional aponta para diversos resultados exitosos com o uso da interceptação 

em tempo seco. Publicação recente da National Geographic9 mostrou que a Cidade de Nova Iorque 

conta há mais de 100 anos com coleta em tempo seco, e não pretende abandonar esse sistema; ao 

contrário, a cidade vem aprimorando o sistema por meio da implantação de jardins filtrantes para os 

momentos chuvosos de extravaso.  

Nos Estados Unidos, em geral, o sistema de captação em tempo seco (CTS) é chamado de “Combined 

Sewer Overflows (CSO)”, por transportar não só as águas pluviais, mas também esgoto doméstico sem 

tratamento e, por vezes, outros detritos. CSOs são usados em cerca de 772 cidades norte-americanas 

e podem entendidos como uma descarga de "tempo úmido urbana". Quando a capacidade de trans-

porte do sistema é excedida, acaba por ocorrer extravaso do sistema com a descarga de águas resi-

duais, normalmente causados por eventos de precipitação, como chuva intensa ou derretimento de neve. 

O CSO ganhou inclusive uma política de controle editada pela Agência Ambiental Americana – EPA –, 

que foi publicada em 19 de abril de 1994, definindo regras nacionais para seu controle.  

De mesmo modo, na Europa, todas as cidades em maior ou menor grau, utilizam sistemas mistos, com 

drenagem e esgoto sanitário correndo juntos. Estas não pretendem desativar seus sistemas, ao contrário, 

vêm aperfeiçoando o manejo destes para diminuir o efeito do “overflow”. 

Reportando-se novamente ao contexto brasileiro, não fossem os interceptores em tempo seco já instala-

dos nas galerias pluviais em pontos da RMRJ, como aqueles sob o calçadão das orlas da zona sul, não 

seria exagero afirmar que as principais praias cariocas não teriam a mínima condição de balneabilidade.  

O problema é que os mencionados interceptores da cidade do Rio de Janeiro não foram construídos 

dentro de uma visão ampla e sustentável da operação do serviço público de coleta e tratamento de 

esgoto, com a devida regulação do setor.   

Neste sentido, o PEDUI foi o primeiro plano a considerar a drenagem como parte efetiva de um 

sistema de coleta e tratamento de esgotos e propor assim, a coleta dos efluentes que por ela escor-

rem. Felizmente, seus conceitos acabaram absorvidos no processo de concessão dos serviços de 

 
9 Revista National Geographic Brasil – Edição Especial Lixo – n. 165-A 
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abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, conduzido em 2021, no Estado do Rio de 

Janeiro. No entanto, infelizmente, resta o desafio de fazer com que esses conceitos sejam absorvidos 

como um serviço operativo (e não só construtivo) dentro do contrato de concessão dos serviços de sane-

amento.  A consideração da drenagem como parte efetiva de coleta e tratamento de esgoto não deve 

ser um “fardo oneroso” no serviço concessionado. Ele dever ser (o que na verdade é) um fundamental 

ente no controle sanitário e ambiental da região.  Como tal, deve entrar no rol do controle operacional 

exercido pela sociedade, pelas autoridades e pelo regulador. Seus fluxos devem ser controlados e 

regulados de forma similar aos fluxos dos esgotos sanitários das redes coletoras, até porque esses 

fluxos, na prática, contém esgotos domésticos. 

No caso concreto aplicado a BG, o desafio posto consiste em definir como e o que implantar e operar 

em termos de sistema de tempo seco, já que segundo o contrato de concessão, a concessionária Águas 

do Rio, responsável pela operação dos blocos 1 e 4, têm cinco anos para implantar as interceptações, 

de forma a fazer frente ao desafio de despoluição da BG.  

OBJETIVO E METODOLOGIA 

Este documento tem por objetivo trazer esse desafio ao conhecimento de todos e apresentar uma pri-

meira versão de simulação, de forma otimizada, de possíveis pontos de CTS em sistemas de drenagem 

que deságuam em rios afluentes à BG, constituindo em seu somatório o aqui denominado “cinturão me-

tropolitano da Guanabara”. Potencializam-se assim resultados para a recuperação da BG, a partir da 

infraestrutura existente e da recomendação de ajustes nesta infraestrutura, quando necessário. 

Para delimitar o chamado “cinturão”, identifica-se a carga orgânica que aflui à BG por meio de seus 

principais rios, bem como a infraestrutura de esgotamento atualmente existente, em especial os troncos 

coletores, ETEs e suas capacidades. A partir desses dados, infere-se a sinergia entre as possíveis capta-

ções em tempo seco e a infraestrutura existente, buscando sua otimização e estimando o potencial de 

retirada de carga orgânica hoje lançada nos rios. 

Por fim, busca-se identificar e demonstrar a aplicabilidade do ensaio proposto, correlacionando dados 

sobre a poluição carreada pelos principais rios à BG, densidade das sub-bacias, localização dos pontos 

e coletores de tempo seco, e a potencial capacidade de remoção de carga orgânica, atentando-se ao 

limite das ETEs. Quando necessário, propõe-se a sua ampliação para a capacidade de projeto já exis-

tente. 

 



7 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. DA CARGA ORGÂNICA LANÇADA PELOS RIOS QUE DESAGUAM NA BG 

 As sub-bacias que drenam para a BG estão representadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de identificação das sub-bacias que compõem a macrorregião hidrográfica da BG (fonte: 
KCI Technologies Inc., 201610) 

Para levantar a carga orgânica dos principais rios que drenam essas sub-bacias, lançou-se mão de um 

estudo encomendado em 2012, pela secretaria de Estado do Ambiente (DT Engenharia, 2012)11. Na-

quele ano, iniciaram-se estudos para implantação de sistemas de unidades de tratamento de rios 

(UTRs)12 nos principais rios contribuintes à BG. Objetivava-se ter esses sistemas implantados antes das 

Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, já que seria impossível atingir índices satisfatórios de tratamento 

de esgotos com os projetos em andamento em tão curto espaço de tempo. 

O referido estudo monitorou e identificou a vazão e a carga orgânica de cada um dos principais rios e 

canais que deságuam na BG, o que é representado na Tabela 1 em termos de contribuição percentual 

de carga orgânica. Juntos, os Rios Sarapuí, Pavuna e Irajá são responsáveis por 60% da carga orgânica 

levada à BG.  As áreas com melhor sistema de drenagem pluvial estão entre as que mais contribuem 

para a poluição da Baía devido aos esgotos lançados pelas galerias.  

 
10 P02: Diagnóstico do Estado da Baia de Guanabara – Projeto: Fortalecimento da Governança e Gestão da Baía 
de Guanabara - Título dos Serviços de Consultoria: Diagnóstico do Estado da Baía de Guanabara - Convênio de 
Cooperação Técnica: ATN/OC-14223-BR - SDP No: SQC No 17/2015 
 
11 Estudo de Implantação – Sistema Flotflux para despoluição das águas da Baia de Guanabara – RJ, 2012 – DT 
Engenharia. 
 
12 UTRs são unidades que se utilizam de tecnologias de tratamento de água para tratar a água do rio corrente, 
reduzindo sua carga poluidora antes que ela atinja determinado ponto. 
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Embora este trabalho se baseie em dados coletados há dez anos, não se vislumbram grandes modifica-

ções quanto à representatividade desses rios em termos de carga orgânica.  Neste período não ocorre-

ram mudanças significativas nas vazões de esgotos tratados nas ETEs, nem na dinâmica populacional – 

ao menos para o nível de precisão necessário a este ensaio, que deverá ser refinado em estudos futuros. 

Na tabela 1, estão representados os percentuais de contribuição dos principais rios que deságuam na 

BG, estipulados com base na carga orgânica, calculados a partir da média de vazão e concentração 

de DBO dos rios, conforme dados levantados por DT Engenharia (2012), a saber: 

Tabela 1. Carga de Poluição lançada através dos principais rios e canais - Fonte: Elaboração própria. 

Rio / Canal / Bacia 
Vazão 

l/s 

DBO 

mg/l 

% Aprox. de carga orgânica  

para a BG* 

CANAL MANGUE 1.500 30 3,0 

CANAL CUNHA 1.800 36 4,2 

IRAJÁ/C. PENHA 1.750 90 10,2 

PAVUNA/MERITI 5.200 62 21,0 

SARAPUÍ 6.000 78 30,0 

IGUAÇU 18.000 14 16,0 

GUAXINDIBA/ ALCÂNTARA 6.200 12** 12,0 

IMBOAÇU 1.000 30** 2,0 

BOMBA 300** 60** 1,2 

Nota: * vazão e DBO obtidas no estudo DT Engenharia (2012), e percentagem calculada pela média ponderada considerando estas varáveis 

** valores estimados em função da indisponibilidade de dados no estudo 

 

2. DA INFRAESTRUTURA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EXISTENTE 

Um importante trabalho desenvolvido pelo PSAM foi o mapeamento e inserção em Sistema de Informa-

ções Geográficas de toda a infraestrutura de esgotamento sanitário existente na área de abrangência 

do Programa (entorno da BG). Na Figura 2 destacam-se as principais infraestruturas necessárias ao 

ensaio do tempo seco proposto neste trabalho, quais sejam: os troncos coletores existentes, estejam esses 

em operação ou não, e aqueles previstos, assim como as ETEs. 
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Figura 2. Mapa dos troncos coletores e ETEs existentes, fora de operação ou em construção (fonte: PSAM, 
202213) 

 

3. ENSAIO DO CINTURÃO METROPOLITANO DA GUANABARA 

Com base nas várias experiências existentes em cidades próximas ao município do Rio de Janeiro, onde 

o sistema de CTS  já é empregado, à exemplo da Região dos Lagos, Petrópolis, Niterói e mesmo alguns 

bairros do Rio de Janeiro, é possível classificar as principais formas de interceptação como segue:  

1) Interceptação linear transversal às galerias pluviais já existentes, composta por estruturas de 

grandes dimensões, capazes de receber todas as manilhas e contribuições ao longo de um 

determinado trecho, garantindo a coleta das vazões em tempo seco, e o adequado extravaso 

em casos de chuvas. Como exemplo deste tipo de interceptação, citam-se aquelas sob os cal-

çadões de Copacabana, Ipanema e Leblon, Canal de Itajurú, em Cabo Frio, e, mais recente-

mente, o da Marina da Glória/Aterro do Flamengo.  

2) Interceptação ponto-a-ponto (manilha a manilha), com o uso de pequenos barramentos de fundo 

com desvios laterais ou uso de desvios de fundo nas manilhas para interceptação da vazão de 

tempo seco, normalmente associadas a coletores tronco por gravidade, ou sub elevatórias com 

recalque próprio até o coletor ou elevatória do sistema. São exemplos deste tipo as captações 

ao longo das praias da Pontinha e Centro de Araruama, Iguaba e São Pedro da Aldeia, Praia 

de Icaraí ou mesmo o Rio Piabanha em Petrópolis – este último com o coletor exposto dentro da 

calha do rio.  

 
13 Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário. Disponível em: https://experience.arcgis.com/experi-
ence/20025c334b83415eb436cbbc33c37ae6/ 
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3) Interceptação de uma drenagem capeada a céu aberto com o uso de estrutura dotada de 

comportas, interceptando por completo suas águas por meio de coleta junto à comporta, nor-

malmente combinado com uma elevatória específica para recalque do efluente para o sistema 

de tratamento. Como exemplo deste sistema, citam-se a comporta do rio Salgado em Iguaba, 

a comporta que recebe a drenagem da Rocinha em São Conrado ou o Canal da Visconde de 

Albuquerque, no Leblon.  

As formas de interceptação aqui apresentadas não são excludentes. Sua combinação se faz necessária, 

sempre objetivando montar um cinturão coletor para os corpos hídricos. Tampouco, tais interceptações 

podem ser confundidas com UTRs, que em nada se coadunam com o modelo aqui proposto. 

A lógica da utilização das interceptações deve sempre que possível, privilegiar o sistema de troncos 

coletores, EE e ETEs que servirão ao sistema de coleta por separador absoluto. 

Dando sequência, inseriu-se no mapa das infraestruturas, em cor laranja, a representação ilustrativa 

dos coletores e tomadas de tempo seco já existentes e não mapeadas, como aquelas de Niterói, Aterro 

do Flamengo, Praias do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon e Lagoa Rodrigo de Freitas (Figura 3). 

Adicionalmente, através de imagem de satélite, foram identificadas as principais estruturas de drena-

gem, manilhas e canais superficiais que deságuam nas margens dos rios de maior expressão no entorno 

da BG e que drenam as áreas mais densas, avaliando-se a aplicabilidade dos conceitos de intercep-

tação de tempo seco apontadas acima.  

Neste processo, buscou-se a combinação ótima em termos de percurso, de alcance de resultado e de 

capacidade da ETE de receber tais contribuições (seja por sua capacidade atual, ou ampliada conforme 

projeto original da ETE). O resultado conceitual encontra-se representado, de forma esquemática na 

Figura 3 (em vermelho): 
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Figura 3. Em vermelho, representação esquemática dos cinturões de tempo seco propostos sobre mapa de 
troncos e ETEs existente (Fonte: Elaboração própria) 

A Tabela 2 reporta as intervenções propostas, o nível de intervenção, os municípios atendidos e as 

necessidades de ampliação de ETEs. 

Tabela 2. Intervenções de CTS propostas junto aos principais rios - Fonte: Elaboração própria  

Rio /bacia Nível da in-
tervenção de 
captação em 
tempo seco - 

CTS 

Custo esti-
mado da 
interven-
ção de 
tempo 
seco 

Municípios 
contemplados 

Estações de tratamento 

ETE de des-
tino 

Vazão utili-
zada da ETE  
(2021)  (L/s) 

Capaci-
dade 

atual da 
ETE 
(L/s) 

Vazão a 
ser am-
pliada 
(L/s) 

Custo 
da am-
pliação  

CANAL DO 
MAGUE 

1 tomada + 

EE + recalque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível 
 2,7 

Bilhões  
de reais 
Segundo 

contrato a 
serem 

aplicados 
até 2026  

 

 
Rio de Janeiro 

 
 
 

ALEGRIA 

 
 
 

1420 

 
 
 

2500 

 
 
 

2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ser 
calcu-
lado 

caso a 
caso 

CANAL DO 
CUNHA 

tomadas + EEs 

+ recalque  

 
Rio de Janeiro 

IRAJÁ + 
CANAL PE-

NHA 

4 tomadas + 

EEs + recalque  

 
Rio de Janeiro 

 
PENHA 

 
275 

 
1600 

 
0 

 
PAVUNA / 

MERITI 

tomadas com 

Cinturão + EE 

+ recalque 

Rio de Janeiro, 

Caxias,  S. J. 

Meriti, Nilópo-

lis 

 
PAVUNA 

 
272 

 
1500 

 
1300 

 
 

SARAPUÍ 

tomadas com 

Cinturão + EE 

+ recalque 

Caxias - S. 

J.Meriti, Bel-

ford Roxo, 

Mesquita Niló-

polis 

 
 

SARAPUÍ 

 
 

231 

 
 

750 

 
 

750 

 
IGUAÇU 

 

Pequenas in-
tervenções 

isoldas 

Nova Iguaçu, 

Belford Roxo 

Caxias    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

GUAXIN-
DIBA / AL-
CANTARA 

tomadas + EE 

+ recalque e 

conclusão tron-

cos 

 
São Gonçalo 

 
ALCANTARA 

 
- 

 
EM 

OBRA 

 
- 

 
IMBOAÇÚ 

 

tomadas + EE 

+ recalque e 

recuperação 

troncos 

 
São Gonçalo 

 
S.GONÇALO 

 
 
 

 180 
 
 

 
 
 

800 
 
 

 
 
 
0 
 

 
 

BOMBA 
 

3 tomadas + 

EEs +recalque  

 
São Gonçalo 

 
S.GONÇALO 
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Merece destaque a análise de algumas informações reportadas na Tabela 2, a saber:  

1) As intervenções propostas se valem das ETEs dos principais sistemas da região contribuinte à 

BG, não tendo sido incluídas as ETEs da Ilha do Governador e de Paquetá, que juntas possuem 

capacidade de tratar cerca de 550 L/s, e que em 2021tratavam cerca de 350 L/s. 

 

2) O custo estimado das intervenções em CTS não foi calculado, mas destaca-se a disponibilidade 

de cerca de 2,7 bilhões14 para realização dessas intervenções no entorno da BG, conforme 

contratos de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário relativos 

aos blocos 1e 4 do Estado do Rio de Janeiro. A validade do ensaio depende, portanto, de que 

as intervenções propostas caibam dentro do valor disponível. 

 

3)  A vazão utilizada das ETEs em 2021 foi obtida em matérias amplamente divulgadas nos meios 

de comunicação15 por ocasião do processo de concessão. Indicam uma ociosidade de suas ca-

pacidades atuais, o que não exclui a necessidade de ampliação imediata (vide Tabela 2). 

 

4) A ampliação das ETEs apontadas, sempre dentro dos valores de projeto já previsto para estas, 

é condição imprescindível ao projeto de tempo seco. Este pressupõe o tratamento de vazões 

captadas equivalentes àquelas de fim de projeto das estações. Seu avanço nos anos subsequen-

tes das redes separadoras para coleta dos esgotos não implicará necessariamente em novos 

investimentos nas ETEs, já que o volume tratado não deve mudar. O que se altera é apenas a 

forma de levá-lo até a ETE, passando do sistema de drenagem para o separador. 

 

5) Não se dispõe aqui do orçamento referente à ampliação das ETEs; entretanto, existe uma refe-

rência para as ETEs Pavuna/Meriti e Sarapui, cujo orçamento da ampliação foi previsto no Plano 

Regional de Saneamento elaborado pela empresa CONEM16 em 2010. 

 

4. RESULTADOS 

Os resultados do ensaio proposto para a recuperação da BG constam da Tabela 3. Nela são identifi-

cados, para cada um dos principais rios afluentes à Baía, a contribuição em termos de carga orgânica, 

a área da bacia, a densidade populacional, a expectativa de interceptação em tempo seco das 

 
14 Anexo IV – Caderno de Encargos da Concessão, item 3.3. dos contratos de concessão dos serviços de abaste-
cimento de água potável e esgotamento sanitário referentes aos blocos 1 e 4 do Estado do Rio de Janeiro. 
  
15 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/01/18/levantamento-mostra-que-esta-
coes-de-tratamento-de-esgoto-do-rio-operam-abaixo-da-capacidade.ghtml 
 
16 ESTUDO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - Cliente: SEA - PARTE II – PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES - 
Prognósticos dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário Regional – 69p - CONEM 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/01/18/levantamento-mostra-que-estacoes-de-tratamento-de-esgoto-do-rio-operam-abaixo-da-capacidade.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/01/18/levantamento-mostra-que-estacoes-de-tratamento-de-esgoto-do-rio-operam-abaixo-da-capacidade.ghtml
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contribuições à BG/expectativa da efetividade do cinturão implantado na bacia e, por fim, a estimativa 

da carga orgânica retirada da BG com a intervenção. 

Tabela 3. Expectativa de carga orgânica retirada da BG, com a intervenção em tempo seco - Fonte: Elaboração 

própria.  

RIO / BACIA 

Contribuição 

com a carga 

orgânica da 

BG (%) 

 

Área da 

bacia (Ha) 

 

Densidade 

populac. 
 

Expectativa de 

interceptação do 

volume de 

contribuições com as 

intervenções de 

tempo seco (%) 

Carga retirada 

da BG (%) 

CANAL MANGUE 

 

3,0 

 

42,8 

 

ALTA 

 

100 

 

3,0 

 
CANAL CUNHA 

 

4,2 

 

63,5 

 

ALTA 

 

80 

 

3,4 

 IRAJÁ/C. PENHA 

 

10,2 

 

37,5 

 

ALTA 

 

60 

 

6,1 

 PAVUNA/MERITI 

 

21,0 

 

164,3 

 

ALTA 

 

60 

 

12,6 

 SARAPUÍ 

 

30,0 

 

185,4 

 

ALTA 

 

80 

 

24,0 

 IGUAÇU 

 

16,0 

 

562,6 

 

BAIXA 

 

25* 

 

4,0 

 GUAXINDIBA/ALCÂNTARA 

 

12,0 

 

161,6 

 

MÉDIA 

 

30* 

 

4,0 

 IMBOAÇU 

 

2,0 

 

10,6 

 

ALTA 

 

40* 

 

0,8 

 BOMBA 

 

1,2 

 

8,0* 

 

ALTA 

 

100 

 

1,2 

 

O resultado indica potencial para reduzir em cerca de 60% a carga orgânica lançada na BG, por meio 

de um conjunto de intervenções em tempo seco factíveis.  Em alguns casos é requerida ampliação da ETE, 

embora dentro dos limites do seu projeto original. 

A coleta em tempo seco implica transporte de efluentes em vazão equivalente ao que supostamente só 

seria atingido no final de projeto da concessão, quando da cobertura total de redes coletoras tradicio-

nais (separadoras absolutas). Isto significa que as ETEs terão que estar preparadas para tratar esgoto 

em suas capacidades máximas já nos primeiros anos da concessão. Apesar disso, o item 3.3.17do caderno 

de encargos – anexo IV – do contrato de concessão dos serviços do Estado do Rio de Janeiro não 

permite que o recurso a ser obrigatoriamente direcionado à tomada em tempo seco seja investido na 

ampliação ou reformas em ETEs.    

A operação de um sistema com vazões compatíveis com as de fim de projeto logo nos primeiros anos, 

ou seja, à plena capacidade, envolve gastos, a exemplo dos de energia com bombeamento, remoção 

de lodos e limpeza constante das tomadas de tempo seco que precisam ser cobertos. A definição 

 
17 Ampliações ou reformas em Estações de Tratamento existentes ou a construção de novas Estações de Trata-
mento, ainda que necessárias, não serão consideradas como investimento em sistema de coletor de tempo 
seco, assim como interceptores de esgotamento sanitário, estações elevatórias e respectivas linhas de recalque 
que serão também utilizadas pela rede separativa a ser implantada. 
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apresentada no questionamento 15918, referente às perguntas e respostas ao edital de concorrência 

internacional nº01/2020, pode constituir obstáculo a essa operação na medida em que impossibilita a 

cobrança de tarifa aos usuários conectados a sistemas unitários, com CTS e, portanto, inviabiliza a re-

muneração pela prestação desse serviço.  

A disseminação de soluções combinadas para o transporte de efluentes demanda a sua normatização e 

o seu reconhecimento formal como solução técnica, abandonando-se a concepção de que esta seria uma 

alternativa temporária ou própria de áreas informais. Adaptações regulatórias são imperativas para a 

sustentabilidade econômico-financeira da operação desses sistemas. Por exemplo, o reconhecimento da 

interceptação em tempo seco como solução técnica de esgotamento sanitário pressupõe a possibilidade 

de cobrança pela coleta, transporte e tratamento do efluente sanitário.    

CONCLUSÕES 

Esse documento apresenta alternativa para implantação de um “Cinturão Metropolitano da Guana-

bara”, nome aqui dado ao conjunto das intervenções de CTS, que poderia atingir a remoção de cerca 

de 60% da carga orgânica lançada nos rios contribuintes à BG.  

Do ponto de vista do volume de esgoto tratado, a expectativa seria aumentar de cerca de 3.000 L/s 

em 2021, para 12.000 L/s em 2026. Essa ampliação de mais de 9.000 L/s corresponde ao atendimento 

de uma população de cerca de 5,6 milhões de habitantes se considerada a geração média de esgoto 

de aproximadamente 140 L/hab/dia19no Estado do Rio de Janeiro. 

Soluções que conjugam sistemas combinados e separadores teriam impacto imediato na recuperação da 

BG e na qualidade de vida da população, sem comprometer a implantação das redes separadoras 

onde factíveis, tampouco a futura expansão dos coletores de tempo seco para áreas não contempladas 

nesse primeiro momento.  

A implantação de cinturão para interceptação em tempo seco, no entanto, esbarra em alguns pontos 

não devidamente enfrentados nos contratos de concessão da prestação regionalizada de abastecimento 

de água potável e esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro. Dentre eles, destacam-se a 

 
18 Nas economias em que a CEDAE atualmente fatura a tarifa de esgoto, a futura Concessionária poderá conti-
nuar realizando o faturamento desta tarifa. No entanto, para faturamento de tarifa de esgoto de novas econo-
mias, o faturamento dependerá da disponibilização do ramal da ligação à rede de separador absoluto pela Con-
cessionária. Destaque-se que, para fins de atendimento das metas de universalização do sistema de esgota-
mento sanitário, somente serão consideradas as economias para as quais tenha sido disponibilizado o ramal de 
ligação ao sistema separador absoluto. 
 
19 Valor estimado a partir do consumo médio de água per capita no Estado do Rio de Janeiro em 2021, esti-
mado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento em 174,68 L/hab/dia, e o coeficiente de re-
torno de 80%.  
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necessidade de ampliação das ETEs no curto prazo e de cobertura dos custos operacionais do sistema 

combinado.  

Em quase todas as cidades do país a realidade das interações entre os sistemas de esgoto e drenagem 

não é devidamente acolhida pela regulação dos serviços de esgoto sanitário. Na maioria das vezes, os 

seus benéficos efeitos e sua função ambiental sequer são conhecidos pelas autoridades ou pela popula-

ção que usufrui desses benefícios.  Com seus erros e acertos, tais interações entre esgoto e drenagem 

deveriam ser temas de debates e de controle pelas autoridades. 

Avanços na compreensão do papel da dos sistemas combinados recomendam adaptações regulatórias 

para viabilizar o acesso universal ao saneamento, notadamente à componente do esgotamento sanitário 

– temas estes a serem abordados em extensões do presente documento.  Ainda que os desafios jurídicos 

e regulatórios sejam grandes, os benefícios de enfrentá-los superam os custos largamente – essa é a 

fundada avaliação deste documento.  Urge, portanto, engajar relevantes stakeholders na discussão re-

gulatória para a CTS. Ganham a sociedade atual e, principalmente, as gerações futuras. 
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