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RESUMO 
 

A questão ambiental tem sido tema constante e crescente de pesquisa desde a Rio 92. No país 
com a maior reserva de água doce do mundo, a responsabilidade com o meio ambiente tem 
um componente a mais no que diz respeito aos seus corpos d’água. À cidade do Rio de 
Janeiro, como cartão postal do Brasil, segunda maior metrópole nacional, cidade costeira e 
guardiã de grande patrimônio de biodiversidade brasileira, portanto, cabe ser exemplo na 
preservação de seus corpos d’água. No entanto, o alto custo da universalização do saneamento 
básico numa cidade de desigualdade social exacerbada, e a negligência dos órgãos 
responsáveis resultaram nos dados alarmantes revelados nesse trabalho. Apesar dos esforços 
recentes para reverter esse cenário, muito ainda precisa ser feito tanto no campo legal como 
no campo técnico. Para revelar as principais lacunas à serem preenchidas, primeiramente esse 
trabalho levantou dos dados estatísticos, técnicos e legais sobre a poluição dos corpos d’água 
da região metropolitana, tendo como seu principal corpo receptor a Baía de Guanabara. Em 
segunda instância, buscou-se entender o que faz com que apesar do grande investimento ao 
longo principalmente dos últimos 20 anos, o que se observa ainda ser tão preocupante. 
Derradeiramente, princípios de engenharia e química verde foram usados para propor e 
discutir métodos que diminuam o custo e aumente eficiência na preservação dos corpos 
d’água cariocas.  
 
Palavras-chave: Poluição. Água. Resíduos Sólidos. Waste to energy. Esgoto Sanitário. 

Descentralização. Fiscalização. Efluentes Industriais.  
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ABSTRACT 
 
 
Environment has been a constant and growing research issue since the Rio 92 Conference. 
The nation with the biggest fresh water reserve, therefore, falls with a higher responsibility 
over preserving its water bodys. Rio de Janeiro, Brazilian post card, second biggest national 
metropolis, coastal city and guardian of great deal of biodiversity must then be a leader on the 
the fight to preserve its water bodys. Although, the universilization of the sanitation service 
cost in a city with highly uneven social patterns, and State negligence has lead to disturbing 
data here presented. Great effort has been done recently, however a lot still must be done both 
in the practical and legal fields. In order to reveal the main sources of the problem, firstly this 
work collected technical, statistical and legal data over the pollution of the water bodys of the 
metropolitan area, having the Guanabara Bay as its main receiving water body. Secondly, this 
work seeked understanding despite big investments through the last 20 years, water pollution 
results are still source of great concern. Lastly, principles of green engineering and chemistry 
were used to search and evaluate cost reducing and efficiency enhancing methods to preserve 
the region’s water bodys. 
 
Keywords: Pollution. Water. Municipal Waste. Waste to Energy. Domestic effluent. 
Decentralization. Monitoring. Industrial Effluents. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Água é um recurso natural e essencial à vida humana e manutenção do ecossistema do 

nosso planeta (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, sem data). Além da 

preservação da vida, a água possui diversas utilidades, tais quais geração de energia 

através de, por exemplo, hidroelétricas; via de transporte; fonte de lazer, entre outras. 

Apesar de cobrir 71% da superfície da Terra (CENTRAL ITELLIGENCE AGENCY, sem 

data), somente 2,5% dessa água é água doce, sendo que 1,7% são águas subterrâneas e 

menos de 0,3% está em corpos d’água maiores como rios, lagos e lagoas (GLEICK, 

1993). Isso traz imensas restrições ao acesso real à água, uma vez que mesmo água doce 

precisa de tratamento antes de ser considerada potável. A baixa disponibilidade de água 

doce no mundo, de forma geral, traz à tona o conceito de sustentabilidade.  

 Sustentabilidade é, segundo o dicionário, uma condição de um processo que permite a 

sua manutenção, de forma estável, por um determinado tempo. Quando associado ao uso 

dos recursos naturais do planeta, se refere a utilizá-los de forma a não restringir o acesso a 

esses recursos para as próximas gerações. Apesar da idéia de uso sustentável da terra ser 

algo comum desde a época do feudalismo (GROBER, 2007), os questionamentos sobre os 

impactos humanos sobre nosso ecossistema de forma geral, incluindo corpos d’água e 

atmosfera, é algo recente, do início dos anos 60 (BLEWITT, 2015). Esse movimento 

coincidiu com o pico de uma explosão demográfica iniciada com Revolução Industrial 

onde a população mundial era estimada em 1 bilhão de pessoas (ONU, 2011). Ao fim da 

Segunda Guerra Mundial esse número era de 2,6 bilhões e após a Revolução Verde, 

revolução que industrializou a agricultura e aumentou drasticamente sua produção, era de 

4 bilhões, com um crescimento de 2,1% ao ano (ONU,2011). Junto com a revolução 

industrial, o êxodo rural gerou um aumento da população urbana e uma ocupação 

desordenada das regiões industrializadas. Esse fenômeno se deu no Brasil a partir da 

década de 1930, principalmente na região sudeste e em São Paulo, e mais tarde em outras 

capitais do país com políticas de descentralização econômica e demográfica. Na região em 

que se situa hoje a cidade do Rio de Janeiro os fluxos migratórios já eram um fenômeno 

desde a chegada da família Real Portuguesa, em 1808, muito antes de qualquer 

industrialização no país. Portanto, a cidade possui mais de 200 anos de crescimento 

desordenado que contribuem para uma série de impactos ambientais. O foco desse 

trabalho será nos impactos da atividade antrópica.  
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 Os impactos da atividade humana no meio ambiente são muitos e de muitas origens, 

porém os mais abordados na literatura são os lançamentos de gases tóxicos e gases estufa 

na atmosfera, desmatamento e poluição de corpos d’água. O efeito estufa é essencial para 

a vida na Terra, e sem ele as temperaturas do planeta seriam muito baixas para que o 

nosso ecossistema existisse. Contudo, o lançamento de gases estufa provenientes da 

queima de combustíveis fósseis aumentam esse efeito e contribuem para a mudança 

climática global, o que afeta diretamente diversos ecossistemas e ainda pode gerar 

problemas de saúde, como de origem respiratória (DEPARTAMENT OF ENVIRONMENT 

AND ENERGY, sem data). 

 O desmatamento, por sua vez, é um problema brasileiro desde os tempos de 

colonização portuguesa com a exploração do pau-brasil. Esse problema somente se 

agravou ao longo dos séculos com desmatamento de boa parte da Mata Atlântica, 

vegetação comum da costa atlântica; com a explosão da cafeicultura no sul e sudeste; do 

cultivo de cana no nordeste; além da do aumento da concentração populacional no litoral 

brasileiro e, consequentemente, sua urbanização. Hoje os principais alvos de 

desmatamento são as vegetações do centro-oeste e norte brasileiros, por causa da 

expansão das atividades pecuárias e agrícolas nessas áreas. A perda dessas vegetações 

agravam os efeitos dos gases estufa no aquecimento global pela perda de capacidade de 

captura de CO2. As florestas são também responsáveis pela manutenção do ciclo da água. 

O vapor d’água originado das florestas ajuda a regular a quantidade de chuvas em cada 

região. A perda desse controle pode resultar em períodos longos de seca em regiões 

agrícolas, assim como chuvas torrenciais com potenciais destrutivos em regiões urbanas, o 

que é uma via dupla de prejuízos financeiros (World Wild Foundation (WWF) BRASIL, 

sem data). 

 Os impactos em corpos d’água, que serão foco desse trabalho, são muito importantes 

na cidade do Rio de Janeiro, dada a localização do estado no litoral brasileiro. O estado 

possui sua região metropolitana com 12.330.186 habitantes (Instituto Brasileiro de 

Georafia e Estatística (IBGE), 2016), terceira maior da América do Sul em termos de 

população, ao redor da Baía de Guanabara, além de ser cercado por diversos sistemas 

lacunares e fluviais. Esse contexto dá ao estado um potencial poluidor aquático relevante. 

 Os impactos aquáticos são vários, entre eles, contaminação de água subterrânea por 

uso de agrotóxicos ou depósito de resíduos sólidos em lixões, despejo de esgoto ou 

efluentes não tratados, assoreamento, destruição de manguezais entre outros. Nesse 
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trabalho será feito um levantamento de dados para identificar as principais fontes 

poluidoras aquáticas na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e no mesmo 

serão discutidas as responsabilidades e métodos alternativos para diminuir esses impactos. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

 O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) mantém uma política de amostragem dos 

corpos d’água do estado do Rio de Janeiro e diz, em seu site, que a escolha dos pontos de 

amostragem e dos parâmetros é feita em razão de cada corpo d’água e da natureza das 

cargas poluidoras. Hoje o INEA conta com 320 estações de monitoramento espalhadas 

pelo estado, porém mais concentrados ao redor da região metropolitana (INEA, 2016). 

Dessas, 53 se localizam na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, que contém a 

região metropolitana. No relatório anual de 2017, 27 dessas estações classificaram que a 

qualidade da água no ponto de amostragem é muito ruim, 14 como ruim, 6 como média e 

apenas 2 foram classificadas como boa, nenhuma como excelente e 4 não foram 

classificadas. Os principais fatores de poluição citados pelo INEA na região metropolitana 

são lançamento de esgoto e efluentes industriais sem tratamento nos corpos d’água e 

depósito irregular de resíduos sólidos. 

 O INEA (sem data) define água como um recurso natural de diferentes utilidades, 

entre elas: consumo humano, irrigação, tratamento de efluentes, transporte, insumo 

industrial, manutenção do meio ambiente e indicador do estado de preservação de uma 

bacia hidrográfica, por exemplo. Bacia hidrográfica, por sua vez, é a área pela qual correm 

as águas de um rio principal e seus afluentes (SCHIAVETTI et al, 2002). Apesar da 

exploração energética e dos cursos d’água serem de competência da União, segundo artigo 

21, parágrafo XII, da Constituição Federal; a lei federal nº 11.445/07 diz que serviços de 

saneamento são prestados por estados e municípios. Ainda, o artigo III da lei federal nº 

11.445/07 define saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações de abastecimento de água potável, esgotamento, limpeza urbana, drenagem, 

administração de resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas.  

 Baseado em princípios de engenharia verde, na realidade socioeconômica do estado do 

Rio de Janeiro e em observação à legislação vigente em relação aos tópicos abordados 

nesse trabalho, serão discutidas medidas à serem implantadas e incentivadas junto a 

órgãos públicos e a iniciativa privada de modo à prevenir e atenuar impactos da poluição 

nos corpos d’água da região metropolitana do Município do Rio de Janeiro. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

  Identificar os desafios da poluição do ambiente aquático na região metropolitana do 

Rio de Janeiro e propor soluções. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Através de levantamento de dados e revisão bibliográfica, investigar a origem e 

características da poluição do ambiente aquático do estado. 

 Através de levantamento de dados e revisão bibliográfica, discutir o que tem sido 

feito pelos órgãos responsáveis para controlar os efeitos da poluição no estado. 

 Através de revisão bibliográfica e, com base nas características da poluição do 

ambiente aquático do estado, indicar possíveis opções de medidas a serem 

tomadas para controlar os efeitos dessa poluição. 
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4.    METODOLOGIA 

 

4.1 Revisão Bibliográfica 
 

O desenvolvimento do presente estudo se dará a partir de uma revisão bibliográfica, ao 

longo de todo o ano de 2018, focada na identificação das principais substâncias poluidoras 

dos corpos hídricos do estado do RJ, bem como da legislação vigente quanto ao controle 

destes poluentes. 

 

4.2 Critérios Para Elegibilidade Dos Parâmetros De Estudo 
 

Considerando a variedade de potenciais substâncias poluidoras, os parâmetros do 

estudo serão selecionados a partir do levantamento das fontes antrópicas mais comuns na 

região de estudo. 

 

4.3 Análise Comparativa das Medidas Propostas para Combate à Poluição De 

Corpos Hídricos 

 
A partir dos parâmetros selecionados, pretende-se fazer um estudo comparativo dos 

dados apresentados na literatura, apontando vantagens e desvantagens nos procedimentos 

descritos, apresentando as melhores alternativas, em cada caso. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1. Dimensionamento dos Problemas 
 

O site do INEA diz que os parâmetros de análise são definidos de acordo com o local 

e com os tipos de descargas na região. No entanto, as análises e os parâmetros divulgados 

são unicamente baseados no Índice de Qualidade da Água (IQANSF) criado nos Estados 

Unidos pela Natinal Sanitation Foundation (NSF) e índices de conformidade baseados na 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 357/2005 (INEA5, sem 

data). O IQANSF analisa as variáveis presentes na Tabela 1 através de cálculos descritos 

nas equações 1 e 2. 

 

Tabela 1. Variáveis e unidades usadas no cálculo do IQANSF (BROWN et al, 1970) 

Variáveis Unidade de 

medida 

Pesos (wi) 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP*/100mL 0,16 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) 

mg/L O2 0,11 

Fosfatos Totais mg/L 0,10 

Nitratos Totais mg/L 0,10 

Oxigênio Dissolvido % Saturação 0,17 

pH - 0,11 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 0,07 

Temperatura ºC 0,10 

Turbidez uT 0,08 

*NMP: número máximo permitido. 

 

= ∏                                                                                    (equação 1) 

∑ = 1                                                                                                  (equação 2) 

 

 Sendo IQANSF um número entre 0 e 100 os relatórios do INEA classificam os 

resultados segundo a Tabela 2. 
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Tabela 2. Classificação dos resultados da análise IQANSF segundo o INEA. 

EXCELENTE 100≥ ≥ 90 

BOA 90 > ≥ 70 

MÉDIA 70 > ≥ 50 

RUIM 50 > ≥ 25 

MUITO RUIM 25 > ≥ 0 

 

 O Boletim das Regiões Hidrográficas de 2017 (INEA, 2017), um apanhado com todas 

as análises das 320 estações de amostragem realizados em 2017, mostra o estado 

alarmante da imensa maioria dos pontos de amostragem. A Figura 1 apresenta a média dos 

resultados de 2017 para a Bacia da Baía de Guanabara, para os parâmetros supracitados. 

 O portal do INEA (INEA, sem data) cita qualitativamente os principais fatores 

causadores de poluição das águas do estado do Rio de Janeiro em cada uma das regiões 

hidrográficas. As regiões hidrográficas, definidas pelo INEA estão visíveis na Figura 2. 

 

 
Figura 1. Média dos parâmetros de 2017 para a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (INEA, sem 

data). 
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Figura 2. Regiões Hidrográficas definidas pelo INEA (INEA, sem data). 

 

 Os principais fatores de poluição citados pelo INEA na região metropolitana são 

lançamento de esgoto e efluentes industriais sem tratamento nos corpos d’água e depósito 

irregular de resíduos sólidos. 

 A Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro em seu artigo 30, parágrafo VI, 

subitem ‘e’ diz que o município é responsável por coleta e destinação final do lixo 

ordinário.  

 Em relação aos efluentes industriais gerados no estado, o governo trabalha em parceria 

com a iniciativa privada no programa PROCON – Águas (INEA, sem data). O programa 

se trata de uma iniciativa de auto-fiscalização das empresas sobre seus efluentes. Os 

parâmetros e a frequência das análises para cada empresa é definido pela Federação 

Estadual de Engenharia do Meio ambiente baseadas nas notas técnicas estadual NT202 e 

na diretriz estadual DZ205 sobre efluentes industriais. A coleta das amostras deve ser 

feita segundo a MF402 e, uma vez coletadas, as amostras devem ser enviadas a 

laboratórios certificados pelo INEA. A empresa é responsável por mandar relatórios em 

portal online do programa, e informar inconformidades encontradas, juntamente com 

medidas adotadas. Isso não isenta a empresa de possíveis sanções.  

 De fato, estudos indicam presença de metais pesados na Baía de Sepetiba, por 

exemplo. Indústrias metalúrgicas ao redor da baía podem ser responsáveis pela emissão 

de metais pesados tais como: mercúrio, cádmio, zinco, chumbo entre outros (GOMES et 

al., 2009) (PARAQUETTI et al, 2004). Se por um lado a vegetação pantanosa dessa 

região evita que esses rejeitos cheguem ao mar devido a adsorção desse material, chuvas 

podem fazer que esse material adsorvido se solte em cargas mais altas de uma vez só. 
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Agravante é o fato de a Baía de Sepetiba vir perdendo 0,9% de área de mangue por ano, 

somado a isso, fatores físico-químicos como pH, temperatura e salinidade podem fazer 

com que esses metais solubilizados se tornem bioativos (FERREIRA et al. 2017). 

Inclusive, níveis de cromo e cobre encontrados em frutos do mar estão acima do limite 

permitido pela legislação (CABRINI et., 2017). 

 Esses fatores podem ser influenciados pela presença de esgoto na água. Um 

levantamento do IBGE de dados sobre saneamento no Brasil de 2008 (IBGE, 2008) 

mostrou que apenas 58,7% da população do estado do Rio de Janeiro possui acesso a 

tratamento de esgoto e 33% tem resíduos sólidos despejados em lixões. No mesmo 

levantamento reportou-se que 7 municípios não possuem rede coletora de esgoto e 31 não 

possuem tratamento de esgoto sanitário de um total de 92 municípios do estado. Um 

estudo de 2015 estima que somente 65% do esgoto da região metropolitana é coletado e 

48% do volume coletado é tratado, ou seja, aproximadamente 2/3 do volume é despejado 

diretamente no oceano e na Baía de Guanabara sem tratamento (KELMAN, 2015). O 

problema da poluição na região metropolitana é tão grave, que os rios da região não são 

mais capazes de abastecê-la. Água do Rio Paraíba do Sul, previamente planejada para ser 

utilizada na geração de energia, é deslocada para que seja usada para abastecimento da 

região metropolitana (KELMAN, 2015). Um indicador relevante de contaminação de 

corpos d’água por esgoto é sua carga viral. Um estudo de 2017 tomou 146 amostras de 

diferentes pontos de áreas de disputa olímpica, como Lagoa Rodrigo de Freitas e Baía de 

Guanabara (STAGGEMEIER,2017). Dessas amostras, 140 apresentaram pelo menos 1 

vírus considerado patogênico. Dados da Companhia Estadual de Águas e Esgoto 

(CEDAE) de 2009 apresentam uma carga de 1300 coliformes fecais por litro d’água na 

Lagoa Rodrigo de Freitas (CEDAE, sem data). Esse número chegou a 16000 em 2006 

mas, apesar melhora após investimentos da própria CEDEA e da Companhia de Limpeza 

Urbana (COMLURB), ainda há muito a ser feito. 

 O programa de despoluição da Baía de Guanabara teve seu início na década de 90 e 

previa construção de estações de tratamento de esgoto (ETE), estações elevatórias, redes 

coletoras e drenagem de rios. O relatório da CEDEA indica um investimento de mais de 

R$ 1 bilhão (CEDAE, sem data), contando com a maior ETE do mundo (Figura 3). O 

Projeto Guandu II lançado em 2016 prevê investimento de R$3,4 bilhões via empréstimo 

da Caixa Federal para atender novas 100 mil residências, servindo mais de 3 milhões de 

pessoas (BRITTO, 2018). No entanto, a baixa disponibilidade econômica de 
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investimentos, os resultados ainda alarmantes, e a raiz social do problema sugerem a 

busca de alternativas ao investimento público no tratamento d’água e destinação de 

resíduos sólidos, e esta é a proposta deste trabalho. 

 

 

Figura 3. Título do Guinnes Livro dos Recordes para a Planta Guandu como a maior ETE do 

mundo. 

 

5.2. Princípios de Engenharia Verde a Serem Considerados 
 

A proposta dessas soluções será baseada em princípios de engenharia verde, como os 

que propõem Mihelcic e Zimmerman (2002) em seu livro “Engenharia Ambiental: 

Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto”. Nessa obra, são citados três métodos para se 

lidar com o manejo de recursos e resíduos: 

1. Recursos ilimitados → Resíduos ilimitados 

2. Recursos limitados → Reciclagem e Reuso → Resíduos limitados 

3. Energia ↔ Energia 
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 O método 1 supõe erradamente que os recursos são ilimitados e consequentemente 

produz resíduos ilimitados. O 2, por sua vez, e mais aplicado em países desenvolvidos, 

visa reduzir o volume de resíduo gerado com políticas de reciclagem e reuso, pois parte do 

princípio real de que há um limite de recursos e espaço. Por último, o método 3 é um 

cenário ideal, que visa trabalhar em um ciclo onde a energia usada na obtenção dos 

recursos, seja recuperada ao fim na transformação desse resíduo em energia. O método 

mais encontrado no Brasil, com a justificativa de não onerar a iniciativa privada, e com a 

negligência do Estado, é o método número 1. Ao observarmos o diagrama causal abaixo 

(Figura 4), também proposto na obra de Mihelcic e Zimmerman, vemos que, nessa lógica, 

quem acaba arcando com o ônus é a sociedade e o próprio Estado: 

 

Inovações de engenharia verde

Responsabilidades ambientais
 e com saúde humana

Lucros

Investimento em
pesquisa

O

O
S

S

 

Figura 4. Diagrama causal da relação entre lucros e engenharia verde. ‘O’ significa uma relação 

inversamente proporcional e ‘S’ significa uma relação diretamente proporcional (Mihelcic e 

Zimmerman, 2012). 

 

 Apesar de nesse diagrama ficar claro que um investimento voluntário em engenharia 

verde é bom para os lucros da empresa, o Estado como garantidor de direitos, como a 

saúde, deve impor e incentivar medidas para diminuir os próprios custos de remediação de 

impactos ambientais e tratamento médico à população. A obra de Mihelcic e Zimmerman 

cita exemplos de regulamentação. A União Europeia considera que os fabricantes de 

produtos eletrônicos são responsáveis por seus produtos até o descarte. Dessa forma, os 

produtores devem oferecer postos de coleta de produtos obsoletos e arcar com custos de 

coleta, tratamento e recuperação do material utilizado. Essa medida força que aspectos 

como desmonte e reaproveitamento do material sejam considerados ainda na fase de 

projeto dos produtos. A realidade é um pouco diferente do esperado, uma vez que algumas 
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empresas preferem mudar de país com regulamentações mais frouxas em relação à 

sustentabilidade, levando os impactos para o mundo em desenvolvimento. Portanto, uma 

outra opção são programas voluntários, que oferecem incentivos fiscais no uso de 

materiais reciclados ou remanufaturados. Outro tipo de programa voluntário é o 

estabelecimento de um ‘selo verde’ que indica responsabilidade ambiental da empresa e 

do produto, como já acontece no Brasil com o selo do Instituto Nacional de Metrologia 

(INMETRO) de baixo uso energético em eletrodomésticos. Essa medida agrega valor de 

mercado ao produto e a empresa, e não gera renúncias fiscais ao Estado. 

 No outro extremo do espectro sustentável, o método 3 representa um cenário quase 

utópico em que plantas industriais, casas e tudo o mais sejam isoladamente sustentáveis e 

serve mais como Norte para pesquisa e projeto, que como exemplo prático. Com isso, o 

método 2 é o que mais tem sido aplicado na busca de equilíbrio entre economia e 

sustentabilidade. Esse equilíbrio pode ser buscado baseado na hierarquia de prevenção de 

geração de resíduos proposta por Mihelcic e Zimmerman (2012) na Figura 5. Essa 

pirâmide visa estabelecer prioridades na política de redução de resíduos, baseado na 

eficiência de cada uma dessas medidas na prevenção de impactos ambientais.  

 

 

Figura 5. Pirâmide de hierarquia de prevenção de geração de resíduos. Fonte: (Mihelcic e 

Zimmerman, 2012). 

 

 Ainda, tão importante quanto prevenir a geração de resíduos é como abordar os 

problemas e as soluções existentes. A Figura 4 apresenta uma relação entre a eficiência do 

modo como abordar o problema ambiental e os investimentos nesse modo. 
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Figura 6. Gráfico Benefícios x Investimentos na prevenção de impactos ambientais. (Mihelcic e 

Zimmerman, 2012). 

 

 Segundo a Figura 4 a medida mais eficiente é redefinir o problema. Um caso clássico 

era o resíduo sólido que era tratado como um problema de destinação. Seguindo a lógica 

de redefinir o problema, em países da Escandinávia transformaram o resíduo sólido 

orgânico em uma matriz energética, e hoje a Noruega, por exemplo, importa lixo de outros 

países e vende o superávit energético (Bevanger, 2015). O caso dos países escandinavos 

será mais profundamente discutido neste trabalho. Um exemplo de reprojeto do sistema 

são os mais diversos programas de despoluição de corpos d’água internos. Citando o caso 

carioca, num tempo em que a população e o consumo eram drasticamente menores, a 

lógica de despejar esgoto em rios, lagos e emissários submarinos fazia sentido, pois esses 

corpos d’água ainda conseguiam consumir essa matéria orgânica em tempo hábil sem 

maiores prejuízos a vida marinha e humana. Com a demografia e a cultura de consumo de 

hoje, essa lógica é absurda, e clamou por projeto e instalação de redes coletoras e estações 

de tratamento de esgoto. Em último caso, quando há menor urgência numa mudança de 

panorama ou escassez de recursos, pode-se otimizar o método existente, como aumentar a 

capacidade de uma estação de tratamento. 

 Baseado nos princípios citados anteriormente, este trabalho discutirá alternativas para 

prevenção e atenuação de impactos ambientais a corpos d’água da região hidrográfica da 

Baía de Guanabara. 



29 
 

5.3. Resíduos Sólidos 
 

  A Lei Ordinária 5817 de 10 de dezembro de 2014 do município do Rio de Janeiro em 

seu artigo segundo diz que “o recolhimento dos materiais recicláveis ficará a encargo das 

entidades conveniadas”. Portanto qualquer iniciativa que preveja realocação do lixo 

ordinário que não envolva ou que vise diminuir o investimento do Estado, deve passar por 

convênio com a prefeitura. Ainda, a Lei Ordinária Municipal 4969 consolidada em 10 de 

outubro de 2010 de objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes de resíduos sólidos no 

município do Rio de Janeiro já prevê de forma geral todas as destinações que serão 

discutidas a seguir. Portanto, não há necessidade de aprovação de nova legislação para 

implantação dos métodos abaixo. 

 

5.3.1. DESTINAÇÃO 
 

 Como citado anteriormente, um método que redefiniu o problema de destinação do 

lixo foi a lógica waste to energy (WTE) que significa utilizar lixo como fonte de energia. 

Samadder (2017), que revisou os métodos existentes de WTE, acredita que essa representa 

uma das principais fontes renováveis de energia do futuro, sendo economicamente e 

ecologicamente sustentáveis e viáveis especialmente em países em desenvolvimento, 

como o caso do Brasil, ou seu país de origem, a Índia. Samadder segue ao identificar que 

países em desenvolvimento preferem a reciclagem à WTE, porém esses países que não 

usam WTE apresentam baixos índices de reciclagem, enquanto países com WTE reciclam 

uma parcela relevante de seus resíduos sólidos. Isso pode se atribuir à uma maior 

preocupação com a questão da destinação de resíduos sólidos nos países que apresentam 

WTE. A Figura 9 resume em um fluxograma os métodos WTE e seus produtos. 
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Figura 7. Fluxograma de métodos e respectivos produtos dos métodos WTE (traduzido de 

Samadder,2017). 

 

5.3.1.1 INCINERAÇÃO 
 

 A Incineração é um dos métodos menos sofisticados de se gerar energia através de 

lixo. Esse método, na maioria dos casos, dispensa qualquer tipo de pré-tratamento do lixo. 

Isso se deve ao fato das altas temperaturas empregadas no processo (850-1200 °C), que 

permite a combustão completa desde que haja alimentação de oxigênio o suficiente. Em 

outros casos, dependendo das características do lixo, algum tipo de pré-tratamento, como 

secagem, pode ser aplicado visando reduzir a umidade do lixo, aumentando a eficiência da 

geração de calor e eletricidade, uma vez que muito calor se perde na evaporação da água. 

Ainda, pré-tratamentos químicos e biológicos podem ser aplicados para reduzir a presença 

de agentes tóxicos nas cinzas, tais quais cloro e mercúrio. Devido às legislações muito 

restritivas sobre manejo de resíduos sólidos nos Estados Unidos da América (EUA), a 

incineração é amplamente aplicada na destinação dos mesmos. Os EUA são tão 

especializados nesse processo que conseguiram reduzir em 90% as emissões de CO2 

resultantes do processo. Essa preferência Norte Americana se deve, principalmente, ao 

fato desse método reduzir em até 90% o volume do resíduo gerado, além de gerar calor, 

usado para aquecer regiões mais frias, e eletricidade. Em uma planta de incineração média 
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uma tonelada de lixo incinerado gera apenas 180 kg de resíduo e é capaz de gerar 544 

kWh de energia  (Samadder, 2017).  

Outro país extremamente sofisticado nessa técnica é a Suécia, que há décadas importa 

lixo de países vizinhos, e ainda exporta a o superávit energético, tornando lixo uma fonte 

de renda (Andersson e Stage, 2018; Bevanger, 2015; Ekvall et al., 2005). 

 Apesar de esse método ser amplamente aplicado no mundo desenvolvido (EUA, Japão 

e União Européia, por exemplo), ele ainda encontra dificuldades para entrar em países em 

desenvolvimento devido à pouca disponibilidade de tecnologia, de capital de 

investimento, alto custo de operação e manutenção, e a disponibilidade de outros métodos 

de descarte. Esse último limitador, atribui-se à negligência dos Estados em restringir o uso 

de certos métodos de descarte completamente incompatíveis com o ponto de vista 

sustentável, como lixões. No mundo em desenvolvimento a China tem se destacado na 

crescente aplicação desse método e o prognóstico é de que atinjam a marca de 500 

toneladas de lixo incinerado por dia até 2020. No entanto, esse avanço vem sendo freado 

pela falta de eficiência no processo local, devido ao baixo conteúdo energético do lixo 

usado, combustão incompleta e poluição do ar, todos fatores ligados à falta de tecnologia, 

problema limitador para aplicação do método em países em desenvolvimento, como já 

citado  (Samadder, 2017). 

 

5.3.1.2 GASEIFICAÇÃO 
 

A gaseificação é um processo que converte determinados tipos de rejeito sólido em o 

que é conhecido como Syngas que é na verdade uma mistura de gases (H2, N2, CO, CO2, 

CH4 e H2O). Esse processo é feito em temperaturas mais altas que a incineração (800-

1600 °C), porém a combustão é parcial, uma vez que há limitação no suprimento de 

oxigênio (Samadder, 2017). O Syngas gerado pode ser usado para geração de energia 

como combustível ou como matéria-prima de produtos químicos e combustíveis líquidos 

(Samadder, 2017). Apesar de também bastante difundido, principalmente na Ásia (Japão 

contava com 85 plantas até 2007), a principal limitação do método é a necessidade de 

homogeneidade do resíduo utilizado, normalmente madeira, carvão e orgânicos 

(Samadder, 2017).  

 A Gaseificação é vista como o futuro da tecnologia WTE, uma vez que polue menos 

que uma planta de incineração de mesma capacidade energética, e apresenta um menor 

risco de contaminação de solo e água (Samadder, 2017).  
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5.3.1.3 PIRÓLISE 
 

A pirólise é o método WTE mais sofisticado e ao mesmo tempo o menos estudado em 

termos de custo-benefício em escala comercial, apesar de haverem plantas que operam no 

Japão e Estados Unidos com capacidade acima de 100 toneladas por dia (Samadder, 

2017). Samadder (2017) explica que a pirólise é um método que opera em temperaturas 

bem mais baixas (400-800°C), na ausência de oxigênio, e requer uma maior seletividade 

do resíduo sólido empregado (lixo eletrônico, plástico, pneus, madeira...). Ainda, 

Samadder faz a distinção entre os métodos de pirólise. O produto da pirólise varia de 

acordo com a temperatura empregada. Além de gás de pirólise (H2O, H2, N2, CO e 

hidrocarbonetos), se a temperatura estiver entre 500-550 °C há a produção de uma mistura 

de cera, alcatrão e óleo de pirólise (uma mistura de hidrocarbonetos que pode ser usado 

como combustível, e é referido de diferentes formas na literatura). Já acima de 700 °C o 

produto é composto basicamente por gases de pirólise. A pirólise também é considerada 

menos poluente que a incineração (Samadder, 2017). 

 

5.3.1.4 DIGESTÃO ANAERÓBICA 
 

 Samadder (2017) reportou que há na literatura comprovação de que a recuperação de 

biogás (nesse processo, composto tipicamente por 75% de metano, sendo o restante de 

gases inertes, CO2 e vapor d’água) através de digestão anaeróbica é sustentável tanto 

economicamente e quanto ambientalmente. 

 A digestão anaeróbica se trata da degradação de resíduo sólido orgânico úmido por 

micro-organismos na ausência de oxigênio produzindo biogás e chorume. Este processo 

(Figura 10) se dá basicamente em três etapas: hidrólise ácida, fermentação e 

metanogênese (Samadder, 2017).  
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Matéria Orgânica (proteínas, carboidratos, gorduras)
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Ácido Acético, H2, CO2

CH4 + CO2

Metanogênese

Acetogênese

Hidrólise, acidogênese

 

Figura 8. Fluxograma das etapas da geração de biogás através de digestão anaeróbica 

(Samadder,2017). 

 

 O biogás pode ser utilizado como combustível e convertido em energia elétrica. O 

chorume por sua vez pode ser utilizado como adubo. A União Européia (UE) aboliu o uso 

da parte sólida desse produto digerido em função da presença de traços de metais pesados, 

portanto o uso do chorume como adubo é mais aceito. Para aumentar a quantidade de 

chorume em relação ao subproduto sólido é necessário que esse lixo esteja mais úmido. 

Contudo, existem dois problemas associados a esse método: o tempo para digestão (20-40 

dias), e o acúmulo de amônia e cátions alcalinos que diminuem a eficiência da 

metanogênese. A combinação de esgoto com restos de comida e resíduos pobres em 

nitrogênio para aumentar a umidade e o valor nutricional do substrato tem sido usado de 

forma bem sucedida para diminuir a concentração amoniacal e alcalina e aumentar o 

rendimento da produção de biogás. Samadder (2017) ainda reporta que esse método é 

mais difundido em países mais pobres já que a proporção de lixo úmido costuma ser maior 

nessas áreas. 

 

5.3.1.5 METANO DE ATERROS SANITÁRIOS 
 

 Aterros sanitários são campos de destinação de resíduo sólido orgânico perecível que 

visam prevenir e atenuar impactos ambientais, permitindo que ele seja degradado 

naturalmente por bactérias aeróbicas e protegendo o lençol freático com uma camada 

espessa de concreto (Samadder, 2017). Se devidamente projetado, o chorume e o metano 

resultantes da degradação desse material podem ser aproveitados economicamente, como 

observado na Figura 11. 
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Figura 9. Esquema geral do sistema de aproveitamento de metano gerado em aterros sanitários 

para geração de energia (traduzido de Samadder, 2017). 

 

 Na Figura 9 fica claro como um sistema coletor de gás, seletivo fisico ou 

quimicamente, é capaz de absorver o gás metano gerado pelas mais variadas camadas de 

aterro, que é bombeado para uma chama que converte o calor gerado em eletricidade. 

Ainda é possível observar que o próprio chorume gerado pela degradação da matéria 

orgânica é utilizado para aumentar a umidade das camadas superiores do aterro, deixando 

condições mais favoráveis à rápida degradação das novas camadas. Essa medida simples 

aumenta a eficiência na geração de metano, assim como a canalização desse chorume 

permite que eventuais excessos sejam retirados e aproveitados como adubo ou tratado 

visando evitar ao máximo que este atravesse a camada protetora do lençol freático. 

 

5.3.2. CHORUME E LIXIVIADO 
 

 Levando-se em conta a hierarquia de prevenção de impacto, apresentada na Figura 2, o 

tópico anterior tratou de agir na fonte do problema, reduzindo a fonte de resíduo sólido, 

usando este para gerar energia. Este item, por sua vez, fala sobre atenuação dos impactos 

gerados por contaminação de águas subterrâneas por chorume e lixiviado.  

 Mihelcic e Zimmerman (2012) chamam atenção para a diferença entre chorume e 

lixiviado. Chorume é um líquido de composição variada, de coloração marrom, podendo 

ser mais escuro ou mais claro, proveniente do metabolismo de bactérias aeróbicas. 
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Lixiviado é uma mistura líquida de tudo o que é arrastado pela água, seja da chuva, ou 

subterrânea, ao passar pelo lixo, incluindo o chorume. 

 A literatura é rica em métodos de tratamento de lixiviado e chorume como parte do 

projeto de aterros sanitários, tais quais: oxidação, adsorção, precipitação, coagulação, 

aeração, filtração e osmose reversa (Bashir et al., 2015). No entanto, a atenuação desses 

impactos em águas subterrâneas não é recomendada nem ambientalmente, nem 

economicamente (Mihelcic e Zimmerman, 2012). Ambientalmente porque apesar de 

ilustrações normalmente tratarem lençóis freáticos como bolsões d’água subterrâneos, sua 

conformação é muito mais próxima de um emaranhado de capilares e lama. Isso dificulta 

principalmente o controle do espalhamento desses contaminantes. Economicamente, 

mesmo que esse controle do espalhamento fosse viável, o processo envolveria escavação, 

sucção e devolução dessa água tratada, o que torna o processo muito custoso, sem contar o 

próprio custo do tratamento da água. Ambientalmente ainda acredita-se que a terra já é 

capaz de agir como filtro por adsorção para esses contaminantes naturalmente, e que ação 

antrópica, mesmo que para tratar essa água, só aumentaria a quantidade de contaminantes 

em suspensão e em solução (Mihelcic e Zimmerman, 2012). 

 

5.4. Esgoto Sanitário 
 

 A história humana no tratamento de seu esgoto envolveu tradições e aspectos 

culturais. Durante a maior parte dessa história, o despejo desse esgoto se baseava somente 

em dispersão e diluição (Brown e Lofrano, 2010). Ao longo da história métodos de 

tratamento primário, que envolvem a redução da carga sólida do efluente, foram incluídos 

(Brown e Lofrano, 2010). Mais a frente métodos secundários que envolvem esterilização 

do efluente passaram a ser, e são até hoje os principais métodos usados de tratamento de 

esgoto (Brown e Lofrano, 2010). Nos países desenvolvidos, já há uma preocupação com 

tratamento de compostos de origem farmacêutica e rejeitos menstruais, e isso tende a ser a 

meta para todo o mundo a longo prazo (Brown e Lofrano, 2010). 

 No entanto, países em desenvolvimento, com desigualdade social exacerbada como o 

Brasil ainda carecem na garantia ao saneamento básico. A expansão rápida dos centros 

urbanos e de forma não planejada nesses locais faz com que muitas dessas casas e 

edificações não possuam conexão com a rede central coletora de esgoto municipal. Nesses 

casos o esgoto é despejado in natura em corpos d’água próximos a essas edificações. Essa 
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realidade faz com que a lógica de descentralização do tratamento de esgoto seja essencial 

para uma abordagem eficiente desse problema. 

 Pensando nisso, a fundação Bill & Melinda Gates em 2010 (Gates, 2010) abriu um 

edital para financiamento de iniciativas de inovação em tratamento de esgoto sanitário que 

ele chamou Create The Next Generation of Sanitation Technologies (Crie a Próxima 

geração de tecnologias de tratamento de esgoto sanitário, em tradução livre). Para que os 

projetos concorressem a esse suporte financeiro era necessário que possuíssem as 

seguintes características: 

 

 Baixo custo de manutenção; 

 Segurança e mecanismos de retenção de danos em caso de acidentes; 

 Uso de água, espaço e energia mínimos; 

 Simples interação com operador e usuário; 

 Ausência de cheiros; 

 Propostas inovadoras de manejo de chorume e fezes; 

 Princípios de tratamento de esgoto sanitário descentralizado; 

 Mínimo uso de instalações de contenção; 

 Tecnologias versáteis; 

 Inovações no reuso da matéria orgânica na agricultura, geração de energia ou 

processos industrias; 

 Uso mínimo de tratamento com substâncias químicas. 

  

 Um processo que atenda todas essas expectativas é considerado ideal. No entanto, a 

proposta desse trabalho é associada aos princípios de engenharia verde previamente 

discutidos, achar o modelo que melhor combine essas expectativas com a realidade da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Dentro dessas premissas, alguns métodos foram 

propostos. 

5.4.1 SISTEMAS DE AERAÇÃO 
 

 Existem dois principais tipos de sistemas de aeração: aeração difusa e aeração 

mecânica (Meio Filtrante, 2013). 
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 Aeração difusa: Usados no tratamento dos mais variados tipos de contaminante, os 

sistemas de aeração difusa visam manter um fornecimento constante e homogêneo 

de ar favorecendo processos de digestão aeróbica e processos naturais oxidativos. 

As principais vantagens desse método de aeração são a economia de energia (60% 

menos que aeradores mecânicos), são sistemas que podem ser facilmente 

instalados e desinstalados em tanques ou lagos e lagoas, evita ressuspensão de 

material sedimentado e baixa poluição sonora. Um exemplo pode ser visto na 

Figura 10. 

 

 

Figura 10. Planta de tratamento de efluentes por aeração difusa (Aquino, 2013). 

 

 Aeração mecânica: Esse método consiste na transferência de ar em sistemas com 

pás, que pode ser visto na Figura 11, que agitam a água, normalmente da 

superfície, deixando a água em maior contato com oxigênio atmosférico. Sistemas 

submersos também são utilizados, porém esses causam a ressuspensão de material 

decantado podendo aumentar a dissolução de material adsorvido, ou ainda gerar 

aerossóis. Esse sistema normalmente possui custo de aquisição mais barata, porém 

o custo de energia e manutenção é maior que o sistema de aeração de ar difuso. 
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Figura 11. Planta de tratamento de efluentes por aeração mecânica (Aquino, 2013). 

 

5.4.2 DRAGAGEM 
 

 Estações de dragagem já são utilizadas no Rio de Janeiro, como acontece no entorno 

da Lagoa Rodrigo de Freitas. A empresa Luschi especializada em dragagem de corpos 

d’água (sem data) define a dragagem ambiental como processo visando a remoção de 

sedimento contaminado, evitando a ressuspensão do material. Na dragagem ambiental 

existem procedimentos rigorosos aplicados tanto à operação de dragagem, quanto ao 

transporte e manejo do material dragado, assim como de sua disposição. 

 O tipo mais comum de draga no Brasil são as dragas hidráulicas que fazem a remoção 

dos sedimentos com auxílio de bombas de sucção. Essas bombas produzem um vácuo na 

entrada da tubulação e a pressão força água e sedimento através da tubulação. O 

sedimento retirado do corpo d’água ainda deve ser corretamente descartado podem ser 

destinado para aterros sanitários, digestores, podendo produzir energia a partir desse 

resíduo. 

 

5.4.3 PÂNTANOS ARTIFICIAIS 
 

 Esse método consiste em deixar que a natureza ou uma sobrecarga de algas faça o 

trabalho de tratar o esgoto sanitário com a digestão aeróbica da matéria orgânica, assim 

como os compostos nitrados e fosforados são usados por plantas aquáticas no seu 

metabolismo. Esse método não é capaz de produzir água potável, mas é capaz de produzir 

água que pode ser utilizada em agricultura, piscicultura, descargas domésticas ou 

resfriamento industrial (Craggs et al., 2013).  
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 O conceito de pântanos artificiais ou até naturais para tratamento e remediação de 

esgoto sanitário é uma tendência, principalmente em países e áreas pobres por serem de 

rápida, barata e simples instalação, além do baixo custo de manutenção comparado a 

outros métodos. O método de aeração mecânica demanda cinco vezes mais capital que o 

de pântanos (Craggs et al., 2013), sendo sua principal limitação o odor. O uso desse 

método foi reportado por Craggs et al. (2013) em Bangalore na Índia. A água proveniente 

de esgoto doméstico fica represada em um sistema sobrecarregado com macrófitas que 

foram selecionadas após um estudo de resistência ao meio com esgoto sanitário entre os 

espécimes locais (Euglena sp.). Monitoramento indicou que após filtragem, níveis de 

compostos de nitrogênio, fósforo e carga orgânica, assim como DBO foram 

eficientemente reduzidos, sendo 70% das algas filtráveis (Craggs et al., 2013). 

 A biomassa gerada também pode ser utilizada para geração de energia, ou ainda para 

alimentar peixes, como reportado em Calcutá Leste, também na Índia (Khatun, et al., 

2016). No entanto, esse mesmo estudo sobre Calcutá Leste mostra que o alto nível de 

metais pesados nessa biomassa, está sendo passados para os peixes que se alimentam dela, 

afetando humanos que se alimentam desses peixes. 

 

5.4.4 BANHEIROS SECOS 
 

 Os banheiros secos são uma iniciativa inovadora de descentralização do tratamento de 

esgoto relativamente bem difundido, assim como produzido em escala industrial (Baldwin 

e Hill, 2012).  

 Banheiros secos de ação microbial e latrina mista (BSAMLM): são uma solução 

para moradores de áreas isoladas, e que visa permitir descarte direto dos resíduos 

no solo, sem causar danos ao ecossistema. O funcionamento deste tipo de banheiro 

pode ser observado na Figura 12.  
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Figura 12. Esquema do funcionamento de um banheiro seco Tipo A de ação microbial de latrina 

mista (Baldwin e Hill, 2012). 

 

Num único lugar se recebe as fezes e urina, na presença de um agente floculante 

que evita dissolução do material sólido em caso de excesso de água. A ação das 

bactérias na matéria orgânica dentro da câmara de compostagem, acima de 55°C 

durante 3 dias, é considerada suficiente para tratar o esgoto, o chorume passa para 

uma câmara coletora a ser descartado periodicamente (Baldwin e Hill, 2012). No 

entanto, a literatura sobre BSAMLM indica que a biodigestão e as condições 

termofílicas não têm sido suficientes nem para atingir os níveis desejados de 

tratamento, nem em eliminar possíveis agentes patogênicos. Isso se dá, pois a 

maior parte dos dispositivos disponíveis no mercado não atingem condições 

termofílicas a maior parte do tempo e por falhas no design que não permitem o 

fluxo contínuo até a câmara de compostagem. A secagem desse esgoto doméstico 

tem sido muito mais efetivo na eliminação de possíveis agentes patogênicos. 

Perante os riscos de contaminação durante o manejo dessa biomassa ainda ativa 

dessa metodologia, e os cheiros produzidos pelo processo uma alternativa para este 

problema está nos banheiros secos de vermicompostagem.  

 

 Banheiros secos de vermicompostagem (BSVC): A urina e as fezes recolhidas no 

mesmo local divergem em caminhos por uma calha que age na tensão superfical da 

urina ou por uma esteira inclinada operada com os pés pelo usuário como deduz-se 

pelo esquema visto na Figura 13 (Baldwin e Hill, 2012). 
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Figura 13. Esquema do funcionamento de um banheiro seco Tipo B de vermicompostagem 

(Baldwin e Hill, 2012). 

 

A adaptabilidade das minhocas a diferentes meios e temperaturas faz que quase 

nenhuma manutenção seja necessária pois elas mesmas são responsáveis por 

aeração, mistura, e matar agente patogênicos. Além disso, os níveis necessários de 

umidade são facilmente atingidos com uma cobertura impermeável e um 

mecanismo de uso de água da chuva. A literatura é rica em estudos que mostram 

que esse modelo é eficiente em matar agentes patogênicos, podendo a biomassa 

final ser usada para gerar energia, sendo uma ameaça pequena para a saúde dos 

operadores dessa biomassa. Esses resultados abrem possibilidades de inovações no 

design que permitam uso deste mesmo princípio em edificações ou áreas mais 

populosas, uma vez que a densidade de minhocas no meio é proporcional à 

qualidade da biomassa final (Baldwin e Hill, 2012). 

 

5.4.5 CÉLULA DE COMBUSTÍVEL MICROBIÓTICA 
 

 O conceito de célula de combustível microbíótico (CCM), visível no esquema da 

Figura 14, é o que tem de mais inovador e promissor nas linhas de pesquisa sobre 
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tratamento de esgoto sanitário. A célula baseia-se numa uma célula galvânica, onde uma 

vez fechado o circuito, os elétrons usados pelos microorganismos  para decompor a 

matéria orgânica são transferidos para o anodo, que ao passar pelo resistor e reduzir o 

oxigênio dissolvido no anodo, gera corrente elétrica. Esse método pretende tratar o esgoto 

e gerar energia ao mesmo tempo (Bose et al., 2018). Os resultados sobre o tratamento da 

água são bons, reduzindo em 85% a demanda química por oxigênio, e associados à uma 

câmara UV com macrófitas, é capaz de atingir 98% de remoção do fósforo total, e 99% de 

remoção de nitrogênio orgânico (Haiming et al., 2012). No entanto, os resultados obtidos 

até agora sugerem que métodos que aumentem a voltagem obtida sejam pesquisados. 

Outros problemas são o grande espaço que essas plantas devem ocupar caso venham a ser 

utilizadas em escala industrial, e o fato da corrente gerada ser do tipo DC.  

 

 
Figura 14. Esquema de funcionamento de uma célula de combustível microbial (traduzido de Bose et 

al., 2018) 

 

5.5. Fiscalização de Efluentes 
 
 Como já mostrado neste trabalho, o estado do Rio de Janeiro permite uma política de 

auto-fiscalização com as indústrias. Como na legislação brasileira as indústrias são 

responsáveis pelo tratamento de seus efluentes, esse tópico foca em possíveis alternativas 

de fiscalização. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e Japão foram escolhidos como 
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legislações de referência por serem países historicamente industriais e por possuírem 

altos índices de desenvolvimento humano. 

 

5.5.1. ESTADOS UNIDOS 
 

 Nos Estados Unidos o órgão responsável tanto por propor novas legislações, licenciar 

e fiscalizar políticas ambientais é a Environment Protection Agency (EPA). Desde 2004, a 

EPA produz um documento bienal chamado Effluent Guidelines Program Plans com uma 

revisão da gestão de efluentes e desde 2010 esse documento passou a contar com um 

anexo que inclui dados técnicos que suportam as discussões presentes no documento 

(EPA, sem data). Esse documento foca em possíveis alterações da legislação no sentido de 

melhorar o licenciamento e fiscalização de efluentes. O de 2016 publicado este ano (EPA, 

2018), sugere mudanças da legislação de efluentes das indústrias eletroeletrônicas e de 

refinarias de petróleo, por exemplo. Fora isso, o país conta com regulamentações de 

qualidade de efluentes para diferentes setores industriais definidas no National Pollutant 

Discharge Elimination System (NPDES). Em 2014, o NPDES em seu Compliance 

Monitiring System regulamentou métodos e constância de monitoramento para esses 

setores (EPA, 2014). Em geral, no programa Discharge Monitoring Report-Quality 

Assurance Study Program os estados ainda definem que seus principais geradores de 

efluentes, assim como alguns pequenos, produzam relatórios anuais de qualidade de 

efluentes, sendo essas amostras analisadas e os resultados fornecidos por laboratórios 

credenciados. O estudo mais atual busca dados químicos, biológicos e de toxicidade 

encomendado em fevereiro de 2018 (EPA, 2018). Os resultados desses estudos são 

disponibilizados em plataformas digitais, de livre acesso, chamadas Permit Complience 

System e Integrated Compliance Information System. Há ainda liberdade da EPA 

aleatorimente auditar empresas conforme achar necessário. Apesar da legislação ampla e 

específica, a indústria ainda é responsável pela amostragem dos pontos de despejo. 

 

5.5.2. INGLATERRA 
 

 Na Inglaterra o órgão responsável por emitir e fiscalizar licenças ambientais é a 

Environment Agency (EA). A EA possui regulamentações sobre condições e 

monitoramento de efluentes (EA, 2018). Esse monitoramento é baseado em índices 

básicos de qualidade de água como DBO, DQO, Fósforo e Nitrogênio Total de forma 

padrão, além de especificidades de cada licença, devendo ser feito pelo menos uma vez ao 
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mês, com um método e número de amostragens definidos pela EA. Esse monitoramento 

pode ser feito pela própria indústria ou por organizações credenciadas pelo governo. A 

forma com que esses dados são submetidos a avaliação também é regulamentada de 

acordo com a EA como sendo no formato de uma planilha, e no caso de algumas licenças 

ambientais há uma ficha a ser preenchida e ser submetida numa plataforma online 

chamada Generic Operator Returns (EA, 2014). Ainda há uma determinação de que tipo 

de planta deve contar com que nível (primário, secundário, avançado) de tratamento de 

efluentes dependendo da população ao redor e do tipo de corpo d’água. Os níveis 

permitidos e os tipos de contaminantes são definidos no processo de licenciamento 

fazendo então parte da política de amostragem supracitada. Esses resultados são 

divulgados resumidamente anualmente no Pollution Inventory. Contudo, resultados 

atualizados também são divulgados mensalmente (EA, 2016). 

 

5.5.3. JAPÃO 
 

 No Japão as diretrizes ambientais são definidas pelo Ministério Japonês do Meio 

Ambiente. O ministério apresenta de forma resumida como é feito o controle de efluentes 

industriais no país (Takushi, 2012). Os índices de controle estão divididos em parâmetros 

de toxicidade (metais e compostos químicos) e de impacto ambiental (DBO, DQO, 

Nitrogênio e Fósforo Total...). Apesar das diretrizes e legislações nacionais, os governos 

locais são responsáveis pela fiscalização, punição e correção de possíveis 

inconformidades. O caso japonês não fixa frequência para amostragem, não possui 

plataforma de controle de dados e não divulga seus resultados. Dados incompletos e 

superficiais de qualidade de água, no entanto, foram apresentados no relatório anual de 

qualidade ambiental de 2017 (Ministério Japonês do Meio Ambiente, 2017). 

 

5.5.4. ALEMANHA 
 

 Lucke (2013) resumiu as diretrizes e métodos de monitoramento de efluentes 

industriais de países membros da União Europeia, qual inclui a Alemanha. A legislação da 

União Europeria possui índices padrões de qualidade de água, desde índices básicos como 

DBO, DQO, Fósforo e Nitrogênio, até índices específicos de metais pesados. Outros 

índices ainda podem ser definidos no processo de licenciamento ambiental. Há ainda 

padrões de métodos e frequência de amostragem de acordo com o potencial poluidor de 

cada indústria definido no licenciamento. O controle desses índices é feito por órgãos 
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governamentais executivos  de controle de qualidade da água da Alemanha como a 

Association of Drinking Water from Reservoir , German Association of Energy and Water 

Industries, German Alliance of Water Management Associations, German Technical and 

Scientific Association for Gas and Water, German Association for Water, Wastewater and 

Waste, podendo ainda que esse controle seja solicitado de forma eventual e aleatória a ser 

realizado pelas próprias indústrias (Association of Drinking Water from Reservoir et al., 

2015). 
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6.   DISCUSSÃO 

 

6.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 Partindo do princípio que a lógica WTE é a que melhor se ajusta à idéia de economia 

de ciclo, foram apresentadas as principais tecnologias aplicadas em larga escala para 

geração de energia a partir do manejo de resíduos sólidos. 

 Para discutir essas tecnologias o curto prazo de implantação se faz essencial, dado o 

estado alarmante dos corpos d’água da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

Qualquer plano de prevenção de impactos por resíduos sólidos parte da premissa de 

extinção dos lixões, e deve considerar ainda a baixa disponibilidade de capital para 

investimento no país e no estado. 

 A incineração é um método amplamente aplicado e estudado na Escandinávia e nos 

Estados Unidos. Esse método é muito atraente por exigir pouco ou nenhum pré-

tratamento, e é capaz de realizar a combustão completa desde que haja oxigênio o 

suficiente. Contudo, a incineração produz muito material particulado, e emite muito gás 

carbônico, o que faz que muitos pesquisadores não considerem este sendo um método 

sustentável WTE. O governo dos Estados Unidos realizou fortes investimentos em 

pesquisa visando diminuir essa emissão, e assim já conseguiu reduzir em até 90% o 

lançamento de CO2 na atmosfera proveniente dessa técnica. A baixa capacidade do Estado 

brasileiro de investir no momento faz com que, mesmo que houvesse capacidade de se 

construir essas plantas com parcerias com o setor privado, não haja pesquisa suficiente em 

tecnologia para prevenir essas emissões provenientes da incineração de biomassa. 

 Também muito estudada, e aplicada, a gaseificação é uma opção interessante em 

função do menor impacto ambiental quando comparado com a incineração, além de 

eficiência energética similar, sendo considerado um método com futuro promissor. Apesar 

de atraente energetica e ambientalmente, a necessidade de separação do lixo (madeira, 

carvão e outros componentes orgânicos) requereria um investimento em conscientização 

da sociedade, e em coleta diferenciada. Outro fator que pesa contra essa tecnologia seria a 

necessidade de construção das plantas de gaseificação do zero, já que essas não existem 

no estado. 
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 A pirólise, por sua vez, possui as mesmas limitações da gaseificação, pois é seletivo 

no tipo de resíduo (plásticos), demoraria a entrar em uso pela ausência desta tecnologia no 

estado. 

 Mais popular em países em desenvolvimento, o método de digestão anaeróbica é 

eficiente, não polui, possui baixo custo de manutenção e todos os produtos do processo 

podem ser aproveitados. O metano é destinado à geração de energia, a biomassa restante 

pode ser incinerada ou destinada a aterros sanitários, e o chorume pode ser usado como 

adubo. Suas limitações são: o tempo necessário para digestão (20-40 dias), a seletividade 

do lixo a ser utilizado (orgânico úmido, normalmente combinado com esgoto), e a 

necessidade de construção das plantas. 

 Nesse panorama, mesmo sem uma análise profunda dos dados apresentados, é possível 

supor que uma adaptação dos aterros sanitários já existentes para que esses se tornem 

sustentáveis econômica e ambientalmente, é a opção mais viável a curto prazo. 

Isto posto, a tabela 3 mostra os principais aspectos levados em conta na avaliação da 

aplicabilidade à curto prazo e eficiência dos métodos WTE na prevenção de impactos à 

corpos d’água na região. 

  

Tabela 3. Principais aspectos avaliados na aplicabilidade dos métodos WTE na prevenção 

de impacto ambiental por resíduos sólidos na região metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro. 
Método Pré-tratamento 

do resíduo 

Custo de 

Implantação 

Implantação à 

curto prazo 

Impacto 

ambiental 

Incineração Pouco/nenhum Alto Não * 

Gaseificação seletivo Alto Não Baixo 

Pirólise seletivo Alto Não Baixo 

Digestão 

Anaeróbica 

seletivo Baixo 

 

Possível Baixo 

Metano de 

Aterro 

seletivo Baixo Possível Baixo 

* O impacto ambiental da incineração depende do nível de investimento em prevenção da 

poluição do ar. 
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 A esses aspectos foram atribuídos uma legenda de cor com valor atribuído à cada cor 

conforme a Tabela 4 abaixo: 

 

 

 

 

Tabela 4. Legenda de cor x valor atribuído. 

Cor Valor 

 +1 

 0 

 -1 

 

 A Tabela 5 apresenta, por fim, o nível de aplicabilidade a curto prazo, dado pela soma 

dos valores para cada método: 

 

Tabela 5. Aplicabilidade a curto prazo de cada método a partir da pontuação obtida. 

Método Pontuação 

Incineração -1 

Gaseificação -1 

Pirólise -1 

Digestão Anaeróbica 3 

Metano de Aterro 3 

 

 Segundo o método proposto por este trabalho para avaliar a aplicabilidade, a curto 

prazo, de métodos WTE na prevenção de impactos ambientais aos corpos d’água da 

região metropolitana, as medidas a serem sugeridas são: a construção de plantas de 

geração de biogás por digestão anaeróbica, ou adaptação dos aterros sanitários para 

geração de energia elétrica através da coleta de metano e reaproveitamento do chorume e 

do lixiviado. Essa opção se explica pela falta de tempo, recursos e tecnologia no país. A 

longo prazo, no entanto, uma combinação desses métodos, ou forte desenvolvimento da 

pesquisa de tecnologias de incineração de resíduos sólidos são mais atraentes, devido à 

variedade da composição dos resíduos. A opção a longo prazo pode e deve contar com 

políticas de incentivo à economia de ciclo, com reuso, reciclo e incentivo à uso de 
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materiais provenientes dessa lógica. Assim como parcerias público-privadas para atrair 

investimentos no setor de WTE para o estado do Rio de Janeiro de forma geral, 

particularmente para a região metropolitana, através de incentivos fiscais ou programas de 

troca tecnológica com países desenvolvidos nessas técnicas. 

  Ainda sobre resíduos sólidos, conclui-se que é ineficaz ambientalmente e 

economicamente atenuar contaminação por chorume e lixiviado de aterros sanitários em 

águas subterrâneas. 

 

6.2 ESGOTO SANITÁRIO 
 

 Devido ao fato de o tratamento de esgoto sanitário envolver uma quantidade maior de 

macrovariáveis, e ainda algumas microvariáveis, a Tabela 6 foi montada para ajudar a 

discutir a melhor estratégia para combate a poluição de corpos d’água no Rio de Janeiro. 

E não o contrário, como feito no item 6.1 deste trabalho. 

 

Tabela 6. Principais aspectos avaliados na aplicabilidade dos métodos de prevenção de 

impacto ambiental por esgoto sanitário na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

Método Reducão 
da carga 
orgânica 

Redução 
do 

fósforo 
total 
(FT) 

Remoção 
de  

NH4
+-N 

Remoção 
de metais 
pesados 

R$ 
Manutenção 

R$ 
Implantação 

Curto 
prazo 

Aeração 
mecânica 

Alta Baixa Baixa Nenhuma Alto Alto Sim 

Aeração difusa Alta Baixa Baixa Nenhuma Baixo Baixo Sim 
Dragagem Alta Baixa Baixa Baixo Alto Alto Sim 
Pântanos 
artificiais 

Alta Alto Alto Alto Baixo Alto Sim 

BSAMLM Alta Baixa Baixa Baixo Baixo Baixo Sim 
BSVC Alta Alto Alto Baixo Baixo Baixo Sim 
CCM Alta Baixa Baixo Baixo Baixo Alto Não 

 
 Com os mesmos valores atribuídos a cores na Tabela 4 foram somados esses valores 

para cada método, com o resultado das somas mostrado na Tabela 7 abaixo. 

Tabela 7. Aplicabilidade a curto prazo de cada método a partir da pontuação obtida. 

Método Pontuação 
Aeração mecânica -3 

Aeração difusa -1 
Dragagem -3 

Pântanos artificiais +3 
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BSAMLM -1 
BSVC +3 
CCM -4 

 
 Analisando as tabelas 6 e 7, a aeração é de forma geral, um processo muito eficiente 

na redução da carga orgânica, pois favorece a digestão aeróbica dessa carga por bactérias 

presentes nestes corpos d’água, e ainda o faz sem ser afetar o restante da fauna ali 

presente. Esse método tende a minimizar o odor de corpos d’água contaminados. Sua 

principal vantagem é o fato de que aeradores difusos móveis já são amplamente 

empregados no mundo afora, e uma simples inovação de engenharia pode permitir que 

esses dispositivos trabalhem rotineiramente em corpos d’água mais prejudicados. Placas 

solares e concentradores refratários podem ser associados à essas balsas que já são 

utilizadas com difusores de ar para que não haja necessidade de conexão à rede elétrica ou 

uso de combustível. Mecanismos com drones aquáticos podem permitir ainda controle da 

rota dessas balsas, tudo remotamente e sem necessidade de recarga de bateria.  

No entanto, esse método pouco faz pelos outros tipos de impactos causados por 

contaminação com esgoto sanitário, como compostos ricos em fósforo e nitrogênio. 

Ainda, os custos menores de manutenção e instalação de aeradores com difusores os 

tornam preferenciais, em detrimento de aeradores mecânicos, para atenuação de corpos 

d’água contaminados por esgoto sanitário. 

 A dragagem, por sua vez, é um método utilizado principalmente em corpos d’água 

assoreados. Esse método é eficiente na redução de matéria orgânica, e lodo ativado, que é 

material particulado que normalmente adsorve outros compostos mais tóxicos como 

compostos orgânicos voláteis e metais pesados. Todavia, esta deve ser a última opção na 

recuperação de corpos d’água muito prejudicados. No processo de dragagem parte desses 

compostos tóxicos adsorvidos é ressuspensa e dissolvida, voltando a estar biologicamente 

disponível. A sucção utilizada também não possui seletividade em relação a possíveis 

animais presentes nos corpos d’água que sejam sugados. Economicamente esse método 

também não é favorável porque tem associado a ele um alto custo energético da sucção e 

redisponibilização da água filtrada, do manejo e disposição do resíduo sólido, além da 

própria instalação da estação de dragagem, que normalmente é associada a outros métodos 

para aumentar a qualidade da água redisponibilizada. A lógica WTE para a destinação dos 

resíduos sólidos gerados, já discutida nesse trabalho, pode ajudar a viabilizar 

economicamente esse método. Principalmente no caso das consideradas zonas mortas, 

onde o impacto econômico positivo da recuperação da área é visto como um investimento. 
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 Como observado na Tabela 7, o método de pântanos artificiais é o que melhor 

contempla tratamento e baixo custo. O caso de sucesso desse método é localizado na 

Índia, em Calcutá Leste (Bunting et al., 2009). O caso de Calcutá Leste é um pântano 

natural que foi represado para tratar naturalmente o esgoto da região, e fornecer água para 

toda a região urbana, água para irrigação de plantações adjacentes e a biomassa gerada é 

usada para alimentar criações de peixes (Bunting et al., 2009).  

A simplicidade do sistema não sugere os resultados obtidos quando índices de controle de 

qualidade de água são analisados antes e depois desse tratamento natural. Estudos 

profundos têm sido feitos para tentar explicar a eficiência desse método na remoção de 

nitrogênio e fósforo (Gupta et al., 2016) e até a remoção de metais pesados em solução 

(Ghosh et al., 2008).  

 Os resultados obtidos em Calcutá Leste motivaram a construção de pântanos artificiais 

em outros lugares, que consiste em superpopular lagos artificiais com macrófitas comuns 

na região. O caso de Bangalore, também na Índia, foi reportado por Craggs et al.(2013) 

usando esse método de pântano artificial. O estudo também ressalta a importância de 

espécies do tipo Chlrophycian e Euglena sp. no tratamento do esgoto, assim como 

Lepocencils ovum e Chlorococcum sp.por melhor se reproduzirem em água de esgoto. 

Craggs et al.(2013) também reportou bons resultados na redução da carga orgânica e nos 

níveis de fósforo e nitrogênio, após 6 meses, sendo 70% das algas filtráveis. Esses 

resultados, tanto de Calcutá Leste e Bangalore, permitem reuso da água para esgoto 

doméstico e irrigação, porém ainda não são suficientes para que a água seja considerada 

potável. Ainda, o cheiro dessas instalações é considerado um problema uma vez que não é 

possível fechar essas instalações, pois a luz solar é parte importante desse processo. 

Outros dois limitadores desses métodos são o espaço necessário, e fato de ser necessário 

deslocar a fauna da área represada. 

 Os banheiros secos também aparecem com protagonismo na tabela 7. O do tipo 

BSAMLM é apontado como um método falho, apesar de bem difundido no interior dos 

Estados Unidos (Baldwin e Hill, 2012). Isso se deve ao fato desse modelo necessitar de 

condições específicas de temperatura para atingir bons resultados, o que não foi o caso das 

marcas estudadas por Baldwin e Hill (2012). Além disso, esse método confia somente na 

respiração aeróbica de micro-organismos para tratar o esgoto doméstico, o que não 

contempla a carga relevante de compostos nitrogenados e fosforados em esgoto 

doméstico.  
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 Simetricamente, os do tipo BSVC tem resultados muito mais promissores. Esses 

resultados são atribuídos principalmente à separação da urina e das fezes e a versatilidade 

do tratamento do esgoto umedecido pela água da chuva proporcionado pelas minhocas. 

Segundo Baldwin e Hill (2012) esses banheiros, já comercializados na Europa, 

apresentam tratamento eficiente da carga orgânica assim como eliminação de agentes 

patogênicos, o que permite a manipulação segura da biomassa resultante do processo. O 

mesmo trabalho diz que a manutenção (descarte da biomassa) pode ser feita mensalmente 

de forma segura. Além disso, tanto o chorume, quanto a biomassa resultantes de BSVC 

podem ser utilizados para gerar energia com as técnicas WTE já discutidas. No modelo 

vendido na Europa, a urina é descartada diretamente no solo, o que inviabilizaria esse 

modelo para comunidades densamente populadas. Adaptações a esse modelo devendo ser 

feitas de modo a conduzir a urina para outros tipos de estações de tratamento. Outro 

problema é a questão do odor que cerca a câmara de compostagem, contudo esse 

recipiente pode ficar fechado, desde que não completamente vedado, para que haja 

aeração da matéria orgânica. Juntamente aos pântanos artificiais, esse método parece ser o 

mais vantajoso economicamente pelo baixo custo de instalação e manutenção.  

 Para minimizar uso de espaço e problemas com odor, casas poderiam trabalhar em 

pequenos conjuntos usando uma mesma câmara de compostagem, facilitando a 

manutenção e o isolamento da câmara da vizinhança. Dessa forma o Estado só seria 

responsável pela manutenção dessas câmaras, ou seja, recolher a biomassa mensalmente, 

podendo usar a receita conseguida com energia gerada a partir dessa biomassa para 

sustentar financeiramente essa manutenção. 

 Os campos de pesquisa de ponta no tratamento de esgoto dizem respeito às CCM. Isso 

porque, em tese, este é um método que não gera resíduo e que pretende,  em último caso, 

ser capaz de abastecer casas com eletricidade proveniente do tratamento de esgoto 

localmente gerado. As células de combustível microbióticas Células de combustível 

microbial sozinhas são capazes de tratar a carga orgânica desse efluente, e um mecanismo 

associado a um tanque com macrófitas e iluminado com luz UV foi capaz de suprir as 

debilidades das CCM no tratamento de nitrogenados e fosforados (Haiming et al., 2012).  

No entanto, estudos, designs e projetos ainda estão muito longe dessas metas de 

abastecimento elétrico. Os principais limitadores dessa metodologia atualmente são o tipo 

de corrente gerada (DC), a baixa voltagem gerada e energia necessária para recirculação 

da água. Apesar das dificuldades aqui citadas, He et al. (2015) foi capaz de gerar 5V com 
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uma CCM de 200 litros, carregando um ultracapacitor para alimentar um motor DC. Esse 

resultado já viabiliza uma CCM que se auto-alimente e redisponibilize água através de 

uma bomba, que é um motor DC. Contudo, a aplicação desse método a curto prazo é 

inviável. 

 Harrington (2012) conta sobre o projeto da nova sede da Comissão de Utilidade 

Pública em São Francisco na Califórnia, visível esquematicamente na Figura 15. Aliando 

alguns métodos anteriormente citados, o projeto visava tratar e reutilizar a água de esgoto 

gerado por esse prédio de 13 andares. As etapas de tratamento são filtração, tratamento 

com pântano artificial em recirculação, e uma câmara com iluminação UV e traços de 

cloro conferindo última parte do tratamento.  A água então está pronta para reuso nas 

descargas em banheiros tradicionais. Esse projeto estima poupar 3 milhões de litros de 

água potável por ano e com um mecanismo de coleta de água da chuva, gerar um 

superávit de 2,6 milhões de litros de água que pode ser usado em banheiros, ou para 

irrigação nos arredores. Esse tipo de projeto deve inspirar futuros engenheiros e 

arquitetos, principalmente de prédios públicos, uma vez que o Estado arca com todos os 

custos de coleta, tratamento e distribuição de água segundo a legislação, configurando 

assim um investimento. 
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Figura 15. Esquema explicativo do projeto do prédio da Comissão de Utilidade Pública em São Francisco na 

Califórnia (traduzido de Harrington 2012). 

 

 Uma vez discutidas diferentes metodologias de atenuação e tratamento descentralizado 

de esgoto, cabe uma discussão sobre a aplicabilidade desses métodos a diferentes corpos 

d’água da região metropolitana. É sabido que o esgoto não tratado da região metropolitana 

é despejado em rios, córregos e lagoas nos arredores das fontes de esgoto, e que a maior 

parte desse esgoto não tratado vem de comunidades carentes, com casas construídas sem o 

devido planejamento urbano.Um trabalho de mapeamento da CEDAE pode descobrir a 

linha principal e ponto final dessas ligações de esgoto clandestino e construir pântanos 

artificiais, que permitam pelo menos o despejo de um efluente menos poluído nesses 

corpos d’água. Um programa de incentivo fiscal, e uma linha de crédito podem ser criados 

de forma a estimular que condomínios adaptem seus sistemas de captação de esgoto para 
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o sistema proposto por Harrington et al. (2012) .Uma outra solução menos 

intervencionista seria o incentivo de obtenção e instalação de banheiros do tipo BSVC em 

comunidades carentes de saneamento básico, com o Estado financiando ou arcando, em 

parte, ou totalmente a instalação, e provendo manutenção mensal.  

 Como já sugerido, métodos WTE podem viabilizar economicamente o manejo dessa 

biomassa proveniente de BSVC. Outra possibilidade seria a construção de tanques de 

vermicompostagem compartilhados entre vizinhos, com o Estado provendo manutenção. 

Isso já seria um alívio tremendo no uso de água, além de aliviar outros métodos de 

tratamento em tempo e custo.  

 Ainda, corpos d’água menores e muito prejudicados, como a Lagoa Rodrigo de 

Freitas, a Lagoa da Barra, e o complexo lacunar de Jacarepaguá, podem contar com 

sistemas de aeradores difusos de forma paliativa, uma vez que o problema do despejo de 

esgoto in natura esteja resolvido. O complexo lacunar de Jacarepaguá e os arredores da 

Ilha do Governador, por exemplo, contam com muitas áreas pantanosas, o que favorece 

construção de represas para tratamento de esgoto de forma natural, como foi em Calcutá 

Leste. 

 A clara ineficiência do Estado na gestão de recursos hídricos tem levantado questões 

sobre a privatização do setor. Inclusive o estado do Rio de Janeiro se encontra numa 

eminente possibilidade de concretização da privatização da CEDAE. Murthy (2013) se 

propôs a discutir e analisar exemplos de onde esta solução foi tentada. Apesar de 

concordar que a displicência do Estado tem tido consequências tanto para o consumo 

humano quanto para a preservação do meio ambiente, Murthy (2013) cita que as 

experiências no sentido da privatização mantiveram a ineficiência e ainda encareceu o 

serviço. 

6.3 EFLUENTES 
 

 A legislação brasileira possui grande especificidade em termos de parâmetros de 

composição de efluentes. No entanto, a mesma prevê que a fiscalização desses parâmetros 

deve ser feita pelos governos estaduais. O órgão responsável por essa fiscalização no Rio 

de Janeiro, o INEA, permite que a amostragem desses efluentes seja feita pelas próprias 

indústrias, sendo enviadas para laboratórios credenciados e seus resultados submetidos 

numa plataforma online, com frequência e parâmetros das análises estabelecidos no 

licenciamento. Esse formato deixa espaço para questionamento quanto a lisura dessa 

fiscalização. Além disso, a falta de disponibilidade desses dados ao grande público, 



56 
 

permite questionar se sequer essas análises são realizadas, ou se estão em conformidade 

com as respectivas licenças ambientais. Dados esses problemas, foi montada a Tabela 8 

que visa resumir características relevantes para avaliar legislações de países ricos e 

industrializados propostos. Ainda, para simplificar a análise, a Tabela 9 com resultado 

dessas análises de cores também foi feita. 

 

Tabela 8. Principais aspectos para avaliação da rigidez da fiscalização nos países 
escolhidos. 

País Responsável 
pela 

Amostragem 

Responsável 
pela 

Análise 

Frequência 
da 

Fiscalização 

Especificidade 
da 

Fiscalização 

Transparência 
e acesso a 

informação 
Estados 
Unidos 

Indústria Laboratório 
credenciado 

Definido no 
licenciamento 

Padrão por 
setor 

Constante e 
abundante 

Inglaterra Indústria ou 
Empresa 

credenciada 

Laboratório 
credenciado 

Fixo e 
definido no 

licenciamento 

Definido no 
licenciamento 

Constante e 
abundante 

Japão Governo 
Local 

Laboratório 
credenciado 

Aleatório Padrão por 
legislação e 

específico no 
licenciamento 

Pouca 

Alemanha Agência 
Reguladora 

pública 

Laboratório 
credenciado 

Definido no 
licenciamento 

Padrão por 
legislação e 

específico no 
licenciamento 

Pouca 

 
Com os mesmos valores atribuídos a cores na Tabela 4 foram somados esses valores para 
cada país, com o resultado das somas mostrado na Tabela 9 abaixo. 
 
Tabela 9. Resultados do nível de rigidez da fiscalização de cada país. 

País Pontuação 
Estados Unidos +3 

Inglaterra +4 
Japão +1 

Alemanha +3 
 

 O Estados Unidos é um bom exemplo de rigidez e especificidade. O país divide as 

indústrias em setores, o que facilita a definição dos parâmetros e frequência de análises 

durante o processo de licenciamento. A análise é feita e enviada por laboratórios 

credenciados, e esses resultados ficam disponíveis em bancos de dados acessíveis e 

organizados no portal da EPA. O ponto negativo fica por conta de permitir que as 

amostras sejam coletadas pela própria empresa, o que foge ao perfil desejado de 

profissionalismo na fiscalização de efluentes para o Rio de Janeiro. 
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 O exemplo Inglês é o mais próximo do ideal quando comparados todos os aspectos de 

todos os países. Na Inglaterra foi atribuída a cor amarela a responsabilidade da 

amostragem. Isso porque existem empresas credenciadas a coletar essas amostras, o que 

recai no caso de profissionalismo desejado, mas ao mesmo tempo permite que essa coleta 

seja feita pelas próprias indústrias. Ainda, esses dados são constantemente atualizados no 

site da EA, porém acesso e organização desses dados não é tão intuitivo como o norte 

americano. O caso Inglês é particularmente interessante pois ao credenciar empresas para 

a amostragem, esse aumenta o grau de confiança dessa fiscalização, sem aumentar o custo 

para os cofres públicos. O ideal também seria que essas amostras fossem realizadas e 

analisadas por mais de uma empresa, para aumentar a confiança na fiscalização. 

 No Japão os problemas ficam por conta da falta de pré-estabelecimento da frequência 

das análises, e pela falta de transparência. A fiscalização ser feita por governos locais 

aumenta a confiança do processo, mas concentra a responsabilidade sobre o governo local 

e aumenta o custo da fiscalização para o Estado. 

 A Alemanha também é um bom exemplo de fiscalização de efluentes, uma vez que 

existem várias autoridades públicas que podem realizar essa fiscalização. Seu principal 

problema ficou por conta da falta de transparência dos resultados dessas análises. O fato 

da fiscalização envolver órgãos públicos também dificulta a aplicabilidade desse modelo 

no Rio de Janeiro por aumentar os gastos do Estado. 
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7.   CONCLUSÃO 

Os dados levantados na literatura indicam claramente o estado alarmante dos  corpos 

d’água na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dentre as principais causas pode-se 

destacar: ineficiência no tratamento de esgoto; existência de “lixões” que normalmente 

contam apenas com a camada de concreto protegendo o lençol freático; e contaminação por 

metais pesados oriundos de atividades antropogênicas, o que gera questionamentos quanto à 

fiscalização dos efluentes industriais. 

A busca por métodos que visem à minimização desses problemas levou em conta a 

situação econômica do estado, a urgente necessidade dessas medidas e a eficiência das 

mesmas. A lógica de avaliação de possíveis soluções passou pelo conceito de economia de 

ciclo (resíduo zero); engenharia verde (visando mudar a ótica sobre os problemas que 

persistem há muito tempo); e de hierarquia de destinação de resíduos (que em última análise 

prioriza minimizar os efeitos de destinação de resíduos).  

Para a destinação de resíduos sólidos conclui-se que a base da proposta seria o 

aproveitamento de resíduos sólidos para geração de energia viabilizando economicamente a 

destinação desses resíduos. Para o tratamento de esgoto, a lentidão de expansão do sistema de 

coleta sugere que a resolução do problema passa pela descentralização do tratamento do 

esgoto. Na fiscalização de efluentes conclui-se que o Estado ou terceiros devem ser 

responsáveis pela coleta e análise de amostras, assim como esses resultados devem estar 

disponíveis e de fácil acesso. 

À curto prazo a melhor solução é a extinção dos lixões e adaptar os aterros sanitários para 

que possam gerar energia. No caso do tratamento de esgoto, a solução é mais complexa e 

depende de uma série de medidas. De forma geral, concluiu-se que se deve trabalhar em duas 

frentes: atenuação de corpos d’água muito prejudicados e atendimento de comunidades sem 

acesso a coleta de esgoto. A primeira pode ser feita com ajuda de aeradores difusos portáteis. 

A segunda pode ser feita com o represamento de pontos estratégicos da rede de esgoto, com 

ação de macrófitas, ou o financiamento de tanques de vermicompostagem compartilhados 

entre vizinhos. Ainda as construções do futuro devem ser feitas de modo a prever o 

reaproveitamento de água e tratamento localizado da água, como proposto.  

Concluiu-se também que a resolução das questões relacionadas ao esgoto não tem obtido 

bons resultados com a privatização das empresas de abastecimento de água. É necessário 

salientar que essas medidas visam aliviar a pressão nas ETEs e nos corpos d’água, e que esses 

métodos propostos não são capazes de fornecer água potável.  
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Usando o modelo Inglês de fiscalização e divulgação dos resultados de análises de efluentes 

como base, o INEA deve propor um novo método de regulação de forma que a amostragem e 

análise sejam feitas por mais de uma empresa credenciada para fazer esse serviço. Essa 

medida aumentaria a lisura do processo, assim como não aumentaria os gastos do Estado. 

 

  



60 
 

8.   REFERÊNCIAS 

1) Agência Nacional de Águas – Indicadores de Qualidade – Índice de Qualidade 

(IQA) – Disponível em: < http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-

aguas.aspx#_ftn7= > – acesso em: 23 de Fevereiro de 2018. 

2)  BALDWIN, Susan A., HILL, Geoffrey B. Vermicomposting Toilets, an Alternative 

to Latrine Style Microbial Composting Toilets, Prove Far Superior in Mass Reduction, 

Pathogen Destruction, Compost Quality, and Operational Cost  Waste Management, 32, 

p. 1811-1820, 2012. 

3) BASHIR, Mohammed J.K. et. al. An overview of heavily polluted landfill leachate 

treatment using food waste as an alternative and renewable source of activated carbon 

Process   Safety  and   Environmental  Protection 98, p 309-318, 2015. 

4) BLEWITT, John Understanding Sustainable Development 2a ed. Londres Routledge. 

p. 200, 2015. 

5) BOSE, Debajyoti et. al. Sustainable power generation from sewage and energy 

recovery from wastewater with variable resistance using microbial fuel cell Enzyme and 

Microbial Technology, 118, p. 92-101, 2018. 

6) BRITTO, Ana Lucia et al. Water supply system in the Rio de Janeiro Metropolitan 

Region: Open issues, contradictions, and challenges for water access in an emerging 

megacity Journal of Hydrology disponível em: < 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418301239 > acesso em: 8 de 

Julho de 2018. 

7) BROWN, R.M et al. A water quality index: do we dare? Water & Sewage Works, vol. 

117, p. 339-343, 1970. 

8) CABRINI, Tatiana et al. Heavy metal contamination in sandy beach macrofauna 

communities from the Rio de Janeiro coast, Southeastern Brazil Environmental 

Pollution 221, p 116-129, 2017. 

9)  CRAGGS, Richard et. al. High rate algal pond systems for low-energy wastewater 

treatment, nutrient recovery and energy productionl New Zealan Journal of Botany 52, 

1, p 60-73, 2005. 

10) EKVALL, Tomas et. al. Driving forces for import of waste for energy recovery in 

Swedenl Waste Management & Research 23, 1, p 3-12, 2005. 

11) GHOSH, Amar N. et. al. Uptake of Pb2+by a cyanobacterium belonging to the genus 

Synechocystis, isolated from East Kolkata Biometals, 21, p. 515-524, 2008. 



61 
 

12) GHOSH, Arpuba R. et. al. Evaluation of metal contamination and phytoremediation 

potential of aquatic macrophytes of East Kolkata Wetlands, Environmental Health and 

Toxicology, 31, p 1-7, 2016. 

13) GLEICK, P.H. Water in Crisis: A Guide to the World's Freshwater Resources. 

Oxford, Oxford University Press. p. 13, 1993. 

14) GOMES, Franciane et al. Metal concentrations, fluxes, inventories and chronologies 

in sediments from Sepetiba and Ribeira Bays: A comparative study Marine Pollution 

Buletin 59, p123-133, 2009. 

15) GUPTA, Anirban et. al.  Nitrogen dynamics of the aquatic system is an important 

driving force for ef ficient sewage purifi cation in single pond natural treatment 

wetlands at East Kolkata Wetland  Chemosphere, 164, p. 576-584, 2016. 

16) GUPTA, Anirban et. al. Phosphorous dynamics of the aquatic system constitutes an 

important axis forwaste water purification in natural treatment pond(s) in East Kolkata  

Wetlands Ecological Engineering, 90, p. 63-67, 2016. 

17) HAIMING, Jiang et. al. A novel microbial fuel cell and photobioreactor system for 

continuous domestic wastewater treatment and bioelectricity generation nergy 

extraction from large-scale microbial fue cell system treating municipal wastewater  

Biotehnology Letter, 34, p. 1269-1274, 2012. 

18) HARRINGTON, Edward. Building a coastal wetland in the heart of a city  Nature, 

486, p. 89-149, 2012. 

19)  HE, Zhen et. al.  Energy extraction from large-scale microbial fue cell system 

treating municipal wastewater  Journal of Power Sources, 297, p. 260-264, 2015. 

20) Instituto Estadual do Ambiente – Boletim das Regiões Hidrográficas – 2017 – 

Disponível em:< 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Qualidadedaagua/aguas

Interiores/Qualificaodeguas/RHV-

BaiadeGuanabara1/index.htm&lang=#/BoletimConsolidadoAnual> – acesso em: 23 de 

Fevereiro de 2018. 

21) Instituto Estadual do Ambiente – Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – 

Disponível em: 

<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/GESTAODEAGUAS/InstrumentosdeGestode

RecHid/index.htm&lang=> – acesso em: 23 de Fevereiro de 2018. 

22) Instituto Estadual do Ambiente – Lista de Indicadores de Qualidade de Água – 



62 
 

Disponível em: < 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Qualidadedaagua/aguas

Interiores/Listadeindicadoresdequaliagua/index.htm&lang= > – acesso em: 23 de 

Fevereiro de 2018. 

23) Instituto Estadual do Ambiente – Monitoramento de Águas Interiores – 2016 –

Disponível em: < 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Qualidadedaagua/aguas

Interiores/index.htm&lang= > – acesso em: 23 de Fevereiro de 2018. 

24) KELMAN, J. Water supply to the two largest Brazilian metropolitan regions Aquatic 

Procedia 5, p 13-21, 2015. 

25) LOFRANO, Giusy. Wastewater management through the ages: A history of 

mankind Science of the Total Environment, 408, p. 5254-5264, 2010. 

26) MIHELCIC, James; ZIMMERMAN, Julie B. Engenharia Ambiental: fundamentos, 

sustentabilidade e projeto. 1a ed. Rio de Janeiro, LTC. p. 231, 2012. 

27) MURTHY, Sharmila L. The Human Right to Water and Sanitation: History, 

Meaning and the Controversy Over-privatization Berkeley Journal Of International Law, 

31, 1, 2013. 

28) PARAQUETTI, Heloisa et al. Mercury distribution, speciation and flux in the 

Sepetiba Bay tributaries, SE Brazil Water Research 38, p 1439-1448, 2004. 

29) Portal da Agência Central de Inteligência Americana (CIA) - CIA – The world 

factbook – dispobível em: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

> - acesso em 08 de Julho de 2018 

30)  Portal da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – Compliance 

Monitoring System – disponível em: < https://www.epa.gov/sites/production/files/2013-

09/documents/npdescms.pdf > acesso em: 10 de Outubro de 2018. 

31) Portal da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – Discharge 

Monitoring Report-Quality Assurance Study Program – disponível em: < 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/dmr-qa-38.pdf > acesso 

em: 10 de Outubro de 2018. 

32) Portal da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – Final 2016 Effluent 

Guidelines Program Plan – disponível em: < 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-05/documents/final-2016-eg-plan_april-

2018.pdf > acesso em: 10 de Outubro de 2018. 



63 
 

33) Portal da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – Past Effluent 

Guidelines Program Plans – disponível em: < https://www.epa.gov/eg/past-effluent-

guidelines-program-plans > acesso em: 10 de Outubro de 2018. 

34) Portal da Governo do Reino Unido – Waste water treatment works: treatment 

monitoring and compliance limits – 2018 – disponível em: < 

https://www.gov.uk/government/publications/waste-water-treatment-works-treatment-

monitoring-and-compliance-limits/waste-water-treatment-works-treatment-monitoring-

and-compliance-limits > acesso em: 10 de Outubro de 2018. 

35) Portal da World Wild Foundation (WWF)  Brasil – Desmatamento na Amazônia – 

disponível em: < 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/ameacas_riscos

_amazonia/desmatamento_na_amazonia/ > acesso em: 8 de Julho de 2018.. 

36) Portal das Nações Unidas – Water Facts – sem data – disponível em: < 

http://www.unwater.org/water-facts/ > - acesso em 08 de Julho de 2018. 

37) Portal do Governo Australiano para o Meio Ambiente – Greenhouse effect – 

disponível em: < http://www.environment.gov.au/climate-change/climate-science-

data/climate-science/greenhouse-effect > acesso em: 08 de Julho de 2018. 

38) Portal do Governo do Reino Unido – Pollution Inventory – 2016 – disponível em: < 

https://data.gov.uk/dataset/cfd94301-a2f2-48a2-9915-e477ca6d8b7e/pollution-inventory > 

acesso em: 10 de Outubro de 2018. 

39) Portal do Governo do Reino Unido – Water discharge returns – 2014 – disponível 

em: < https://www.gov.uk/government/collections/water-discharge-returns > acesso em: 

10 de Julho de 2018. 

40)  SAMADDER, Sukh R.; KUMAR, Atul. A review on technological options of waste 

to energy for effective management of municipal solid wastel Waste Management 69, p 

407-422, 2017. 

41) SCHIAVETTI, Alexandre et al. Conceitos de Bacias Hidrográficas: Teorias e 

Aplicações. Bahia, Editus, p.17, 2002. 

42) Site da BDEW – Profile of The German Water Sector – 2015 – disponível em : < 

https://www.bdew.de/media/documents/20150625_Profile-German-Water-Sector-

2015.pdf > Acesso em 10 de Outubro de 2018. 

43) Site da biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) CENSO 

2016 disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97868.pdf > 



64 
 

acesso em 8 de Julho de 2018. 

44) Site da Bill and Melinda Gates Foundation Create the Next Generation of 

Sanitation Technologies disponível em: < 

https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/create-next-generation-sanitation-

technologies-round-7 > acesso em 8 de Julho de 2018. 

45) Site da Comapanhia Estadual de Águas e Esgostos (CEDAE) Programa Lagoa 

Limpa – disponível em < http://www.cedae.com.br/lagoa_limpa > acesso em: 8 de Julho 

de 2018. 

46) Site da Comapanhia Estadual de Águas e Esgostos (CEDAE) Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara – disponível em < 

http://www.cedae.com.br/despoluicao_baia_guanabara > acesso em: 8 de Julho de 2018. 

47) Site da Deutche-welle Noruega e Suécia disputam lixo para gerar energia – 2015 – 

disponível em: < https://www.dw.com/pt-br/noruega-e-su%C3%A9cia-disputam-lixo-

para-gerar-energia/a-18873573 > acesso em 8 de Julho de 2018. 

48) Site da Presto  Baltic Sea – Industrial Wastewater Requirement and Supervision – 

2013 – disponível em: < 

http://www.prestobalticsea.eu/download.php/dms/presto/Water%20Fair%20in%20Berlin/

Presentations%20eng/Lucke_Norbert.pdf > acesso em 10 de Outubro de 2018. 

49) Site da Revista Meio Filtrante Vantagens e desvantagens de aeração por ar difuso e 

sistema mecânico – 2013 – disponível em: < 

http://www.meiofiltrante.com.br/internas.asp?id=15595&link=noticias > acesso em 8 de 

Julho de 2018. 

50) Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 2008 disponível em: < 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000105.pdf > 

acesso em 8 de Julho de 2018. 

51) Site do Ministério do Ambiente do Japão – Annual Report on the Environment in 

Japan – 2017 – disponível em : < https://www.env.go.jp/en/wpaper 

>/2017/pdf/2017_all.pdf > Acesso em 10 de Outubro de 2018.  

52) Site do Ministério do Ambiente do Japão – Profile of The German Water Sector – 

2012 – disponível em : < https://www.env.go.jp/en/focus/docs/files/20120801-51.pdf > 

Acesso em 10 de Outubro de 2018.  

 



65 
 

 


