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pdbg

• Não funcionamento ou funcionamento precário dos 
sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos

• Implementação inadequada dos sistemas de esgoto

• Qualidade péssima dos rios: esgoto a céu aberto



psam

• Medidas urgentes: Copa do Mundo e Olimpíadas

• Objetivo de tratar até 2016, 16 mil litros de esgoto por 
segundo (percentual de tratamento 8 vezes maior do 
que em 2007), beneficiando 15 municípios do entorno

• Investimento de cerca de R$ 1,1 bilhão (R$ 800 milhões 
do BID e R$ 330 milhões do Governo do Estado)



pdrh - bg
• Melhoria da quantidade de água: combate ao desperdício, 

aumento da oferta hídrica e aproveitamento de água 
subterrânea

• Melhoria da qualidade da água: tratamento de efluentes 
sanitários, coleta e disposição final de resíduos sólidos e 
contenção dos efluentes líquidos industriais

• Melhoria ambiental: reflorestamento, controle e prevenção 
de enchentes

• Implementação do PDRH - BG: divulgação e mobilização 
da sociedade, financiamento, monitoramento, 
enquadramento dos corpos d’água, critérios de outorga e 
cobrança

• Adotado pelo Comitê BG como Plano Diretor da Bacia
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principais vetores de 
degradação

• Principal fator de poluição orgânica é o esgoto doméstico

• Grande população estabelecida na região hidrográfica 
(11,7 milhões de habitantes) e desassistida de 
saneamento

• Disparidade de tratamento de esgotos nas regiões do 
entorno

• Rio de Janeiro (50,3%) versus Nova Iguaçu (menos de 
1%)

• Concessão dos serviços de água e esgotos para empresas 
privadas pode melhorar sensivelmente a qualidade destes 
serviços (Ex.: Águas de Niterói)



despejos industriais e 
acidentes

• Controle dos despejos das indústrias prioritárias em 
2004: 97%

• Redução da carga poluidora (155 indústrias prioritárias)

• Carga orgânica (DBO): 94%

• Óleos e graxas: 97%

• Metais pesados: 75,5%

• Despejos acidentais: inúmeros acidentes de vazamento 
de óleo



resíduos sólidos 
urbanos

• Lixo acumulado nas margens da baía e lixo flutuante 
que navega no seu espelho d’água poluem suas águas e 
causam prejuízos e danos aos diversos usos benéficos

• 274 ton/dia de lixo flutuante chegam a BG

• Projeto Ecobarreiras (INEA) consiste em colocar 
barreiras flutuantes em locais estratégicos dos rios para 
barrar lixo flutuante

• Reciclagem do material coletado gera emprego e 
renda para população do entorno



Ecobarreiras



águas pluviais 
contaminadas

• Desconsideração sistemática das águas pluviais, embora 
sejam uma das principais fontes de carreamento e 
transporte de poluentes e sedimentos para o interior da 
baía

• Principal problema associado às águas pluviais 
contaminadas é a grande quantidade de esgoto 
gerado pela população favelada do entorno, que 
forma vala negra e chega aos sistemas de drenagem 
urbana, depois para os rios e posteriormente para a 
baía

• Bacias de decantação na foz dos rios



outras fontes de 
poluição

• Aterros de espelho d’água da BG

• Elevadas taxas de assoreamento decorrentes do 
desmatamento

• Assoreamento do Canal entre a Ilha do Governador e 
o Continente pode causar perde irreparável em toda 
a porção noroeste da baía (1/3 do total do espelho 
d’água)

• Dragagem é ação emergencial

• Destruição dos manguezais



Assoreamento
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diagnóstico resumido da 
situação atual (1/2)

• Piora na qualidade da água ao longo dos anos, 
principalmente por poluição orgânica

• Clorofila indica aumento da produtividade primária 
e da eutroficação, principalmente no fundo da baía

• Poluição por produtividade primária dentro da baía 
representa 60% da carga orgânica total

• Magnitude do problema de eutroficação evidencia a 
necessidade de sistemas de tratamento que prevejam 
remoção de nutrientes

• Situação está se estendendo para todas as regiões da 
baía





análise de tendência
• Análise de tendência (período de 1980 a 1997) trouxe um 

importante alerta (GN-64)
• Canal central começava a apresentar sinais claros de 

degradação
• Entre os anos 2000 e 2005 chama a atenção a piora da estação 

GN-64
• GN-64 sempre foi a estação de melhor qualidade da água



diagnóstico resumido da 
situação atual (2/2)

• Rios que atravessam áreas mais densamente povoadas 
funcionam como canais de esgoto a céu aberto

• Sedimentos da baía estão contaminados tanto por 
metais pesados como por hidrocarbonetos de petróleo, 
principalmente nas suas porções oeste e noroeste, 
podendo ocorrer efeitos adversos à biota aquática



balneabilidade

• Todas as praias da Ilha do Governador, bem como a 
praia de Ramos e as praias de São Gonçalo estiveram 
sistematicamente impróprias para banho de mar

• Praias de Paquetá tem balneabilidade variável

• Piscinão de Ramos e piscinão de São Gonçalo

• Praias Vermelha e São João sempre dentro dos padrões

• Praias Botafogo e Flamengo sempre fora dos padrões

• Boa Viagem, Flexas e Icaraí melhoraram a partir de 2001 
(dentro dos padrões) após Emissário Submarino de 
Icaraí entrar em operação

• Piora nos últimos anos



conflito de usos

Conjunto de usos A Conjunto de usos B

Industrial Turismo e ecoturismo

Água para indústria Recreação de contato primário 
e secundário

Navegação industrial e 
comercial Pesca comercial

Diluição de despejos Preservação de fauna e flora
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poluição por esgotos 
domésticos

• A população não se conecta com a rede pública de 
esgotos sanitários

• Redução de carga de poluição orgânica. Poluição 
gerada dentro da própria baía

• Lodos gerados nas ETEs

• Gestão precária e insuficiente dos serviços de 
esgotamento sanitário
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principais entraves

• Águas pluviais contaminadas: difícil coleta e tratamento 
dos esgotos das populações de cidades periféricas e 
favelas

• Poluição industrial: passivos ambientais e má operação 
de ETDIs

• Poluição por óleo: vazamentos acidentais e postos de 
gasolina sem tratamento adequado

• Problemas do lixo: depósitos clandestinos de lixo 
provenientes de grandes geradores

• Destruição de manguezais e assoreamentos



governança Índice



governança

• Instituições que integram o Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos (SEGRHI)

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI)

• Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI)

• Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH’s)

• Agências de Água

• Organismos dos poderes públicos federal, estadual e 
municipais cujas competências se relacionem com a 
gestão de recursos hídricos



legislação dos recursos 
hídricos do erj

• Lei n˚. 4.247/2003 - cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos

• Lei n˚. 5.101/2007 - criação do INEA como executor das 
políticas estaduais do meio ambiente, recursos hídricos 
e florestais

• Lei n˚. 5.234/2008 - resultante do processo de 
negociação com o Setor de Saneamento Básico a qual 
possibilita o repasse dos custos da cobrança, aos 
respectivos usuários destes serviços

• Lei n˚. 5.639/2010 - contratos de gestão entre o INEA e 
entidades delegatárias de funções de agência de água



relatório da fundação 
coppetec

• “A partir da aprovação da lei da cobrança, em 2003, e 
sua posterior implementação, é possível vislumbrar um 
significativo avanço na consolidação do sistema de 
gestão de recursos hídricos do Rio de Janeiro, tais como 
a implantação de todos os comitês de bacia, maior 
dinâmica na implementação dos procedimentos e 
instrumentos de gestão, tais como cadastro, outorga, 
planos de bacia e sistema de informações.”(Relatório de 
gestão de recursos hídricos)



inea

• Grande número de atribuições assumidas pelo INEA -  
estrutura institucional complexa

• DIGAT x Outras diretorias visando implementar 
outorga, sistemas de informações, monitoramento da 
quantidade e da qualidade da água e fiscalização

• Complexidade da interação e da integração no âmbito 
do INEA, e ainda maior em todo o Estado do Rio de 
Janeiro e mais especificamente na Bacia da Baía de 
Guanabara



pacto pelo saneamento

• Pacto pelo Saneamento: dezembro de 2008

• Rio+Limpo: tem como metas atingir 80% da população 
com serviços de coleta e tratamento de esgotos

• Lixão Zero: extinguir os lixões no estado em 10 anos 

• Uma das prioridades do Pacto pelo Saneamento, 
incorporada pelos Comitês de Bacia é a elaboração dos 
Planos Municipais de Saneamento, com a utilização de 
recursos oriundos da cobrança pelo uso da água



governança: algumas 
medidas tomadas

• Grupo dos 15 municípios do entorno da Baía

• Conselho Gestor da Baía de Guanabara, Decreto nº 
26.174/00, do Programa Nacional de Gerenciamento 
Costeiro - desativado

• Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 
dos Sistemas Lagunares de Maricá e de Jacarepaguá, 
Decreto n˚.38.260/05, no âmbito da Política Estadual de 
Recursos Hídricos

• O Comitê da BG - funcionamento precário, com 
previsão de reunião em dezembro para indicação de 
novo diretor geral



comitê da baía de 
guanabara

• A Resolução CBH BG n° 07/2011 aprovou a criação de 
subcomitês da região hidrográfica da Baía de 
Guanabara

• I - Sistema lagunar de Maricá-Guarapina

• II -  Sistema lagunar Itaipu-Piratininga

• III -  Baía de Guanabara – trecho oeste

• IV - Sistema lagunar da lagoa Rodrigo de Freitas

• V - Sistema lagunar de Jacarepaguá

• VI - Baía de Guanabara – trecho leste

• Última reunião 30 de agosto: Brigas  e discussões



tópicos a discutir

• Águas pluviais contaminadas: 
bacias de decantação na foz dos rios

• Assoreamento no canal Ilha do 
governador / Continente: 1/3 do 
espelho d’água da BG

• Conflitos de usos

• Piora da qualidade da água da 
estação de amostragem na entrada 
da barra (GN-64)

• 60% da carga orgânica devido à 
produtividade primária 
(eutroficação)

• Coleta de lixo

• Quantidade de instituições 
envolvidas
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