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Recuperação 
ambiental

Sistema de coleta 
em tempo seco

Implantação dos 
coletores de esgoto 
nos municípios no 
entorno da baía

Belford Roxo

Duque de Caxias

Itaboraí

Mesquita

Nilópolis

Nova Iguaçu

Rio de Janeiro

São Gonçalo

2,7BI
R$

5
ANOS

Em torno de 8 milhões de pessoas 
beneficiadas, somente nas cidades 
da área de concessão 

+1,3 milhão de litros de esgoto/dia 
deixará de ser lançado na Baía de Guanabara



Reduzir a poluição hídrica 
decorrente do lançamento de 
esgoto não tratado em galerias 
pluviais ou corpos hídricos

Minimizar a poluição da Baía 
de Guanabara e dos seus 
corpos afluentes

Melhorar a balneabilidade das 
praias e lagoas

Minimizar a poluição do Rio 
Guandu

Objetivos



A falta de 
saneamento básico 
ou a baixa qualidade 
desses serviços é 
uma realidade no 
país 

Estado RJ
Índice de atendimento de coleta de esgoto sanitário

não têm coleta de 
esgoto, o que representa 
mais de 6 milhões de 
pessoas sem 
atendimento

45% 

Apenas 49 % do esgoto 
coletado são tratados 

Fonte: Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento, SNIS

Belford Roxo 39%

Duque de Caxias 43%

Itaboraí 35%

Mesquita 48%

Nilópolis 33%

Nova Iguaçu 46%

Rio de Janeiro BL1 90%

Rio de Janeiro BL4   35%

São Gonçalo 34%



Metas Contratuais

Investimentos 
em coletor de tempo seco previstos por bloco

Rio de Janeiro    R$ 87 milhões

Itaboraí              R$ 146 milhões

São Gonçalo  R$ 590 milhões

Total 2,7 BI

Avaliação pelo Estado e AGENERSA
▪ Regiões com redes 

coletoras não conectadas à 
ETE

▪ Regiões sem rede coletora, 
mas com possibilidade de 
enviar o esgoto por tempo 
seco para uma ETE 
existente

▪ Áreas irregulares, como 
solução temporária até a 
execução da rede 
separadora (quadro 
tecnicamente viável)

Áreas priorizadas

Bloco 1

R$ 823 MI 

Bloco 4

R$ 1,88 BI

Mesquita                                    R$   71 milhões

Nilópolis                               R$  84 milhões

Belford Roxo                   R$ 184 milhões

 Duque de Caxias             R$ 539 milhões

Rio de Janeiro  R$ 735 milhões

Nova Iguaçu                   R$ 269 milhões



Sistema de Tempo Seco
MODELOS

Interceptação realizada na própria estrutura de 
coleta de água pluvial (microdrenagem), onde é 
desviado o efluente em um PV com barramento 
(extravasor) e encaminhado para a ETE em seu 
destino final de tratamento. 

Modelo 1
INTERCEPTAÇÃO DE GALERIAS DE 

ÁGUAS

Modelo 2
CINTURÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

Modelo 3
INTERCEPTAÇÃO DE GALERIAS DE 

ÁGUAS

Execução de um coletor tronco/interceptor, 
implantado para receber as galerias de águas 
pluviais (microdrenagem), formando um coletor 
cintura no entorno do corpo hídrico.

Execução de um pequeno barramento 
de nível na calha do corpo hídrico 
receptor de esgotos.

Fonte: 1Consórcio Vertente Marítima; 2 imagens Aegea  

CTS em Corpo Hídrico



ANTEPROJETO Desenvolvidos com base nos 
seguintes critérios:

• Avaliação das localidades que não 
possuem redes separadoras de 
esgotamento sanitário

• Análise das localidades que possuem 
redes de drenagem com contribuição 
de esgotamento sanitário, aplicando 
prioritariamente como solução o 
Modelo 1 e 2

• Para as localidades que não possuem 
rede de drenagem e o corpo hídrico 
possui contribuição de esgoto, quando 
viável, foram aplicadas a solução com 
o Modelo 3

• Cálculo das contribuições de cada um 
dos pontos da CTS



Quantitativo 
Anteprojeto

Itaboraí
Bloco 1

• 4.555 m 
coletor 
tronco

• 3 estações 
elevatórias

• 9 CTS



Quantitativo 
Anteprojeto

Belford Roxo
Bloco 4

• 5.463 m 
coletor tronco

• 10 estações 
elevatórias

• 14 CTS



Quantitativo 
Anteprojeto

Mesquita
Bloco 4

• 3 estações 
elevatórias

• 3 CTS



Quantitativo 
Anteprojeto

Nilópolis
Bloco 4

• 6.751 m coletor 
tronco

• 2 estações 
elevatórias

• 18 CTS




