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Esta dissertação avalia a efetividade do controle industrial previsto no Programa 

de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), tendo como referência o cumprimento 

das metas propostas no contrato de financiamento entre o Estado do Rio de Janeiro e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para tal, analisa-se a baía, a história de 

sua ocupação e as condições suas águas. Os instrumentos legais, executivos ou 

jurídicos do Sistema Estadual de Meio Ambiente, utilizados na gestão ambiental do 

Estado do Rio de Janeiro, também são descritos. Dentre eles o Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP), o Zoneamento Metropolitano e o 

Termo de Compromisso Ambiental. As agências executoras e as áreas de atuação dos 

componentes e dos sub-projetos do PDBG são apresentadas, mostrando-se como o 

programa é interdisciplinar e quais suas pretensões na reversão do estado de 

degradação da Baía de Guanabara. São caracterizadas as 55 indústrias consideradas 

prioritárias pelo programa quanto ao porte, à tipologia, ao potencial poluidor e a 

distribuição por municípios, além de se realizar um diagnóstico síntese da situação 

destas indústrias quanto aos sistemas de controle ambiental implantados. Realiza-se 

também uma avaliação das cargas dos efluentes líquidos das industrias prioritárias, de 

forma global e agregadas por tipologias. Esta avaliação permite verificar se as metas 

contidas no contrato de financiamento foram atingidas. Por último, se discute o uso de 

indicadores de desempenho ambiental como instrumento complementar de 

acompanhamento do controle industrial feito pelo órgão ambiental e aplicam-se 

indicadores relativos de carga poluente por volume de produção. 
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This dissertation assesses the effectiveness of the industrial control foreseen for the 

Guanabara Bay Depollution Program, having as its reference the attainment of the 

goals proposed in the financing contract between Rio de Janeiro State and the 

InterAmerican Development Bank. For that purpose, the Bay is studied as well as the 

story of its occupation and the condition of its waters. The legal, executive and juridical 

instruments of the Environmental State System is utilized in the environmental 

management of the Rio de Janeiro State are also described. Among them the Licensing 

of Polluting Activities, the Metropolitan Division in Zones and the Term of Environmental 

Commitment. The performing agencies and the areas where the components and the 

sub-projects of the Guanabara Bay Depollution Program are included, showing how the 

Program is interdisciplinary and which are its expectations for the reversion of 

Guanabara Bay degradation. Fifty-five industries of the Program are characterized as to 

size, typologies, polluting potential and distribution by municipality, in addition to 

carrying out a diagnostic synthesis of the situation of those industries with referende to 

environmental control systems introduced. An assessment is carried out of the charge 

of liquid effluents of the prioritary industries, of their global form and aggregate by 

typologies.This assessment renders possible to check if the aims included in the 

financing contract were reached. Finally, the use of performance indicators is 

discussed, as complementary instrument of industrial control carried out by the 

environmental agency and the indicators relative to the polluting charge per production 

volume are applied. 



 vii 

Índice 
 
Introdução...................................................................................................................... 1 

  

Capítulo 1: A Baía de Guanabara e a poluição........................................................... 6 

1.1 – Características da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara .............................. 6 

1.2 – Características da Baía de Guanabara.................................................................. 10 

1.3 – A Ocupação da Região da Baía de Guanabara..................................................... 14 

1.4 – A Qualidade da Água na Bacia da Baía de Guanabara......................................... 19 

1.5 – A Qualidade da Água da Baía de Guanabara........................................................ 21 

1.6 – A importância da despoluição da Baía de Guanabara........................................... 24 

  

Capítulo 2: O Sistema Estadual de Meio Ambiente................................................... 25 

2.1 – A Estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente............................................. 25 

2.2 – A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA)....................... 29 

2.3 – Os Instrumentos de Controle Industrial na Política Ambiental Estadual................ 32 

2.3.1 – A legislação sobre licenciamento ambiental....................................................... 32 

2.3.2 - Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP).............................. 36 

2.3.3 – Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).. 38 

2.3.4 – Zoneamento Industrial......................................................................................... 39 

2.3.5 – Auditoria Ambiental............................................................................................. 40 

2.3.6 – Termo de Compromisso Ambiental (TCA).......................................................... 42 

2.3.7 – Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos (Procon Água)....................... 43 

2.3.8 - Programa de Autocontrole de Emissões Atmosféricas (Procon Ár).................... 44 

2.3.9 – Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais................................................... 45 

2.3.10 – Inventário de Resíduos Industriais.................................................................... 46 

2.3.11 – Vistorias............................................................................................................. 46 

2.3.12 – Monitoramento (Medição FEEMA).................................................................... 47 

2.3.13 - Banco de Dados de Controle Industrial (CONTRIN).......................................... 47 

2.3.14 – Classificação das empresas quanto a Tipologia e ao Potencial Poluidor......... 48 

2.3.15 – Classificação de Porte....................................................................................... 48 

  

Capítulo 3: O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara.............................. 50 

3.1 – Histórico................................................................................................................. 50 

3.2 – O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara............................................. 51 

3.2.1 – Saneamento (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário)...................... 53 



 viii 

3.2.2 – Resíduos Sólidos................................................................................................ 59 

3.2.3 – Macrodrenagem.................................................................................................. 60 

3.2.4 – Mapeamento Digital............................................................................................ 61 

3.2.5 – Programas Ambientais Complementares............................................................ 61 

3.2.5.1 – O Sub-projeto de Gestão Territorial e Geoprocessamento.............................. 62 

3.2.5.2 – Desenvolvimento Institucional.......................................................................... 62 

3.2.5.3 – Monitoramento Ambiental................................................................................ 62 

3.2.5.4 – Programa de Educação Ambiental................................................................... 63 

3.2.5.5 – Os Sub-projetos de Controle da Poluição Ambiental....................................... 63 

3.2.5.5.1 – O Sub-projeto de Controle da Poluição Industrial......................................... 66 

  

Capítulo 4: As Indústrias Prioritárias do Programa de Despoluição da Baía de 
Guanabara...................................................................................................................... 

71 

4.1 – Metas específicas do PDBG aplicadas às 55 indústrias prioritárias...................... 71 

4.2 – Critérios de seleção das indústrias para o Ano 1 do Projeto................................. 73 

4.3 – A amostra das indústrias prioritárias, definida entre 1995 e 2000......................... 75 

4.4 – Caracterização das indústrias prioritárias do PDBG no 1º semestre/2000............ 82 

4.4.1 – Quanto à tipologia............................................................................................... 82 

4.4.2 – Quanto ao Porte.................................................................................................. 84 

4.4.3 – Quanto ao Potencial Poluidor.............................................................................. 86 

4.4.4 – Análises Cruzadas.............................................................................................. 90 

4.4.5 – Diagnóstico síntese da situação das indústrias envolvidas quanto aos 

sistemas de controle implantados................................................................................... 
92 

4.4.6 – Distribuição por municípios e por sub-bacias...................................................... 103 

  

Capítulo 5: Avaliação das cargas dos efluentes líquidos das indústrias 
prioritárias do PDBG..................................................................................................... 

106 

5.1 - O Atendimento das Metas do PDBG...................................................................... 106 

5.2 - Análises das Séries Históricas de cargas (kg/dia) por tipologias............................ 112 

5.2.1 – A tipologia Alimentícia......................................................................................... 113 

5.2.2 – A Tipologia Bebidas (Refrigerantes)................................................................... 115 

5.2.3 – A Tipologia Farmacêutica.................................................................................... 116 

5.2.4 – As Tipologias Metalúrgica, Mecânica e Galvânica.............................................. 117 

5.2.5 – A Tipologia Papel/Papelão.................................................................................. 120 

5.2.6 – A Tipologia Petroquímica.................................................................................... 121 

5.2.7 – A Tipologia Química............................................................................................ 129 



 ix 

5.2.8 – A Tipologia Têxtil................................................................................................. 130 

5.3 – Análise do atendimento aos padrões legais........................................................... 133 

  

Capítulo 6: Proposta de avaliação de desempenho ambiental como instrumento 
de acompanhamento do controle industrial............................................................... 

141 

6.1 – O uso de indicadores de desempenho ambiental como instrumento 

complementar de avaliação e acompanhamento das indústrias.................................... 
144 

6.2 – Aplicação dos indicadores de desempenho ambiental do conjunto principal........ 149 

6.3 – Os resultados encontrados com a aplicação dos indicadores de desempenho 

ambiental........................................................................................................................ 
150 

6.3.1 – A Tipologia Alimentícia........................................................................................ 154 

6.3.2 – A Tipologia Química............................................................................................ 159 

6.3.3 - Análises individuais para exemplificação............................................................. 165 

6.3.3.1 – CCPL................................................................................................................ 166 

6.3.3.2 – Fridusa............................................................................................................. 166 

6.3.3.3 – Refinaria Piedade............................................................................................. 167 

6.3.3.4 – Bayer................................................................................................................ 167 

6.3.3.5 – Petroflex/ Nitriflex............................................................................................. 168 

  

Capítulo 7: Conclusões................................................................................................ 170 

  

Bibliografia..................................................................................................................... 175 

  

  

  

 



 1 

Introdução 
 
Antes mesmo das três naus comandadas por Gonçalo Coelho ingressarem na Baía, 

em 1502, os índios já habitavam a região. Não era por acaso; a baía representava um 

ecossistema exuberante e rico para manutenção da vida do homem. Os europeus, 

portanto, não tiveram dúvidas quanto às facilidades que aquela área protegida oferecia 

a instalação de uma cidade. Para tripulação das naus a formação geológica parecia a 

foz de um rio. Com esta semelhança e considerando que estavam no primeiro dia do 

mês e não havia santo para homenagear, os tripulantes acharam que a alternativa era 

designá-la como Rio de Janeiro. Quase que a região foi chamada, imagine, como Baía 

de Circuncisão, pois o dia 1º de janeiro fazia referência ao dia da circuncisão do 

Senhor. Mal sabiam os portugueses que baía já tinha nome, era chamada pelos índios 

Tamoios como Guana-bará, que significa seio do mar. 

  
A Baía de Guanabara, até o seu descobrimento pelos europeus, era quase totalmente 

cercada de manguezais. Com o início da colonização, parte dos manguezais foi 

retirada para a construção de atracadouros, portos e depósitos de navios. No início 

deste século houve destruição considerável da área de mangues, uma vez que, para o 

governo da época o saneamento da cidade constituía-se no aterramento das áreas de 

manguezal, sendo a vegetação aproveitada, em alguns casos, como matéria-prima 

para corante dos curtumes cariocas e, em outros, como lenha para as casas e as 

olarias. 

 

A qualidade ambiental de uma baía é reflexo da qualidade de suas águas. 

Independentemente de ações antrópicas, esta qualidade é conseqüência de diversas 

características, como, por exemplo, as geomorfológicas. O posicionamento geográfico, 

tamanho e forma, rede de drenagem e tipo de litoral no qual se insere, condicionam a 

circulação e renovação de suas águas, como também sua capacidade de resistência a 

impactos antropogênicos. 

 

As condições de clima, geologia, relevo e vegetação, que fizeram da bacia hidrográfica 

da Baía da Guanabara um ecossistema extremamente rico e diversificado, contribuem 

agora para uma resistência aos problemas ambientais decorrentes de uma ocupação 

sem respeito pelo delicado equilíbrio existente. A ocupação humana tornou-se o 

condicionante de toda a dinâmica natural aí prevalecente. Em poucos séculos, houve 

uma transformação considerável de sua cobertura vegetal, o desaparecimento de um 

sem número de nascentes d'água, um aumento da taxa de erosão das partes 
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elevadas e assoreamento das partes baixas. 

 

Foi a partir da década de 50, com o modelo de desenvolvimento industrial adotado, 

que as maiores transformações começaram, principalmente no que se refere às 

alterações de seu perímetro, ocasionadas por uma série de aterros e despejos 

domésticos e industriais, com graves conseqüências para o ecossistema. No caso da 

baía de Guanabara, apesar da forte degradação observada, os fatores 

geomorfológicos se combinam de maneira favorável, o que explica a sua resistência, 

apesar da carga de poluentes lançada em suas águas.  

 

Nos 8.000 km da costa brasileira, a Baía de Guanabara não é o único ecossistema 

costeiro contemplado com um programa de recuperação ambiental, o Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG). Outro exemplo pode ser encontrado em 

Todos os Santos, BA. A recuperação da baía é, portanto, uma questão de 

sobrevivência da população e não pode se resumir à recuperação do espelho d’água, 

na medida que boa parte de seus problemas decorrem da combinação de processos 

naturais e antrópicos em toda a bacia hidrográfica.  

 

À Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro 

couberam os programas ambientais complementares, incluindo o controle das 

indústrias de maior potencial poluidor (prioritárias) por meio contrato assinado em 

março de 1994. Em dezembro de 1997 foi contratado um grupo de engenheiros, para 

executarem as ações propostas no Projeto de Controle Industrial. A autora ingressou 

no PDBG neste grupo e teve como uma das responsabilidades o controle de 45 do 

grupo de 55 industrias prioritárias do primeiro ano do controle industrial do PDBG. O 

trabalho consistia no acompanhamento destas indústrias, por meio de vistoria e do 

processo de licenciamento. Foi possível verificar que nem sempre as reduções das 

cargas informadas no Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos resultam de 

melhorias no desempenho ambiental da empresa. Muitas vezes as reduções se dão 

devido à diminuição na quantidade produzida. A partir desta constatação, percebeu-se 

a necessidade da formulação de indicadores complementares que fossem relativos a 

quantidade produzida. Com indicadores deste tipo seria possível analisar as cargas 

lançadas pelas industrias sem a interferência da produtividade. 

 

A experiência prática foi, portanto, importante para identificação e posterior elaboração 

de sugestões para complementar os instrumentos do poder regulador e desenvolvê-
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los segundo concepções de auto-controle. A análise do cumprimento das metas do 

PDBG é útil para o aprimoramento tanto da gestão pública do meio ambiente, como 

para gestão ambiental na empresa. Isto porque, para que a análise fosse realizada, foi 

necessário a organização dos dados na FEEMA e o aumento no rigor do controle das 

indústrias. 

 

Mais especificamente, este trabalho tem como um dos objetivos principais avaliar a 

efetividade do controle industrial feito pelo Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara. Analisam-se os resultados do cálculo de carga total lançada no corpo 

receptor feito pelos técnicos contratados do PDBG, em atendimento a uma cláusula do 

contrato de financiamento. Posteriormente os resultados do cálculo de carga por 

tipologia são também analisados.  

 

Após proceder as analises de carga total e por tipologia, identificou-se a falta de uma 

avaliação quantitativa da melhoria ambiental da empresa. Assim sendo, sugere-se a 

elaboração e posterior aplicação de indicadores de desempenho ambiental como um 

instrumento de acompanhamento no processo de licenciamento. 

 

Para tal, no primeiro capítulo apresentam-se as características da bacia hidrográfica 

da Baía de Guanabara, além do desenvolvimento da ocupação desta região. A 

qualidade das águas na baía e na bacia da Baía de Guanabara é apresentada para 

que se tenha idéia do estado atual das águas. Este capítulo pretende mostrar como a 

baía e os rios afluentes foram degradados neste período com o lançamento de esgoto 

sanitário e efluentes líquidos industriais. Enquanto o esgoto sanitário contribui com a 

carga orgânica diária de 415 ton/dia, os efluentes industriais participam com 78 

ton/dia. Embora só representem aproximadamente 15% da carga orgânica 

biodegradável, os efluentes industriais são qualitativamente mais perigosos devido a 

presença de metais pesados, óleos e de substâncias não biodegradáveis. O quadro de 

degradação mostrado justifica a necessidade de um trabalho eficiente de controle da 

poluição tanto de efluentes sanitários quanto do setor industrial. 

 

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e seus instrumentos legais são descritos no 

capítulo 2, assim como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e seus órgãos vinculados. A FEEMA, especialmente, tem sua estrutura 

administrativa apresentada, além de suas funções no controle industrial no Estado do 

Rio de Janeiro. Para tanto, descreve-se os instrumentos de controle industrial 
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existentes na Política Ambiental Estadual. A compreensão destas ferramentas torna-

se essencial à percepção do aparato legal existente no controle industrial do Estado. 

 

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara é apresentado no Capítulo 3. 

Descrevem-se seus componentes e sub-projetos, abordando-se suas inter-relações. 

Os objetivos de cada componente e sub-projeto são descritos para se ter uma idéia da 

abrangência do Programa. O Sub-projeto de controle da poluição industrial é descrito 

com maior detalhe, pois dele fazem parte as 55 indústrias prioritárias da Baía da 

Guanabara. Estas empresas prioritárias compõem o estudo de caso desta dissertação. 

 

No Capítulo 4 são identificadas as indústrias que integraram a lista de prioritárias 

nestes quatro anos de projeto. Neste período, algumas indústrias foram retiradas da 

lista de prioritárias em função da desativação de suas unidades e outras incluídas. Foi 

necessário avaliar, portanto, o quanto esta mudança influenciou no cálculo da carga 

do conjunto de indústrias considerado prioritário pelo programa. As empresas são 

caracterizadas quanto ao porte, ao potencial poluidor, à tipologia e à distribuição por 

municípios para se ter uma idéia das particularidades deste grupo prioritário. De posse 

destes dados são realizadas análises cruzadas como, por exemplo, tipologia por 

potencial poluidor. Nesta parte do trabalho, também, se compara o potencial poluidor 

resultante da aplicação de uma norma da FEEMA com os sistemas de controle 

implantados pelas empresas para suas fontes de poluição. 

 

O atendimento às metas específicas para o primeiro ano do sub-projeto de controle 

industrial (55 indústrias prioritárias) é verificado no capítulo 5. O percentual de redução 

das cargas poluentes globais de relatórios de atividades do PDBG/FEEMA é 

comparado com percentual de redução estabelecido como meta no contrato de 

financiamento do programa. São analisadas estas cargas poluentes, a tipologia que 

obteve maior redução no período de 1997 ao primeiro semestre de 2000 e faz-se uma 

análise do atendimento de cada empresa aos padrões legais. 

 

Finalmente no capítulo 6, de posse dos dados e avaliações realizadas, discute-se as 

possibilidades da Avaliação de Desempenho Ambiental como uma ferramenta de 

acompanhamento das empresas pelo órgão regulador. Sugere-se a aplicação de 

indicadores de desempenho no acompanhamento feito no controle industrial da 

FEEMA. São propostos indicadores compostos, por exemplo, de carga poluente por 

quantidade de produto. Com sua aplicação identifica-se a utilidade no 
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acompanhamento das empresas. Os indicadores ilustram quantitativamente a 

melhoria no desempenho ambiental das empresas. Com estes indicadores percebe-se 

claramente quanto uma tonelada de produto lança em termos de cada carga poluente. 

 

Por último, o Capítulo 7 contém as principais conclusões desta dissertação sobre a 

aplicação de um instrumento de acompanhamento como os indicadores de 

desempenho ambiental como auxiliar no controle industrial. Além disso, identificam-se 

revisões que podem ser feitas em algumas normas utilizadas pelo órgão ambiental e 

desdobramentos deste trabalho. 
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Capítulo 1: A Baía de Guanabara e a poluição 
 

“Quem seria capaz de descrever as belezas que apresenta a Baía de Guanabara, 

esse porto que na opinião de um dos nossos almirantes mais instruídos, poderia 

conter todos os navios da Europa? Quem poderia retratar as ilhas tão diversas entre 

si, de que está coalhada a baía, essa multidão de enseadas que lhe desenha os 

contornos, essas montanhas majestosas que a bordam e também a vegetação tão rica 

e variada que orna seu litoral?” (Auguste Saint-Hilaire, 1822) 

 

Estas foram as impressões expressas no livro Voyage dans les Provinces de Rio de 

Janeiro et Minas Gerais do naturalista francês Auguste Saint-Hilaire. A descrição 

mostra a impressão que a Baía de Guanabara deixava aos visitantes. Auguste não era 

um espectador comum, ficou no país durante seis anos, viera estudar os minerais e as 

espécies vegetais e animais. Certamente muitos visitantes anônimos compartilhavam 

de sua opinião. Até hoje, mesmo degradada, a Baía não esconde sua exuberância e 

belezas naturais. 

 

A Baía de Guanabara, localizada no Estado do Rio de Janeiro, tem importância 

histórica, econômica, cultural, científica, social e ambiental, mas é um dos ambientes 

costeiros mais degradados do país. Tanto do ponto de vista da ocupação urbana, 

quanto ambiental, o processo de destruição teve início com a colonização a partir do 

século XVI e se acentuou drasticamente com o modelo de desenvolvimento urbano-

industrial no século passado. Neste capítulo, descreve-se, de forma sucinta, as 

características físicas da Baía de Guanabara1.  

 

1.1 – Características da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara: 
 

A bacia hidrográfica, da qual a Baía de Guanabara faz parte, está localizada entre os 

paralelos 22º24’ e 22º57’ de latitude Sul e os meridianos de 42º33’ e 43º19’ W.Gr. 

Com uma superfície aproximada de 4.200 km2 (incluindo a Baía), praticamente 

engloba toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

A área da bacia hidrográfica abrange 14 municípios com intensa urbanização. Inclui os 

                                                 
1 Uma análise mais aprofundada pode ser encontrada na dissertação de doutorado do Professor Elmo 
Amador, defendida em 1997. Neste trabalho, Amador apresenta estudos integrados sobre a Baía, 
desenvolvidos desde 1972, e faz uma análise das principais causas do estado atual de degradação 
humana e ambiental da região. 



 

municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé, 

Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo e parte dos municípios 

do Rio de Janeiro, Nova Iguaçú, Rio Bonito, Niterói e Petrópolis (vide Figura 1.1). Vale 

ressaltar que este último município tem área muito pequena na bacia hidrográfica, 

totalmente coberta por florestas. Todos os municípios, exceto Rio Bonito e Cachoeiras 

de Macacu, pertencem à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Figura 1.1 – Mapa da bacia contribuinte da Baía de Guanabara 
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egundo Amador (1997), a Bacia da Guanabara está inserida no denominado litoral 

e escarpas cristalinas, que se estende do norte do Estado do Rio de Janeiro ao Cabo 

e Santa Marta (SC). Neste tipo de litoral, a característica dominante é o 

mbasamento Cristalino, que ora mergulha no mar, formando pontões, costões ou 

lhas, ora recua emoldurando o litoral com a imponente muralha da Serra do Mar, 

erança da escarpa de falha. A distância entre a Serra do Mar e o mar é de 40 km em 

édia, sendo mais afastada na região nordeste da Baía, intensamente entalhada pela 

ub-bacia onde localiza-se o Rio Macacu. 

onte: Relatório PDBG/FEEMA de Qualidade de Água da Baía de Guanabara – período 
990/1997. 

Niterói 

São Gonçalo 
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O complexo ecossistema da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara é atravessado 

por aproximadamente 55 rios e córregos diversos. Os maiores rios têm suas 

nascentes na Serra do Mar ou maciço litorâneo, apresentando um segmento torrencial 

até encontrar a Baixada, onde com a perda de energia passam a ter um percurso 

sinuoso. A descarga líquida total (média anual) afluente à Baía de Guanabara é da 

ordem de 351,48 m3/s, oscilando entre o mínimo de 166,8 m3/s no mês de agosto, 

característico de inverno, e de 551,7 m3/s no mês de fevereiro, característico do verão.  

 

Segundo serviços de consultoria da Hidroservice-GEIPOT (1974) para elaboração do 

plano diretor para aproveitamento da área do contorno do fundo da Baía de 

Guanabara, o total estimado de resíduos sólidos que chegam à baía é de 4.000.000 

toneladas por ano. Estes dados foram calculados com base na relação entre as 

vazões médias mensais e as descargas sólidas dos rios que contribuem para a baía. 

 

Segundo os dados do Censo do IBGE, concluído em 1991, a população dos 

municípios que integram a região metropolitana é de 9,62 milhões de habitantes. 

Estima-se que 76% dos que habitam nesses municípios, ou seja, 7,3 milhão de 

pessoas, estariam na área de influência direta da bacia da Baía de Guanabara. Já em 

1997, o número de habitantes da área da bacia da baía de Guanabara foi estimado em 

7,6 milhões pela Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE).  

 

As sub-bacias mais populosas são a Oeste e a Noroeste, concentrando 80%, ou seja, 

6,08 milhões de habitantes, em áreas urbanas dos municípios centrais. A densidade 

populacional de alguns destes municípios atinge os mais altos índices de ocupação 

reconhecidos no País. Principalmente em Belford Roxo (5.354 hab/km2), Nilópolis 

(8.082 hab/km2) e São João de Meriti (12.427 hab/km2). Estas concentrações 

populacionais já ultrapassam, por si só, a capacidade de suporte do meio ambiente 

natural da bacia (Relatório PDBG/FEEMA, dezembro /1997). 

 

As áreas ocupadas com florestas, num total de 1.273 km2, situam-se em locais de 

elevada altitude. As áreas de mangue totalizam 70 km2. Segundo o depoimento2 de 

Ivan de Oliveira Pires, professor de cartografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), há cem anos a área do manguezal era quatro 

vezes maior do que a atual. A diminuição se deu em conseqüência do crescimento 

desordenado das cidades próximas. 

                                                 
2 Depoimento contido em (LIMA, E. P., et. al., 1994). 
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De acordo com o documento elaborado pela Japan International Cooperation Agency 

(JICA, 1992), a bacia da Baía de Guanabara foi dividida em sub-bacias, para efeito de 

estudos hidrológicos e ambientais. Esta divisão em quatro sub-bacias foi adotada pelo 

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara e as características de cada uma 

são ilustradas a seguir: 

 

! Sub-bacia Oeste: compreende parte do município do Rio de Janeiro e os rios que 

contribuem com as maiores cargas poluidoras orgânicas da baía. São eles: Canal do 

Mangue, Canal do Cunha, Canal da Penha, Rio Irajá e São João de Meriti. Estes rios 

são enquadrados como classe 4 pela DZ-106 – Diretriz de Classificação de Corpos 

Receptores da Bacia da Baía de Guanabara, segundo usos Benéficos, de acordo com 

a classificação da CONAMA 20. De acordo com os dados de monitoramento da 

FEEMA, estes rios apresentam indicadores de poluição com nível médio de DBO3 

variando de 25 a 50 mg/l, Oxigênio Dissolvido (OD) menor que 1,0 mg/l e Coliformes 

Fecais Totais excedendo 30.000 coliformes/100 ml. Comparando-se estes valores com 

aqueles definidos pela norma para esta classe, por exemplo, o valor mínimo possível 

para OD seria de 2,0 mg/l, ou seja, estes rios apresentam metade do mínimo exigido 

pela resolução. À título de orientação, no caso de coliformes fecais, os padrões de um 

rio classe 3, que permite o abastecimento doméstico após o tratamento convencional, 

é de 4.000 coliformes/100ml, portanto, praticamente 8 vezes menor. 

 

! Sub-bacia Noroeste: compreende Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, 

Duque de Caxias e parte dos municípios de Nova Iguaçu e Magé. Os rios Iguaçu e o 

Sarapuí se unem pouco antes de chegar à baía e estão em segundo lugar em termos 

de contribuição de cargas poluidoras para a baía. Eles são classificados como Classe 

2 pela CONAMA 20. O Rio Sarapuí é o mais poluído dos dois e apresenta DBO = 

26mg/l, OD = 0,7 mg/l e Coliformes Fecais Totais = 17.500 coliformes/100 ml. Estes 

valores estão completamente fora dos padrões para um rio classe 2, que deveria ter 

DBO de até 5 mg/l, OD não inferior a 5 mg/l e coliformes fecais de no máximo 1.000 

coliformes/100mg/l (para usos que não a recreação de contato primário). 

 

! Sub-bacia Leste: compreende parte de Niterói e de São Gonçalo e os principais rios, 

que contribuem com carga poluidora, são Rio Alcântara, Rio Bomba, Canal do Canto 

                                                 
3 DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio. 
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do Rio. Parte deles apresentaram níveis médios de poluição bastante próximos aos da 

sub-bacia Noroeste, e outra parte DBO = 20 mg/l e OD com valores inferiores a 2 mg/l. 

 

! Sub-bacia Nordeste: compreende os municípios de Guapimirim, Itaboraí, Tanguá e 

parte de Magé, São Gonçalo, Rio Bonito, Cachoeira de Macacú e Niterói. Os rios 

desta sub-bacia apresentam qualidade das águas em níveis aceitáveis, principalmente 

o Rio Macacu. Por este motivo, o órgão regulador deveria tomar cuidados especiais 

para preservá-los. 

 

O relatório da JICA (1994), apresentou uma comparação das cargas poluidoras de 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) por 

fonte (esgotos domésticos e do setor comercial e efluentes industriais). Deste relatório, 

pode-se destacar as seguintes observações: 

 

1) A maior fonte de poluição da baía é o esgoto doméstico, responsável por 84,26% da 

carga total de DBO e 58,14% da carga total de DQO. Observa-se que os efluentes 

industriais têm uma participação maior na carga total lançada na baía de DQO (41,9%) 

do que na carga de DBO (15,7%). 

 

2) As maiores cargas poluidoras eram geradas nas sub-bacias Noroeste (28,3% de 

carga total de DBO e 44% de DQO) e Oeste (48% de carga total de DBO e 38,8% de 

DQO). 

 

3) Com relação aos esgotos domésticos, as sub-bacias com maior contribuição de 

carga de DBO e DQO (em toneladas/dia) eram a Noroeste e a Oeste. 

 

4) Com relação aos efluentes líquidos industriais, as sub-bacias com maior 

contribuição de carga poluidora eram a Oeste (43,17% da carga total de DBO e 53% 

de DQO) e a Noroeste (28,8% de carga total de DBO e 36,37% de DQO). As principais 

atividades industriais contribuintes para essa carga poluidora eram as alimentícias e 

as químicas, especialmente as petroquímicas. 

 

1.2 – Características da Baía de Guanabara 
 

A superfície da Baía de Guanabara em 1500 era de 468 km2, excluindo-se as ilhas e 

considerando-se como seu limite externo o arco formado pelas pontas de Copacabana 
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(Posto 6) e de Itaipu e as Ilhas Pai, Mãe e Menina. Hoje, a superfície é de 377 km2, o 

que significa que houve perda de 91 km2 devido aos aterros, uma redução de 29,1%. 

(AMADOR, 1997) O perímetro da Baía é de 131 km lineares, sendo o volume total 

estimado de água de 3,06 x 109 m3. A superfície das ilhas foi aumentada de 40 km2 em 

1500 (incluindo a Ilha de Itaoca) para 52 km2 atualmente, resultando em aumento de 

superfície de 30%. 

 

No fim do século XIX, dados de fonte desconhecida sobre a baía (Retratos da Baía, 

1994) indicavam uma área de lâmina d'água de 380 km2; perímetro de 137 km. As 

principais fontes de poluição eram os esgotos urbanos domésticos e a água era 

límpida (semelhantes às águas da baía da Ilha Grande atualmente). Estes dados, 

entretanto, são pertinentes, quando comparados com os dados do AMADOR (1997), 

pois eles indicam a progressão da intervenção na baía dos valores de 1500 e dos 

valores atuais. 

 

Segundo Amador (1997), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

(FEEMA) e outros órgãos públicos consideram equivocadamente o limite externo da 

Baía na linha imaginária ligando os fortes de São João (Pão de Açúcar) e Gragoatá 

(Niterói). Isto resulta em área superficial de 327 km2, sem descontar a superfície das 

ilhas. Amador observa que o critério adotado pela Fundação carece de fundamentação 

técnica, pois exclui a porção externa, considerada por ele uma parte genuína da Baía. 

Por outro lado, ao não descontar a área superficial das ilhas, a área considerada pela 

FEEMA “mascara” a perda de 12 km2 de aterros efetuados nas ilhas da Baía. 

 

A Baía de Guanabara é estreita em sua boca e larga no seu fundo. A maior extensão 

da Baía, medida em linha reta, é de 36 km entre a Ponta de Copacabana e a foz do 

Rio Magé. A largura máxima é de 29 km, medida entre os Rio Meriti e Guapi. Na 

porção intermediária da Baía, a largura é de 23 km situada entre os Rios Meriti e 

Imboassica. O estreitamento com 1.650 metros da Ponta de São João (Rio) e a Ponta 

de Santa Cruz (Niterói) constitui a menor largura encontrada na Baía (AMADOR, 

1997). Estes dados estão ilustrados na Figura 1.2. 

 

A profundidade média da Baía de Guanabara atualmente é de 7,6 metros. Apresenta 

profundidade de 3 metros aproximadamente, na região de fundo da Baía. Entre a Ilha 

do Governador e a linha imaginária entre as pontas do Calabouço e Gragoatá, é 8,3 

metros profundo (Amador, 1997). Na porção externa da Baía chega a média é de16,9 
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metros. 

 

O canal principal da Baía prolonga-se desde a entrada da barra até as proximidades 

das ilhas Nhanquetá e Paquetá. No passado ele se estendeu até a depressão (fossa) 

situada entre as ilhas do Governador e do Boqueirão. 

 

 

 
 

Os locais mais profundos do canal principal e da baía estão no estreitamento entre as 

Copacabana Ilhas da Pai, Mãe e Menina 

1,65 km 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de imagem de satélite Landsat – TM542 de 
AMADOR, 1997. 
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Figura 1.2 – Mapa de características físicas e morfológicas da Baía de Guanabara. 
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pontas de São João e de Santa Cruz e ultrapassam 50 metros. Esse estreitamento 

leva a uma concentração de energia cinética e a uma situação hidrodinâmica de 

autodragagem e “by passing” de sedimentos. Esse arranjo possibilita a permanência 

destas profundidades elevadas e garante a “auto limpeza” de suas águas, mantendo 

“limpo” o canal central. No interior da Baía o canal principal articula-se com os 

secundários, com cotas batimétricas situadas entre 15 e 20 metros, que seriam 

remanescentes de canais fluviais. 

 

A DZ - 105 Diretriz de Classificação das Águas da Baía de Guanabara, de acordo com 

a Resolução CONAMA 20, de 18/06/1986, classifica as águas da Baía de Guanabara 

como salinas e as enquadra nas Classes 5 e 6. Os principais usos benéficos devem 

ser a recreação (banhos de mar), navegação, atividade portuária, abastecimento 

industrial, harmonia paisagística, turismo, lazer, conservação da biodiversidade e 

pesca comercial e artesanal. 

 

As marés da Baía de Guanabara são classificadas como semi-diurnas, com período 

de cerca de 12,5 horas. Elas são consideradas como um movimento oscilatório, com 

período imposto pelos movimentos astronômicos. A duração das marés enchentes ou 

vazantes na superfície e no fundo foram determinadas pela Japan International 

Cooperation Agency (JICA) em 1992, com três estações de medições. Os resultados 

revelaram que na superfície a duração da enchente é de 4 horas e 30 minutos 

aproximadamente, e a vazante é de 8 horas. No fundo da baía, a enchente e a 

vazante apresentaram a mesma duração, com aproximadamente 6 horas. Essa 

diferença de duração dos ciclos de marés, na superfície e no fundo, reflete uma 

provável estratificação da coluna d’água, com uma inversão relativa de direção dos 

fluxos entre fundo e superfície. 

 

A temperatura das águas fluviais, o fluxo de água salgada oceânica, as condições 

climatológicas e a profundidade do estuário influenciam no comportamento da 

temperatura em águas estuarinas, como as da Baía de Guanabara. Segundo o 

levantamento realizado pela JICA em 1992, a temperatura da água superficial da Baía 

oscila entre 23ºC e 27ºC. A primeira, na entrada da baía, onde a influência oceânica é 

direta e as profundidades são mais elevadas. A segunda, 27ºC, na área de fundo da 

baía, sob influência fluvial mais direta e onde a lâmina de água é muito rasa. As 

temperaturas mais elevadas das águas superficiais tendem a se deslocar em direção à 

entrada da baía nas marés mais baixas.  
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Quanto à salinidade, a distribuição dentro de uma bacia é condicionada pelas 

oscilações das marés, morfologia do fundo, contribuição de água doce, precipitação, 

evaporação, temperatura ambiente, profundidade e regime de troca das águas da 

baía/oceano. Nos levantamentos realizados pela JICA (1992) foram realizadas 

medições de salinidade da água superficial da baía, nas estações seca e chuvosa, 

sendo que nesta última os levantamentos envolveram maré baixa e maré elevada. A 

título de orientação, a salinidade média da Baía de Guanabara das águas superficiais 

em estação seca oscilam entre 29 0/00 e 34 0/00, estando a quase totalidade da baía 

situada entre estes limites. A salinidade é fator importante pois o seu aumento assinala 

áreas menos poluídas e, como será descrito no capítulo 5, influencia nos testes 

analíticos de carga poluidora (demanda química de oxigênio). 

 

No que diz respeito ao fundo da Baía, ele é constituído, principalmente, de pequenos 

grãos de lodos e de colóide. Em alguns trechos, a camada de lodo chega a mais de 

dez metros de espessura. Apenas nos trechos mais fundos do canal central existe 

areia no fundo da baía. 

 

A Baía da Guanabara sofre uma perda progressiva de profundidade por 

assoreamento, cujos valores médios evoluíram de 18 cm/século, no final do século 

XIX, passando por 24 cm/século no início do século XX, e chegando a 81 cm/século, 

atualmente. Em alguns lugares, atinge até 500 cm/século (AMADOR,1997). Isto se dá 

em conseqüência dos desmatamentos, aterros, modificações de redes de drenagem, 

lixo e esgotos domésticos e industriais. Com o incremento sistemático dos valores de 

assoreamento, a expectativa de desaparecimento físico da Baía de Guanabara tornou-

se uma realidade. O assoreamento, enquanto não culmina com a “morte” física da 

Baía, é responsável por uma série de restrições das atividades: portuária, estaleiros, 

navegação e pesca. 

 

A geografia e morfologia da região onde se situa a Baía de Guanabara estão 

permanentemente em mutação. A baía pode ser encarada como um organismo vivo, 

considerando-se as devidas proporções, em constante transformação. 

 

1.3 – A Ocupação da Região da Baía de Guanabara 
 

A Baía não atingiu os níveis de poluição em que se encontra hoje repentinamente. Foi 

um processo lento, de muitos anos, que se intensificou principalmente a partir da 
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década de 1950-1960. Começou neste período a urbanização intensa no país de 

forma mais concentrada na região sudeste. Notadamente nas áreas próximas ao Rio 

de Janeiro e São Paulo, regiões nas quais se instalava a maior parte do parque 

industrial brasileiro, que em pouco tempo alçou a posição de oitava economia mundial. 

 

O Plano de Metas de Jucelino Kubischek, no período de 1956-1961, definiu o modelo 

de desenvolvimento industrial que o Brasil adotou. O capital estrangeiro chegou mais 

intensamente ao país, passando a ter papel importante na economia com as empresas 

multinacionais. As principais indústrias da região da bacia da Baía de Guanabara 

foram implantadas nesta fase, como por exemplo, Reduc e as multinacionais Bayer e 

Ciba Geigy (hoje Ciba Especialidades Químicas). 

 

Não só as águas da baía foram contaminadas pela instalação maciça de indústrias 

com grande potencial poluidor, como sua orla e ecossistema periféricos foram 

agredidos por aterros para a instalação do parque industrial. Para estimular a 

circulação de veículos automotores, um dos guias do modelo industrial, foram 

realizados grandes aterros na zona sul da cidade e em outras regiões para a 

construção da Avenida Brasil. Outro exemplo foi a Cidade Universitária, construída 

para instalar para a Universidade do Brasil (atual UFRJ), resultado do aterro do 

arquipélago das ilhas do Fundão. Para isso, no período de 1949-1952, oito ilhas foram 

aterradas, gerando uma superfície de 5 km2. 

 

A expansão física do Rio de Janeiro deu um grande salto, em 1946, com a 

inauguração da Avenida Brasil. Esse eixo rodoviário de 58 km promoveu uma rápida 

ocupação industrial às margens de suas pistas, além da invasão de pessoas de baixa 

renda seduzidas pela nova oportunidade de emprego e biscates. A intensa 

urbanização ocorrida a partir da década de 50 e os aterros que acompanharam a 

construção da Avenida Brasil são considerados por AMADOR (1997) como marco no 

processo de poluição e degradação da baía. 

 

O processo desordenado de urbanização e o desenvolvimento industrial promoveram 

a ocupação da bacia contribuinte à Baía de Guanabara. Aproximadamente 14.000 

indústrias, na maioria de pequeno e médio porte, foram instaladas e 7,6 milhões de 

habitantes ocuparam a região, aumentando significativamente a poluição e a pressão 

sobre os recursos naturais. A expansão urbana e o espetacular crescimento 

populacional, desvinculados de obras de saneamento básico com tratamento de 
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esgoto, intensificaram a poluição por esgoto doméstico. Fato que contribuiu para, 

gradualmente, tornar as praias da baía impróprias para o uso balneário. 

 

Segundo o relatório intitulado Documento Base para Formulação da Fase II (FEEMA, 

1997), as principais fontes de poluição das águas da baía são os esgotos domésticos, 

os efluentes líquidos das indústrias, o lançamento de óleos e os resíduos sólidos 

urbanos. Em 1997, as estimativas dos técnicos da FEEMA apontam para vazamentos 

de óleos das mais diversas fontes industriais de 7 toneladas/dia. Segundo a mesma 

estimativa, os aterros sanitários, localizados muitas vezes às margens da Baía, 

recebem diariamente mais de 3.000 toneladas/dia de lixo. Segundo AMADOR (1997), 

somada à carga sólida, o lixo também é responsável pelo lançamento de 800 litros por 

dia de chorume na baía, um líquido extremamente tóxico percolado dos “lixões” e dos 

aterros de lixo.  

 

Conta-se ainda com uma produção de esgotos da ordem de 2 milhões de m3/dia, 

correspondendo a uma carga orgânica de 465 ton/dia. Desse total, apenas 68 

toneladas recebem algum tratamento antes de serem lançadas na baía. Para uma 

comparação rápida, o volume diário de esgoto não tratado lançado na baía equivale 

ao estádio do Maracanã cheio até a marquise. 

 

O processo de degradação ocorreu com maior intensidade nos últimos 50 anos. A 

Baía de Guanabara, atualmente, não comporta mais a navegação comercial em sua 

área mais interior. Não há mais vida marinha em extensas regiões. A pesca comercial 

decresceu 90% nos últimos 20 anos e os manguezais foram reduzidos à metade da 

sua extensão original. Suas águas estão abaixo de qualquer padrão de qualidade 

ambiental e as condições que permitem a balneabilidade não são atendidas nas 53 

praias do interior. 

 

A contribuição dos efluentes industriais para a poluição das águas da baía é bastante 

significativa pois na sua bacia está instalado o segundo maior pólo industrial do País, 

com 14.000 estabelecimentos industriais, localizados em zonas urbanas 

congestionadas. Estes, junto com a falta de saneamento básico na região e suas 

conseqüências, contribuem com a degradação da baía. 

 

As indústrias que trazem mais riscos são aquelas geradoras de poluição inorgânica, 

isto é, de produtos químicos tóxicos e metais pesados, extremamente prejudiciais à 
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flora, fauna e à saúde humana. Apesar da contribuição industrial de carga orgânica 

biodegradável ser de aproximadamente de 15 %, a contribuição deste setor para 

poluição da baía é importante pelas características qualitativas do efluente lançado. 

No que se refere, por exemplo, à carga orgânica degradável somente com ajuda de 

substâncias químicas (DQO), o setor industrial é responsável por 41,8 % do total 

lançado (JICA, 1994).Vale lembrar que os efeitos dos metais e produtos químicos 

tóxicos contidos nos despejos industriais podem destruir atividade biológica nos rios e 

na própria baía e afetar de forma considerável seus ecossistemas. 

 

Sem uma política eficaz para o controle do uso do solo, inúmeros conflitos ocorreram 

entre as atividades industriais e a população. As empresas poluidoras, de pequeno e 

médio porte, se disseminaram indiscriminadamente nas áreas urbanas, provocando 

incômodos e danos à saúde da população pelo lançamento de poluentes no ar, odor e 

ruído. O contrário ocorreu com as indústrias de grande porte, instaladas em zonas 

industrias afastadas da cidade, que tiveram suas vizinhanças ocupadas por 

residências, muitas vezes de baixa renda. 

 

O crescimento populacional e a migração, agregados a um processo de ocupação 

desordenado, resultaram em graves problemas sociais na região em torno da baía de 

Guanabara, particularmente em sua periferia. Grande parte da população da Bacia da 

Baía de Guanabara (7,6 milhões) vive em condições de miséria, nos bolsões de 

pobreza, sem alguns dos serviços urbanos mais elementares como saneamento 

básico, rede de esgoto, coleta de lixo e transportes adequados. Este quadro acaba 

comprometendo a baía, pois ela recebe todo o esgoto bruto produzido na Baixada e o 

lixo flutuante trazido pelos rios. A conseqüência deste processo foi a aceleração dos 

processos naturais de assoreamento e dificultando o escoamento de suas águas. 

Além do aumento da intensidade e da freqüência das inundações nas zonas da 

baixada. 

 

Como já citado no item 1.1, São João de Meriti é o município mais populoso na bacia 

da Baía de Guanabara, com 12.427 hab/km2. O município é limitado por dois rios que 

cortam parte da Baixada Fluminense e deságuam na baía, o Rio Sarapuí e o Rio 

Pavuna, responsáveis pelas enchentes nos quinze bairros de São João de Meriti. Nas 

chuvas mais fortes, explodem os casos de leptospirose no município considerado 

pelas autoridades sanitárias como o de população mais doente no Estado. 
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O resultado das inundações é a disseminação de doenças parasitárias e infecto-

contagiosas. A metade dos leitos hospitalares da região é ocupada por pessoas 

afetadas por doenças transmitidas por água contaminada. Há registros - alguns fatais - 

de esquitossomose, leptospirose, gastroenterite, hepatite infecciosa e febre tifóide.4 

Além disto, novas doenças têm surgido no cenário das moléstias infecto-contagiosas, 

como o dengue.  

 

Segundo o artigo “Água, dona de várias vidas” publicado em LIMA, E. P., et. al. (1994), 

a Secretaria Nacional de Saneamento constatou que 65% das internações no país são 

provocados por doenças decorrentes da falta de rede de esgoto. Neste artigo também 

são apresentados dados do Ministério da Saúde de que em cada dez internações de 

crianças em hospitais, sete são devido as péssimas condições ou a inexistência de 

abastecimento de água e esgoto. 

 

A baía é vítima dos dois extremos. Por um lado, os bairros de classe média e alta 

nasceram sobre o aterramento da baía, resultando na destruição de ecossistemas. Os 

viadutos, avenidas e túneis geram também novas agressões. Por outro lado, a 

ocupação desordenada da população de baixa renda, sem saneamento básico, sem 

coleta de lixo, poluindo a baía com esgoto bruto e lixo. 

 

São múltiplos os problemas sociais e ambientais decorrentes do modelo econômico 

adotado no Rio de Janeiro. A Bacia da Baía de Guanabara e o Rio de Janeiro 

acumulam praticamente todas as formas de degradação ambiental: poluição industrial, 

poluição por ausência de redes de esgotos e tratamento adequado para os mesmos, 

poluição por lixo, etc. 

 

Sucintamente, pode-se listar as principais conseqüências da degradação da Baía: 

 

- ocorrência de doenças transmitidas pela água, tais como: esquistossomose, 

leptospirose, hepatite infecciosa, febre tifóide, paratifóide e gastroenterite. 

 

- destruição dos ecossistemas e suas conseqüências no assoreamento crescente da 

baía; 

 

- assoreamento dos rios da região pelo lançamento de lixo e uso indevido de suas 

                                                 
4 Informação retirada da página eletrônica do PDBG http://www.pdbg.org.br/areas_pambientais.html 
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margens como terreno para moradia; 

 

- ocorrência de enchentes catastróficas com interrupção da atividade sócio econômica 

e risco de vida; 

 

- redução da pesca comercial na baía, que decresceu 90% nos últimos anos; 

 

- destruição paulatina dos manguezais, que tiveram sua área muito reduzida (com ¼ 

do que tinha há cem anos), devida a aterros e à extração de madeira; 

 

- violação dos padrões de balneabilidade, em muitas das 53 praias do interior da baía. 

 

Ao longo do processo de ocupação da região da Baía de Guanabara houve um 

descompasso entre o ritmo de crescimento demográfico e urbano e a ampliação da 

infra-estrutura de saneamento necessária para suportar esse crescimento. Para 

harmonizar o processo de urbanização, e torná-lo mais ameno para a baía, era preciso 

um Poder Público presente e atuante durante o período de intensa expansão urbana. 

 

1.4 – A Qualidade da Água na Bacia da Baía de Guanabara: 
 

A vazão e a qualidade de água dos rios afluentes à baía variam no tempo e de acordo 

com as estações do ano. Esses fatores também são influenciados pelas condições de 

precipitação e as flutuações periódicas das correntes de maré. Por outro lado, são 

função da urbanização da bacia e do uso do solo. 

 

Os rios que atravessam as áreas urbanizadas mais densamente povoadas tornaram-

se verdadeiros canais de esgoto a céu aberto. Eles recebem grandes quantidades de 

esgotos domésticos, despejos industriais e lixo. Nesta categoria, estão incluídos os 

afluentes da costa oeste, que vão do canal do Mangue ao canal de Sarapuí, além dos 

rios Alcântara, Mutondo, Bomba e canal do Canto do Rio, na costa leste. 

 

No estudo realizado pelos técnicos da FEEMA de 1990/19975, os rios da sub-bacia 

oeste e a maioria dos rios da sub-bacia leste encontravam-se em situação crítica. Os 

rios da sub-bacia oeste são os mais poluídos, com influências marcantes de esgotos 

                                                 
5 FEEMA, Qualidade da Água da Baía de Guanabara, período de 1990 a 1997, relatório de dezembro, 
1998. 
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sanitários, apresentando condições anóxidas (sem oxigênio), valores muito elevados 

de DBO, nitrogênio e fósforo. Por outro lado, os rios da região norte da bacia 

apresentaram melhores condições de qualidade, à exceção do Canal de Magé que 

apresentou tendência à degradação devido, provavelmente, ao crescimento da 

atividade agropecuária na região. 

 

É na sub-bacia oeste que estão localizados os pontos mais críticos de poluição: os 

canais entre a Ilha do Governador e a Ilha do Fundão. Nestes canais estão os mais 

altos níveis de carga orgânica da baía. A qualidade da água com oxigênio abaixo de 1 

mg/l, DBO de até 50 mg/l e elevados níveis de nutrientes e coliformes fecais. Isto se 

dá devido aos lançamentos extremamente altos de efluentes brutos ou parcialmente 

tratados, provenientes das áreas industriais e residenciais de baixa renda nas áreas 

ao norte do Município do Rio de Janeiro. A qualidade de água nesta área é similar à 

dos esgotos sanitários parcialmente tratados. 

 

A superfície das águas é poluída por óleo e lixo. Não há influência dos movimentos de 

maré nesta área, devido ao intenso assoreamento que reduziu a largura e a 

profundidade dos canais. Em períodos de maré baixa, estes canais chegam a exalar 

odores desagradáveis, típicos de corpos d’água em processo de anaerobiose. Nas 

imediações do Caju e da Ilha do Governador, por exemplo, os níveis de oxigênio 

dissolvido chegam a valores muito baixos, o que explica a quase ausência de vida 

aquática.  

 

O Rio Alcântara, por exemplo, de vazão muito pequena (cerca de 0,1 m3/s), sofre 

impacto bastante significativo em função do lançamento dos efluentes líquidos de uma 

indústria de laticínios. Os rios mais poluídos são utilizados somente para lançamento 

de despejos industriais, único uso possível com esta qualidade de água tão ruim. Para 

os demais rios, menos degradados, a manutenção de usos mais nobres, incluindo o 

uso de preservação de flora e fauna, deve ser realizada pelo Poder Público, buscando-

se, como meta principal, a preservação do ecossistema da Baía de Guanabara.  

 

O rio Guapi-Macacu tem a melhor qualidade de água na bacia e é fonte de 

abastecimento público de Niterói e São Gonçalo, com captação no Canal de Imunana 

(Estação de Laranjal). Nessa região, localiza-se a maior área de manguezais da Baía 

de Guanabara, englobando as desembocaduras dos rios Guapi-Macacu, Cacerebu e 

Guaxindiba. 



 21 

1.5 – A Qualidade da Água da Baía de Guanabara 
 

A qualidade das águas da baía vem sofrendo processo de deterioração desde a 

década de 60. No final dos anos 70, já era relativamente ruim. Os últimos vinte anos 

trouxeram mais deterioração. A comparação entre os resultados das campanhas de 

monitoramento da FEEMA, realizadas entre 1975 e 1992, gerou constatações 

importantes que evidenciam a degradação da baía. Estas constatações, apresentadas 

no Relatório PDBG/FEEMA de fevereiro/1997, são as seguintes: 

 

1) O nível médio de DBO aumentou de 2,5 mg/l para 4 mg/l na estação seca, e de 2,3 

mg/l para 6,3 mg/l na estação de chuvas; 

 

2) O nível médio de coliformes fecais totais passou de 788 para 3.000 coliformes por 

100 ml, na estação de chuvas; 

 

3) A transparência das águas diminuiu, em média, 0,5 metro em todos os pontos 

monitorados. 

 

4) A mudança mais significativa ocorreu no nível médio de clorofila, que aumentou de 

3,7 para 38,7 ug/l na estação seca; e de 4,8 para 40,8 Mg/l na estação de chuvas, 

embora a composição do fitoplancton tenha permanecido mais ou menos inalterada. 

Isto indica o aumento de produtividade primária e da eutroficação, que ocorre 

principalmente no fundo da baía. 

 

De um modo geral, os dados disponíveis mostram que a qualidade de água da 

baía varia significativamente com as condições de maré e com as condições 

meteorológicas. As distribuições observadas para os parâmetros de qualidade de água 

variam bastante.  

 

Correlacionando-se os resultados de medições da baía com os dos rios chega-se 

a conclusão de que a poluição é significativa nas áreas de baixa circulação e perto da 

foz dos rios com elevada carga poluidora, principalmente de esgotos domésticos. Em 

geral, a qualidade de água é pior na estação chuvosa que na estação seca. As 

concentrações de matéria orgânica, nutrientes e coliformes fecais são mais baixas nas 

camadas de fundo e na região que se estende da boca da baía até a região norte-
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nordeste. Estas concentrações são mais altas na área oeste, interior à baía, no canal 

entre as ilhas do Governador e do Fundão e o continente e na enseada de Jurujuba. 

 

Considerando-se a Baía de Guanabara como um todo, a tendência mais crítica tem 

sido o rápido crescimento de algas. A baía apresenta problemas sérios de 

eutroficação. As elevadas cargas de bactérias, matéria orgânica e nutrientes vem 

contribuindo para agravar o processo de degradação ambiental do ecossistema da 

baía, especialmente nas áreas oeste e noroeste. O alto grau de eutroficação tem se 

estendido das regiões oeste e noroeste, altamente urbanizadas, que já se encontram 

em estado crítico, para outras regiões, ameaçando a qualidade de água de toda a 

baía. Nestes últimos anos, a deterioração da qualidade de água em termos de DBO, 

coliformes e clororofila-a foi mais significativa na parte nordeste, que, entretanto, ainda 

tem uma qualidade melhor que as áreas noroeste e oeste. Pequenas melhorias podem 

ser observadas somente na parte sul da baía, que se beneficiou dos investimentos no 

passado em sistemas de coleta e tratamento de esgotos, principalmente o emissário 

de lpanema. 

 

Um dos indicadores principais para a caracterização do ambiente, na situação atual da 

Baía de Guanabara, é a salinidade, cujas variações ilustram o grau de diluição entre 

as águas oceânicas e as águas dos rios afluentes. Os últimos com a contribuição 

antrópica (doméstica e industrial), verifica-se que a maioria das variáveis é 

correlacionada significativamente com a salinidade. Tanto o ortofosfato quanto o 

nitrogênio amoniacal (N-amoniacal) têm comportamento similar em relação à 

salinidade, com uma correlação negativa. Nas regiões de alta salinidade, no canal 

principal da baía, os teores de ortofosfato e N-amoniacal permanecem baixos, 

indicando uma capacidade de assimilação elevada. Por outro lado, nos pontos de 

amostragem localizados próximo à margem oeste, ocorre um aumento destes 

nutrientes com a queda da salinidade, confirmando maior degradação e poluição 

recente. 

 

De uma forma resumida, a região mais interna à Baía de Guanabara está funcionando 

hoje como uma lagoa de estabilização (com baixos níveis de oxigênio). As áreas 

noroeste e sudoeste operam como uma lagoa facultativa, onde a presença de oxigênio 

é facultativa. Por outro lado, a área nordeste, menos poluída, estaria funcionando 

como uma lagoa aeróbica (com boa quantidade de oxigênio). 
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Um outro aspecto, igualmente importante, da degradação da qualidade de água da 

Baía é a acumulação de fósforo, nitrogênio e metais pesados nos sedimentos de 

determinadas áreas. O resultado é a liberação contínua desses materiais para a água, 

por muito tempo, mesmo após a redução dos lançamentos diretos de poluição.  

 
Nesse sentido cabe destacar a pesquisa sobre a carga de metais pesados lançada na 

Baía, citada em LIMA, E. P., et. al. (1994) e realizada pela equipe do professor Luiz 

Drude de Lacerda, professor titular do Departamento de Geoquímica da Universidade 

Federal Fluminense. Nesta pesquisa, o professor constata que apesar da carga de 

metais lançada na baía, os organismos permanecem com níveis de concentrações de 

metais semelhantes aos encontrados em espécies que habitam litorais não 

contaminados. A explicação para este fenômeno, segundo o Professor Drude, é que a 

alta carga de esgotos lançada na baía faz com que o consumo de oxigênio seja 

grande. O resultado disso é que a maior parte do fundo da baía fica anóxica (sem 

oxigênio). Assim, os metais ficam retidos nos sedimentos, principalmente na forma de 

sulfetos, que são compostos metálicos muito estáveis na ausência de oxigênio. Essa 

seria a explicação do porque os organismos têm poucos metais. 

 
Esta explicação traz consigo uma previsão preocupante. Quando a baía estiver 

despoluída, e as águas do fundo da baía estiverem oxigenadas, os compostos de 

sulfetos perderão a estabilidade e liberarão os metais para a coluna d’água, 

contaminando os organismos. Segundo o pesquisador, o que comprova sua pesquisa 

é que na Baía de Sepetiba há contaminação da fauna e flora. Lá, as concentrações de 

metais nos sedimentos são mais baixas do que as encontradas na baía da 

Guanabara. Porém, como o sistema em Sepetiba não tem contaminação de esgoto e 

a água é transparente e oxigenada, os metais são liberados para a coluna d’água, 

provocando a contaminação dos organismos. 

 

A contaminação de metais nos sedimentos é algo preocupante, que precisa de 

atenção do Poder Público. Se a baía está poluída com alta carga orgânica, os metais 

permanecem nos sedimentos e não contaminam a cadeia alimentar, não afetando 

assim o trabalho dos pescadores. Se a baía volta a ter níveis ideais de oxigênio e 

baixos níveis de carga orgânica, todos os metais acumulados nos sedimentos seriam 

liberados para a coluna d’água, sendo absorvidos pela cadeia alimentar e atingindo a 

população (que consumiria peixes contaminados com metais). Este problema merece 

atenção do Governo para, junto com os pesquisadores das universidades, descobrir 

uma solução para a saúde da população e para a baía.  
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1.6 – A importância da despoluição da Baía de Guanabara 
 

A acentuada degradação do meio ambiente observada na bacia hidrográfica da Baía 

de Guanabara nas últimas décadas tem prejudicado seriamente a qualidade de vida 

dos seus habitantes principalmente os de baixa renda. A poluição ambiental de toda a 

região da baía afeta negativamente o meio ambiente, a saúde da população, bem 

como a sua economia a qual depende em boa parte do aproveitamento dos recursos 

naturais da região. 

 

A insuficiência dos sistemas de saneamento básico ainda continua a afetar a saúde e 

o bem-estar da população e as condições de qualidade dos recursos ambientais na 

Bacia da Baía de Guanabara. Um programa de saneamento básico é, portanto, 

primordial para a saúde da população que mora em torno da Baía de Guanabara. 

 

Observa-se no balanço histórico, que o poder público, diretamente ou por meio de 

concessões, foi o principal agente responsável pela destruição física da Baía de 

Guanabara (Amador, 1997). Iniciou-se com a extração do pau-brasil até os últimos 

aterros da Baía, objetivando a construção da Linha Vermelha. O atual modelo de 

desenvolvimento econômico, especialmente urbano e industrial, é responsável pela 

poluição das águas e sedimentos da baía. A pobreza em seu quadro de miséria 

explícita, longe de ser o responsável pela degradação da Baía, é vítima e 

conseqüência dos modelos perversos de desenvolvimento que a destruiu (Amador, 

1997). 

 

A condição atual de degradação da baía se tornou um problema ambiental e social, 

que deve ser gerenciado em conjunto. O desenvolvimento dos sistemas de 

esgotamento e tratamento de efluente doméstico da bacia e urbanização com 

abastecimento de água nas moradias da população de baixa renda devem ser 

planejados de forma associada. Segundo Vilmar Berna, “a Ecologia de Terceiro 

Mundo é saneamento”. Se saneamento incluir além do tratamento do esgoto e do 

abastecimento de água também a urbanização das favelas e o gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados nestes locais, boa parte do lançamento de poluição na baía 

estará resolvida. 
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Capítulo 2: O Sistema Estadual de Meio Ambiente 
 

Os instrumentos legais utilizados pelo órgão ambiental de controle no Estado do Rio 

de Janeiro são descritos neste capítulo. A compreensão destas ferramentas torna-se 

essencial para a percepção do aparato legal existente quando da assinatura do 

contrato com as agências financiadoras e da execução do Programa de Despoluição 

da Baía e da Guanabara. A estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente é 

resumidamente apresentada, com seus vínculos em relação à Política Nacional de 

Meio Ambiente definida pela Lei 6938. 

 

2.1 – A estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente: 
 

A primeira secretaria exclusiva para o meio ambiente no Estado, a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro 

(SEMADS6), foi criada pelo Decreto nº 9.847, de 15 de março de 1987. A competência 

da nova Secretaria era formular, coordenar e executar a política estadual de meio 

ambiente. Para tal cabia-lhe, diretamente ou através dos órgãos e entidades 

vinculados as seguintes tarefas: 

 

I - promover, supervisionar, coordenar e executar programas, projetos e 

atividades oficiais relacionados ao meio-ambiente; 

 

II - identificar os recursos naturais do Estado, com vistas à execução de 

políticas preservacionistas; 

 
III - promover e executar estudos e pesquisas no domínio de preservação 

ambiental; 

 
IV - implantar e administrar as unidades de conservação da natureza, 

instituídas pelo Estado; 

 
V - realizar atividades educativas relacionadas à conservação da natureza; 

 
VI - exercer o poder de política ambiental, através do licenciamento e controle 

de atividades reais ou potencialmente poluidoras e da aplicação de penalidades por 

infrações à legislação ambiental; 
                                                 
6 Informações extraídas da página de internet da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, http://www.semads.rj.gov.br. 
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VII - estabelecer normas e padrões ambientais, que terão vigência no território 

do estado; 

 
VIII - prestar serviços relacionados ao controle da poluição; 

 
IX - colaborar com as autoridades federais, estaduais e municipais na 

execução de providências conjuntas, relativas ao controle da poluição e preservação 

dos recursos naturais; 

 
X - representar nos órgãos estaduais competentes, visando obter 

responsabilidade civil penal dos causadores de danos ao meio ambiente; 

 
XI - promover a divulgação periódica das informações referentes à qualidade 

ambiental do Estado; 

 
XII - gerenciar os recursos hídricos do Estado; 

 
XIII - operar a rede hidrometeorológica e proceder estudos hidrológicos visando 

o conhecimento do potencial hídrico do Estado; 

 
XIV - executar obras de drenagem visando a recuperação de bacias fluviais e 

lacustres no tocante ao controle de cheias, de erosão e regularização do regime 

fluvial; 

 
XV - recuperar e conservar os sistemas estaduais de drenagem rural e urbano 

tornados insuficientes em seu comportamento hidráulico e funcional; 

 
XVI - exercer o poder de política administrativa sobre as terras marginais e 

sobre os álveos dos cursos ou coleções de águas estaduais. 

 
Em primeiro de janeiro de 1995, houve nova reestruturação administrativa do Estado, 

feita através do Decreto nº 21.258, no qual a Secretaria Estadual Meio Ambiente (atual 

SEMADS) passou a ter as seguintes entidades vinculadas: 
 

• Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF); 

 
• Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA); 

 
• Departamento de Recursos Minerais (DRM); e 

 
• Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA). 
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O Instituto Estadual de Florestas foi criado pela Lei nº 1.071, de 18/11/86, mas sua 

implantação só ocorreu com o Decreto nº 10.893, 22/12/87. Em 07/06/88, a Lei nº 

1.315 instituiu a Política Florestal do Estado e autorizou o poder executivo a 

transformar o IEF em Fundação, o que foi feito pelo Decreto nº 11.782 de 28/08/88, 

que também aprovou seu Estatuto.  

 
Entre as principais atribuições do IEF, pode-se destacar: 

. a fiscalização dos desmatamentos, queimadas e da caça e pesca predatória; 

. a promoção do reflorestamento ecológico e econômico; 

. a administração de Unidades de Conservação e de Hortos florestais; 

. monitoramento da cobertura vegetal do estado; 

.a disseminação da Educação Ambiental, além do desenvolvimento e 

orientação da pesquisa florestal. 

 

A Criação da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas se deu em 24 de 

março de 1975, por meio do Decreto Lei nº 39. O órgão tem personalidade jurídica de 

direito público, autonomia administrativa e financeira e com atribuição de executar 

obras de controle de cheias, de regularização de dragagem de rios e lagoas sob 

domínio do Estado do Rio de Janeiro. Além dos créditos orçamentários que lhe forem 

transferidos pelo Estado, bem como as receitas que lhe são inerentes como autarquia, 

são recursos específicos da SERLA: 

I - o produto da concessão de retirada de areia de cursos d'água sob sua 

jurisdição; 

II - os valores correspondentes à prestação de serviços de sua competência a 

instituições públicas ou privadas; e, 

III - o produto das multas que impuser com base na sua legislação específica. 

 

O Departamento de Recursos Minerais é uma autarquia criada pelo Decreto-Lei nº 

201/75. Em 1995 sua vinculação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA, 

atual SEMADS) trouxe-lhe novas atribuições, especialmente sua integração à Política 

Estadual de Controle Ambiental, que compreende o conjunto de diretrizes 

administrativas e técnicas destinadas a fixar a ação governamental no campo da 

utilização racional dos recursos naturais do Estado.  

 

Em 1o de janeiro de 1999, o DRM/RJ teve sua vinculação alterada para a recém-criada 

Secretaria de Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo (SEINPE).  
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O DRM/RJ tem por finalidade promover o desenvolvimento do setor mineral do Estado 

e é responsável pelos serviços de registro, orientação, acompanhamento e 

fiscalização das atividades de extração mineral e da utilização de aqüíferos 

subterrâneos. Atua junto às empresas produtoras e consumidoras de bens minerais, 

órgãos públicos, municípios e a sociedade em geral, visando apoiar a mineração em 

moldes racionais, agindo como interface entre este setor produtivo e os conflitos 

decorrentes da atividade mineradora. Atua, também, na divulgação da geologia e dos 

recursos minerais do RJ, inclusive junto à programas de Educação Ambiental. 

 

Como membro da CECA - Comissão Estadual de Controle Ambiental, o DRM/RJ 

exerce a fiscalização da atividade, emite parecer prévio à adoção de qualquer 

deliberação do Colegiado no que se refere à utilização racional de recursos minerais, 

assim como dá parecer técnico nos processos de Licenciamento Ambiental de 

atividades que visem a exploração de recursos minerais. Em agosto de 1994, deu-se 

início aos procedimentos administrativos para concessão do Certificado de Registro 

Mineral às empresas que exploram e/ou beneficiam recursos minerais, condição para 

que obtenham sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado. 

 

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, instituída pelo Decreto Lei nº 

39 de 24/03/75, é órgão de direito privado, vinculada à atual Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A estrutura desta Fundação e suas 

atribuições serão detalhadas mais adiante no item 2.2. 

 

Além dessas instituições vinculadas, compõem o sistema os seguintes Órgãos 

Colegiados: 

 
- Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA): instituída pelo Decreto-Lei nº 

39 de 24/03/75 e com competência definida por meio do Decreto Lei nº 134, de 

16/06/75. A comissão deve propor ao Secretário de Estado de Meio Ambiente as 

medidas recomendadas pela FEEMA para utilização racional do meio ambiente. 

Recorrendo sempre ao parecer técnico da FEEMA, a CECA exerce o poder de polícia, 

no controle e na proteção ambiental no território do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Entre outras funções, ela autoriza, através de licenças, a instalação de atividades 

potencialmente poluidoras, aplica multas a quem se opõe ou dificulta as providências 

destinadas a proteger o meio ambiente e pode propor interdições parciais ou integrais 

(FEEMA, 1979).  
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O Decreto 21.287, de 23/01/1995, fez algumas alterações estruturais na CECA, sendo 

a mais importante a criação de duas câmaras: a Câmara de Normalização e a Câmara 

de Licenciamento e Fiscalização. O Decreto define que o Secretário de Estado de 

Meio Ambiente é o presidente da Câmara de Normalização e o Sub-Secretário preside 

a Câmara de Licenciamento e Fiscalização. 

 

O regimento interno da CECA, aprovado pela Resolução SEMA 130, de 25/01/1996 e 

alterado pela Resolução SEMADS, de 24/03/1999, define sua composição e a 

organização. De acordo com ele, compõem o plenário da CECA é formado pelo 

presidente da CECA, pelo Secretário de Meio Ambiente, pelo Sub-Secretário de Meio 

Ambiente, pelo presidente da FEEMA, pelo presidente do IEF, pelo presidente da 

SERLA, por um representante da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, por um representante da Secretaria de 

Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, por um representante da Secretaria de 

Estado, Energia, da Indústria Naval e Petróleo, por um representante da Secretaria de 

Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento Interior, 

representante do Departamento de Recursos Minerais, por representante da 

Procuradoria Geral do Estado e por representante do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

 

- Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA: instituído pelo Decreto 9.991, 

de 05/06/1987, é o órgão deliberativo e normativo do sistema, presidido pelo 

Governador e integrado por representação paritária de órgãos da administração 

pública do Estado, de órgãos federais e entidades civis. É encarregado de estabelecer 

as diretrizes da Política Estadual de Controle Ambiental e de orientar o Governo do 

Estado na defesa do meio ambiente, na preservação dos bens naturais e na 

formulação de estratégias para promoção da melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 

A criação do CONEMA foi ratificada pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

promulgada em 05/10/1989, que incluiu no artigo 261, entre as incumbências do Poder 

Público, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, de composição paritária, no qual 

participariam os poderes executivo e legislativo, comunidades científicas e 

associações civis, na forma da lei. 
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O CONEMA possui sete câmaras técnicas: Planejamento Ambiental, Qualidade 

Ambiental, Águas, Biodiversidade, Energia e Transporte, Mineração e 

Acompanhamento da Implementação da Agenda 21 no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro. Estas câmaras têm competência para assessorar o planejamento, a formação 

de políticas, a normalização e análise de problemas emergentes no âmbito do 

conselho. O CONEMA ainda pode criar grupos de trabalho, cuja composição, prazo de 

duração e objetivos são definidos quando de sua criação. 

 

- Fundo Estadual de Controle Ambiental (FECAM): destina-se ao financiamento de 

programas e projetos de apoio à execução da Política Estadual de Controle Ambiental. 

Seus recursos são constituídos, principalmente, pelo produto das multas e 

indenizações do setor e pela utilização dos chamados recursos ambientais, com parte 

substancial constituída pelos “royalties” do petróleo. 

 

2.2 – A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA): 
 

Como já mencionado, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, 

instituída pelo Decreto Lei nº 39 de 24/03/75, é organismo de direito privado, vinculada 

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A estrutura 

organizacional da FEEMA é apresentada na Figura 2.1. 

 

Muitos eventos importantes influenciaram sua criação como a Conferência de 

Estocolmo e suas recomendações (1972), a criação da Secretaria Especial de Meio 

Ambiente, do Ministério do Exterior e a fusão dos Estados da Guanabara e Rio de 

Janeiro, também em 1975. 

 

A FEEMA foi constituída a partir de várias instituições relacionadas ao meio ambiente, 

existentes tanto no Estado da Guanabara quanto no antigo Estado do Rio de Janeiro, 

como o Instituto de Engenharia Sanitária e o Instituto de Conservação da Natureza. 

 

A FEEMA atua como órgão técnico e executor da Política Estadual de Controle 

Ambiental, competindo-lhe: 

 
- a pesquisa, o controle ambiental, o estabelecimento de normas e padrões, a 

elaboração de projetos interdisciplinares de pesquisa, o treinamento de pessoal e a 

prestação de serviços e orientação técnica ao público, visando à utilização racional do  

meio ambiente;
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Figura 2.1 – Organograma simplificado da FEEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 
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- proporcionar apoio técnico a CECA para o exercício de suas funções 

 

- sugerir a CECA medidas necessárias ao controle da poluição e a proteção ambiental; 

 

- exercer, em nome da CECA, a fiscalização do cumprimento das normas sobre 

controle da poluição ambiental no Estado, inclusive das normas federais, mediante 

convênio. 

 

Destacam-se entre as tarefas atribuídas a FEEMA, o controle da potabilidade da água 

distribuída e da qualidade do ar, o exame periódico dos efluentes líquidos industriais e 

das emissões atmosféricas. Para tanto, a FEEMA pode exigir das pessoas físicas ou 

jurídicas, inclusive órgãos da administração pública, que exibam seus planos, projetos 

e dados característicos se, a seu critério, forem causadores ou potencialmente 

causadores de poluição. 

 

Criada como fundação, a FEEMA tem a maior parte dos seus recursos (mais de 90%) 

provenientes de dotação do Estado, além de produzir receitas que são contabilizadas 

na caixa única do Estado. 

 

Após a criação em 1975, a FEEMA ampliou o campo de ação para gerenciamento 

ambiental, incluindo ao controle de água e ar, a preservação da fauna, flora e solo, a 

pesquisa e a educação ambiental. 

 

Em 1983, a FEEMA teve a primeira alteração em sua estrutura, com o 

desmembramento de dois departamentos e uma divisão. A partir de então, as áreas 

de gerenciamento de resíduos, os mecanismos relacionados ao atendimento de 

acidentes, a análise de riscos e o controle de vetores passaram a integrar a atividade 

de controle e, posteriormente, a atividade de licenciamento. 

 

2.3 – Os instrumentos de controle industrial na Política Ambiental Estadual: 
 

São vários os instrumentos de controle para a execução da Política Ambiental do 

Estado. Os técnicos da FEEMA utilizam os instrumentos e a base legal pertinente, 

bem como dos procedimentos institucionais para aplicação do controle ambiental de 

tais instrumentos e normas legais classificados de acordo com sua natureza e origem, 

específicos do sistema ambiental do Estado do Rio de Janeiro ou de outras instâncias. 
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É feita a seguir uma breve descrição destes instrumentos e seus fundamentos legais. 

 

Para executar as ações de controle, na FEEMA realiza-se intenso trabalho de 

elaboração de normas, diretrizes e instruções técnicas, para fundamentar os trabalhos. 

 

2.3.1 – A legislação sobre licenciamento ambiental: 
 

A legislação ambiental brasileira criou o Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras (SLAP) – através da Lei nº 6.938, de 31.08.81 - pelo qual toda atividade 

potencialmente poluidora ou degradadora precisa ter licença ambiental.  

 

O licenciamento é parte integrante do processo de controle ambiental, que não se 

esgota com a concessão da licença de operação do empreendimento, mas monitora e 

acompanha seu funcionamento. A licença ambiental é o documento no qual o 

empreendedor assume compromissos e responsabilidades para com a qualidade 

ambiental no local em que se instala. 

 

O artigo nº 10 da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, prevê que “a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 

os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA – sem prejuízo de outras licenças exigíveis”. 

 

Na alteração da Lei nº 6.938/81 efetuada pela Lei nº 7.804/89, foi introduzido o §4º no 

Artigo nº 10, de seguinte teor: “Compete ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA o licenciamento de atividades e obras com 

significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional”. Com isso, procurou-

se dar uma nova conotação à presença federal no meio ambiente; deixando o caráter 

geral da supletividade de atuação do IBAMA. 

 

A atuação supletiva do IBAMA deve ocorrer, principalmente, em duas situações: se o 

órgão estadual ambiental for incapaz ou se o órgão permanecer omisso. Esta atuação 

do IBAMA justificava-se pela inexistência de quadros funcionais e para possibilitar que 

os Estados tomassem à frente a gestão ambiental. 
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No SISNAMA os Estados não estão obrigados a abdicar de suas competências frente 

aos órgãos ambientais da União, podendo, contudo, voluntariamente aderir a um 

sistema de cooperação administrativa. Existirão atividades e obras que terão 

importância ao mesmo tempo para a União e para os Estados, e nesse caso, poderá 

haver duplicidade de licenciamento (MACHADO, 2000).7 Isso contraria o Artigo nº 8 da  

Lei 8028, de 12/04/90 que diz que compete ao CONAMA estabelecer, mediante 

proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades, efetiva ou 

potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo 

IBAMA. 

 

Essa possibilidade de intervenção do IBAMA no licenciamento, diante do seu caráter 

incerto e subjetivo, não está sendo eficaz para a proteção do meio ambiente. A licença 

deve ser concedida pelos Estados e o processo de licenciamento deve ser 

supervisionado pelo IBAMA 

 

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, foi criada para definir as 

competências de licenciamento, determinando que atividades estão sujeitas ao 

licenciamento ambiental e quais as competências deste licenciamento (entre IBAMA, 

órgãos estaduais e municipais), deliberado em seu artigo 4º. 

 

Segundo a Resolução CONAMA 237, compete ao IBAMA o licenciamento ambiental 

de atividades localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; 

em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União; atividades 

localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; atividades cujos impactos 

ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais 

Estados; empreendimentos destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 

transportar, armazenar e dispor de material radioativo, em qualquer estágio, ou que 

utilizem a energia nuclear em qualquer de suas formas ou aplicações, mediante 

parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear e o licenciamento de bases ou 

empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. 

 

De acordo com a resolução, compete ao órgão ambiental estadual o licenciamento das 

atividades localizadas ou desenvolvidas em mais de um Município ou em entidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; localizadas ou desenvolvidas 

                                                 
7 (MACHADO, 2000) – Direito Ambiental Brasileiro – 8ª edição – página 245. 
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nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente 

relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771 de 15.09.1965. Além de todas as que assim 

forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; atividades cujos 

impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 

Municípios e os licenciamentos de atividades delegados pela União ou ao Distrito 

Federal, por instrumento legal ou convênio. 

 

E por fim, compete ao órgão ambiental municipal, o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.  

 

A resolução 237, ao redefinir competência de licenciamento entra em conflito com o 

Inciso I, do Artigo 8º, da 6938, que na sua redação deixa claro a diferença entre a 

instituição de normas e critérios para o licenciamento e a atribuição de competência 

para os entes federativos licenciarem. Somente uma Lei Federal poderia alterar essas 

competências. A Resolução 237, portanto, invade a competência e quebra a 

hierarquia administrativa, sugerindo a inconstitucionalidade dos seus Artigos 4º e 7º. 

(vide figura 2.1). 

 

 

Ainda que sujeita a questionamentos jurídicos quanto à sua constitucionalidade, essa 

resolução representa um refinamento na aplicação do instrumento de licenciamento no 
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Brasil. Ela facilita a atuação dos órgãos ambientais estaduais e ajuda a organizar a 

participação dos municípios no SISNAMA. 

 

A Resolução 237 especifica as competências do IBAMA, dos órgãos ambientais 

estaduais e municipais e postula que haverá um único nível de competência para cada 

empreendimento, o que já não ocorre com a Lei nº 6.938, de 31.08.81. 

 

De fato, as atividades que provoquem impactos locais poderiam ser licenciadas pelos 

municípios, com ganhos de tempo para o empreendedor, agilidade e 

desburocratização. O órgão ambiental estadual deveria capacitar e orientar os 

municípios para que assumam o licenciamento de sua competência. 

 

Os municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo e Rio de Janeiro, por exemplo, já 

estão se estruturando para realizar o cadastro técnico de atividades poluidoras, sendo 

que Duque de Caxias está adiantado neste processo. O município já realizou seu 

cadastramento ambiental. A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

poderia, portanto, repassar para o controle municipal o licenciamento de atividades 

menos impactantes e de menor porte. O Estado realizaria somente o licenciamento de 

atividades mais significativas, que causem grandes impactos ambientais e precisem 

de maiores cuidados por parte do órgão de controle.  

 

Cabe observar, entretanto, que a municipalização do licenciamento ambiental não 

seria fácil já que muitos não dispõem de recursos financeiros e alguns deles poderiam 

usar de forma ineficiente o controle ambiental, aumentando a receita ou emprego, 

sacrificando o meio ambiente. 

 

O licenciamento ambiental deve ser integrado, não submetendo o empreendedor a 

uma burocracia desnecessária na obtenção de autorizações em diversos órgãos, o 

que torna o processo moroso e caro. Deve haver uma integração entre as esferas 

federal, estadual e municipal. O Estado e o Governo Federal não podem conceder 

licença para o empreendimento sem a prévia declaração dos municípios de que o 

mesmo está em conformidade com as normas municipais. 

 

A fiscalização pode e deve ser realizada pelas três esferas de controle ambiental. 

Porém, é necessário que haja um conselho gestor que atue efetivamente, integrando 

as ações de fiscalização e licenciamento federal, estadual e municipal. Hoje isto não 
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ocorre, deixando as empresas desorientadas quanto às competências de fiscalização 

e licenciamento destes órgãos. 

 

A FEEMA, apesar de todos os problemas, ainda é o órgão de referência no controle e 

licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro. 

 
2.3.2 - Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP): 
 

É o principal instrumento de execução da política ambiental. De acordo com a Lei nº 

6.938 de 31/08/81, todas as pessoas físicas ou jurídicas estão sujeitas ao 

licenciamento, inclusive os órgãos de administração pública, que estiverem ou vierem 

a se instalar no País, e cujas atividades, de qualquer natureza, possam causar efetiva 

ou potencialmente, qualquer forma de poluição. O Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, foi instituído por meio 

do Decreto-Lei nº 1633, de 21/12/77.  

 

Para efeito do SLAP, considera-se meio ambiente todas as águas interiores ou 

costeiras, superficiais ou subterrâneas, o ar e o solo que envolvem os organismos, 

nestes incorporados a matéria, a energia e os seres vivos associados. 

 

O processo de licenciamento instituído pelo SLAP realiza-se em três etapas 

correspondentes às fases de implantação da atividade, cabendo para cada uma delas 

um tipo de licença. Dessa forma, o Estado pretende não somente a perfeita efetivação 

dos objetivos de controle ambiental, mas também evitar gastos adicionais com 

eventuais correções dos projetos para adequá-los às exigências do SLAP. As três 

etapas deste processo de licenciamento escalonado são as seguintes: 

 

 - Licença Prévia – LP: expedida na fase inicial do planejamento da atividade, 

ainda em projeto sem detalhamento de aspectos relativos ao processo industrial a ser 

utilizado, localização ou métodos de tratamento do efluente. Seu objetivo é possibilitar 

o levantamento das condições para que o empreendimento seja instalado com 

segurança e sua concessão implica no compromisso da empresa poluidora de manter 

o projeto final compatível com as condições de deferimento da licença. Prazo de 

validade mínimo de dois anos e máximo de três anos. 

 

 - Licença de Instalação - LI: expedida com base no projeto executivo final. O 
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interessado deve requerer licença de instalação, antes da implantação do 

empreendimento, já com os dispositivos de proteção ao meio ambiente identificados e 

especificados. A Licença de Instalação tem caráter obrigatório. A obtenção da mesma 

implica, por parte do interessado, na manutenção das condições previstas em projeto 

ou da comunicação de eventual alteração. Prazo de validade mínimo de três anos e 

máximo de seis anos. 

 

 - Licença de Operação – LO: expedida com base em vistoria, teste de 

operação ou qualquer meio técnico de verificação. Deve ser solicitada tanto para as 

novas atividades quanto para os projetos já implantados antes da instituição do SLAP. 

Sua concessão autoriza a entrada em funcionamento da atividade poluidora e seus 

adequados equipamentos antipoluição. A continuidade da operação da atividade está 

condicionada ao cumprimento das condições de validade (restrições) da LI ou da LO. 

Prazo de validade mínimo de cinco anos e máximo de dez anos. 

 

Os prazos serão válidos somente se mantidas todas as condições especificadas 

quando da expedição das licenças. 

 

A Norma Administrativa nº 935 uniformiza a nomenclatura dos documentos 

empregados na fiscalização e penalização previstos no SLAP e define a seguinte 

conceituação: 

 

– Notificação: documento pelo qual se dá a terceiros ciência de alguma 

ocorrência, fato ou ato, que se praticou ou se deseja praticar; 

 

-- Intimação: documento, emitido por autoridade competente, que tem por 

objetivo levar ao conhecimento do interessado uma ocorrência, a fim de que o 

intimado possa determinar-se a cumprir o solicitado no documento, segundo as regras 

prescritas na Legislação, ou fique sujeito às sanções nela cominadas. 

 

-- Auto de Constatação: documento que tem como objetivo atestar o 

descumprimento por determinada pessoa de lei, regulamento ou intimação, podendo 

dar origem ao Auto de Infração. 

 

-- Auto de Infração: documento pelo qual a autoridade competente 

(CECA) certifica a existência de uma infração à Legislação, caracterizando 
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devidamente a mesma e impondo, de forma expressa, penalidade ao infrator. 

 

A Lei Estadual 3.467, de 14/09/2000, dispõe sobre as sanções administrativas 

derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado. Esta lei considera como 

infração administrativa ambiental toda ação ou omissão dolosa ou culposa que viole 

as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente. As infrações administrativas ambientais serão punidas como sanções, 

observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, que podem ir da advertência, 

multa simples ou multa diária até a interdição do estabelecimento ou restritiva de 

direitos. Os Autos de Constatação dados pela FEEMA, que resultam em Autos de 

Infração, na CECA, são aplicados, desde 14/09/2000, com base nesta lei, com valores 

de multas de R$ 50,00 a R$ 50 milhões. 

 

2.3.3 - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA): 
 

Em atendimento as determinações da Resolução CONAMA nº 001, de 21/01/1986, o 

EIA integrou-se ao SLAP do Estado e aos planos e programas de ação, não sujeitos a 

este sistema. Assim foi criada, em 1986, a Diretriz DZ-041 – “Diretriz para 

Implementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de 

Impactos Ambiental (RIMA)”, que já está na 13º revisão aprovada por Deliberação 

CECA nº 3.663, de 28/08/1997. A mesma determina a abrangência, os procedimentos 

e os critérios para elaboração do EIA e do respectivo RIMA, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Na Diretriz 041 da FEEMA, o EIA é considerado como o conjunto de atividades 

técnicas e científicas destinadas à identificação, previsão e valoração dos impactos e a 

análise das alternativas. O estudo é realizado e apresentado em forma de relatório, de 

acordo com os critérios estabelecidos na Diretriz e com orientações específicas da 

FEEMA. O RIMA torna-se o documento que reúne as conclusões do EIA. A 

denominação, anterior a Diretriz, de Relatório de Influência no Meio Ambiente foi 

substituída, por força de adoção em esfera federal, pela expressão Relatório de 

Impacto Ambiental contida no Decreto 88.351, de 01/06/1983. 

 

A Lei Estadual 1.356, de 03/10/1988, dispõe sobre os procedimentos vinculados à 

elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. A Lei Estadual 
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2.535, de 08/04/1996, acrescenta dois parágrafos ao Artigo 1º da Lei 1.356, 

específicos para atividades minerárias. 

 

A Deliberação CECA nº 2.555, de 26/11/1991, regulamenta a realização de audiências 

públicas, como parte do processo de licenciamento de atividades poluidoras sujeitas à 

apresentação de EIA/RIMA. 

 

2.3.4 – Zoneamento Industrial: 
 

A definição, Zoneamento Industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, partiu 

de estudo iniciado em 1976 pela Fundação para o Desenvolvimento da Região 

Metropolitana – FUNDREM – resultando na Lei Estadual nº 466 de 21/10/1981. 

Posteriormente, para sua efetiva implantação foi criada a Portaria do Conselho 

Deliberativo da Região Metropolitana (CDRM) nº 176 de 21/02/1983.  

 

A Lei Estadual nº 466, ainda vigente, define as três categorias de zonas industriais. As 

atividades industriais foram classificadas pelo Conselho Deliberativo da Região 

Metropolitana (CDRM) em atividades próprias de Zona Estritamente Industrial - ZEI, 

atividades próprias de Zona de Uso Preferencialmente Industrial - ZUPI e atividades 

próprias de Zona de Uso Diversificado - ZUD. A seleção das atividades apropriadas 

para cada zona e a delimitação das zonas industriais foram posteriormente efetuadas 

por meio da Portaria CDRM nº 176 de 1983. 

 
O artigo 8º da Lei 466 informa que o licenciamento para a implantação, operação ou 

ampliação de estabelecimentos industriais na Região Metropolitana atenderá a 

legislação e às normas federais existentes, ao disposto no decreto que instituiu o 

SLAP e atenderá ao estabelecido nesta Lei. Ou seja, a indústria só poderá se instalar 

em zonas industriais adequadas à sua atividade.  

 
De fato, as prefeituras deveriam condicionar a concessão do alvará de localização dos 

estabelecimentos industriais à apresentação das licenças previstas no SLAP. Muitas 

vezes, isto não ocorre por desconhecimento do funcionamento do SLAP por parte das 

indústrias, principalmente de pequeno, mínimo e micro porte8, A maioria não dá 

entrada nos pedidos de licença prévia e de instalação, requerendo diretamente a 

licença de operação, após o início da atividade no local escolhido. O desconhecimento 

                                                 
8 Classificação de porte de acordo com a norma FEEMA NA-051.R5 – Indenização dos 
Custos de processamento de Licenças. 
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dos dispositivos legais existentes, por parte das indústrias, resulta em alguns casos no 

indeferimento do pedido de licença, em razão da empresa estar localizada em zona 

industrial não adequada para a sua tipologia. 

 

Segundo o artigo nº 15 da Lei 466, nos casos em que a indústria já estava implantada 

em local não adequado para a sua atividade antes da publicação da lei, ela deve, 

quando necessário, instalar equipamentos de controle de poluição e, nos casos mais 

graves, se realocar. As indústrias enquadradas neste artigo só poderão ampliar suas 

instalações se atenderem os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Deliberativo da 

Região Metropolitana e não aumentarem a carga poluidora considerada incompatível 

com a preservação ambiental, a juízo da Comissão Estadual de Controle Ambiental. 

 

É importante destacar que mesmo as atividades com desprezível potencial poluidor 

devem atender a legislação de zoneamento e as restrições estabelecidas nos artigos 

da Deliberação CECA nº 3.588, de 23/12/1996 para serem dispensadas do 

licenciamento ambiental. 

 

Em 1999, a FEEMA, por meio do PDBG, solicitou à equipe da COPPE um diagnóstico 

do Zoneamento Industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O trabalho visa 

essencialmente apontar as incompatibilidades e compatibilidades das indústrias 

implantadas nas zonas industriais com as características destas zonas e as possíveis 

perspectivas de expansão e/ou revisão do atual zoneamento. 

 

2.3.5 - Auditoria Ambiental: 
 

A Lei nº 1.898, de 26/11/1991, denomina auditoria ambiental como a realização de 

avaliações e estudos destinados a determinar: 

 

1) os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental 

provocados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas; 

 

2) as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de 

controle de poluição; 
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3) as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde 

humana; 

 
4) a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas,  

instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos 

trabalhadores. 

 
No artigo 5º, a lei 1.898 define que tipos de instalações deverão apresentar auditoria 

ambiental e que o intervalo máximo entre auditorias ambientais é de um ano. 

 

O artigo 2º da Lei define que os órgãos governamentais estaduais, encarregados da 

implementação das políticas de proteção ambiental, poderão determinar a realização 

de auditorias periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos. 

Baseando-se neste artigo, a FEEMA desenvolveu a DZ-056.R2 – Diretriz para 

Realização de Auditoria Ambiental, aprovada em 14/11/1995 pela Deliberação CECA 

nº 3.427. 

 
A DZ-056.R2 estabelece a abrangência das responsabilidades, dos procedimentos e 

define os critérios técnicos para a realização das auditorias ambientais. A aprovação 

dos relatórios pela FEEMA está vinculada ao atendimento aos itens da diretriz e a 

pertinência na avaliação das unidades auditadas. 

 
A Lei Estadual 3.341, de 29/12/1999, altera o artigo 10 da Lei 1.898, determinando que 

o não atendimento ao exigido na 1.898 acarretará ao infrator multa, além de outras 

penalidades. A partir desta data, a empresa que não entregar o relatório de auditoria 

ambiental anualmente a FEEMA será autuada pelo não cumprimento de uma 

determinação legal. 

 
2.3.6 - Termo de Compromisso Ambiental – TCA: 
 
É instrumento recente que surgiu com a Medida Provisória nº 1.949-24, última 

atualização MP 2073-34 de 22/02/2001, que inclui o Artigo 79-A à Lei nº 9.605 de 

Crimes Ambientais, de 12/02/98. A Lei 9.605 “transformou” o dano ambiental em 

crime. A medida provisória provavelmente foi resultante da negociação entre 

empresariado e governo para possibilitar um período de adequação das empresas às 

exigências legais. O TCA permite a suspensão da aplicação de sanções 

administrativas durante o período de vigência do termo em relação aos fatos 

causadores da assinatura do instrumento. 
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O artigo autoriza os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA a celebrar, com força 

de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis por atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras. Este Termo de Compromisso se destina a 

permitir que as pessoas físicas ou jurídicas possam promover as necessárias 

correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas 

autoridades ambientais competentes. 

 
Cabe ressaltar a diferença entre o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) e o Termo 

de Ajuste de Conduta (TAC). A Constituição de 1988 consolidou a criação do inquérito 

civil, feita pela Lei de Ação Civil Pública, nº 7.347/85, para proteção do meio ambiente, 

entre as atribuições do Ministério Público (artigos 127 e 129). Antes da Constituição de 

1988, o “perdedor” da ação deveria arcar com as custas do processo, o que fez com 

que a ação popular não tivesse a utilização desejada. A Constituição deu novo 

enfoque a isto, isentando o autor da ação das custas judiciais. O Termo de Ajuste de 

Conduta, só pode ser celebrado entre a empresa e o Ministério Público, para evitar ou 

terminar uma ação civil pública. Os órgãos públicos legitimados para propor a ação 

civil pública poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, prevendo-se cominações em caso de não cumprimento. 

Este Termo de Ajuste de Conduta tem eficácia de título executivo extrajudicial 

(Parágrafo 6º do Artigo 5º da Lei 7.347/85, incluído pelo Artigo 113 do Código do 

Consumidor, Lei 8.078 de 11/09/1990). 

 
O Termo de Compromisso Ambiental não pode ser celebrado com o Ministério 

Público, tendo a FEEMA e a SEMADS competência para celebrá-lo. O TCA é uma 

oportunidade para a empresa planejar todas as ações necessárias para sua 

adequação ambiental, propor o cronograma para realização destas ações e garantir a 

não aplicação das sanções administrativas  no que se refere aos itens do 

compromisso. 

 
2.3.7 -Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos (Procon Água): 
 
O Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos (Procon Água) surgiu em 

decorrência da necessidade de minimizar os custos e agilizar o controle efetuado pela 

FEEMA. 

 
De acordo com o Programa para efluentes líquidos, as indústrias devem fornecer 

informações das características qualitativas e quantitativas de seus efluentes, a 
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intervalos de tempo previamente estabelecidos. Isto é feito por intermédio do Relatório 

de Acompanhamento de Efluentes – RAE, parte integrante do Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras. A diretriz DZ-942.R7, de 01/08/1990, 

aprovada pela Deliberação CECA nº 1.995 de 10/10/1990, define as orientações do 

Procon Água. 

 
Na vinculação da empresa ao Procon Água, cabe aos técnicos da FEEMA determinar 

quais os parâmetros que devem ser informados e qual a freqüência de envio do RAE. 

As análises dos efluentes líquidos para atendimento ao Procon Água devem ser 

realizadas por laboratórios credenciados pela FEEMA.  

 
Este fato permite aos técnicos da FEEMA o conhecimento dos dados analíticos e dá 

condições para adoção de medidas corretivas, quando necessário. Com o Programa 

de Monitoramento estabelecido pelo PDBG, os técnicos da FEEMA puderam realizar 

amostragens, verificando a confiabilidade dos dados informados no Procon. Hoje o 

Procon Água possui uma estrutura que permite avaliação e controle da qualidade dos 

dados no acompanhamento global da indústria. Além disso, os técnicos da FEEMA 

podem avaliar outras informações retiradas deste banco de dados, como por exemplo, 

carga diária por corpo receptor e carga lançada em uma sub-bacia. Esta avaliação da 

confiabilidade dos dados ainda será aprofundada com uma análise estatística dos 

dados coletados no Procon Água e nas medições FEEMA, prevista para ser realizada 

em 2001.  

 
As empresas devem atender aos padrões para efluentes líquidos estabelecidos pelas 

seguintes normas da FEEMA: 

 
• NT-202.R10 – Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, 

aprovada pela Deliberação CECA nº 1007, de 12/12/1986. Estabelece o 

intervalo permitido de pH, padrões de óleos e graxas, material sedimentável, 

temperatura, cor e os padrões de todos os metais. 

 
• DZ-205.R5 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de 

Origem Industrial, aprovada pela Deliberação CECA nº 2491, de 24/10/1991. 

Estabelece percentual de remoção de DBO e limites de concentração para 

DQO, de acordo com as tipologias industriais. 

 
• NT-213.R4 – Critérios e Padrões para Controle da Toxicidade em Efluentes 

Líquidos Industriais, aprovada pela Deliberação CECA nº 1948, de 04/09/1990. 
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Estabelece critérios e padrões para o controle de toxicidade em efluentes 

industriais. 

 

Em caso de não atendimento aos padrões estabelecidos pelas normas da FEEMA no 

Relatório de Acompanhamento de Efluentes –RAE do Procon Água, a empresa deve 

justificar o ocorrido no próprio RAE. Caberá ao técnico e a chefia da Divisão de 

Controle Industrial avaliar a autuação da empresa pelo ocorrido. 

 
2.3.8 -Programa de Autocontrole de Emissões Atmosféricas (Procon Ar): 
 

A DZ-545.R5 – Diretriz de Implantação do Programa de Autocontrole de Emissões 

para a Atmosfera – Procon Ar, aprovada por Deliberação CECA nº 935 de 07/08/1986, 

estabelece as diretrizes gerais para implantação do Procon Ar, no qual os 

responsáveis pelas atividades poluidoras informam regularmente a FEEMA, por 

intermédio de relatórios específicos os resultados das amostragens periódicas e 

contínuas em chaminés e da qualidade do ar, efetuadas segundo condições pré-

determinadas, como parte integrante do SLAP. O Procon Ar tem as seguintes 

finalidades: 

 
a) ampliar a ação fiscalizadora da FEEMA no controle da poluição do ar; 

b) verificar o atendimento aos padrões de emissão para poluentes do ar; 

c) formular exigências de controle; 

d) subsidiar o estabelecimento de padrões e de fatores de emissão adequados ao 

Estado do Rio de Janeiro; 

e) subsidiar a elaboração de estratégias de controle de emissões para a 

atmosfera, através de identificação das fontes mais significativas de emissão, 

e da quantidade de poluentes emitidos. 

 

2.3.9 – Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais: 
 

O Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais é o sistema de controle de resíduos 

industriais que, através do uso de formulário próprio, denominado Manifesto de 

Resíduos Industriais, permite conhecer e controlar a forma de destinação dada pelo 

gerador, transportador e receptor aos resíduos industriais.  
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Sua metodologia foi estabelecida na DZ-1310.R3 – Diretriz de Implantação do Sistema 

de Manifesto de Resíduos Industriais, aprovada pela Deliberação CECA nº 681 de 

11/07/1985. A metodologia proposta envolve o gerador, transportador e o receptor de 

resíduos industriais, procurando evitar seu encaminhamento para locais não 

licenciados para seu tratamento ou disposição final, e o risco de seu desvio para 

vazadouros clandestinos. 

 
Este sistema, implantado pela FEEMA, contribui para o controle dos resíduos 

industriais gerados no Estado do Rio de Janeiro, desde sua origem até a destinação 

final, como parte integrante do SLAP. A DZ-1311.R4 - Diretriz da Destinação de 

Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.327 de 29.11.94, complementa o 

Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais, estabelecendo diretrizes para o 

licenciamento da destinação de resíduos sólidos, semi-sólidos e líquidos não passíveis 

de tratamento convencional, provenientes de quaisquer fontes poluidoras, como parte 

integrante do SLAP. 

 
A Bolsa de Resíduos, que complementa o sistema de manifesto, foi aprovada por meio 

de Deliberação CECA nº 307 de 17/06/1982, com a DZ-949.R0 – Diretriz para 

Implantação do Programa de Bolsa de Resíduos e tem como principal objetivo a troca 

de resíduos entre as empresas, promovendo a reciclagem, co-processamento e a re-

utilização dos mesmos. Em agosto/1999, o Serviço de Resíduos da FEEMA informava 

no Relatório Semestral PDBG que o instrumento adotado para viabilização da 

reciclagem de resíduos industriais, o Programa da Bolsa de Resíduos 

operacionalizado pela FEEMA, ainda não conseguira alcançar índices satisfatórios de 

reciclagem. Esse instrumento, de fundamental importância na reciclagem de resíduos, 

tem sido, muitas vezes, percebido como mais um instrumento de controle e inibe a 

participação das empresas no programa. Esses fatos evidenciam a necessidade de 

divulgar os objetivos do programa junto aos geradores, com apoio das Federações de 

Indústrias, e ampliação do universo das empresas participantes, envolvendo, inclusive, 

outros estados brasileiros. 

 

2.3.10 – Inventário de Resíduos Sólidos Industriais: 
 
A Resolução CONAMA 006 de 15 de junho de 1988 considera essencial a realização 

de inventário nacional dos resíduos industriais gerados e/ou existentes no País para a 

elaboração de diretrizes nacionais visando o controle dos resíduos perigosos. Em seu 

Artigo 1º, esta resolução estabelece que, no processo de licenciamento ambiental de 
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atividades industriais, os resíduos gerados ou existentes deverão ser objeto de 

controle específico. No Artigo 2º, ela estabelece que a empresas têm um prazo de 60 

dias, após a notificação do órgão ambiental competente, para apresentar o inventário. 

Atendendo ao disposto na Resolução CONAMA, o Núcleo de Resíduos da FEEMA 

passou a intimar as empresas para apresentar anualmente o Inventário de Resíduos 

Sólidos. 

 

2.3.11 – Vistorias: 
 

As vistorias objetivam a realização de diagnóstico das condições de operação das 

indústrias, considerando a adequação dos controles existentes para ar, água, 

resíduos, risco. A vistoria também permite acompanhar a implantação de sistemas de 

controle ou avaliar suas condições de operação; verificar o atendimento às exigências 

realizadas pelo órgão ambiental e acompanhar a execução das medidas de controle 

propostas pelas empresas em seus planos de ação. Constata-se com elas a 

veracidade das informações prestadas aos programas de autocontrole; avalia-se a 

conformidade legal da indústria com vistas ao licenciamento e acompanha-se as 

exigências da Licença Ambiental.  

 

Os relatórios ou pareceres resultantes destas vistorias são essenciais para a 

estratégia de comando-controle adotada pelo órgão ambiental. Todavia, elas devem 

ser realizadas de forma complementar aos programas de autocontrole. Mas estes 

devem ser melhor estruturados para que a ação fiscalizadora possa ser otimizada ou 

buscar novas alternativas de controle. A aplicação de indicadores de desempenho 

ambiental em todo o processo de licenciamento poderia ser uma alternativa para a 

modernização do controle industrial. 

 

2.3.12 – Monitoramento (Medição FEEMA): 
 

Os técnicos da Divisão de Operação de Campo (DIVOC) realizam coletas periódicas 

dos efluentes líquidos das empresas e as encaminham ao laboratório da FEEMA para 

as análises. Essas análises são requeridas normalmente pelos técnicos da Divisão de 

Controle Industrial (DICIN) e estão relacionadas com o tipo de atividade da empresa e 

com o sistema de tratamento existente.  

 

As medições FEEMA são solicitadas para avaliar a confiabilidade dos dados 
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informados no Procon Água e para atestar a eficiência de sistemas de controle recém 

implantados ou das otimizações realizadas por uma empresa em seu tratamento. A 

medição FEEMA também é solicitada a DIVOC quando os técnicos da DICIN não têm 

nenhuma informação sobre o efluente líquido da empresa. 

 

2.3.13 - Banco de Dados de Controle Industrial (CONTRIN): 
 

É um instrumento de gerenciamento interno da Divisão de Controle Industrial. Foi 

criado com o objetivo de armazenar todas as informações referentes ao processo de 

licenciamento das indústrias para facilitar o acompanhamento do mesmo. O CONTRIN 

inclui dados de processo produtivo, sistemas de controle implantados para emissões 

atmosféricas e efluentes líquidos. Além de medidas de gerenciamento de resíduos 

sólidos, medidas de prevenção e minimização do risco, plano de ação do Relatório de 

Auditoria Ambiental, plano de ação do Termo de Compromisso (se existir), 

documentos emitidos pela FEEMA para a empresa, resumo das observações 

constatadas em vistoria, dentre outros. 

 

Este banco de dados é extremamente útil no acompanhamento da empresa, além de 

fornecer relatórios sobre as empresas com a situação das mesmas e/ou pendências 

no processo de licenciamento. 

 

2.3.14 – Classificação das empresas quanto a Tipologia e ao Potencial Poluidor: 
 

A norma da FEEMA MN-050.R4 –Classificação de Atividades Poluidoras foi aprovada 

pela Deliberação CECA 2.842, de 16/03/1993. Ela apresenta a classificação de 

atividades industriais e não industriais e o respectivo potencial poluidor, como 

instrumento integrante do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP). 

 

A codificação para tipologias adotada consiste de seis dígitos, onde o primeiro e o 

segundo dígito indicam o gênero, o terceiro dígito indica o grande grupo, o quarto 

dígito indica o grupo e os quinto e sexto indicam o sub-grupo. Em conseqüência cada 

estabelecimento industrial será codificado de acordo com o produto final obtido. No 

caso de empresas cujas atividades resultem em diversos produtos, cada processo 

produtivo deve ser codificado separadamente e a empresa deve ser codificada pelo 

processo que contribuir com o maior potencial poluidor, ou em último caso, pelo 

produto que tiver a maior parcela do total produzido. 
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A classificação de potencial poluidor foi definida pelos técnicos da FEEMA, para cada 

nível de sub-grupo. Esta classificação determina o potencial poluidor teórico em 

relação à ar (PPAR) e à água (PPAG), o potencial poluidor geral (PPG), que é maior 

encontrado entre o PPAR e o PPG. Esta norma será explicada detalhadamente no 

item 4.4.3. 

 

2.3.15 – Classificação de Porte: 
 

A norma da FEEMA NA-051.R5 – Indenização dos Custos de Processamento de 

Licenças foi aprovada pela Deliberação CECA 3.587, de 23/12/1996. Esta norma 

objetiva estabelecer os valores e os critérios de indenização à FEEMA dos custos das 

licenças previstas no SLAP. Para as atividades industriais, o cálculo do custo da 

licença é baseado no tipo de atividade principal, no potencial poluidor e no porte da 

empresa. Para o enquadramento do porte da empresa, a norma considera a área 

construída e o número de funcionários. Esta classificação define seis grupos distintos: 

micro indústrias, indústrias de porte mínimo, de pequeno porte, de médio porte, de 

grande e de porte excepcional. Maiores detalhes de como esta classificação é feita 

estão no item 4.4.2. 

 

O Estado do Rio de Janeiro tem ampla e suficiente legislação ambiental, 

suplementada pela legislação federal, de modo que as ações de controle de poluição 

executadas pela FEEMA têm o respaldo legal. Apenas as normas da FEEMA precisam 

ser atualizadas. 

 

Todos os instrumentos citados são utilizados na aplicação do Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras feito pelos analistas da Divisão de Controle 

Industrial da FEEMA. Estes instrumentos, entretanto, apenas constatam melhorias no 

atendimento aos padrões legais vigentes, mas não são capazes de medir a melhoria 

no desempenho ambiental das empresas. O Procon Água e o Procon Ar constatam o 

atendimento ou não aos padrões legais, mas ainda estão sujeitos à outros fatores, que 

levariam erroneamente à conclusão de que houve melhoria ambiental na empresa, 

como, por exemplo, uma queda de produção gerando uma conseqüente redução nas 

cargas lançadas nos efluentes líquidos. 
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Capítulo 3: o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 

3.1 – Histórico 
 

O primeiro programa com visão holística do ecossistema da Baía de Guanabara foi o 

Projeto de Recuperação Gradual do Ecossistema da Baía de Guanabara – Indicadores 

Ambientais de Degradação, Obras e Projetos de Recuperação, em 1990. O 

Departamento de Planejamento Ambiental (DEP) da FEEMA foi encarregado de 

coordená-lo. Foram selecionadas 52 empresas para o controle, baseando-se em 

estimativas, priorizando as indústrias responsáveis por 80% da carga poluidora 

potencial da bacia. O grau de incômodo e/ou de periculosidade de algumas empresas 

também foram considerados nesta seleção. 

 

Em 1992, a Japan International Cooperation Agency (JICA), em cooperação com o 

Governo do Estado, realizou estudo com objetivo de entender os mecanismos de 

poluição e as condições de poluição na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. O 

estudo possibilitou a formulação de um plano de controle compatível com a 

recuperação do ecossistema desta bacia e a transferência das técnicas utilizadas nos 

estudos. Ele teve início em março de 1992 e terminou em março de 1994. 

 

De acordo com o relatório da JICA, a fonte de maior contribuição para a poluição da 

Baía de Guanabara era o esgoto doméstico, responsável por 58,14% da carga total de 

DQO e 84,26% de DBO. As sub-bacias com maior volume de carga poluidora de 

origem industrial eram a Sub-bacia Oeste com 53% de carga total de DQO; 43,17% de 

DBO e a Sub-bacia Noroeste com 36,37% de carga total de DQO; 28,8% de DBO. As 

principais indústrias que contribuíam para essa carga poluente eram as alimentícias e 

as químicas, especialmente as petroquímicas. 

 

Com base no quadro definido pela JICA, o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou 

o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), com o apoio financeiro do 

Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) e do The Overseas Economic 

Corporation Fund (OECF). O programa tinha como objetivo atender necessidades 

prioritárias nas áreas de esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta e 

destinação final de resíduos sólidos, drenagem e controle e monitoramento do meio 

ambiente. 

 
O PDBG, que inicialmente era denominado Programa de Saneamento Básico da Baía 
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de Guanabara, tem como filosofia dar início ao processo de recuperação ambiental da 

região. O primeiro nome do programa sugere uma concepção de saneamento mantida 

até hoje. 

 

O PDBG dava início a um processo de recuperação gradual do ecossistema da Baía 

de Guanabara, que, pela natureza complexa de seus problemas, deve ocorrer em 

longo prazo. Para tal, é preciso corrigir as causas do atual estágio de degradação e 

evitar o desequilíbrio ambiental. 

 

A primeira etapa do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara teve início em 

março de 1994, quando o Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou os contratos 

BID 782/OC-BR e BID 916/SF-BR de financiamento com o Banco Interamericano do 

Desenvolvimento e o contrato OECF BZ-P9 com o The Overseas Economic 

Corporation Fund. 

 

3.2 – O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara: 

 

O PDBG pretende reverter o processo de degradação vivido pela Baía de Guanabara 

e pode ser considerado o maior conjunto de obras de saneamento básico realizado 

nos últimos 20 anos no Estado do Rio de Janeiro. Mas, além das obras de 

saneamento, que representam 73% do orçamento total, o programa atua em coleta de 

lixo, projetos ambientais, macrodrenagem e mapeamento digital.  

 

O prazo previsto para execução do PDBG é de 15 a 20 anos e sua estimativa de 

custos chega a US$ 3,5 

bilhões, dividindo-se em três 

fases. Na primeira fase, de 

1994 a 2002, os recursos 

disponíveis no orçamento 

original do Programa, em 1994, 

eram de US$ 793 milhões, dos 

quais US$ 350 milhões 

financiados pelo Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento, US$ 237 

milhões pela Overseas 

BID
44%

Gov. Est. 
RJ

26%

OECF
30%

US$ 350 milhões  

US$ 206 milhões  

US$ 237 milhões  

Figura 3.1 – Recursos disponíveis no orçamento 
original do PDBG. 

Fonte: Página eletrônica do Programa de Despoluição da Baía 
de Guanabara, http://www.pdbg.org.br/areas_pambientais.html 
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Economic Cooperation Fund e US$ 206 milhões pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Na tabela 3.1, observa-se a distribuição destes valores nos cinco 

componentes do projeto e os percentuais de financiamento de cada instituição. 

 
Tabela 3.1 - Orçamento Original do Programa - março 1994. 

Componentes 
% em 

rela-ção 
ao total 

Valor em  
US$ 

1.000.000 
OECF BID 

CEDAE 
Governo 

RJ 
1. Saneamento 72,6 575.7    

Terrenos 0,25 2.0   100% 
Saneamento – Água 15,16 120.2  100%  
Saneamento – Esgoto 51,18 405.9 50% 28% 22% 
Reforço Institucional 1,22 9.7  62% 38% 
Projetos Executivos 1,73 13.7 47%  53% 
Gerenciamento/Administração 3,05 24.2 32%  68% 

2. Projetos Ambientais Complementares 2,33 18.5  90% 10% 
3. Lixo 2,28 18.1    

Obras/Equipamento 1,88 14.9  100%  
Projetos/Fiscalização/Apoio Institucional 0,40 3.2  53% 47% 

4. Mapeamento Digital 1,59 12.6  38% 62% 
5. Macrodrenagem 1,56 12.4  99.2% 0,8% 
6. Imprevistos 9,33 74.0 26% 74%  
7. Despesas Financeiras 10,3 81.7  7% 93% 

Total 100 793.0 30% 44% 26% 
Fonte: Elaboração própria a partir de tabela da Página eletrônica do Programa de Despoluição da Baía de 
Guanabara, http://www.pdbg.org.br/areas_pambientais.html 
 

O Programa tem três objetivos inter-relacionados, listados a seguir: 

 

1) limpar a Baía de Guanabara e a área adjacente à baía; 

 

2) melhorar a qualidade de vida da população residente na Bacia da Baía de 

Guanabara; 

 
3) reforçar as instituições governamentais locais, cujas atividades têm impacto positivo 

na Baía. 

 

O PDBG, nesta primeira fase, constitui-se em um conjunto de ações multidisciplinares. 

É formado por cinco componentes sob responsabilidade das agências executoras, 

contando ainda, na coordenação geral, com a Assessoria de Execução do Programa 

de Despoluição da Baía de Guanabara (ADEG). 

 

Os cinco componentes, e suas respectivas agências executoras, são citados em 

seguida: 
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1) Saneamento (Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário): Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE); 

2) Resíduos Sólidos: Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos; 

3) Mapeamento Digital: Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do Rio 

de Janeiro (Fundação CIDE); 

4) Macrodrenagem: Fundação Superintendência Estadual de Rio e Lagoas (SERLA); 

5) Programas Ambientais Complementares: Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente, IEF e SERLA. 

Para visualização da estrutura do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, 

elaborou-se o fluxograma da Figura 3.2. 

 

3.2.1- Saneamento (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário): 
 

O componente saneamento tem como agência executora a Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos. Apresenta um escopo básico dividido em dois campos específicos 

de ações: 

 
a) abastecimento de água; 

b) esgotamento sanitário. 

  

Saneamento é o componente prioritário na primeira etapa do PDBG. Setenta e três por 

cento do investimento total, US$ 575,7 milhões, como ilustra a tabela 3.1. As obras 

foram divididas em nove sistemas de esgotamento sanitário e dois sistemas de 

abastecimento de água. A Figura 3.3 apresenta os principais objetivos deste 

componente. 
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Figura 3.2 – Fluxograma Simplificado dos Componentes do PDB  e agências executoras (em vermelho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria, a partir das informações colhidas em Relatório de Informações sobre o Empreendimento de fevereiro de 1997 e Relatório com transparências apresentadas em 

agosto/1998. Nota: Esta dissertação foi desenvolvida com as 55 indústrias prioritárias de maior potencial poluidor do projeto Controle da Poluição Industrial, grifado em cinza. 
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Figura 3.3 – Objetivos dos Componentes Saneamento e Resíduos Sólidos do PDBG. 

Fonte: Página do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, endereço eletrônico 
http://www.pdbg.org.br/areas_pambientais.html 

Legenda do mapa: 
SANEAMENTO BÁSICO 

 Área com sistema de esgoto a implantar 

 Área com sistema de água a implantar 

 Área com sistemas de água e esgoto a implantar 

 Estações de tratamento 
COLETA DE LIXO 

! Usinas de reciclagem e compostagem (Niterói, Magé, São Gonçalo) 

!  Recuperação de aterro existente 

 Melhorias de estação de transferência (Nilópolis, São João de Meriti) e construção de incineradores 

para lixo hospitalar (Niterói, Nilópolis, São João de Meriti, Magé, São Gonçalo). 

Nota: não foi encontrada legenda para o símbolo " na página eletrônica. A legenda da página eletrônica 
foi re-elaborada de acordo com o Relatório PDBG de fevereiro/1997. 
 

As obras de sistemas de tratamento de esgotos, desenvolvidas por este componente 

do PDBG, são as seguintes9: 

 

                                                 
9 Informações retiradas do Relatório de Atividades PDBG/FEEMA de agosto de 1999. 

Rio de Janeiro 

Guapimirim 

Nova Iguaçú 

Nilópolis 

Duque de 
Caxias 

Magé 

Belford Roxo Itaboraí 

São Gonçalo 

Niterói 

Oceano Atlântico 
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! Alegria: localiza-se às margens da Baía de Guanabara, junto ao Canal do Cunha. 

Terá capacidade de tratamento primário de 5 m3/s. As obras do Sistema Alegria 

incluem também 23 km de coletores tronco, 3,3 km de linhas de recalque e a reforma 

de sete estações elevatórias.  

A obra atenderá uma população de 1.500.000 habitantes. 

 

! Icaraí: 

- melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (ETE) Icaraí. Esta 

estação atende ao bairro de Icaraí e bairros adjacentes, na zona sul de Niterói. A 

capacidade atual de tratamento secundário é 0,63 m3/s. A reforma adaptará o módulo 

de tratamento secundário existente para tratamento primário. A ETE passará a tratar 

0,95 m3/s. O processo será quimicamente assistido, com estabilização alcalina dos 

lodos. 

 

- emissários terrestre e submarino: o emissário submarino de Icaraí possui 3,4 km 

de extensão e será composto por tubos de PEAD (polietileno de alta densidade), com 

12 m de comprimento e 1 m de diâmetro. Para o seu assentamento foram necessários 

1200 blocos de ancoragem. O emissário terrestre possui 850 m de extensão. 

A obra atenderá 234.000 habitantes. 

 

! Ilha do Governador: ampliação da ETE, rede coletora, tronco e elevatórias. A 

capacidade da Estação de Tratamento de Esgotos da Ilha do Governador foi ampliada 

de 0,20 m3/s para 0,5 m3/s. O processo de tratamento é secundário, tipo lodo ativado 

convencional. A ampliação compreendeu a construção de 54 km de rede e coletores 

tronco, cinco elevatórias e 11.206 ligações domiciliares. Esta ampliação beneficia 

197.000 habitantes, de área residencial da Ilha do Governador, atendendo as bacias 

de Bica, Zumbi, Paranapuã e Tauá. 

 

! Sistema Marina da Glória: a obra tem o objetivo de desviar saídas de esgoto in 

natura da enseada da Marina da Glória, para o interceptor oceânico de Ipanema. Ela 

compreende a reforma da rede de coletores tronco do Centro, incluindo a substituição 

de um trecho de 3 km e o remanejamento de 101 m. Além da ampliação de 868 m, a 

reforma da estação elevatória Santos Dumont e a construção de um poço de visita 

junto ao interceptor oceânico. 
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! Paquetá: reconstrução da ETE, rede e elevatórias e construção do emissário 

submarino. A nova ETE de Paquetá localiza-se no mesmo terreno da antiga, hoje 

desativada. Ela possui capacidade de tratamento de 27 litros/segundo e utiliza o 

Sistema Aeróbio Vertical Contínuo (SAVC). 

Foram remanejados 3 km da rede existente e reformadas quatro estações elevatórias. 

O emissário submarino conduz todo o esgoto tratado pela ETE Paquetá até o corpo 

receptor, a Baía de Guanabara. Ele possui 2,5 km de comprimento e 300 mm de 

diâmetro. 

A obra atende 7.000 habitantes residentes e 15.000 flutuantes. 

 

! Pavuna, Meriti e Acari: construção da ETE, rede, tronco e elevatória. A ETE da 

Pavuna localiza-se à margem direita do Rio Pavuna, entre as ruas Bulhões Marcial e 

Mercúrio. Ela terá capacidade de tratamento primário de 1,0 m3/s. O processo será 

quimicamente assistido, com estabilização alcalina dos lodos. Serão construídos 450 

km de rede e coletores tronco, 0,4 km de linhas de recalque e 71.500 ligações 

domiciliares e construídas 6 estações elevatórias. 

A obra beneficiará regiões dos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti e 

Rio de Janeiro, abrangendo 30 bairros e atendendo 410.500 habitantes.  

 

! Penha: otimização da ETE existente com a instalação de sistema de secagem de 

lodo e adaptação das instalações existentes.  

Ela beneficiará 580.000 moradores de 12 bairros da Leopoldina. 

 

! São Gonçalo: construção de rede coletora, tronco, elevatória e estação de 

tratamento secundário de esgotos com capacidade de 0,77 m3/segundo, pelo processo 

de injeção de oxigênio puro para a aeração. A rede coletora de esgotos será composta 

por quatro estações elevatórias, 18,7 km de coletores tronco, 343 km de rede fina 

(diâmetros menores que 400 mm), 3,7 km de linhas de recalque e 31.114 ligações 

prediais. 

A obra abrangerá 30 bairros do município e atenderá 235.000 habitantes.  

 

! Sarapuí: construção rede coletora, tronco, elevatória e ETE. A estação de Sarapuí 

localiza-se à margem esquerda do Rio Sarapuí, no bairro de Jardim Glaucia, no 

município de Nova Iguaçu. Ela terá capacidade de tratamento primário de 1,0 m3/s. O 

processo será quimicamente assistido, com estabilização alcalina dos lodos.  
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A rede coletora irá abranger regiões dos municípios de Nova Iguaçu, São João de 

Meriti e Belford Roxo, totalizando 60 bairros. Serão construídos 350 km de rede e 

coletores tronco, 3 km de linhas de recalque, oito elevatórias e 65.000 ligações 

domiciliares. A obra atenderá 431.000 habitantes. 

 

! Favelas: em 29 favelas dos municípios 

do Rio e de Niterói, que se localizam em 

torno da baía de Guanabara, estão sendo 

implantados sistemas de esgotos 

sanitários, incluindo 64,3 km de rede 

coletora e 10.806 ligações domiciliares.  

 

Esses sistemas serão interligados à rede 

existente, reduzindo esse foco de 

poluição na baía. A conseqüência 

imediata dessas ações é a melhoria das 

condições sanitárias e da qualidade de 

vida em todas essas comunidades. A 

população beneficiada é de 160.000 

habitantes, a um custo de US$5.801.000. 

 

As obras de abastecimento de água são 

as seguintes10: 

 
 
! Sistema Baixada Fluminense: será construído um sistema de abastecimento de 

água na Baixada Fluminense, nos municípios de São João de Meriti, Belford Roxo e 

Duque de Caxias. As áreas destes municípios serão subdivididas em setores e cada 

setor será atendido por um reservatório e terá seus limites de influência perfeitamente 

definidos. Este projeto abrange a construção de oito reservatórios de água, com 

capacidade total de 77.500 m3 (Sistemas Éden, Coelho da Rocha, Belford Roxo, Lote 

XV, Retiro Feliz, 25 de Agosto, Palmira e Parque Fluminense), 146 km de rede de 

distribuição (Sistemas Palmira, Parque Fluminense, Lote XV e Retiro Feliz), 46,5 km 

de redes tronco (Sistemas Palmira, Parque Fluminense, Lote XV e Retiro Feliz), 9,0 

km de sub-adutora (25 de Agosto, Parque Fluminense, Coelho da Rocha e Éden) 1,8 

                                                 
10 Informações retiradas do Relatório de Atividades PDBG/FEEMA de agosto de 1999. 

Fonte: Página  do  Programa  de  Despoluição da 
Baía  de Guanabara, endereço eletrônico 
http://www.pdbg.org.br/areas_ pambientais.html 

Figura 3.3 – Localização de algumas 
favelas beneficiadas. 
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km de reforço da adutora, 3,7 km de prolongamento da adutora principal e execução 

de 32.100 ligações prediais. A obra beneficiará 706.400 habitantes. 

 

! Sistema São Gonçalo: o projeto contempla a distribuição de água em todo o 

município, subdividindo-o em setores (Colubandê e Marques Maneta). Cada setor será 

atendido por um reservatório e terá seus limites de influência perfeitamente definidos. 

Os reservatórios de Colubandê e Marques Maneta possuirão, respectivamente, 10.000 

m3 e 20.000 m3 de capacidade. Serão assentados 90 km de rede de distribuição, 3 km 

de sub-adutoras e 62,5 km de coletores tronco. 

A obra beneficiará 297.000 habitantes. 

 

3.2.2 – Resíduos Sólidos: 
 
Envolvendo recursos de US$ 22 milhões de dólares, sob a coordenação da Secretaria 

de Estado de Obras e Serviços Públicos – SOSP. Este componente compreende a 

realização de investimentos, beneficiando 2,8 milhões de habitantes, para: 

- melhorar o sistema de coleta de lixo domiciliar, de forma que 90% do volume de 

resíduo produzido seja recolhido adequadamente; 

- dar solução à destinação final do lixo coletado; 

- equacionar a questão dos resíduos hospitalares. 

 

Este componente do PDBG beneficiará 2.582.500 habitantes. 

 

A seguir, as medidas do componente de resíduos sólidos são detalhadas, sendo que 

as três primeiras medidas são ilustradas na figura 3.2: 

 

- construção de três usinas de reciclagem e compostagem, em Niterói, Magé e 

São Gonçalo. As usinas são instalações nas quais são separados manualmente os 

restos de alimentos e outros materiais orgânicos para serem transformados em adubo, 

dos materiais recicláveis (como papelão, latas, plásticos e vidros) vendidos para 

indústrias para serem reaproveitados. Apenas os resíduos remanescentes vão para os 

aterros sanitários. 

 

 

- implantação de três aterros sanitários, em Niterói, São Gonçalo e Magé. O 

aterro sanitário é uma solução para destino final de lixo que, através de rígidas 

especificações técnicas e métodos construtivos adequados, garantem a preservação 
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da qualidade ambiental. 

 

- instalação de cinco unidades de incineração de lixo hospitalar, em Niterói, 

Nilópolis, São João de Meriti, Magé e São Gonçalo. Foi prevista a implantação de um 

sistema de coleta especializada e a instalação de unidades de incineração para 

processar lixo hospitalar e animais de pequeno porte, que atualmente são coletados e 

dispostos nos lixões, misturados aos demais resíduos urbanos. 

 

- construção de 34 postos de apoio à coleta de lixo, sendo dois postos em 

Nilópolis, quatro em São João de Meriti, sete em Magé, nove em Duque de Caxias, 

dez em São Gonçalo e dois postos em Guapimirim; 

 

- recuperação e ampliação de duas estações de transferência de lixo, em 

Nilópolis e São João de Meriti; 

 

 - fornecimento de equipamentos de coleta em sete municípios: Niterói, 

Nilópolis, São João de Meriti, Magé, Duque de Caxias, São Gonçalo e Guapimirim. 

 

3.2.3 - Macrodrenagem: 
 

A coordenação desse componente está a cargo da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, por intermédio da Fundação Superintendência de Rios e Lagoas. Os 

recursos envolvidos foram de US$ 15 milhões. A atividade beneficiará 550.000 

habitantes. 

 

Esse componente desenvolve obras de macrodrenagem e canalização de trechos de 

três rios (Rio Timbó superior, Rio das Pedras e Rio Piraquara), numa extensão de 5,2 

km, na bacia do Rio Acari, uma das principais sub-bacias da Bacia da Baía da 

Guanabara, para controlar a ocorrência de enchentes que freqüentemente atingem as 

comunidades ribeirinhas.  

 

Além disso, objetivou implantar a Rede Hidrometeorológica do Estado do Rio de 

Janeiro, com instalação de uma central de informações conectada a 30 estações de 

medição e transmissão dos dados climatológicos que ficam em pontos estratégicos da 

Bacia da Baía de Guanabara. 
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3.2.4 - Mapeamento Digital: 
 

Sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Controle, por 

intermédio da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE, 

compreende a implantação de um sistema de informações georeferenciadas (sistema 

integrado de cadastro com a utilização de cartografia automatizada) em 12 municípios, 

com vistas a: 

 

- aumentar as receitas próprias do município através da implantação de um eficiente 

sistema de arrecadação tributária baseado no sistema de informação georeferenciada; 

- apoiar o desenvolvimento do planejamento urbano ambiental, intensificando as 

atividades de controle de uso do solo; 

 

- ajudar na definição da distribuição dos investimentos em infra-estrutura urbana; 

 

- servir de base para a elaboração de projetos de obras públicas; 

 

- auxiliar as ações de controle das fontes poluidoras do meio ambiente. 

 

Esse projeto proporcionará ao Governo estadual e, principalmente, aos municípios 

situados na Bacia da Baía da Guanabara, instrumentos atuais de gestão local 

compatíveis com a dinâmica de crescimento urbano da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro.  

 

O custo total do componente é de US$ 21 milhões. Os municípios beneficiados são 

Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, 

Guapimirim, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e Cachoeira de Macacu. 

 

 

3.2.5 - Programas Ambientais Complementares: 
 

Sob coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMADS), tem a sua execução a cargo da FEEMA, IEF e da SERLA, e 

envolve recursos de US$ 18,5 milhões. Este componente, auxiliará a sociedade civil 

na percepção do meio ambiente. Os Programas Ambientais Complementares atuam 

simultaneamente em cinco esferas: gestão territorial e geoprocessamento, 
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desenvolvimento institucional, monitoramento ambiental, controle da poluição 

ambiental e educação ambiental. 

 

3.2.5.1 - O Sub-projeto de Gestão Territorial e Geoprocessamento: envolve três 

sub-projetos, descritos a seguir: 

 

- o desenvolvimento de um sistema de informação geográfica, que pretende organizar 

as informações de interesse ambiental geradas na SEMADS e em órgãos afins do 

Estado; 

 

- a estruturação e implantação de três unidades de conservação: Plano Diretor Parque 

da Serra da Tiririca, Plano Diretor da APA Gericinó-Mendanha e da Estação Ecológica 

de Paraíso, em Magé. O primeiro objetiva a preservação da área remanescente da 

Mata Atlântica e proteção das nascentes de rios que contribuem para o abastecimento 

de água em Niterói e São Gonçalo. A Estação Ecológica, em Magé, inclui o Centro de 

Primatologia do Rio de Janeiro, com procriação do mico-leão dourado, espécie 

ameaçada de extinção. Nesta área de mata Atlântica estão protegidas as nascentes 

dos rios Guapi e Guapimirim, que contribuem para o abastecimento de Niterói e São 

Gonçalo. 

 

- Revisão do Zoneamento Industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, um 

instrumento essencial para o Licenciamento Ambiental. Este sub-projeto está em sua 

última fase de ajustes no relatório final. 

 

3.2.5.2 - Desenvolvimento Institucional: compreende obras de reforma do 

Laboratório da FEEMA, a Informatização Institucional e Integrada e o Desenvolvimento 

de Recursos Humanos (treinamento em informática, plano diretor de capacitação 

técnica e reestruturação da biblioteca). 

 

3.2.5.3 - Monitoramento Ambiental: este projeto tem, basicamente, três objetivos: 

 - estruturar o monitoramento ambiental para aferir as alterações que ocorrerão 

no ecossistema em função das obras da primeira fase do PDBG; 

 - fornecer subsídios para quantificar os resultados e reorientar as ações diretas 

de melhorias do meio ambiente; 

 - tornar a informação técnica um instrumento de gestão ambiental, facilmente 

compreensível aos diversos segmentos da sociedade. 
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A água da baía, sedimento, biota, as praias e os manguezais da Baía de Guanabara 

são monitorados com 83 pontos de amostragem distribuídos da seguinte forma: 

- oito pontos na Baía; 

- quatro pontos na área de influência do Emissário de Icaraí; 

- 27 pontos na Bacia Hidrográfica; 

- 40 pontos nas praias, com freqüência mensal; 

- quatro pontos nos manguezais (Ilha do Governador, Duque de 

Caxias, Guapimirim, São Gonçalo), com freqüência anual. 

 

A atividade da FEEMA neste sub-projeto pode ser vista como um “termômetro” da 

melhoria ambiental do ecossistema da Baía de Guanabara diante das ações 

realizadas nos componentes saneamento, resíduos sólidos, macrodrenagem e 

controle da poluição industrial. 

 

Como resultado deste sub-projeto foi produzido o Relatório de Qualidade da Água da 

Baía de Guanabara, período de 1990/1997. Este relatório informa que a Baía de 

Guanabara apresenta sérios problemas de poluição e eutroficação, especialmente nas 

áreas oeste e noroeste. Este panorama vem se mantendo relativamente estável, 

indicando que uma alteração substancial só ocorrerá com o funcionamento dos 

sistemas de tratamento de esgotos sanitários, previstos no Componente Saneamento 

do PDBG. Por outro lado, esta estabilidade evidencia a provável estagnação nos 

níveis de poluentes das indústrias11. 

 

3.2.5.4 - Programa de Educação Ambiental: inclui o Projeto de Educação Ambiental, 

dirigido aos professores da rede pública, que são treinados para atuarem como 

multiplicadores através de suas escolas, e o Projeto de Mobilização Social, que 

consiste na produção de material informativo para divulgação através da mídia em 

geral e na realização de eventos artístico-culturais e esportivos envolvendo as 

populações atingidas pelas obras do programa e as colônias de pescadores 

localizadas às margens da baía. 

 

3.2.5.5 – Os Sub-projetos de Controle da Poluição Ambiental: 
 

São cinco sub-projetos: controle da poluição industrial, gestão de resíduos sólidos 

                                                 
11 Informação retirada do Relatório de Atividades PDBG/FEEMA de janeiro de 2000. 
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industriais, análise de risco, licenciamento de obras de saneamento e controle de 

postos de serviços de combustíveis (por exemplo, poluição por óleos lubrificantes e 

diesel). 

 

Os Projetos de Controle da Poluição Industrial têm como objetivo geral reavaliar os 

parâmetros relativos aos sistemas de controle, assim como ampliar, em termos de 

abrangência, a efetividade das ações rotineiras no controle da poluição acidental. 

 

Os objetivos específicos do projeto compreendem: 

- reduzir a carga industrial lançada pelas 455 indústrias prioritárias, 90% da 

carga orgânica, 97% da carga tóxica e 70% do volume de óleos lançados a partir dos 

postos de serviços de combustíveis; 

- intensificar a freqüência da fiscalização, utilizando os programas de 

autocontrole (Procon); 

- implantar o programa de auditoria ambiental; 

- licenciar as atividades ligadas ao Programa de Saneamento Básico da Bacia da 

Baía de Guanabara, envolvendo obras de saneamento, disposição de resíduos 

sólidos, drenagem e terraplanagem; 

- promover a implantação e otimização dos sistemas de controle das indústrias; 

- ampliar as atividades de prevenção e controle de acidentes devido à 

vazamentos de produtos químicos; 

- aumentar a capacidade da ação fiscalizadora da FEEMA; 

- licenciar as indústrias prioritárias; 

- implantar sistema de análise de risco; 

- desenvolver o programa de gestão de resíduos industriais; 

- controlar a instalação de usinas de reciclagem e compostagem, e outras 

alternativas técnicas, para solucionar a disposição inadequada de resíduos domésticos 

na Baía de Guanabara; 

- controlar a eficiência de redução da carga orgânica de esgotos domésticos. 

 

 

As metas estabelecidas para efetivar o controle industrial são: 

- reduzir 90% da carga orgânica industrial, 97% da carga tóxica e 95% da carga 

de óleo lançada pelas 455 indústrias prioritárias da Baía de Guanabara; 

- realizar, no mínimo, duas vistorias por ano nas indústrias prioritárias; 

- vincular as indústrias prioritárias ao programa de autocontrole; 

- implantar controle de toxicidade, no mínimo, em dez indústrias; 
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- realizar, no mínimo, uma amostragem por ano nas indústrias prioritárias; 

- levantar o potencial de risco nas indústrias prioritárias; 

- identificar as várias classes de resíduos gerados pelas indústrias e promover a 

reciclagem; 

- promover o cadastramento dos transportadores e receptores de resíduos. 

 

! Sub-Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos: O projeto de resíduos foi concebido 

para um universo superior ao das 455 indústrias prioritárias do PDBG. Com o 

Inventário de Resíduos, a FEEMA diagnosticou os vários tipos de resíduos gerados na 

bacia contribuinte à Baía de Guanabara, envolvendo informações sobre quantidades, 

destinação, grau de periculosidade, dentre outras. No período até agosto/1999, 1.093 

atividades localizadas na bacia foram inventariadas identificando a geração de 43.332 

ton/mês de resíduos, dos quais 30% são perigosos e o controle dos geradores, 

transportadores e receptores que atuam na região. 

 

São objetivos específicos do programa de gestão de resíduos industriais: 

(i) minimização da geração de resíduos industriais, por intermédio da conscientização 

direta do industrial;  

(ii) promoção do maior aproveitamento de resíduos pela atividade geradora ou por 

terceiros; 

(iii) reativação do programa Bolsa de Resíduos e  

(iv) incentivo à implantação de centros integrados de destinação de resíduos. 

 

! O Sub-Projeto de Análise de Riscos objetiva minimizar a ocorrência de acidentes 

com produtos químicos, garantindo-se a melhoria da qualidade das águas da Baía de 

Guanabara e da vida e saúde das comunidades instaladas na sua área de influência. 

Foi criado o Núcleo de Análise de Riscos Ambientais na estrutura formal da FEEMA e 

foram realizados cursos específicos de capacitação da equipe técnica. 

 

! O Sub-Projeto de Licenciamento das Obras de Saneamento considera o controle 

ambiental, o licenciamento e a fiscalização das obras de saneamento que estão sendo 

implantadas pela CEDAE em toda a bacia da Baía de Guanabara, no contexto do 

PDBG. 

 

! Controle de Postos de Serviços de Combustíveis: seu objetivo é instalação de 

controle eficiente para retenção de óleo e a prevenção de corrosão de tanques 

subterrâneos de derivados de petróleo nos postos de serviços. Deve elaborar normas 
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e diretrizes específicas de controle de efluentes líquidos nos postos de serviços. Os 

resultados esperados são redução de 70% da carga de óleo lançada na Baía por 

postos e implantação de tecnologia adequada no controle de efluentes de postos de 

serviços. Neste projeto foi elaborado um questionário a ser aplicado nas vistorias nos 

postos, um banco de dados com 768 postos cadastrados12 e uma análise para 

definição das prioridades com base nos registros de reclamações e/ou acidentes do 

Serviço de Poluição Acidental da FEEMA (SCPA). 

 

Esta dissertação situa-se na análise do sub-projeto Controle da Poluição 

Industrial, dos Projetos de Controle de Poluição Ambiental, do componente Programas 

Ambientais Complementares do PDBG, ilustrado separadamente, no item 3.2.5.5.1. 

Este componente está grifado em cinza na figura 3.2. 

 

3.2.5.5.1 – O Sub-Projeto de Controle da Poluição Industrial: 
 

O objetivo geral deste sub-projeto é gerar dados, no período de vigência do 

PDBG, visando elevar a efetividade do controle industrial em relação a efluentes 

líquidos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos e risco de acidentes. 

 

Os critérios utilizados na seleção das indústrias para os quatro anos do projeto 

foram: 

 

Ano 1           Carga Potencial de DBO e OG 

Ano 2           Carga Potencial de DBO, OG e Metais 

Ano 3           Tipologias Gráfica, Galvânica e Metalúrgica 

Ano 4           Empresas pertencentes à Zonas Industriais ZUPI e ZEI13 

 

As empresas selecionadas para o Ano 1 e o Ano 2 do PDBG (55 e 100 

empresas, respectivamente) são as de maior potencial poluidor, de grande e médio 

porte, localizadas nas sub-bacias da bacia da Baía de Guanabara. A estratégia de 

controle adotada pela FEEMA prevê a continuidade do controle industrial tradicional 

(comando e controle). 

 

As trezentas empresas, dos Anos 3 e 4 do PDBG, são, na maioria, empresas de 

pequeno porte, de potencial poluidor pequeno ou médio. Para o Ano 3 do PDBG foram 

                                                 
12 de um total de 1.100 postos de serviço, 768 foram cadastrados no banco. 
13 ZUPI – Zona de Uso Preferencialmente Industrial e ZEI – Zona de Uso Industrial. 
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selecionadas as tipologias gráfica, galvânica e metalúrgica, em um total de 150 

empresas. Já no Ano 4, foram escolhidas indústrias de várias tipologias (química, 

alimentícia, bebidas, farmacêutica), que pertencem às Zonas Industriais.  

 

Para estas empresas, a FEEMA adota uma estratégia de controle industrial 

diferenciada, que aborda as empresas por tipologia, tentando obter uma solução 

conjunta para os efluentes líquidos. Na realidade, atualmente, este sub-projeto ainda 

está coletando os dados necessários para a efetivação desta estratégia de controle 

agrupada por tipologia adotada com estas empresas dos Anos 3 e 4 do PDBG. 

 

Os instrumentos utilizados pelos técnicos do PDBG no controle das indústrias são os 

mesmos utilizados pelos técnicos da FEEMA com empresas de outras bacias 

hidrográficas, já discutidos no item 2.4. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

- reduzir, no período de quatro anos, 90% da carga orgânica lançada pelas 455 

indústrias de maior potencial poluidor na Bacia da Baía de Guanabara. 

- levantar, a partir de medições FEEMA, as indústrias com carga tóxica e reduzir 97% 

dessa carga. 

- elevar a freqüência da atividade de fiscalização, utilizando os procedimentos do 

Programa de Autocontrole – Procon e da Auditoria Ambiental. 

- elevar a eficiência dos sistemas de tratamento em operação nas indústrias. 

 

As metas estabelecidas são: 

 

- reduzir no primeiro ano do projeto 64,7% da carga orgânica, 19,9% de metais e 44% 

de óleo lançados na Baía de Guanabara, para as 55 indústrias prioritárias das 455 do 

PDBG, pertencentes ao “Ano 1”. 

 

- reduzir no segundo ano do projeto 27,6% da carga orgânica, 24,6% de metais e 

26,7% de óleo lançados na Baía de Guanabara para as 100 indústrias prioritárias do 

“Ano 2” das 455 do PDBG, excluídas as 55 indústrias do item anterior. 

 

- reduzir no terceiro ano do projeto 4,7% da carga orgânica, 41,4% de metais e 8,8% 

de óleo lançados na Baía de Guanabara para as 150 indústrias prioritárias do “Ano 3”, 

excluídas as 155 indústrias dos itens anteriores. 
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- reduzir no quarto ano do projeto 30% da carga orgânica, 14,1% de metais e 20,5% 

de óleo lançados na Baía de Guanabara para as 150 indústrias restantes PDBG (Ano 

4), excluídas as 305 indústrias dos itens anteriores. 

 

 

Observa-se que estas metas de redução de carga poluente devem ser alcançadas em 

um ano, de acordo com os quatro grupos de indústrias prioritárias (Ano 1, Ano 2, Ano 

3 e Ano 4). No primeiro ano de atuação do PDBG devem ser reduzidas as cargas 

poluentes das indústrias do Ano 1, no segundo ano as cargas poluentes das indústrias 

do Ano 2, e assim sucessivamente, cumprindo as metas definidas no contrato de 

financiamento para os quatro anos do PDBG. 

 

Por determinação contratual, a FEEMA, desde 1996, apresenta, semestralmente, ao 

BID relatório contendo informações sobre o andamento e os resultados alcançados 

pelo PDBG/PAC. O relatório baseia-se no Plano de Implementação do Controle 

Ambiental, acordado com o Banco, observando as metas relacionadas aos ganhos 

ambientais efetivos do controle industrial, mais especificamente. 

 

O Relatório Semestral do Projeto de Controle de Contaminação Industrial, requerido 

pelo artigo 7.03(i) das Normas Gerais do contrato de financiamento, deve conter 

informações relativas ao progresso deste projeto, incluindo entre outros itens: 

 

- o resultado das reuniões semestrais com a comunidade através da Comissão 

Estadual de Controle Ambiental (CECA), com o apoio da FEEMA; 

- o número de indústrias e a carga orgânica média por indústria lançada por dia 

na rede; 

- indústrias incluídas e excluídas; 

- caracterização das indústrias; 

- planos de ação solicitados e aprovados; 

- sistemas de tratamento de efluentes líquidos; 

- monitoramento; 

- penalidades. 

 

 

O Relatório Semestral de fevereiro/1996 apresentou ficha para cada indústria 

contendo os itens solicitados no contrato de financiamento. Os Relatórios de 
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Atividades dos anos seguintes apresentaram as informações condensadas em 

tabelas, caracterizando as indústrias prioritárias quanto ao licenciamento, porte, 

sistemas de tratamento, localização e corpo receptor. Porém estes não apresentaram 

as cargas individuais diárias lançadas na rede, nem a ficha individual da empresa, 

como a realizada em 1996. Somente em fevereiro de 2000, por solicitação da 

SEMADS, o Relatório de Atividades do projeto voltou a informar as cargas individuais 

diárias lançadas na rede. 

 

A cláusula 6.10 item 8.01 – Anexo A - do contrato de financiamento 916/SF-BR 

firmado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento em 9 de março de 1994 para a execução do Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara determina que a FEEMA coloque “sob controle” as 

455 atividades industriais instaladas nesta bacia, consideradas prioritárias para o 

projeto. De acordo com o texto deste contrato, uma indústria é considerada “sob 

controle” quando a FEEMA realizar as seguintes ações: 

 

• Caracterização da indústria 

 

• Definição das ações de controle necessárias para que as fontes de 

contaminação alcancem os padrões para efluentes líquidos estabelecidos 

pela legislação ambiental; 

 

• Análise das medidas de controle propostas; 

 

• Negociação de um plano de ação; 

 

• Acompanhamento da implementação das medidas/ações negociadas; 

 

• Análise e acompanhamento dos Programas de Autocontrole - PROCON. 

 

A FEEMA semestralmente tem que avaliar quantas indústrias estão “sob controle”, de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo contrato. 

 

 

O Projeto de Controle Industrial adotou uma fiscalização de caráter estratégico, 

visando as principais poluidoras, num total de 455 indústrias. O apoio de recursos do 

BID nos Programas Ambientais Completares possibilitou a retomada do processo de 
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fiscalização e do controle efetivo nas indústrias da bacia da Baía de Guanabara. Os 

resultados foram relativamente expressivos (com ilustra o item 5.1 do capítulo 5), se 

consideradas as dificuldades estruturais da FEEMA e a conjuntura econômica vigente 

no País.  

 

O objetivo desta dissertação é avaliar a efetividade do controle industrial realizado com 

as 55 indústrias prioritárias (aquelas pertencentes ao Ano 1 do PDBG), de maior 

potencial poluidor, do sub-projeto Controle da Poluição Industrial. 

 

Sem dúvida, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara é um programa 

interdisciplinar, com ênfase nas obras de saneamento básico, que pretende reverter o 

estado de degradação da Baía. Mas, além destas obras, que representam 72,6% do 

orçamento total, o programa atua em coleta de lixo, macrodrenagem, mapeamento 

digital e outros projetos complementares como o de controle industrial tão importante 

para avaliação qualitativa e quantitativa da poluição lançada na Bacia da Baía de 

Guanabara. 
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Capítulo 4: As indústrias prioritárias do Programa de Despoluição da Baía de 
Guanabara 
 

Após a descrição da amplitude e abrangência do PDBG, detalhando seus 

componentes e responsabilidades de cada agência executora, descreve-se, neste 

capítulo, as 55 indústrias prioritárias com maior potencial poluidor na Bacia da Baía de 

Guanabara.  

 

A escolha deste grupo de empresas está relacionada com a importância e a relevância 

da carga poluidora lançada por ele na baía. São descritas as particularidades das 

empresas do grupo de prioritárias e as substituições durante os anos de vigência do 

programa devido à paralisação das atividades de algumas e a inclusão de outras. 

 

4.1 – Metas Específicas do PDBG aplicadas às 55 indústrias prioritárias: 
 

O contrato de financiamento, firmado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, estabeleceu metas específicas do 

Programa Ambiental Complementar (capítulo 3 item 3.1.4) para 55 indústrias 

selecionadas no primeiro ano do PDBG. São elas: 

 

1. Implantar rotina de vistoria; 

2. Otimizar a eficiência do Procon Água de 50 empresas; 

3. Reduzir, no primeiro ano, 64,7% da carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO); 

4. Reduzir, no primeiro ano, 19,9% da carga de óleos e graxas (OG); 

5. Reduzir, no primeiro ano, 44% da carga de metais; 

6. Quantificar a carga reduzida ao longo do projeto. 

 

É interessante destacar que não foi definida meta para a redução de Demanda 

Química de Oxigênio (DQO). No entanto, no relatório da JICA (1994), foi constatado 

que os efluentes industriais contribuem com 41,9% da carga total de DQO disposta na 

baía. Apesar desta carga de DQO lançada na baía (285,7 ton/dia) ser quase a metade 

da carga total de DBO (493,02 ton/dia), a DQO também deveria ter meta estabelecida 

em contrato. Isto porque a Demanda Química de Oxigênio (DQO) representa uma 

carga que só pode ser degradada quimicamente. 
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Avaliando-se o cumprimento das metas, no que se refere à de número 1, as empresas 

recebem hoje, no mínimo, uma vistoria por ano, se estiverem adequadas 

ambientalmente para o acompanhamento do Plano de Ação proposto no Relatório de 

Auditoria Ambiental segundo a Lei 1898 de 25 de novembro de 1991. Caso a empresa 

apresente problemas de adequação quanto às emissões atmosféricas, efluentes 

líquidos, resíduos sólidos, risco e/ou esteja implantando algum sistema de controle de 

poluição, a mesma é vistoriada mais vezes por ano, para acompanhamento da 

solução adotada. 

 

No que diz respeito à otimização de eficiência do Procon Água, meta 2, as 55 

empresas são vinculadas ao Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos. 

Entretanto, somente 51 delas informam a qualidade do seu efluente industrial diária ou 

quinzenalmente em um relatório mensal entregue à FEEMA (Relatório de 

Acompanhamento de Efluentes – RAE do Procon Água). 

 

O cumprimento das metas 3, 4 e 5 será especificamente avaliado no capítulo 5, no 

item 5.1. Vale observar, todavia, que os resultados informados no RAE do Procon 

Água foram implementados no banco de dados somente em fevereiro de 2000 e com 

isso a Divisão de Controle Industrial (DICIN) da FEEMA pôde quantificar a redução de 

carga lançada nos corpos receptores no decorrer dos anos.  

 

A meta nº 6 pode ser considerada como etapa intermediária, pois sem ela não se pode 

avaliar o cumprimento das metas 3, 4 e 5. Até fevereiro de 2000, as cargas de DBO, 

DQO, OG e metais foram quantificadas sem o auxílio do banco de dados do Procon 

Água. Estas foram calculadas com base nos valores mensais de concentrações e de 

vazão relatados pelas empresas, uma a uma, sem o cálculo do valor médio anual, ou 

seja, a quantificação prevista é feita semestralmente. 

 

Cabe destacar que os técnicos da FEEMA fazem uma comparação entre os dados 

relatados no Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos (Procon Água) e 

aqueles obtidos em medições realizadas por técnicos da FEEMA nos efluentes das 

empresas, no mínimo uma vez por ano. A coleta é realizada pela equipe da Divisão de 

Operação e Controle (DIVOC) da FEEMA e a análise feita pelo laboratório do órgão. 

Este procedimento objetiva avaliar a confiabilidade dos dados relatados pela própria 

empresa. Em caso de discordância, a DICIN solicita à DIVOC outras medições para 

averiguar os resultados e questionar a empresa por aqueles apresentados.  
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No Relatório PDBG/FEEMA de agosto/2000, a Coordenação Técnica do PDBG 

propôs, para 2001, a realização de análise estatística da comparação dos resultados 

do Procon Água e das medições FEEMA. 

 

Quanto ao cumprimento da cláusula 6.10 do contrato de financiamento da 

FEEMA/BID, descrita no item 3.1.4, dentre as empresas analisadas nesta tese, 51 

empresas estão “sob controle”. Isto significa que 24 empresas têm controle adequado 

e, para as outras 27, existem, na FEEMA, as informações necessárias para a definição 

de medidas negociadas e acompanhamento da implantação para a completa 

adequação à legislação ambiental (como informado em Relatório PDBG/FEEMA de 

fevereiro/2000). 

 

4.2 – Critérios de seleção das indústrias para o Ano 1 do Projeto: 
 

Em outubro/96, os responsáveis pelo controle industrial na FEEMA apresentaram 

proposta para o PDBG, na qual foram definidos critérios para seleção de indústrias 

prioritárias. Os critérios permitiram destacar àquelas empresas nas quais o órgão 

ambiental deveria focalizar seus esforços. São eles: 

 - identificação do Potencial Poluidor de cada tipologia conforme Norma de 

Classificação de Atividades Poluidoras – MN-050.R1 que destacou as empresas com 

alto e médio potencial poluidor; 

 - identificação do porte da atividade, estabelecido em função da área 

construída e do número de empregados, conforme Norma NA-051.R5 – “Indenização 

dos Custos de Processamento de Licenças”, selecionando então as empresas de 

portes médio, grande e excepcional; 

 - localização das indústrias nas sub-bacias prioritárias, identificadas a partir da 

classificação realizada na Diretriz de Classificação dos Corpos Receptores da Bacia 

da Baía de Guanabara Segundo os Usos Benéficos – DZ 106 e da qualidade 

ambiental constatada pelos dados de monitoramento. Os rios São João de Meriti, 

Sarapuí/Iguaçú, Alcântara e Canal do Cunha foram priorizados; 

 - histórico do licenciamento de atividades com cargas poluidoras mais 

significativas, já conhecidas pelos analistas da FEEMA. 

 

As 55 indústrias prioritárias do primeiro ano do PDBG foram selecionadas por, 

potencialmente, gerarem maior carga poluidora. Elas são responsáveis por 80% da 
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carga orgânica total, lançada direta ou indiretamente pelo total de 455 empresas do 

PDBG na Baía de Guanabara (como exposto em Documento de Projeto – PRODOC – 

de 25/03/96 e reforçado pelo Relatório FEEMA/BID de 03/12/97 – Documento Base 

para Formulação da Fase II). 

 

Os efluentes industriais, gerados nas sub-bacias contribuintes à Bacia da Baía de 

Guanabara, são responsáveis por significativa carga de poluentes, aumentando a 

degradação das suas águas. Os técnicos da FEEMA estimam em 5 toneladas de 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO1 e 213 toneladas de Demanda Química de 

Oxigênio - DQO2, ambas de origem industrial, lançadas diariamente nas águas da baía 

no ano 2000 pelas indústrias prioritárias do PDBG3. 

 

De acordo com censo realizado pelo RAIS/Ministério do Trabalho em 1994, existem 

14.304 estabelecimentos industrais localizados na bacia da Baía de Guanabara. Deste 

total, 90% são de pequeno e médio porte, ou seja, operam com menos de 50 

empregados. Neste estudo predominavam indústrias alimentícias, químicas e 

metalúrgicas, como consta no Relatório FEEMA/BID de 03/12/97 – Documento Base 

para Formulação da Fase II. Por sua vez, Amador (1997) afirma que o segundo pólo 

industrial do país opera em torno da Baía, com cerca de dez mil indústrias. Baseando-

se nas fontes citadas e contrastando-as com a informação do número de 166.594 

empresas instaladas no Rio em 1996, fornecida pela Publicação Anual Gazeta 

Mercantil de Dezembro de 98 Ano I, conclui-se que as empresas localizadas na Bacia 

da Baía de Guanabara representam aproximadamente 9% do parque industrial do 

Estado. 

 

Por outro lado, no cadastro de licenciamento de indústrias no Estado do Rio de 

Janeiro, realizado pelos técnicos da FEEMA quando as indústrias solicitam suas 

licenças, foram identificadas na área da Bacia da Guanabara aproximadamente 6.000 

indústrias. Deste total, 455 são responsáveis por uma contribuição estimada em 90% 

da carga orgânica industrial gerada na bacia da Baía de Guanabara, como ilustrado no 

                                                
1 DBO: é a determinação da quantidade de oxigênio dissolvida na água e utilizada pelos microorganismos 
na oxidação bioquímica de matéria orgânica. É o parâmetro mais utilizado para medir a poluição, 
normalmente utilizando-se a DBO de 5 dias (DBO5). A determinação de DBO é importante para se 
verificar a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica. (Amarílio Pereira de 
Souza, informação pessoal, 1996). 
2 DQO: medida da capacidade de consumo de oxigênio pela matéria orgânica presente na água. É 
expressa como a quantidade de oxigênio consumido pela oxidação química, com forte agente oxidante 
em meio ácido. Não diferencia a matéria orgânica estável e assim não pode ser necessariamente 
correlacionada com a demanda bioquímica de oxigênio. (ACIESP, 1980). 
3 Segundo levantamento realizado em agosto/2000 para o Relatório Semestral do BID. 
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Relatório FEEMA/BID de abril/934. 

 

4.3 – A amostra das indústrias prioritárias definida entre 1995 e 2000 
 

Em 1993, a proposta para os Programas Ambientais Complementares do Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara definiu as seguintes  empresas  prioritárias  para o 

primeiro ano do PDBG: 

1. Atlantic Indústria de Conservas 

2. Bayer do Brasil 

3. Bloch Editores 

4. Cia. Brasileira de Antibióticos - Cibran 

5. Cia. Cervejaria Brahma – Centro 

6. Cia Fluminense de Tecidos S/A 

7. Cia Industrial de Conservas Santa Iria 

8. Cia Nacional de Tecidos Nova América 

9. Cia Progresso Industrial Fábrica Bangu 

10. Ciba Geigy Química S/A 

11. Cibrapel S/A Indústria de Papel e Embalagens 

12. Clariant – Divisão Rioquima 

13. Conservas Piracema (Filial) 

14. Conservas Ribeiro 

15. Conservas Rubi 

16. Coop. Central de Produtores de Leite – CCPL Benfica 

17. Coop. Central de Produtores de Leite – CCPL São Gonçalo 

18. De Millus Indústria e Comércio 

19. Denar Química 

20. Eluma S/A Indústria e Comércio 

21. Fábricas Unidas de Tecidos Rendas e Bordados 

22. Fabrimar S/A Indústria e Comércio 

23. Fridusa – Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A 

24. Getec Guanabara Química Industrial S/A 

25. Indústrias de Aditivos do Brasil 

26. IFF Essências e Fragâncias 

27. Indústria Alimentícia Beira Alta 

28. Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL 

                                                
4 (FEEMA, abril,1993) 
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29. Indústria Pumar 

30. Kibon S/A Indústria Alimentícias S/A 

31. Metal Forty S/A – Conservas Alimentícias 

32. Multifabril S/A 

33. Nitriflex Indústria e Comércio S/A 

34. Pan Americana Indústrias Químicas 

35. Petroflex Indústria e Comércio 

36. Quaker Alimentos Conservas CoqueiroS/A 

37. Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A 

38. Refinaria Duque de Caxias – Reduc 

39. Refinaria Piedade 

40. Refrigerantes Niterói S/A – CRW Ind. Com. de Bebidas 

41. Rio de Janeiro Refrescos S/A - Bangu 

42. Rio de Janeiro Refrescos S/A – Bonsucesso 

43. União Manufatura de Roupas 

44. Sadia Concórdia S/A 

45. Sanofi Winthrop Farmacêutica 

46. Shell do Brasil S/A 

47. Sociedade Industrial de Refrigerantes Flexa S/A 

48. Sociedade Produtora de Alimentos Manhuaçu – SPAM 

49. Sociedade Técnica Industrial de Lubrificantes – Solutec S/A 

50. Tasa Lubrificantes 

51. Texaco do Brasil S/A Produtos de Petróleo (Campos Elíseos) 

52. União Brasileira de Pescas e Conservas 

53. União Fabril Exportadora S/A – UFE 

54. Vulcan Material Plástico S/A 

 

No período de 1995 até o primeiro semestre de 2000, foram realizadas três mudanças 

na listagem de empresas prioritárias, como ilustrado na tabela 4.1. 

 

Na medida em que empresas fecharam ou mudaram para locais fora da Bacia da Baía 

de Guanabara entre 1995 e 2000, estas foram sendo substituídas. As indústrias, com 

nome em vermelho na terceira coluna da tabela 4.1, saíram do grupo de indústrias 

prioritárias em razão da desativação de suas unidades. 

 

Considerando que o primeiro ano do PDBG é constituído por 55 empresas de maior 
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potencial poluidor; e que, no final do ano de 1999, o projeto possuía 41 empresas no 

grupo das prioritárias, houve uma reestruturação, em fevereiro de 2000, transferindo-

se quatorze empresas do segundo ano do projeto, caracterizadas por menor potencial 

poluidor, para o conjunto de indústrias prioritárias. A listagem adotada em fevereiro de 

2000 está ilustrada na tabela 4.5 do item 4.4.3. 

 
 
Tabela 4.1 – Mudanças realizadas na listagem de empresas prioritárias do PDBG. 

Ano Empresas que entraram Empresas que saíram 

1996 

1. Açúcar Pérola - Alimentícia 
2. Casas Sendas - Alimentícia 
3. Piraquê - Alimentícia 
4. Plus Vita - Alimentícia 
5. Sul Atlântico - Alim. Pescado  
6. Lab. Beecham – Farmac. 
7. Eaton - Metalúrgica 
8. Metal Leve - Metalúrgica 
9. Thermadyne Victor - Metalúrgica 
10. General Eletric - Metal. Vidro 
11. Cia Nac. Papel Alcântara - Papel 
12. Cia Nacional Papel - Papel 
13. Gretisa Papel – Papel 
14. Almon Química – Química 
15. Petrobrás FABR – Química 
16. Procosa – Química 
17. Tintas Ypiranga – Química 
18. Cia Sayonara Ind. – Têxtil 
19. Bergitex - Têxtil 

1. Multifabril 
2. SPAM S/A – Alimentícia 
3. Beira Alta - Alimentícia/Pescado 
4. Cia. Ind. Santa Iria - Alimentícia/Pescado 
5. Conservas Ribeiro - Alimentícia/Pescado 
6. Cia Cerv. Bhrama – Bebidas 
7. CRW – Bebidas 
8. RJ Refrescos Bangu – Bebidas 
9. Denar Química – Química 
10. IMBEL – Química 
11. Ind. Brasil Aditivos (1) 
12. Ind. Pumar (1) 
13. Shell Brasil – Química 
14. Solutec Lubrificantes – Química 
15. Tasa Lubrificantes – Química 
16. Texaco Campos Elíseos – Química 
17. Cia Fuminense Tecidos – Têxtil 
18. Unidas Tec. Rendas Bordados – Têxtil 
19. União Manufatura de Roupas - Têxtil 

1997 1. Klabin – Alcantâra - Papel 1. Cia Nac. Papel Alcântara – Papel 
2. CCPL Benfica - Alimentícia 

2000 

1. B. Braun  - Farmacêutica 
2. Apolo Prod. de Aço - Metalúrgica 
3. Armco Staco - Metalúrgica 
4. Gillette - Metalúrgica 
5. Akzo Nobel Coatings  Química 
6. IMBEL  - Química 
7. Petrobrás DTSE/GECAM – Petroq. 
8. Petrobrás DTSE/GEGUÀ – Petroq. 
9. Polibrasil – Química 
10. Prosint – Química 
11. Vulcan – Química 
12. Gofra Inega – Têxtil 
13. Limppano – Têxtil 
14. União Man. Roupas - Têxtil 

1. Açúcar Pérola – Alimentícia 
2. Casas Sendas – Alimentícia 
3. Ind. Beira Alta – Alimentícia 
4. Kibon – Alimentícia 
5. Yolat – Alimentícia 
6. Metal Forty (GDC) - Alimentícia/Pescado 
7. União Bras. Pescas Cons.Alimentícia/Pescado 
8. Smithkline Becham – Farmacêutica 
9. Bloch Editores – Gráfica 
10. Metal Leve – Metalúrgica 
11. Cia Nacional Papel – Papel 
12. Gretisa Fab. Papel – Papel 
13. Almon Química – Química 
14. Tintas Ypiranga - Química 

Fonte: elaboração própria, a partir de informações disponíveis em vários Relatórios FEEMA/PDBG. 
Notas: 
(1): Para as Indústrias Brasil Aditivos e Pumar não houve informação disponível sobre o motivo da saída 
da lista de prioritárias e sobre as tipologias das mesmas. 
(2) As indústrias em vermelho saíram do grupo de prioritárias em razão da desativação de suas unidades. 
 

Para avaliar se houve mudança de carga poluente causada pela inclusão das quatorze 

empresas, transferidas do grupo do Ano 2 para o grupo do Ano 1 do PDBG, 

comparou-se as cargas poluentes da listagem de 1999, informadas pela FEEMA em 

seus relatórios semestrais de atividades do PDBG, com as cargas das 55 indústrias da 

listagem de fevereiro de 2000 (obtidas a partir do banco do Procon Água) – vide tabela 

4.2. 
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 Tabela 4.2 – Avaliação comparativa das cargas da lista de empresas prioritárias de 1999 e de 2000. 
Parâmetros DBO (kg/dia) DQO (kg/dia) OG (kg/dia) Metais (kg/dia) Nº 

Linha Ano 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 

1 

Carga total com as 41 empresas da lista de 1999, 
contabilizada pelos técnicos da FEEMA – Bacia 
Resfriamento e metais das lagoas da Reduc não 
foram contabilizadas (1) 

11.416 6.178 4.931 31.219 16.889 11.169 1.599 786 516 16,3 15,5 13 

2 

Carga total com as 55 empresas da lista de 2000, 
computada pelo banco de dados do Procon-Água 
(incluindo Bacia Resfriamento e metais das lagoas da
Reduc) 

11.855 8.058 6.320 235.041 90.865 56.560 8.027 1.706 1.368 243 160 293 

3 
Carga total das 14 empresas adicionadas na lista do 
ano 2000 (transferidas do Ano 2 para o Ano 1), 
computada pelo banco de dados do Procon-Água 

80,85 57,90 88,42 694,58 481,28 721,47 47,38 16,27 53,83 0,71 2,19 1,93 

4.A Carga efluente da Bacia de Resfriamento da Reduc, 
computada pelo banco de dados do Procon-Água -- -- -- 203.448 71.146 41.329 6.415 863 763 208 130 269 

4.B 
Carga afluente da Bacia de Resfriamento da Reduc, 
calculada com concentração fornecida pela empresa 
e vazão média anual estimada do Procon Água (3) 

-- -- -- -- -- 19.958 -- -- 437 -- -- -- 

5 
Carga da lista de 55 empresas de 2000 sem 
contabilizar a carga da bacia de resfriamento da 
Reduc  (linha 2 menos linha 4) 

11.855 8.058 6.320 31.593 19.719 15.231 1.612 843 605 35 30 24 

6 
Variação percentual entre as linhas 1 e 5 (% que a 
lista de 55 empresas de 2000 tem a mais do que a 
lista de 41 empresas de 1999) 

3,7 23,3 22 1,2 14,3 26,7 0,8 6,8 14,7 53,4 48,3 45,8 

7 Carga metálica das lagoas da Reduc  24,88 12,03 8,51 

8 
Carga total das 55 empresas (lista 2000) sem 
contabilizar a carga metálica das lagoas da Reduc 
 (linha 4 menos linha 7) 

 10,12 17,97 15,49 

9 Variação percentual entre as linhas 5 e 8, sem 
contabilizar carga metálica das lagoas da Reduc  37,3 15,9 19,15 

Fonte: Dados retirados do Relatório de Atividades PDBG/FEEMA de Agosto/2000, com modificações feitas pela autora da tese. 
Notas: 1) Estas cargas foram reportadas em vários Relatórios de Atividades do PDBG/FEEMA, como por exemplo, nos Relatórios de Dezembro/98 e no de Agosto/2000. 
2) As cargas destacadas em cinza foram consideradas para a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no contrato, realizada no item 5.1 desta dissertação. 
3) A título de ilustração, as concentrações de DQO e OG utilizadas no cálculo de carga afluente foram fornecidas em entrevista com funcionários da Reduc, realizada em 
04/01/2001. Este trabalho considera como carga poluente da bacia de resfriamento da refinaria os dados efluentes que a empresa informa oficialmente no Procon Água, sem 
descontar o afluente. 
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As cargas totais das 41 empresas da listagem de 1999 (linha 1 da tabela 4.2) foram 

contabilizadas pelos técnicos da FEEMA, a partir dos resultados de medições FEEMA 

e dos resultados apresentados em Relatórios de Acompanhamento de Efluentes 

(RAE) pelas empresas. O cálculo da carga total era feito pelos técnicos da FEEMA 

sem auxílio de banco de dados. O técnico escolhia aleatoriamente dentre os seis 

RAEs (normalmente o mais recente) enviados pela empresa no semestre anterior e 

com as informações deste RAE calculava a carga poluente como sendo a carga média 

daquele período. Para as empresas que não eram vinculadas ao Procon Água, os 

técnicos utilizavam os resultados das medições FEEMA para calcular as cargas 

poluentes. 

 

As cargas informadas nos Relatórios de Atividades do PDBG / FEEMA, entre 95 e 98, 

resultaram, portanto, de cálculos baseados em medições FEEMA e em dados 

recolhidos aleatoriamente nos RAEs. Nesta época, estes dados não estavam 

implementados no banco de dados apto a calcular as concentrações médias anuais, 

por meio de média ponderada. De fato, devido a problemas de infra-estrutura e falta 

de pessoal, somente em fevereiro/2000, a direção da FEEMA designou digitadores 

para introduzir os dados recebidos das empresas no Banco de Dados do Procon 

Água, incluindo dados de 1995. 

 

As cargas totais das 55 empresas da listagem de 2000 foram contabilizadas pelo 

banco de dados do Procon Água (linha 2 da tabela 4.2) em fevereiro de 2000. Nesta 

ocasião, os técnicos do PDBG e a coordenação do projeto puderam avaliar as cargas 

médias lançadas pelas indústrias nos corpos receptores em kg/dia e reavaliar a 

estratégia de controle aplicada às empresas.  

 

Os cálculos de carga poluente, portanto, até fevereiro/2000, eram feitos pelos técnicos 

com base em dados aleatórios do Procon Água ou de medições FEEMA. Com a 

utilização do banco de dados em fevereiro/2000, passou a não se fazer uma escolha 

aleatória, mas sim um cálculo preciso, baseado em médias ponderadas mensais e 

médias ponderadas anuais, para concentração de cada poluente e vazão. Desta 

maneira, o técnico tinha informações consistentes em relação ao comportamento 

anual e mensal dos sistemas de controle de efluentes líquidos das empresas. O uso 

do banco de dados possibilitou um melhor planejamento das atividades fiscalizadoras 

do órgão. Todos as cargas apresentadas nesta dissertação foram calculadas a partir 

destas médias anuais ponderadas de concentração e vazão, fornecidas pelo banco de 



 80 

dados do Procon Água. 

 

Analisando-se as linhas 1 e 2 da tabela 4.2, percebe-se uma diferença significativa nas 

cargas de DQO, OG e metais. A primeira idéia foi de verificar se a parcela referente às 

14 empresas incluídas na listagem de 2000, contribui para a diferença significativa 

encontrada entre as linhas 1 e 2 da tabela. Ao se realizar a soma das cargas 

poluentes destas 14 empresas, cujos resultados encontram-se na linha 3 da tabela 

4.2, percebeu-se que as mesmas não foram responsáveis pela significativa diferença 

de carga encontrada entre as linhas 1 e 2. 

 

A responsável pela grande diferença entre a carga total da listagem de 1999 e a carga 

total da listagem de 2000 (linhas 1 e 2) foi a contribuição da bacia de resfriamento da 

Reduc. Para ilustrá-la, separou-se a contribuição da bacia de resfriamento da Reduc 

na linha 4.A da tabela, cujos dados são informados pela empresa para o Procon Água. 

A título de ilustração, foram colocadas as cargas afluentes da bacia de resfriamento na 

linha 4.B, calculadas a partir das concentrações de DQO e OG, fornecidas pelos 

funcionários da refinaria, responsáveis pelo tratamento de efluentes líquidos. Porém, 

neste trabalho considera-se como carga poluente da bacia de resfriamento da refinaria 

os dados oficialmente informados no Procon Água, sem realizar a diminuição da carga 

afluente. 

 

Com estes resultados, chega-se a conclusão de que a bacia de resfriamento da Reduc 

não foi considerada nos cálculos de carga feitos pelos técnicos da FEEMA na listagem 

de 1999. As cargas relatadas pelo grupo responsável pelo projeto na FEEMA, nos 

últimos quatro anos, em Relatórios de Atividades do PDBG, não contabilizaram as 

cargas correspondentes à bacia da Reduc, porque em meados de 95, os técnicos da 

FEEMA não consideravam a bacia de resfriamento como fonte significativa de 

poluição. 

 

Para que se possa comparar as cargas calculadas a partir dos dados do Procon com 

aquelas calculadas pelos técnicos da FEEMA, retirou-se a interferência da bacia de 

resfriamento da Reduc diminuindo-a da carga total das 55 empresas. Ou seja, da linha 

2 subtraiu-se a linha 4.A da tabela 4.2. O resultado desta conta é ilustrado na linha 5 

da tabela. Ao se comparar a linha 1 com a linha 5, observa-se a variação percentual, 

mostrada na linha 6. Cabe ressaltar que estas variações percentuais ilustram o quanto 

a carga total da listagem de 55 empresas de 2000 é maior do que a carga poluente 
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total da listagem de 41 empresas de 1999.  

 

Analisando-se a linha 6 da tabela 4.2, observa-se que a carga poluidora final do grupo 

prioritário foi aumentada de 0,8% até 27%. No caso dos metais há uma exceção, os 

percentuais ultrapassam os 27%. O provável motivo para este diferença será 

explicado mais adiante.  

 

Parece contraditório o aumento de até 27% com o ingresso das 14 empresas que 

possuíam cargas poluidoras menores do que aquelas presentes na listagem até 1999, 

mas isto é explicável. Cabe ressaltar que estas 14 empresas pertenciam à listagem do 

segundo ano do projeto em razão de seus potenciais poluidores mais baixos. Poder-

se-ia, a princípio, esperar, então, que não houvesse aumento de carga ou que ela se 

mantivesse. No entanto, as empresas desativadas, que foram substituídas pelas 

empresas do segundo ano do projeto, já possuíam sistemas de controle operando na 

ocasião da sua desativação, o que ocasionava uma significativa redução de carga total 

lançada por estas empresas. A título de ilustração, o tratamento físico químico reduz 

em torno de 70% de DQO e DBO e o tratamento biológico convencional reduz, no 

mínimo 85%, destas cargas. 

 

Apesar das 14 indústrias que fecharam, contidas na listagem de 1999, terem um 

potencial poluidor maior, elas já tinham implantado seus sistemas de controle capazes 

de minimizar a carga efetivamente lançada no corpo receptor. Já as 14 indústrias 

incluídas na listagem de 2000, mesmo com potencial poluidor menor, tinham uma 

contribuição de carga maior do que as indústrias já controladas da listagem de 1999. 

Isto ocorre porque a 14 indústrias incluídas em 2000 ainda não possuíam seus 

sistemas de controle operando adequadamente ou não o tinham implantado. 

 

Quanto à carga metálica, observa-se uma variação de até 53,4% (linha 6 da tabela 

4.2). Porém, uma análise mais detalhada das cargas de cada uma das 55 empresas 

permitiu constatar que as cargas correspondentes às lagoas da Reduc foram 

significativas no somatório final. Ela representava de 35% a 60% da carga total. Por 

este motivo decidiu-se separar as cargas metálicas das lagoas do sistema de 

tratamento da Reduc (apresentadas na linha 7 da tabela). 

 

Para avaliar com maior precisão a variação percentual das cargas metálicas 

correspondente à introdução das 14 empresas, optou-se pela subtração das cargas 
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metálicas das lagoas da Reduc e recalculou-se a variação percentual. O resultado foi 

uma variação de 37%, em 97, e em 98 e 99 os percentuais mantiveram-se na faixa de 

até 27% dos outros parâmetros. A provável explicação para esta diferença na carga de 

metais no ano 1997 (ano de maior percentual) seria o fato dos resultados encontrados 

pelos técnicos da FEEMA divergirem dos resultados contabilizados pelo banco de 

dados (baseados em médias ponderadas anuais). Como os cálculos de carga feitos 

pelos técnicos da FEEMA, na época, não consideravam médias ponderadas anuais 

(escolhiam normalmente o RAE mais recente para considerar), mesmo que não 

houvesse o acréscimo das 14 empresas, poderiam existir diferenças nos resultados de 

carga total. Os cálculos feitos pelo Procon Água, sobre os quais esta dissertação está 

baseada, consideram médias ponderadas anuais. 

 

As cargas metálicas informadas pela FEEMA nos Relatórios do PDBG até 1999, 

portanto, não consideravam as cargas referentes às lagoas da Reduc. Comparando-se 

as linhas 1 e 8 da tabela 4.2 observa-se que os valores variam no máximo em 6,2 

kg/dia de metais. Vale destacar que estas cargas metálicas das lagoas da Reduc, 

assim como as cargas da bacia de resfriamento, são consideradas no presente 

trabalho. 

 

É importante ressaltar que usualmente não se contabiliza carga metálica em 

tratamentos biológicos. Porém, no caso da Reduc, que possui um sistema de 

tratamento biológico por lagoas aeradas com uma alta vazão, qualquer concentração 

de um metal, mesmo que pequena, resultará em uma carga final significativa como 

constatado comparando-se as linhas 5 e 7 da tabela 4.2. As cargas dos efluentes 

líquidos da Reduc serão melhor avaliadas no capítulo 5, já que esta é a única empresa 

considerada pelos técnicos da FEEMA de porte excepcional na Bacia da Baía de 

Guanabara. 

 

As cargas poluentes, referentes às 55 indústrias prioritárias, utilizadas para a 

avaliação do cumprimento das metas de remoção de carga, específicas para estas 

indústrias, estão grifadas em cinza na tabela 4.2. 

 

4.4 – Caracterização das indústrias prioritárias do PDBG no 1º semestre/2000: 
 

4.4.1 – Quanto à Tipologia: 
 

As tipologias de maior predominância na Bacia da Baía de Guanabara são de 
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indústrias químicas, concentradas nos municípios Rio de Janeiro e Duque de Caxias, 

e alimentícias, distribuídas por quase todos os municípios da região como mostra o 

gráfico 4.1. 

 

Por sua vez, o Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro da Firjan5, edição 

97/98, apresenta como principais tipologias a construção civil (23,6%) e confecção 

(14,2%), não presentes neste trabalho, pois não foram selecionadas para o grupo de 

indústrias prioritárias do PDBG. Em terceiro as indústrias alimentícias participam com 

8,6%, seguidas pelas metalúrgicas com 8,1 % e as químicas com 3,8%. A diferença 

entre a distribuição de tipologias existente nas indústrias prioritárias do PDBG em 

relação à apresentada no cadastro da Firjan é explicada pelo fato das indústrias 

prioritárias da Bacia da Baía de Guanabara serem aquelas com maior geração de 

carga poluidora para a Baía. As tipologias alimentícia e química são caracterizadas 

como grandes “contribuintes” de carga orgânica, e por isso as mesmas aparecem em 

maior número na seleção do PDBG. 

 

No Relatório Semestral de Atividades do PDBG/FEEMA de março/99, foram 

separadas da tipologia química, a petroquímica e da tipologia alimentícia a de 

pescado, já que estas apresentavam particularidades de porte e de característica do 

efluente.  
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Fonte: elaboração própria a partir dos relatórios semestrais PDBG/FEEMA. 

                                                
5 Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
– edição 97/98 – Editora Brasileira de Guias Especiais – página 83. 

Gráfico 4.1 - Indústrias por tipologia. 



 84 

 

Entretanto, a norma de Classificação de Atividades Poluidoras (MN 050.R1) não define 

petroquímica e pescado como tipologias industriais independentes, estas são 

subgrupos de empresas pertencentes ao grupo química e alimentícia, 

respectivamente. Os Relatórios apresentados pelo Programa de Despoluição da Baía 

de Guanabara para o BID, desde 1999, vêm apresentando as indústrias classificadas 

como apresentado no gráfico 4.1, no qual aparecem as tipologias petroquímica, 

bebidas e galvânica; que na norma MN 050.R1 são sub-divisões das tipologias 

principais. Para maior clareza adotou-se neste trabalho a classificação utilizada nos 

Relatórios de Atividades do PDBG, porém os códigos das tipologias apresentadas na 

tabela 4.5 seguem rigidamente o adotado pela norma MN 050.R1. 

 

4.4.2 – Quanto ao Porte: 
 

Existem atualmente controvérsias na FEEMA em relação aos portes das empresas. A 

norma NA-051.R56 – “Indenização dos Custos de Processamento de Licenças” o 

define porque este é um dos fatores considerados para o cálculo do custo da licença 

requerida, espécie de taxa recebida pelo órgão para ressarcimento dos gastos no 

decorrer do processo de licenciamento da empresa. O tipo de atividade principal e o 

potencial poluidor da atividade ou seu grau de impacto no meio ambiente são os 

outros fatores considerados no cálculo do custo.  

 

A norma estabelece que o porte da empresa deve ser calculado de acordo com o 

número de funcionários da empresa e a área total de construção, utilizando a média 

aritmética dos pesos atribuídos à estes fatores. Para isso, utiliza-se a tabela 4.3, a 

seguir: 

Tabela 4.3 – Parâmetros para Avaliação de Potencial Poluidor 
Pesos 

(PA e PE) 
Parâmetros para Avaliação 

 Área total construída (m2) (A) Número de empregados (E) 
0,25 A ≤ 200 E ≤ 10 
0,5 200 < A ≤ 500 10 < E ≤ 50 
1 500 < A ≤ 2.000 50 < E ≤ 100 
2 2.000 < A ≤ 10.000 100 < E ≤ 500 
3 10.000 < A ≤ 40.000 500 < E ≤ 5.000 
4 A > 40.000 E > 5.000 

 Fonte: FEEMA, 1996. 

                                                
6 NA-051.R5 – Indenização dos Custos de Processamento de Licenças. Aprovada pela Deliberação 
CECA nº 3.587 de 23 de dezembro de 1996. Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996. 
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Realizando-se a média aritmética do peso atribuído à área total construída (PA) com o 

peso atribuído ao número de funcionários (PE), chega-se a um valor médio M, que 

definirá o porte da atividade segundo a tabela 4.4. 

 

Do ponto de vista de uso do espaço, com tecnologias mais modernas, observa-se a 

tendência das empresas produzirem mais com área e um número de empregados 

menores, já que estas plantas são compactas e automatizadas. A revisão desta norma 

é necessária tendo em vista a tendência verificada. Devem ser considerados outros 

itens para o cálculo de porte como valor faturado/ano ou volume de produção, para 

que a classificação de porte seja de fato compatível com as condições atuais de 

operação do setor industrial.  

 

Tabela 4.4 – Porte da Atividade 

Porte da 
Atividade 

Média Aritmética (M) dos 
Pesos 

Micro M < 0,5 

Mínimo 0,5 ≤ M < 1 

Pequeno 1 < M ≤ 2 

Médio 2 < M ≤ 3 

Grande 3 < M ≤ 4 

Excepcional M > 4 

Fonte: FEEMA, 1996. 

 

Vale ressaltar que os pesos utilizados na segunda coluna tabela 4.4 devem ser 

revistos, pois o cálculo resultante do porte para a REDUC, segunda maior refinaria do 

país, por exemplo, a classifica como empresa de grande porte e não de porte 

excepcional. Considerando-se o volume de produção da REDUC, muito maior do que 

as outras empresas, e que seu impacto ao meio ambiente é proporcionalmente grande 

apesar dos sistemas de controle implantados, esta deveria se classificada como de 

porte excepcional. Segundo informações fornecidas em entrevista7 com funcionários 

da Refinaria responsáveis pelo sistema de tratamento de efluentes, a Reduc tem área 

construída de 9.000.000 m2 (PA = 4) e 3.095 funcionários - incluindo contratados -    

(PE = 3) resultando o enquadramento da refinaria pela norma da FEEMA como de 

grande porte (M = 3,5). 

M = 

Peso área 
construída  

(PA) 

Peso nº de 
empregados 

(PE) 

2 

+ 
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Os técnicos da FEEMA em razão das limitações da norma NA-051 (desatualizada) 

acabaram enquadrando, por conta própria, as indústrias com base em outros 

parâmetros, como volume de produção e faturamento anual, além de número de 

funcionários e área construída. A tabela 4.5 apresenta a classificação por porte das 

indústrias avaliadas com base no consenso dos técnicos da FEEMA e do PDBG. 

 

O grupo de indústrias pertencentes ao Ano 1 do PDBG caracteriza-se 

predominantemente por empresas de médio porte (73%). As empresas de pequeno e 

grande porte representam 11% e 14% do total, respectivamente. Existem 8 indústrias 

com mais de 1.000 funcionários distribuídas nas seguintes tipologias: 1 química, 1 

metalúrgica, 1 petroquímica, 2 farmacêuticas, 2 alimentícias e 1 galvânica. 

 

4.4.3 – Quanto ao Potencial Poluidor: 
 

A caracterização por potencial poluidor, também apresentada na tabela 4.5, decorre 

da norma MN-050 “Classificação de Atividades Poluidoras” de 08/04/92, elaborada 

pela FEEMA.  Esta norma define para cada tipologia, em subgrupos, o seu potencial 

poluidor teórico em relação a ar (PPAR), à água (PPAG) e ainda o potencial geral 

(PPG), relativo exclusivamente a estes elementos. 

 

A metodologia adotada na MN-050 prevê quatro níveis de potencial poluidor teórico: 

  A – alto potencial poluidor; 

  M – médio potencial poluidor; 

  B – baixo potencial poluidor; e 

  D – desprezível potencial poluidor. 

 

São considerados, para definição do potencial poluidor, os seguintes parâmetros de ar 

e água: 

 ! Ar: partículas em suspensão (PS), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e odor; 

 

 ! Água: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), substâncias tóxicas (STox), 

óleos e graxas (OG) e material em suspensão (MS). 

 

                                                                                                                                          
7Em 04/01/2001 foi feita uma reunião com os responsáveis pelos  sistemas de tratamento de efluentes 
líquidos da refinaria sobre as cargas poluentes. 
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O potencial poluidor em relação ao ar e à água é definido em função do(s) 

parâmetro(s) predominante(s). O potencial poluidor geral é definido como o maior 

potencial, independente do mesmo ser de ar ou de água. 

 

Tabela 4.5 – Porte das empresas selecionadas para o primeiro ano do PDBG. 
 Indústria Município Tipologia Código da Porte Potencial Poluidor 

    Tipologia  Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

1 Bayer Belford Roxo Química 20.01.30 

 

20.63.99 

Grande A 
Odor, 
HC 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A 

2 Sadia Dq Caxias Alimentícia 26.22.99 Grande M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

3 Petrobrás DTSE-GECAM Dq Caxias Petroquímica 47.51.10-
Transporte 

por oleoduto e 

gasoduto 
31.22.25 
Estocagem de 

produtos 

derivados de 

refino de 

petróleo 

Médio Não 
espe-

cificado 
na nor-

ma. 

Não 
espe-

cificado 
na nor-

ma. 

Não 
espe-

cificado 
na nor-

ma. 
Adota-
do Alto 
Potenci

al – 
risco 
vaza-

mentos
. 

4 Reduc Dq Caxias Petroquímica 20.11.10 Excep- 

cional 

A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 

STox 

A 

5 Clariant Dq Caxias Química 20.73.99 Médio M 
PS 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A 

6 Nitriflex Dq Caxias Química 20.21.10 Médio M 
Odor, 
HC 

M 
DBO 
OG 
MS 

M 

7 Petrobrás Distrib. FABR Dq Caxias Química 20.16.10 Médio A 
Odor 
HC 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 

STox 

A 

8 Petroflex Dq Caxias Química 20.23.99 Médio M 
Odor 
HC 

M 
DBO 
OG 
MS 

STox 

M 

9 Polibrasil Dq Caxias Química 20.21.10 Médio M 
Odor 
HC 

M 
DBO 
OG 
MS 

M 

10 Nova América Dq Caxias Têxtil 24.21.50 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A 

11 Klabin Guapimirim Papel 17.22.30 Médio B M 
DBO 
MS 

M 

12 Cibran Itaboraí Farmacêutica 21.11.99 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A 

13 Cibrapel Magé Papel 17.22.30 Médio B 
 

M 
DBO 
MS 

M 
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 Indústria Município Tipologia Código da Porte Potencial Poluidor 

    Tipologia  Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

14 Imbel Magé Química 20.31.10 

20.31.20 

20.31.25 

Médio M 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A 

15 Atlantic Niterói Alimentícia 26.32.99 Pequeno M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

16 Fridusa Niterói Alimentícia 26.32.99 Pequeno M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

17 Eluma Marvin Nova Iguaçú Metalúrgica 11.13.99 Médio A 
PS 
SO2 
NOx 

A 
STox 

A 

18 Bergitex Nova Iguaçú Têxtil 24.21.75 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A 

19 Gofra Inega Nova Iguaçú Têxtil 25.71.99 Médio B B B 

20 Piraquê Rio de Janeiro Alimentícia 26.91.50 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

21 Plus Vita Rio de Janeiro Alimentícia 26.71.99 Grande D D D 

22 Refinaria Piedade Rio de Janeiro Alimentícia 26.52.99 Médio A 
PS 
SO2 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

23 RJ  Refrescos Rio de Janeiro Bebidas 27.41.99 Médio B M 
DBO 

M 

24 Sanofi Rio de Janeiro Farmacêutica 21.12.99 Médio B B B 

25 Varig Rio de Janeiro Galvânica 11.82.99 
Galvânica 
 

14.72.99 
Reparos 
Turbinas 

Grande M 
SO2 
 
 
M 
HC 

A 
MS 
STox 
 
M 
OG 
STox 

A 
 
 
 
M 

26 Thermadyne Victor Rio de Janeiro Metalúrgica 11.82.99 Médio M 
SO2 

A 
MS 

STox 

A 

27 Apolo Produtos de Aço Rio de Janeiro Metalúrgica 11.05.10 Médio A 
PS 

A 
OG 
MS 

A 

28 Armco Staco Rio de Janeiro Metalúrgica 11.04.99 Médio A 
PS 

A 
OG 

STox 

A 

29 Eaton Rio de Janeiro Metalúrgica 13.11.99 Médio B B B 

30 Fabrimar Rio de Janeiro Metalúrgica 11.51.99 

 

 

11.82.99 
Galvânica 

Médio B 
 
 
 
 

M 
SO2 

M 
OG 

STox 
 
 

A 
MS 

STox 

M 
 
 
 
 

A 

31 General Eletric Rio de Janeiro Metalúrgica 13.31.10 Grande M 
PS 
SO2 

B M 

32 Gillete Rio de Janeiro Metalúrgica 

Cosméticos 

22.11.99 
Perfumaria 

 

11.82.99 
Galvânica 

Médio M 
Odor 

 
 
 

M 
SO2 

A 
DBO 
OG 
MS 

 
A 

MS 
STox 

A 
 
 
 
 

A 
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 Indústria Município Tipologia Código da Porte Potencial Poluidor 

    Tipologia  Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

33 Petrobrás DTSE-GEGUÁ Rio de Janeiro Petroquímica 31.22.30 
Estoc. GLP 

31.22.15 
Estoc. gás 

31.22.25 
Estoc. Prod. 

Derivados 

Petróleo 

Médio Não 
espe-

cificado 
na nor-

ma. 

Não 
espe-

cificado 
na nor-

ma. 

Não 
espe-

cificado 
na nor-

ma. 
Adota-
do  Alto 
Potenci

al – 
risco 
vaza-

mentos
. 

34 Refinaria Manguinhos Rio de Janeiro Petroquímica 20.11.10 Grande A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 

STox 

A 

35 Ciba Especialidades 

Químicas 

Rio de Janeiro Química 20.62.99 Médio M 
Odor 

M 
DBO 
STox 

M 

36 IFF Essências e Fragâncias Rio de Janeiro Química 20.51.99 Médio M 
Odor 

A 
DBO 

A 

37 Pan Americana Rio de Janeiro Química 20.01.20 Médio A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOX 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A 

38 Procosa Rio de Janeiro Química 22.11.99 Médio M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

39 Prosint Rio de Janeiro Química 20.01.40 Médio A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOX 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A 

40 UFE Rio de Janeiro Química 22.22.99 Médio M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

41 Vulcan Rio de Janeiro Química 23.11.10 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

42 De Millus Rio de Janeiro Têxtil 24.26.50 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A 

43 Fábrica Bangu Rio de Janeiro Têxtil 24.21.50 Pequeno M 
Odor 
HC 

 

A 
DBO 
STox 

A 

44 Limppano Rio de Janeiro Têxtil 24.95.99 Médio B M 
DBO 
OG 

STox 

M 

45 Sayonara Rio de Janeiro Têxtil 24.26.50 Médio M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A 

46 União Manuf. de Roupas Rio de Janeiro Têxtil 24.62.50 Pequeno B B B 

47 CCPL Alcântara São Gonçalo Alimentícia 26.43.99 Médio B A 
DBO 
OG 
MS 

A 

48 Conservas Piracema São Gonçalo Alimentícia 26.32.99 Médio M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

49 Conservas Rubi São Gonçalo Alimentícia 26.32.99 Pequeno M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 
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 Indústria Município Tipologia Código da Porte Potencial Poluidor 

    Tipologia  Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

50 Quaker São Gonçalo Alimentícia 26.32.99 Grande M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

51 Sul Atlântico São Gonçalo Alimentícia 26.32.99 Pequeno M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A 

52 Refrigerantes Flexa São Gonçalo Bebidas 27.41.99 Médio B M 
DBO 

M 

53 Laboratório B. Braun São Gonçalo Farmacêutica 21.11.99 
 não dosados 

Grande M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A 

54 Akzo Nobel Coatings São Gonçalo Química 20.71.75 Médio M 
Odor 
HC 

A 
STox 

A 

55 Getec São Gonçalo Química 26.54.99 Médio A 
PS 
SO2 

A 
DBO 
MS 

A 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados apresentados no Relatório FEEMA / BID de fevereiro/2000 e 
na norma MN-050.R1. 
OBS: Para as empresas que possuem mais de um código de tipologia (por realizarem diferentes atividades 
na mesma unidade fabril), adotou-se o potencial poluidor geral mais alto para a empresa. 

 

 

O critério adotado pela FEEMA para definição dos níveis de potencial poluidor, 

referente a cada tipologia, foi empírico, no qual foi considerado o conhecimento 

acumulado na FEEMA em relação ao controle de poluição industrial. Vale destacar 

que esta classificação prevê o potencial teórico por tipologia e não a carga poluidora 

real por atividade. 

 

Pelo menos 30% das empresas analisadas apresentou um potencial poluidor teórico 

com relação a ar ou água baseado na norma, discrepante em relação aos sistemas de 

controle implantados. A norma envolve a descrição e classificação de inúmeras 

tipologias e a última revisão foi em 08/04/92. Apesar de não atualizada, a pertinência 

em 70% das indústrias analisadas mostra que a classificação de atividades poluidoras 

pode ser considerada válida e indica a necessidade de revisão da norma MN 050. 

 

4.4.4 - Análises Cruzadas: 
 

A partir das caracterizações feitas pelos técnicos da DICIN/FEEMA, algumas 

considerações podem ser feitas sobre as indústrias selecionadas. 

 

Pode-se observar no gráfico  4.2  como  as  indústrias de médio porte predominam em 

todas as tipologias, com exceção da tipologia galvânica, na qual aparece somente 

uma indústria de grande porte no primeiro ano do PDBG. Observa-se também a 

presença de uma única empresa de porte excepcional, correspondente à 2a maior 
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refinaria do país, localizada em Duque de Caxias. 

 

No gráfico 4.3 é apresentada a classificação das indústrias por tipologia e potencial 

poluidor. Este cruzamento de informações permite a visualização de como os 

potenciais  poluidores  estão  distribuídos  em  relação  às  tipologias.  Sete  das  nove 

 

Fonte: elaboração própria. 

 
 
tipologias industriais apresentam empresas com predominância de alto potencial 

poluidor. Como um dos critérios de seleção das indústrias prioritárias era o potencial 

poluidor, a incidência deste fator na maioria das tipologias não causa surpresa. 

Somente as tipologias de bebidas e papel apresentam exclusivamente médio potencial 

poluidor. 

 

A classificação de potencial poluidor da norma para a indústria produtora de bolos e 

pães não é adequada, pois uma indústria de grande porte com estas características 

não tem um potencial desprezível, como definido, mas sim um alto potencial, como as 

outras indústrias alimentícias. 
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4.4.5 - Diagnóstico síntese da situação das indústrias envolvidas quanto aos 
sistemas de controle implantados: 
 

Na tabela 4.6 foi feita uma comparação entre o potencial poluidor definido pela norma 

MN 050 e os dados coletados pelos analistas ambientais do PDBG em vistoria ou nos 

processos de licenciamento. Esses dados são referentes aos sistemas de controle das 

indústrias para eliminar ou minimizar as emissões atmosféricas (ar), os efluentes 

líquidos (água), resíduos sólidos industriais (resíduos) e as fontes significativas de 

risco (risco). 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

É interessante observar que, para a maioria das empresas, o potencial poluidor de 

uma determinada tipologia industrial não representa a carga efetiva lançada por elas. 

Isto se dá em função da implantação dos sistemas de controle adequados, operando 

de forma eficiente, para os seus efluentes líquidos ou para suas emissões 

atmosféricas. 

 

Na tabela 4.6, a seguir, sintetiza-se os sistemas de controle implantados nas 
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empresas objeto deste estudo. Nota-se, portanto, que algumas empresas classificadas 

como de alto potencial poluidor não apresentam grau de poluição de fato tão elevado 

em se considerando a implantação dos sistemas de controle. 

 

Tabela 4.6 – Indústrias com Potencial Poluidor Teórico e Situação de Controle Real. 
Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
1 Bayer Belford Roxo 

20.01.30 

A 
Odor, 
HC 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A - Vacuum  Swing 
Adsortion, para 
de recuperação 
de CO2; 
- Sistema de 
decomposição 
química para 
vapores de 
dicloreto de 
carbonila e 
adsorção em 
carvão ativo; 
- sistema de 
exaustão com 
torres de 
lavagem dos 
gases; 
- sistema de 
exaustão com 
resfriamento e 
lavador de gases 
no incinerador 

Tratamento físico 
químico, seguido 
de biológico. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Realizou 
Análise de 
Risco e tem 
Plano de 
Ação em 
Emergências 
implantado 
em três 
níveis 
(emergência 
em uma 
unidade, em 
mais de uma 
unidade ou 
em todas as 
unidades e 
vizinhança). 

2 Sadia Duque de 

Caxias 

26.22.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Possui duas 
caldeiras à óleo 
BPF, utilizadas 
somente quando 
a caldeira à gás 
natural está em 
manutenção.  

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA segundo 
o Procon e 
Medição FEEMA. 
 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

O Núcleo de 
Risco 
solicitou 
Análise de 
Risco, devido 
ao sistema 
de 
refrigeração 
com amônia. 

3 Petrobrás 
DTSE/GECA
M 

Duque de 

Caxias 

47.51.10-
transporte 
por oleoduto 
e gasoduto 
 
31.22.25 

Estocagem 
de produtos 
derivados de 
refino de 
petróleo. 

Não 
espe-
cifica
do na 
nor-
ma. 

Não 
espe-
cifica
do na 
nor-
ma. 

Não 
espe-
cifica
do na 
nor-
ma. 

Não é necessário 
implantar 
controle. 

Tratamento em 
separador de 
água e óleo, tipo 
API, que atende 
aos padrões da 
FEEMA como 
constatado pelo 
Procon e em 
medição FEEMA. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Deverá ser 
avaliada pelo 
Núcleo de 
Risco da 
FEEMA. 

                                                
8 Segundo a MN-050 – Classificação de Atividades Poluidoras – FEEMA.  
Legenda: SMRI – Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais, IRI – Inventário de Resíduos Industriais 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
4 Reduc  Duque de 

Caxias 

20.11.10 

A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 

STox 

A - Sistema de 
injeção de vapor 
nos 3 flare´s, 
para minimizar 
emissão de 
fuligem; 
- Unidade de 
recuperação de 
enxofre de gás 
ácido; 
- Terceiro 
conjunto de 
ciclones na saída 
da unidade de 
craqueamento 
catalítico. 

Separadores de 
água e óleo, 
tratamento físico-
químico seguido 
de biológico. 
- Unidade de 
tratamento de 
águas ácidas. 

Vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 
- Obetiva 
reciclar 
qualquer 
resíduo e 
minimizar a 
geração. 
- Finalizando 
o landfarming 
(remediação 
do local, 
processamen
to resíduos e 
cimenteiras). 

Programa de 
Gerenciamen
to de Riscos 
permanente. 
No Termo de 
Compromisso 
estão 
previstas 
Análises de 
Risco para 
todas as 
unidades. 

5 Clariant 
 

Duque de 

Caxias 

20.73.99 

M 
PS 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A Unidade de 
absorção de gás 
sulfídrico e 
amônia de toda a 
planta industrial. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

A ser 
avaliado pelo 
Núcleo de 
Risco da 
FEEMA. 

6 Nitriflex Duque de 

Caxias 

20.21.10 

M 
ODO

R, 
HC 

M 
DBO 
OG 
MS 

M - Sistemas de 
exaustão com 
filtros de manga 
para controle de 
material 
particulado; 
- Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
para 
despressurização 
dos reatores. 

Não possui 
sistema de 
controle, porém 
encaminha seus 
efluentes líquidos 
para tratamento 
na Petroflex. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Entregou 
Análise de 
Risco e 
aguarda 
análise do 
Núcleo de 
Risco. 

7 Petrobrás 
Distrib. FABR 

Duque de 

Caxias 

20.16.10 

A 
Odor 
HC 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 

STox 

A Não é necessário 
implantar 
controle, pois 
todas as 
utilidades são 
fornecidas pela 
Reduc. 

Possui 2 
separadores de 
água e óleo, que 
não atendem aos 
padrões da 
FEEMA para 
DQO e MBAS. 
Necessita 
complementar o 
sistema de 
tratamento. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

8 Petroflex Duque de 

Caxias 

20.23.99 

M 
Odor 
HC 

M 
DBO 
OG 
MS 

STox 

M Flare com piloto 
automático para 
as unidades de 
fabricação de 
borracha e 
estireno, 
incinerador na 
unidade de 
fabricação de 
enxofre e lavador 
de gases no setor 
de fabricação de 
borracha. 

Sistema físico-
químico e 
biológico (lodos 
ativados), que 
trata também os 
efluentes da 
Nitriflex (em fase 
de adequação da 
DQO). 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e  IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Possui 
sistema de 
refrigeração 
com amônia. 

9 Polibrasil Duque de 

Caxias 

20.21.10 

M 
Odor 
HC 

M 
DBO 
OG 
MS 

M - Sistema de 
exaustão com 
filtros de manga 
na área da 
produção. 
- Flare para as 
emissões de 
hidrocarbonetos; 

Possui separador 
de água e óleo, 
tipo API, que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Deverá ser 
avaliada pelo 
Núcleo de 
Risco. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
10 Nova América Duque de 

Caxias 

24.21.50 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A Sistemas de 
exaustão com 
filtros de manga e 
umidificadores 
em alguns 
setores; este 
material 
particulado não 
atinge a 
vizinhança. 

Não possui 
controle, ainda 
em fase de 
implantação da 
ETDI. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

11 Klabin 
 

Magé / 

Guapimirim  

17.22.30 

B M 
DBO 
MS 

M Não é necessário 
implantar 
controle. 
Obs.: Possui 
quatro caldeiras à 
óleo BPF. 

Tratamento 
físico-químico, 
com recirculação 
total dos 
efluentes líquidos 
e recuperação de 
polpa. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

12 Cibran Itaboraí 

21.11.99 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A Não possui 
controle para os 
odores  
provenientes do 
setor de 
antibióticos, que 
atingem a 
vizinhança. 
Possui três 
caldeiras à óleo 
BPF. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico (lagoas 
aeradas) que não 
atende aos 
padrões da 
FEEMA (DQO). 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Risco baixo, 
devido a 
estocagem 
de solventes. 

13 Cibrapel Magé 

17.22.30 

B 
 

M 
DBO 
MS 

M Não é necessário 
implantar 
controle. 
Obs.: Possui 
caldeiras à óleo 
BPF, está em 
fase de cotação 
de substituição 
por gás natural.  

Tratamento 
físico-químico. 
Em fase de 
implantação do 
biológico com 
término previsto 
para final de 
agosto. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

14 Imbel Magé 

20.31.10 

20.31.20 

20.31.25 

M 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A Queima ao ar 
livre de todos os 
resíduos sólidos 
contaminados 
com o explosivo 
manuseado, 
seguindo o 
procedimento 
existente em 
portaria do 
Exército. 

Apesar de 
necessário, não 
possui controle 
adequado. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Deverá ser 
avaliada a 
necessidade 
de 
apresentação 
de APR, já 
que a 
empresa lida 
com material 
explosivo. 

15 Atlantic 
 

Niterói 

26.32.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Não possui 
controle para 
emissão de 
odores e possui 
caldeira à óleo 
BPF. 

Tratamento 
físico-químico e 
deveria implantar 
o biológico até 
maio de 2000. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Utiliza 
amônia no 
sistema de 
refrigeração. 

16 Fridusa Niterói 

26.32.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Possui duas 
caldeiras à óleo 
BPF. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico  
ETDI necessita 
de manutenção 
sistemática. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Possui 
amônia no 
sistema de 
refrigeração. 

17 Eluma Marvin Nova Iguaçú 

11.13.99 

A 
PS 
SO2 
NOx 

A 
STox 

A Sistema de 
exaustão com 
filtros de mangas 
para controle de 
partículas de 
óxido de zinco. 

Tratamento 
físico-químico. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e não 
possui IRI. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
18 Bergitex 

 
Nova Iguaçú 

24.21.75 

M 
Odor 
HC 

(não 
tem 
PS) 

A 
DBO 
STox 

A Sistema de 
exaustão com 
filtro rotativo para 
controle de 
material 
particulado. 

Tratamento 
físico-químico 
recentemente 
implantado em 
fase de avaliação 
pelo Procon. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

19 Gofra – Inega Nova Iguaçú 

25.71.99 

B B B Não é necessário 
implantar 
controle. 

Tratamento 
físico-quimico 
operando 
adequadamente. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

20 Piraquê Rio de 

Janeiro 

26.91.50 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
OG 
MS 

A - Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
para controle de 
odores oriundos 
do 
desodorizador; 

ETDI com 
tratamento físico 
químico e 
biológico aeróbio, 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA como 
constatado pelo 
Procon e na 
medição FEEMA. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

- Unidade de 
produção de 
hidrogênio 
desativada 
por questões 
de mercado; 

21 Plus Vita Rio de 

Janeiro 

26.71.99 

D D D Não é necessário 
implantar 
controle. 

Sistema biológico 
por lodo ativado. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

22 Refinaria 
Piedade 

Rio de 

Janeiro 

26.52.99 

A 
PS 
SO2 

A 
DBO 
OG 
MS 

A - Ciclones para 
controle de 
material 
particulado 
instalados nos 
dutos de saída 
das caldeiras; 
- Filtros de 
mangas para 
controle de 
emissões de 
material 
particulado nos 
fornos 
regeneradores de 
carvão; 
- Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
com spray para 
controle de 
material 
particulado no 
recebimento do 
açúcar. 

ETDI com 
tratamento 
biológico 
anaeróbio, não 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA para 
DQO, como 
constatado pelo 
Procon e na 
medição FEEMA. 
Obs.: Nos últimos 
2 meses a 
empresa 
conseguiu 
atender ao 
padrão de DQO, 
mudando 
procedimentos 
operacionais. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

23 RJ Refrescos 
 

Rio de 

Janeiro 

27.41.99 

B M 
DBO 

M Não é necessário 
implantar 
controle. 

Possui 
tratamento 
biológico 
anaeróbio, 
desativado, até 
decisão contrária. 
Implantou filtros 
biológicos para 
os esgotos 
sanitários. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco 
atualmente. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
24 Sanofi Rio de 

Janeiro 

21.11.99 

 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A - Lavador de 
gases para 
controle dos 
vapores ácidos 
provenientes dos 
reatores; 
- Sistemas de 
exaustão com 
ciclones e filtros 
de mangas e/ou 
filtros absolutos, 
em todos os 
setores da 
produção; 

Tratamento 
biológico aeróbio, 
que atende aos 
padrões da 
FEEMA segundo 
o Procon e 
Medição FEEMA. 
 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

25 Varig Rio de 

Janeiro 

11.82.99 

Galvânica  

 

14.72.99 

Reparos de 

avião e 

turbinas 

M 
SO2  

 
 
 
 
 
 
 

M 
HC 

A 
MS 

STox 
 
 
 
 
 
 

M 
OG 

STox 

A - Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
para controle dos 
vapores gerados 
na anodização 
sulfúrica; 
- Sistemas de 
exaustão com 
cortina de água 
nas cabines de 
pintura e na 
cabine de 
limpeza das 
peças com 
querosene (com 
detergente ou 
não) 

Tratamento 
físico-químico, 
que não atende 
aos padrões da 
FEEMA, 
principalmente 
para DQO e 
DBO. A  empresa 
apresentou 
projeto de 
otimização da 
ETDI, já 
aprovado pela 
FEEMA, com 
cronograma de 
implantação até 
02/2001. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

26 Thermadyne 
Victor 

Rio de 

Janeiro 

11.82.99 

M 
SO2 

A 
MS 

STox 

A - Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
para controle das 
emissões de 
vapores 
alcalinos, ácidos 
e de ácido 
crômico; 
- Sistemas de 
exaustão com 
filtros de manga 
para controle de 
material 
particulado nas 
cabines de 
pintura; 

- Tratamento com 
separador de 
água e óleo, 
seguido de físico-
químico para os 
efluentes do 
banho de 
abrilhantamento, 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

27 Apolo 
Produtos de 
Aço 
 

Rio de 

Janeiro 

11.05.10 

A 
PS 

A 
OG 
MS 

A Não é necessário 
implantar 
controle, emissão 
de material 
particulado 
restrita à área da 
produção. 

Tratamento 
físico-quimico 
com recirculação 
de efluentes. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

28 Armco Staco 
 

Rio de 

Janeiro 

11.04.99 

A 
PS 

A 
OG 

STox 

A Sistema de 
exaustão com 
filtros de manga 
para o banho de 
zinco a quente. 
Sem controle 
para a emissão 
de material 
particulado. 

Tratamento 
físico-quimico, 
não atendendo 
ao padrão da 
FEEMA para 
DQO. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

29 Eaton 
 

Rio de 

Janeiro 

13.11.99 

B B B Não é 
necessário. 

Precipitação de 
metais e 
oxidação de 
cianeto, com 
recirculação de 
efluentes. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
30 Fabrimar Rio de 

Janeiro 

11.51.99 
Artigos de pias 

e banheiros 

esmaltados ou 

estanhados  
 

11.82.99 

Galvânica 

B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
SO2 

M 
OG 

STox 
 
 
 
 
 
 
 

A 
MS 

STox 

M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

- Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
para os vapores 
ácidos; 
- Sistemas de 
exaustão com 
ciclones e filtros 
de mangas para 
controle de 
material 
particulado. 

Tratamento com 
separação de 
óleo e 
precipitação de 
metais e 
oxidação do 
cianeto, 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

31 General 
Eletric 

Rio de 

Janeiro 

13.31.10 

Fabricação 

de lâmpadas 

M 
PS 
SO2 

B M Sistemas de 
exaustão com 
filtros para os 
setores de 
injetoras de 
alumínio e 
galvanoplastia. 

Neutralização e 
precipitação de 
metais, 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA. 
Possui 
tratamento 
biológico para os 
efluentes 
sanitários. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

32 Gillete Rio de 

Janeiro 

22.11.99 

Perfumaria  

 

11.82.99 

Galvânica 

M 
Odor  

 
 
 
 
 

M 
SO2 

A 
DBO 
OG 
MS 

 
 
 

A 
MS 

STox 

A 
 
 
 
 
 
 

A 

Sistema de 
exaustão com 
lavador de gases 
para controle de 
vapores ácidos. 

- Neutralização, 
decantação e 
filtração para 
controle de parte 
do efluente. 
- Neutralização e 
lodo ativado com 
aeração contínua 
para controle da 
outra parcela. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Apresentou 
em 1994 
APR que foi 
aprovada 
pela FEEMA. 

33 Petrobrás 
DTSE/GEGU
Á 

Rio de 

Janeiro 

31.22.30 
Estocagem 
de GLP 
 
31.22.15 
Estocagem 
de gás 
 
31.22.25 
Estocagem 
de derivados 
de refino de 
petróleo. 

Não 
espe-
cifica
do na 
nor-
ma. 

Não 
espe-
cifica
do na 
nor-
ma. 

Não 
espe-
cifica
do na 
nor-
ma. 

Possui flare como 
sistema de 
segurança para 
qualquer sobre-
pressão nos 
tanques.  

Para as águas de 
lastro, utilizam o 
procedimento de 
armazená-las em 
3 tanques de 21 
m3 ao todo e  
recolher este 
efluente em 
navios, que vão 
lançá-los em alto 
mar, segundo o 
procedimento 
autorizado pela 
Polícia Marítima, 
padrão FEEMA 
para óleos e 
graxas  igual a 20 
mg/l. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

O Núcleo de 
Risco 
solicitou APP. 

34 Refinaria 
Manguinhos 

Rio de 

Janeiro 

20.11.10 

A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOx 

A 
DBO 
OG 

STox 

A Não foi possível 
obter  
informações 
sobre os 
sistemas de 
controle desta 
empresa. 
 

Não foi possível 
obter  
informações 
sobre os 
sistemas de 
controle desta 
empresa. 
 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
35 Ciba 

Especialidade
s Químicas 

Rio de 

Janeiro 

21.11.99 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A Não foi possível 
obter  
informações 
sobre os 
sistemas de 
controle de 
emissões 
atmosféricas 
desta empresa. 
 

- Destilado de 
fenóis vendido 
para ind. de 
creolina. 
- Pré -Tratamento 
biológico por lodo 
ativado para 
concentrados de 
fenóis; 
- Pré -Tratamento 
físico químico 
para efluente 
com tinopal DMS 
- Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico (lodo 
ativado) para 
todos os 
efluentes, que 
não atende aos 
padrões da 
FEEMA (DQO). 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

 

36 IFF 
(Unidade de 
Aromas foi 
transferida 
para São 
Paulo em 
10/99, 
restando 
apenas a 
Unidade de 
Fragâncias) 

Rio de 

Janeiro 

20.51.99 

M 
Odor 

A 
DBO 

A Sistemas de 
exaustão com 
filtros de carvão 
ativo nos dois 
setores. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA segundo 
o Procon. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

37 Pan 
Americana 

Rio de 
Janeiro 

20.01.20 

A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOX 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A - Sistema de 
exaustão com 
condensador de 
mercúrio gasoso, 
- Sistema de 
lavagem de 
mercúrio com 
água, 
- Sistema de 
captação e 
absorção do gás 
não absorvido 
com água na 
fabricação de 
ácido clorídrico, 
scrubber, com 
circulação de 
água ligado após 
o ciclone na 
produção de 
carbonato, etc. 

Tratamento físico 
químico. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

 

38 Procosa Rio de 

Janeiro 

22.11.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A - Sistema de 
exaustão com 
absorção de 
amônia em torre 
de fibra de vidro; 
- Sistema de 
exaustão com 
lavador para 
controle de 
material 
particulado 

Sistema físico 
químico e 
biológico, que 
necessita de 
ampliação, em 
andamento. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
39 Prosint Rio de 

Janeiro 

20.01.40 

A 
Odor 
HC 
PS 
SO2 
NOX 

A 
DBO 
OG 
MS 

STox 

A - Torre de 
absorção de gás 
carbônico com 
MEA, lançando 
vapores de água, 
oxigênio e 
nitrogênio para a 
atmosfera. 

Não possui 
sistema de 
controle. 
Apresenta RAE 
do Procon 
mensalmente não 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Deverá ser 
avaliada pelo 
Núcleo de 
Risco. 

40 UFE Rio de 

Janeiro 

22.22.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A - Trabalham com 
temperaturas 
amenas na 
fabricação de 
desinfetantes 
fenólicos (28ºC) 
para evitar 
vapores fenólicos 
na atmosfera; 

Tratamento 
físico-químico, 
não atendendo 
ao padrão da 
FEEMA para 
DQO e com 
previsão de 
recirculação dos 
efluentes líquidos 
no 1º 
semestre/00. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

41 Vulcan Rio de 

Janeiro 

23.11.10 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Não possui 
controle para os 
vapores de 
plastificante 
produzidos nas 
espalmadeiras. 
Previsão de 
implantação no 2º 
semestre de 
2001. 

Tratamento 
físico-químico, 
não atendendo 
ao padrão da 
FEEMA para 
DQO. Previsão 
de adequação no 
1º semestre de 
2001. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

42 De Millus Rio de 

Janeiro 

24.26.50 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A A empresa está 
implantando 
sistema de 
lavador de gases 
para as unidades 
das ramas. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA.  

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

43 Fábrica 
Bangú 

Rio de 

Janeiro 

24.21.50 

M 
Odor 
HC 

 

A 
DBO 
STox 

A Sistemas de 
exaustão com 
filtros de manga 
em alguns 
setores.  

Apesar de 
necessário, não 
possui controle. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

44 Limppano Rio de 

Janeiro 

24.95.99 

B M 
DBO 
OG 

STox 

M Irá implantar 
controle na 
unidade de 
colagem das 
esponjas 
(vapores dos 
solventes da 
cola). 

Tratamento 
físico-quimico em 
fase de 
ampliação. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

45 Sayonara Rio de 

Janeiro 

24.26.50 

M 
Odor 
HC 

A 
DBO 
STox 

A Apesar de 
necessário, não 
possui controle. 

Apesar de 
necessário, não 
possui controle. 

Sem controle. 
Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e não 
possui IRI. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

46 União 
Manufatura 
de Roupas 

Rio de 

Janeiro 

24.62.50 

B B B Não é necessário 
implantar 
controle. 
Obs.: Possui 
caldeiras à óleo 
BPF e a área tem 
fornecimento de 
gás natural. 

Tratamento 
físico-químico 
recentemente 
implantado em 
avaliação.  

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
47 CCPL 

Alcântara 
São Gonçalo 

26.43.99 

B A 
DBO 
OG 
MS 

A Possui flare para 
queima dos 
gases produzidos 
no tratamento 
biológico 
anaeróbio. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico 
anaeróbio, que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Utiliza 
amônia no 
sistema de 
refrigeração. 
Intimada a 
apresentar 
Análise de 
Risco. 

48 Conservas 
Piracema 

São Gonçalo 

26.32.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Não possui 
controle para 
emissão de 
odores e possui 
três caldeiras a 
óleo BPF. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico que 
atende aos 
padrões da 
FEEMA.  

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

APP em 
análise na 
FEEMA, 
devido ao 
sistema de 
refrigeração 
com amônia. 

49 Conservas 
Rubi 

São Gonçalo 

26.32.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Não possui 
controle para 
emissão de 
odores e possui 
duas caldeiras a 
óleo BPF. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico 
anaeróbio. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

A ser 
avaliada a 
necessidade 
de APP, pois 
possui 
amônia no 
sistema de 
refrigeração. 

50 Quaker São Gonçalo 

26.32.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Possui três 
caldeiras a óleo 
BPF e à óleo de 
peixe, na 
proporção de 7:3. 
Não há interesse 
na troca de 
combustível por 
causa do 
reaproveitamento 
do óleo de peixe 
na caldeira. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico 
anaeróbio. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

51 Sul Atlântico São Gonçalo 

26.32.99 

M 
Odor 

A 
DBO 
OG 
MS 

A Possui uma 
caldeira a óleo 
BPF, com 
tanques de 20 m3 
sem dique de 
contenção. 

Apesar de 
necessário, não 
possui controle. 

Empresa não 
vinculada ao 
SMRI e IRI 
necessitando 
ser 
atualizado. 

Deverá ser 
avaliada a 
necessidade 
de 
apresentação 
de APR, pois 
a empresa 
utiliza 520 kg 
de amônia no 
sistema de 
refrigeração. 

52 Refrigerantes 
Flexa 

São Gonçalo 

27.41.99 

B M 
DBO 

M Possui duas 
caldeiras a óleo 
BPF. 

ETDI com 
tratamento 
biológico aeróbio 
(sistema 
Cabiúnas), não 
atendendo aos 
padrões da 
FEEMA. 
Necessita 
complementar o 
tratamento para 
atender aos 
padrões. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Deverá ser 
avaliada pelo 
Núcleo de 
Risco a 
necessidade 
de 
apresentação 
de APR, pois 
a empresa 
utiliza 12 kg 
de amônia no 
sistema de 
refrigeração. 
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Nº Potencial Poluidor 5 Situação da empresa quanto à 
 

Nome da 
Empresa 

Município 
Código da 
Tipologia8 

Ar 
PPAR 

Água 
PPAG 

Geral 
PPG 

Ar Água Resíduo Risco 
53 Laboratório B. 

Braun 
São Gonçalo 

21.11.99 

dosados 

 

21.12.99 

dosados 

M 
Odor 
HC 

 
 
 

B 

A 
DBO 
STox 

 
 
 

B 
 

A 
 
 
 
 
 

B 

Não é necessário 
implantar 
controle. 
Obs.: Possui três 
caldeiras a óleo 
BPF 

Apesar de 
necessário, não 
possui controle. 
Teve projeto 
aprovado pela 
FEEMA com 
cronograma de 
implantação até 
02/2001. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Não possui 
fonte 
significativa 
de risco. 

54 Akzo Nobel 
Coatings 
 

São Gonçalo 

20.71.75 

M 
Odor 
HC 

A 
STox 

A Sistemas de 
exaustão com 
lavador de gases 
para controle das 
emissões dos 
setores de 
fabricação de 
resina alquídica e 
de tintas. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido por 
biológico aeróbio.  

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

Tancagem de 
solventes e 
produtos 
inflamáveis. 
Apresentou 
em 2.000 
APP9 que foi 
aprovada 
pela FEEMA. 

55 Getec São Gonçalo 

26.54.99 

Fabricação 

de glicose de 

açúcar 

A 
PS 
SO2 

A 
DBO 
MS 

A Possui cinco 
caldeiras a óleo 
BPF. 

Tratamento 
físico-químico 
seguido de 
biológico que não 
atende aos 
padrões da 
FEEMA para 
DQO nos momen 
tos de pico. 
Construiu tanque 
pulmão para 
“amenizar”  picos  
carga na ETDI. 

Empresa 
vinculada ao 
SMRI e 
possui IRI 
atualizado. 

A ser 
avaliada a 
necessidade 
de APP, pois 
possui 
amônia no 
sistema de 
refrigeração. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações retiradas do Relatório Semestral PDBG/FEEMA de 
fevereiro/2000 e da MN-050.R1 – Norma para Classificação das Atividades Poluidoras – abril/92. 
- As informações dos sistemas de controle da Reduc foram fornecidas na entrevista do dia 04/01/01 com 
os responsáveis pela área de efluentes líquidos e utilidades na refinaria. 
 

 

Como já mencionado anteriormente, 30% das empresas apresentaram um potencial 

poluidor teórico com relação a ar ou água, definido pela norma MN-050, discrepante 

em relação aos sistemas de controle implantados, observados em vistoria. Foi 

considerada a ocorrência de discrepância quando a norma definiu um potencial 

poluidor que não foi condizente com os sistemas de controle observados em vistoria. 

Como, por exemplo, quando a norma definiu potencial poluidor para ar médio e a 

empresa possuía uma unidade inteira de absorção de gases sulfídricos e amônia, ou 

seja, o potencial poluidor para ar desta empresa deveria ser alto. A norma, apesar de 

não atualizada, é pertinente em 70% das indústrias analisadas. Isto mostra que a 

classificação de atividades poluidoras pode ser considerada válida e indica a 

necessidade de revisão da norma MN 050. 

 

                                                
1 APP – Análise Preliminar de Perigos: neste estudo devem ser levantadas as causas da ocorrência de 
cada um dos eventos e as suas respectivas conseqüências e, feita a avaliação qualitativa da freqüência 
de ocorrência do cenário do acidente, da severidade das conseqüências e do risco associado. Todos os 
resultados são qualitativos, mas pode ser obtida uma ordenação dos cenários, a qual deve ser utilizada 
como um primeiro elemento na priorização das medidas propostas. 
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Quanto à tabela 4.6, pode-se observar que os potenciais poluidores da Petrobrás 

DTSE GECAM (base de tancagem de Duque de Caxias) e Petrobrás DTSE GEGUÁ 

(base de tancagem e terminais marítimos na Ilha d’Água e Ilha Redonda) não são 

classificados pela norma MN 050, pois a atividade de estocagem e distribuição de 

derivados de petróleo não é definida como transformação industrial. Portanto, essas 

atividades não foram consideradas como causadoras de impacto ao meio ambiente. O 

acidente ocorrido em 18 de janeiro de 2000 na Baía de Guanabara se deu exatamente 

em um dos dutos da Petrobrás DTSE GECAM. Este fato demonstrou que estas 

atividades são causadoras de grandes impactos ambientais em casos de acidentes. 

Por este motivo elas foram consideradas neste trabalho como de alto potencial 

poluidor e elevado grau de risco a ser avaliado pelo órgão ambiental e devem ser 

assim consideradas em uma revisão da norma. A norma, portanto, deve ser 

imediatamente revisada para classificar adequadamente este tipo de atividade e 

orientar o controle por parte do órgão ambiental. 

 

4.4.6 - Distribuição por municípios e por sub-bacias: 
 

As tabelas 4.5 e 4.7 permitem a análise da distribuição das indústrias prioritárias pelos 

municípios e sub-bacias pertencentes à Bacia da Baía de Guanabara. Percebe-se que 

82% das indústrias analisadas estão concentradas nos municípios do Rio de Janeiro, 

Duque de Caxias e São Gonçalo. Pela tabela 4.7, percebe-se que o município do Rio 

de Janeiro possui 27 empresas do grupo de prioritárias, enquanto os municípios de 

Duque de Caxias e de São Gonçalo possuem 9 empresas cada um. 

 

Segundo o Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro da Firjan (edição 97/98), a 

distribuição geográfica do parque industrial do Estado concentra 50% das empresas 

no município do Rio de janeiro, 5,5% no município de Duque de Caxias, 3,2% em 

Nova Iguaçú, 3,0% em Niterói e 2,5% em São Gonçalo.  

 

O cadastro confirma a distribuição das indústrias prioritárias do PDBG em termos de 

localização geográfica, onde as maiores concentrações ocorrem nos municípios Rio 

de Janeiro e Duque de Caxias. 

 

Como foi mencionado no Capítulo 1, item 1.1, o relatório da JICA (1994) identificou 

que, com relação aos efluentes líquidos industriais, as sub-bacias com maior 
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contribuição de DBO e DQO eram as sub-bacias Oeste e Noroeste. De fato, observa-

se na tabela 4.7 que estas sub-bacias concentram 40 indústrias das 55 consideradas 

prioritárias, de maior potencial poluidor, correspondendo a 24 e 16, respectivamente. 

Ressalta-se, também, que estas sub-bacias concentram todas as indústrias têxteis, 14 

indústrias químicas e 4 indústrias alimentícias. Estas tipologias industriais têm como 

característica a contribuição de cargas consideráveis de DBO e DQO em seus 

efluentes líquidos. Este fato corrobora com o resultado encontrado pelo relatório da 

JICA de que as sub-bacias Oeste e Noroeste têm a maior contribuição de carga 

poluidora, principalmente de DBO e DQO. 

 

Tabela 4.7 – Distribuição das empresas por sub-bacia e por município. 

 Ilhas Oeste Noroeste Nordeste Leste  
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Química -- 7 -- 5 1 1 -- -- -- 1 -- 1 16 
Alimentícia -- 3 -- 1 -- -- -- -- -- 1 2 4 11 
Têxtil -- 4 1 1 -- -- 2 -- -- -- -- -- 8 
Metalúrgica -- 7 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 8 
Petroquímica 1 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 
Farmacêutica -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- 3 
Bebidas -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 
Papel -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- 2 
Galvânica 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Total 2 24 1 9 1 2 3 1 1 3 2 6 55 
Total por sub-

bacia 2 24 16 5 8 55 

Fonte: elaboração própria. 
Notas:  
1) Os municípios de Nilópolis e São João de Meriti também fazem parte da sub-bacia Noroeste, porém 
não tem nenhuma indústria prioritária do PDBG instalada nestes municípios. 
2) O município de Tanguá e parte dos municípios de Magé, Rio Bonito, Cachoeiro de Macacu e Niterói 
também fazem parte da sub-bacia Nordeste, porém não há indústria prioritária do PDBG localizada nestas 
regiões. 
 

 

Além do grande número de indústrias, estas duas sub-bacias sofrem também com a 

intensa urbanização e concentração populacional. Como apresentado em Relatório de 

Atividades da FEEMA (fev, 1997), estas sub-bacias reúnem 80% da população de 
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toda a bacia hidrográfica, ou seja, 6,08 milhões de habitantes. São João de Meriti, 

Nilópolis e Belford Roxo são responsáveis pelos mais altos índices de ocupação 

populacional do país, porém somente uma indústria prioritária do PDBG encontra-se 

instalada em Belford Roxo. 

 

O fato destas sub-bacias terem alta densidade populacional com concentração 

industrial acabou resultando na péssima qualidade de água dos rios já informada no 

capítulo 1, item 1.1. A título de informação, os rios da sub-bacia oeste estão 

comprometidos, pois apresentam nível médio de DBO variando de 25 a 50 mg/l, 

oxigênio dissolvido menor que 1 mg/l e coliformes fecais totais excedente 30.000 

coliformes/100 ml. Por outro lado, o rio Sarapuí da sub-bacia Noroeste apresenta nível 

médio de DBO de 26 mg/l, oxigênio dissolvido de 0,7 mg/l e coliformes fecais totais de 

17.500 coliformes/100 ml. 

 

Outro fato importante é a condição dos rios da sub-bacia Nordeste que possuem a 

qualidade de águas em níveis aceitáveis. Observa-se na tabela 4.7 que esta sub-bacia 

possui o menor número de indústrias do grupo das prioritárias. Por este motivo, 

ressalta-se, mais uma vez, a importância do órgão regulador ter cuidados especiais 

para preservar estes rios ou utilizar o Zoneamento Industrial (instrumento do Sistema 

de Licenciamento de Atividades Poluidoras) de forma a controlar a instalação de 

indústrias nesta área. 
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Capítulo 5- Avaliação das cargas dos efluentes líquidos das indústrias 
prioritárias do PDBG 
 

Após a caracterização das indústrias prioritárias do PDBG quanto à tipologia, ao porte, 

ao potencial poluidor e a distribuição geográfica, passa-se à análise do atendimento 

das metas específicas para o primeiro ano do projeto descritas no capítulo anterior. Os 

técnicos do PDBG (incluindo a autora desta dissertação) já realizaram esta análise na 

FEEMA, que foi publicada no Relatório de Atividades do PDBG de fevereiro e agosto 

de 2000. Porém, nesta dissertação realiza-se análise bem mais detalhada. 

 

Neste capítulo, em primeiro lugar faz-se a análise do atendimento das metas definidas 

no contrato de financiamento, em termos globais. Ou seja, analisa-se a carga total 

lançada pelas 55 indústrias consideradas prioritárias. São avaliadas as cargas de 

DBO, DQO, OG e metais destas indústrias no período de 1994 até o primeiro 

semestre de 2000, mostrando-se suas variações. Em segundo lugar, descreve-se as 

séries históricas de cargas poluentes por tipologias industriais, comparando-as com as 

reduções globais identificadas. 

 

5.1 - O Atendimento das Metas do PDBG: 
 

De acordo com o Relatório PDBG/FEEMA de agosto/00, as metas propostas no 

projeto foram cumpridas já em 96 conforme estabelecido no contrato, no que se refere 

a remoção de OG e metais e já atendeu as metas em relação à remoção de DBO em 

1998. 

 
Tabela nº 5.1 – Metas estabelecidas em contrato do PDBG. 
 Metas estabelecidas para 

PDBG 
(% de remoção) 

Carga Potencial em 
94 (para DBO e OG) e em 
95 (para metais) (kg/dia) 

Meta a ser atingida 
pelo PDBG em 99 

(kg/dia) 
DBO 64,7 57.130 20.167 

OG 19,9 7.981 6.385 
Metais 44 53 30 

          Fonte: elaboração própria, a partir de Relatório FEEMA/PDBG de fevereiro/2000. 

 

Inicialmente constata-se o cumprimento das metas estabelecidas referentes à 

remoção de DBO, OG e metais; pois as cargas poluidoras diárias lançadas no 1º 

semestre de 2000 estão abaixo dos valores estabelecidos como meta no contrato com 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A carga de metais, entretanto, só foi 

determinada a partir de 95, por esta razão a meta de remoção de metais do PDBG só 
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foi considerada a partir deste ano. Além disso, não foi estabelecida meta de remoção 

para DQO no contrato do PDBG. 

 

Para o cálculo dos percentuais de remoção de carga poluente foram consideradas as 

cargas poluentes de 1994 até 1996 informadas pela FEEMA nos Relatórios de 

Atividades do PDBG. Do ano 1997 até o 1º semestre de 2000, foram consideradas as 

cargas poluentes da listagem de 55 indústrias prioritárias, válida em fevereiro de 2000, 

que foram contabilizadas com base no Procon Água. 

 

O gráfico 5.1, a seguir, mostra, com base nos relatórios PDBG/FEEMA, a redução nas 

cargas diárias de DBO, DQO, OG e metais lançadas pelas indústrias prioritárias do 

PDBG na Bacia da Baía de Guanabara de 89,5%; 86,5%; 90,9% e 87,9%, 

respectivamente. 

 

É importante se observar no gráfico 5.1 que as reduções de carga poluente ocorridas 

no período de 1997 até o primeiro semestre de 2000 foram de 49,5% para DBO, 

47,5% para DQO, 55,1% para OG e 60,6% para metais. Estes percentuais de redução 

de carga neste período serão comparados com os percentuais das reduções de carga 

de cada tipologia, a serem apresentados no item 5.2. 

 

Fonte: Relatório PDBG/FEEMA – agosto/2000. 

 

Gráfico nº 5.1 - Redução de Carga lançada pelas Indústrias Prioritárias do PDBG. 
Redução de carga lançada pelas Indústrias Prioritárias do Ano 1 do PDBG 
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Algumas considerações, entretanto, se fazem necessárias. A primeira diz respeito à 

não inclusão da Bacia de Resfriamento e das cargas metálicas das lagoas do 

tratamento biológico da Reduc na análise histórica supracitada, recentemente 

identificada também pelos técnicos do PDBG e incorporada no Relatório 

PDBG/FEEMA de agosto/2000. 

 

De fato, por ocasião da formulação das metas do PDBG a bacia de resfriamento não 

era considerada como uma fonte relevante de poluição e nem o sistema de tratamento 

biológico teria cargas metálicas significativas. No caso da Reduc, entretanto, devido à 

sua elevada vazão, essas cargas são significativas. O gráfico 5.2 apresenta, com os 

dados disponíveis no Procon Água da Reduc, como ficaria a evolução de 95 até 1º 

semestre de 2000, ou seja, aos valores de carga do gráfico 5.1 foram acrescidas às 

cargas de DQO, OG e metais da Bacia de Resfriamento e as cargas de metais do 

tratamento biológico da refinaria. Os dados de carga da Reduc de 1994 não estavam 

disponíveis, e, por este motivo, não foram considerados. 

Redução de carga lançada pelas indústrias prioritárias com a adição da 
Bacia de Resfriamento e a carga metálica das lagoas da Reduc
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do Procon Água e Relatório 
PDBG/FEEMA de agosto/2000. 
 

O gráfico 5.2 ilustra as reduções de 95 até 1º sem/2000 para as cargas de DBO e OG. 

Elas foram de 81,7% e 79,5%, respectivamente - atendendo ao estabelecido no 

Gráfico nº 5.2 - Redução de Carga lançada pelas Indústrias Prioritárias do PDBG, 
com cargas da Bacia de Resfriamento e carga metálica das lagoas da Reduc. 
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contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também se constata que, 

apesar da inexistência de meta por parte do PDBG, a redução de DQO de 95 até 1º 

sem/2000 foi de 43%. Houve aumento de 27% na carga de metais. 

 

Os resultados percentuais de redução na carga global das 55 indústrias prioritárias, 

incluindo ou não as cargas da bacia de resfriamento e do sistema de tratamento 

biológico da Reduc, podem ser resumidos na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Percentuais de redução de carga global, no período de 1994 até 1º 

semestre de 2000. 

 % de redução ocorrido no período 
de 1994 até 1º sem/2000 

 DBO DQO OG Metais 

Metas percentuais de redução de carga 
estabelecidas no contrato de financiamento para 
as 55 indústrias prioritárias 

64,7 ---- 19,9 44 

Carga global, sem carga bacia de resfriamento 
da Reduc e carga de metais das lagoas 

89,5 86,5 90,9 87,9 

Carga global, com carga bacia de resfriamento 
da Reduc e carga de metais das lagoas 

81,7 43,2 79,5 Aumento 
de 27% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com a tabela 5.2, observa-se que o controle industrial realizado pelo PDBG com as 55 

indústrias prioritárias cumpriu as metas estabelecidas no contrato se as cargas da 

bacia de resfriamento e a carga de metais das lagoas da Reduc não forem 

consideradas. No entanto, ao se considerar estas cargas, as metas são cumpridas no 

que se refere à DBO e OG, porém quanto aos metais ocorre aumento de 27% na 

carga global lançada na baía, não atendendo à meta estabelecida para metais no 

contrato de financiamento. 

 

As metas assim consideradas pela coordenação do projeto parecem metas brandas e 

facilmente alcançadas, a menos do percentual de metais. Se por outro lado, as metas 

específicas para as 55 indústrias prioritárias fossem para o primeiro ano de projeto, 

elas eram pertinentes e plausíveis. Porém, como elas não foram atingidas no primeiro 

ano do projeto, a Coordenação Técnica do PDBG e os técnicos da FEEMA passaram 

a considerar que estes percentuais de remoção de carga deveriam ser alcançados no 

período de vigência do projeto. Dessa forma, o cumprimento das metas passou a ser 

muito “fácil”. 
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Apesar dos desvios do percentual real de redução de carga poluente, introduzidos 

pelas mudanças na listagem de empresas prioritárias, foi preferível realizar um cálculo 

de remoção de carga (mesmo com estas distorções) que possibilitou avaliar o 

cumprimento das metas definidas no contrato de financiamento. 

 

Os dados de carga poluente, considerados como potencial para o PDBG em 1994, 

não estavam mais disponíveis na FEEMA de forma desagregada, não permitindo a 

retirada das cargas de 1994 das empresas que saíram. Também não foi possível a 

obtenção de dados de carga poluente referentes a 1994 das empresas que entraram 

na listagem de prioritárias em 2000. Como já ilustrado na tabela 4.2, as diferenças 

percentuais das cargas poluentes comparando a listagem de 1999 com a listagem de 

prioritárias definida em 2000 são de no máximo 26,7%. 

 

Destaca-se que os percentuais de redução das cargas poluentes, no período de 1997 

até o primeiro semestre de 2000, observados no gráfico 5.2 são de 49,5% para DBO, 

8,8% para DQO, 83,1% para OG e um aumento de 49% na carga metálica. 

 

No entanto, observa-se que a carga metálica varia essencialmente com a variação do 

número de metais (Cádmio, cromo total, cobre, chumbo, zinco, níquel, etc.) informados 

no Relatório de Acompanhamento de Efluentes do Procon Água – que foi definido pela 

própria FEEMA. As concentrações de metais informadas pela Reduc estão, na grande 

maioria, dentro e, em alguns casos, muito abaixo dos padrões da norma Critérios e 

Padrões Para Lançamento de Efluentes Líquidos (NT-202.R10) utilizada pela FEEMA.  

 

Vale ressaltar, que como as vazões dos efluentes líquidos da Reduc são muito altas - 

em média 550.000 m3/dia para a Bacia de Resfriamento e 17.000 m3/dia para as 

lagoas – uma concentração da ordem de 0,01 mg/l resulta numa carga significativa de 

5,5 kg/dia para este determinado metal, por exemplo, no caso da bacia de 

resfriamento. Esta questão, entretanto, é bastante complexa. Os testes analíticos de 

metais possuem limitações quanto às quantidades mínimas detectáveis. Assim, muitas 

vezes mesmo presentes estes metais não são detectáveis, ou, por outro lado, como a 

Reduc adota como norma informar as quantidades mínimas baseadas no limites dos 

testes analíticos, existem metais informados que podem não estar presentes nos 

efluentes líquidos da refinaria. 

 

A segunda observação, para a qual não foi possível levantar os dados, relaciona-se ao 
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não abatimento das cargas consideradas em 1994 das indústrias que saíram do grupo 

de indústrias prioritárias no período avaliado, na evolução apresentada no gráfico 5.1. 

Entretanto, na maioria, estas indústrias já tinham sistemas de tratamento para seus 

efluentes líquidos implantados e operando antes de serem desativadas. Esse fato 

introduz distorções que podem levar a uma conclusão de redução menor daquela que 

na realidade ocorreu. Como as indústrias que foram inseridas na listagem de 

prioritárias em 2000 aumentaram a carga poluente global, poder-se-ia considerar que 

se o PDBG foi capaz de atingir as metas mesmo com esse aumento de carga. Assim, 

o PDBG certamente cumpriria com maior folga as metas definidas em contrato se não 

tivessem ocorrido mudanças na listagem de prioritárias. 

 

A quase totalidade dessas empresas já havia cumprido as exigências estabelecidas 

pelo Projeto na época da desativação, tais como implantação de estação de 

tratamento de despejos industriais, atendimento ao Procon-Água e exigências do 

processo de Licenciamento. Com relação às empresas que paralisaram suas 

atividades na Bacia da Baía de Guanabara, pode-se citar: 

- Açúcar Pérola – ETDI do tipo Biológico Anaeróbio; 

- Bloch Editora – ETDI do tipo Físico-Químico; 

- Cia Nacional de Papel – Sem tratamento; 

- Gretisa – ETDI do tipo Físico-Químico; 

- Conservas Beira Alta – ETDI do tipo Biológico Anaeróbio; 

- Gomes da Costa - ETDI do tipo Biológico Anaeróbio; 

- Kibon – ETDI do tipo Físico-Químico e Biológico; 

- Metal Leve – ETDI do tipo Físico-Químico; 

- Tintas Ypiranga – ETDI do tipo Físico-Químico; 

- União Bras. Pescas Conservas – ETDI do tipo Físico-Químico e Biológico; 

- Yolat – ETDI do tipo Biológico; 

- Casas Sendas – tratamento tipo Biológico; 

- Almon Química – tratamento tipo Físico Químico; e 

- Smithkline Beecham - tratamento tipo Biológico. 

 

Como mostrou o item 4.3 do capítulo anterior, foram incluídas na amostra novas 

indústrias que, no balanço global, indicam que de fato não houve alteração 

significativa na série histórica.  

 

Para análise mais detalhada da redução global das cargas e discussão da eficácia das 
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medidas implementadas, cabe introduzir à análise global feita pelo PDBG uma 

avaliação da evolução das cargas de cada tipologia industrial. Para tanto, foram 

realizados somatórios das cargas de DBO, DQO, OG e metais (em kg/dia) de cada 

indústria para a análise histórica por tipologia. 

 

5.2 - Análises das Séries Históricas de cargas (kg/dia) por tipologias: 
 

Após a análise das cargas poluentes, de forma global, realizada pelos técnicos do 

PDBG para o Relatório de Atividades PDBG/FEEMA de fevereiro de 2000, os técnicos 

perceberam a insuficiência desta análise tão agregada para avaliar uma efetiva 

melhoria do desempenho ambiental das empresas. Por este motivo, os técnicos do 

PDBG realizaram o cálculo das cargas poluentes agregadas por tipologia e a variação 

destas cargas nos anos do projeto em agosto de 2000, apresentada no relatório de 

atividades deste período. Com base nos resultados informados nos relatório de 

atividades do PDBG, pode-se analisar a série histórica de cada tipologia, seguindo-se 

uma metodologia. 

 

Porém, nos cálculos feitos pelos técnicos da FEEMA não estavam disponíveis os 

dados de carga poluidora das indústrias prioritárias utilizados no cálculo da carga 

global nos anos de 1994, 1995 e 1996. Por este motivo, as séries históricas por 

tipologia ilustradas neste capítulo envolvem somente os anos 1997, 1998, 1999 e 1º 

sem/2000. 

 

A metodologia utilizada nesta dissertação para análise das séries históricas por 

tipologia baseou-se nos seguintes etapas: 

1) Caracterização individual da tipologia e comparação com a distribuição geral, 

levando-se em consideração o porte e o potencial poluidor.  

2) Especificação da origem e caracterização dos efluentes líquidos por tipologia; 

3) Análise do percentual de remoção de cada parâmetro no período de 1997 ao 1º 

semestre de 2000, comparando-o com o percentual de remoção global no mesmo 

período baseando-se nos gráficos 5.1 e 5.2; e 

4) Levantamento das condições de concepção e operação dos sistemas de tratamento 

de efluentes líquidos das empresas relacionadas na tipologia. 

Obs: No caso da tipologia petroquímica utilizou-se como referência o gráfico 5.2 para 

comparação com o percentual de remoção global, já que no gráfico 5.1 não foram 

consideradas as cargas da bacia de resfriamento e as cargas metálicas do sistema de 
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tratamento biológico da Reduc. 

 

5.2.1 – As indústrias Alimentícias: 

 

Como apresentado no gráfico 4.1, do conjunto de 55 empresas prioritárias, 11 

pertencem à tipologia alimentícia. Destas, seis são empresas de pescado, duas de 

fermentos (pães, massas, bolos e biscoitos), uma é do setor de laticínios, uma de 

refino de açúcar e uma de embutidos de carne. 

 

Esta tipologia é caracterizada por distribuição homogênea quanto ao porte, com três 

indústrias de grande, quatro de médio e quatro de pequeno porte (gráfico 4.2). Em 

relação ao potencial poluidor, 10 empresas têm alto potencial e uma empresa com 

potencial desprezível. Na última, o potencial poluidor de acordo com a norma MN-

050.R1 da FEEMA, não corresponde à atividade da empresa e a mesma deveria ser 

classificada como de alto potencial poluidor, como todas as outras indústrias 

alimentícias. 

Nas empresas de pescado (Braile 1997), os despejos industriais provêm das etapas 

de lavagem e descamação do peixe, evisceração e lavagens da área da produção. 

Quanto às características dos efluentes líquidos destas empresas pode-se relacionar 

quatro fatores: 

 

1) os volumes são relativamente elevados, apresentam DBO e material sedimentável 

de médio a altos níveis e elevados níveis de gorduras e proteínas, comparando-se 

com esgotos domésticos; 

2) a variação das vazões em função das estações do ano, devido à maior ou menor 

facilidade de se obter a matéria prima; 

3) a rápida biodegradabilidade destes despejos; e 

4) dependem da matéria prima utilizada na produção e se há evisceração na empresa 

ou não. Dependendo do tipo de sardinha e/ou atum e do local de origem desta matéria 

prima, pode-se ter maior ou menor carga orgânica lançada nos efluentes líquidos.  

 

Estes fatores contribuem para a maioria dos problemas operacionais das estações de 

tratamento de efluentes líquidos industriais das empresas de pescado. As 

características dos efluentes líquidos podem variar muito e o sistema de tratamento 

deve ser capaz de “absorver” estas variações sem lançar efluentes acima dos padrões 

estabelecidos pelas normas da FEEMA. 
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Nas outras indústrias alimentícias, os efluentes líquidos são gerados nas etapas de 

lavagem das linhas de produção, masseiras, equipamentos e da limpeza da área 

produtiva. Os principais poluentes deste setor são a demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), a demanda química de oxigênio (DQO) e óleos e graxas (OG). Considerando 

as cargas destes parâmetros nos anos de 1997, 1998, 1999 e 1º sem/2000 (até 

junho), obteve-se a série histórica ilustrada no gráfico nº 5.3. 

 

Gráfico 5.3 – Série Histórica para a Tipologia Alimentícia. 

Série Histórica para Tipologia Alimentícia
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Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

Como se pode observar não houve queda considerável neste período. A redução de 

97 para 1º sem/2000 foi de 4,3% para DQO; 1,6% para DBO e 22,6% para OG. Estes 

percentuais de redução das cargas poluentes das indústrias alimentícias foram muito 

inferiores aos percentuais de redução de cargas globais (49,5% DBO, 47,5% DQO e 

55,1% OG). Uma explicação para este fato poderia ser que as indústrias alimentícias 

que já possuem sistemas de controle para seus efluentes líquidos implantaram estes 

sistemas antes de 1997. A queda significativa de carga poluidora para a tipologia 

alimentícia ocorreu antes de 1997, quando as outras nove empresas implantaram seus 

sistemas de controle. Deve ser destacado que duas indústrias de pescado ainda não 

possuem o sistema de tratamento adequado implantado. 

 

Esta série histórica ilustra decréscimo para DBO, DQO e OG até 1999, quando houve 

redução nas cargas poluidoras de 13,6%, 14,30% e 41%, respectivamente. De 1999 a 

2000 houve um aumento de 10% a 20% nestas cargas porque duas empresas 

aumentaram seu volume de produção e uma empresa de pescado estava com seu 

1º sem/2000 
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tratamento biológico anaeróbio em manutenção no ano de 2000. 

 

5.2.2 – As Indústrias de Bebidas (Refrigerantes): 

 

Das empresas prioritárias da Bacia da Baía de Guanabara restaram somente duas de 

bebidas, caracterizadas por médio porte e médio potencial poluidor. Em meados de 

1999, uma delas teve a produção de refrigerantes transferida para a matriz, situada 

em local não pertencente à bacia. Nesta filial restou somente a atividade de 

distribuição de refrigerantes já engarrafados. 

 

No setor de bebidas, os efluentes líquidos são gerados nos equipamentos de lavagem 

das garrafas de vidro e de poli(tereftalato de etileno) - PET e nas lavagens das linhas 

de produção e envasamento. O primeiro é contínuo durante o período de fabricação e 

o segundo efluente ocorre, geralmente, no encerramento da fabricação de 

determinado produto. 

 

O gráfico 5.4 ilustra a queda significativa de carga lançada de 97 para 98 com a 

implantação do sistema de controle da empresa situada em São Gonçalo e a 

continuidade desta queda até 1º sem/2000. Isto se deu em razão das otimizações 

realizadas e operação mais eficiente da ETDI. De 97 até 1º sem/2000 houve redução 

de 92,2%; 91,2% e 97,9% nas cargas lançadas de DBO, DQO e OG, respectivamente. 

Estas reduções estão muito acima das reduções globais de 49,5% para DBO, 47,5% 

para DQO e 55,1% para OG, no mesmo período; ilustradas no gráfico 5.1. 
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 Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

Gráfico 5.4 – Série Histórica para Tipologia de Bebidas 
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A indústria de refrigerantes localizada em São Gonçalo possui cargas poluidoras de 

DBO, DQO e OG altas porque optou, em 1998, por um sistema de controle não 

convencional para efluentes líquidos. O sistema adotado não consegue atingir uma 

eficiência de remoção maior do que 70% para DBO e DQO, e conseqüentemente não 

atende aos padrões de lançamento estabelecidos pela norma da FEEMA. 

 

Há que se considerar que antes da transferência da empresa, ela já havia implantado 

seu sistema de tratamento biológico anaeróbio em 97, atendendo plenamente aos 

padrões das normas da FEEMA. O seu fechamento no segundo semestre de 99 

ocasionou uma redução da carga total desta tipologia. 

 

5.2.3 – As indústrias Farmacêuticas: 

 

Como ilustrado no gráfico 4.1, este setor possui três empresas no grupo de indústrias 

prioritárias da Bacia da Baía de Guanabara. Quanto ao porte, duas empresas são de 

médio porte e uma de grande porte (gráfico 4.2). Em relação ao potencial poluidor, 

duas apresentam alto potencial poluidor e uma terceira empresa, localizada no Rio de 

Janeiro, foi classificada pela norma MN-050.R1 como de baixo potencial poluidor 

(gráfico 4.3). Mas, de fato, esta última tem também alto potencial, como as outras 

indústrias farmacêuticas. Por esta razão, ela foi escolhida para fazer parte do grupo de 

empresas prioritárias do PDBG. Como já foi dito, a norma MN-050.R1 deveria ser 

revista para tornar mais precisa a classificação das indústrias farmacêuticas quanto ao 

potencial poluidor. 

 

Os despejos de indústrias farmacêuticas em geral poderiam ser chamados de “esgoto 

limpo”, pois são constituídos por excipientes e veículos que, devido ao seu pequeno 

volume, dificilmente causam problemas de altas cargas poluidoras. Mas, o rigor na 

limpeza da área produtiva, necessário a qualidade do produto e atendimento a 

legislação dos órgãos reguladores de saúde, faz com que estas indústrias tenham 

também despejos com elevadas concentrações para DBO e DQO. Isto devido a 

utilização de desinfetantes nos equipamentos de produção e alguns produtos de uso 

farmacêutico que possuem derivados clorados e fenólicos sintéticos. 

 

O gráfico 5.5 ilustra a redução de 97 até 1º sem/2000 de 59,7%; 53,5% e 73,3% nas 

cargas lançadas de DBO, DQO e OG, respectivamente. Estas são maiores que as 
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reduções globais de 49,5% para DBO, 47,3% para DQO e 55,1% para OG, no mesmo 

período; mostradas no gráfico 5.1. 
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Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

Existe uma empresa, localizada em Itaboraí, responsável por 73,2%, 80% e 76% da 

carga total de DBO, DQO e óleos e graxas, respectivamente, para este setor. Esta 

empresa possui sistema de tratamento efluentes líquidos com lagoas, o qual não 

atinge a eficiência adequada porque não são suficientemente aeradas e não possuem 

isolamento adequado do solo, o que prejudica o funcionamento do sistema e pode 

contaminar o solo e o lençol freático na área.10 

 

A redução das cargas lançadas de 98 para 99 foi conseqüência de ajustes 

operacionais dos sistemas de tratamento das farmacêuticas localizadas em Itaboraí e 

no Rio de Janeiro. Os ajustes, entretanto, ainda não são suficientes para que a 

empresa de Itaboraí esteja dentro dos padrões estabelecidos para DQO pela norma 

da FEEMA. 

 

5.2.4 – As indústrias Metalúrgica e Galvânica: 

 

Estas tipologias são analisadas conjuntamente por apresentarem as mesmas 

características físico-químicas nos seus efluentes líquidos industriais. Observa-se no 

                                                
10 Informações fornecidas em entrevista com o engenheiro responsável pela elaboração do projeto do 
sistema de tratamento desta empresa, que informou que a mesma, por redução de custos na época da 
implantação, não fez a impermeabilização recomendada no projeto. 

Gráfico nº 5.5 – Série Histórica para a Tipologia Farmacêutica

1º sem/2000 
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gráfico 4.1 oito indústrias metalúrgicas, uma de grande e sete de médio porte, e 1 

galvânica de grande porte integrando o grupo de indústrias prioritárias do PDBG. 

Quanto ao potencial poluidor, seis indústrias metalúrgicas possuem alto potencial, uma 

tem médio e uma tem baixo potencial poluidor. A galvânica possui alto potencial 

poluidor. 

 

As indústrias metalúrgicas analisadas realizam operações de fundição, tratamentos 

mecânicos de deformação, executados tanto a quente quanto a frio, e soldagem. 

Estas indústrias executam três tipos de tratamento dos metais e suas ligas: 

 - tratamentos térmicos (recozimento, têmpera e revenido): modificam 

profundamente a estrutura interna da liga e permitem obter propriedades mecânicas 

bem definidas; 

 - tratamentos termoquímicos (cementação): provocam uma modificação 

superficial da natureza de um metal ou de uma liga, por fixação de um elemento metal 

ou não metal; e 

 - tratamentos químicos ou eletroquímicos (revestimento superficial): modificam 

a superfície do metal, para decapá-lo ou revestí-lo por uma camada protetora. Estes 

tratamentos são realizados também pelas indústrias galvânicas, com o mesmo 

objetivo de proteger os metais da corrosão, aumentar a espessura e dureza de 

algumas peças e embelezamento. 

Antes da eletrodeposição de um metal sobre uma peça, a mesma deve estar 

rigorosamente limpa. Esta limpeza pode ser feita com banhos de ácido clorídrico e/ou 

ácido sulfúrico para decapagem ou com banhos de soda cáustica para desengraxe. 

Estes serviços se processam em tanques, que podem conter banhos ácidos, 

alcalinos ou neutros. Existem dois tipos de banhos: 

 - banhos de imersão simples, onde as peças são simplesmente imersas 

durante algum tempo, e; 

 - banhos eletrolíticos, onde a deposição metálica ou a limpeza das 

peças se processa por intermédio de corrente elétrica. A deposição eletrolítica ocorre 

pela aderência do metal que se desprende do anodo e atravessa o eletrólito (banho). 

Há um banho específico para cada tipo de metal a galvanizar. 

 

Os efluentes líquidos destas empresas, portanto, são provenientes das operações de 

resfriamento no preparo dos produtos metalúrgicos, operações de usinagem e 

extrusão (óleos) e das lavagens das peças nos tratamentos de superfície e nas 

limpezas químicas. O volume e as concentrações metálicas dos efluentes líquidos 
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destas tipologias variam muito. Com poucas exceções a lavagem das peças tratadas é 

feita em tanques de renovação contínua de água e, como regra geral, não há controle 

da quantidade de água utilizada. Por fatores econômicos, as empresas procuram 

reduzir a quantidade desta água, eliminando a renovação contínua, sem afetar a 

qualidade do acabamento metálico.  

 

Comparando-se com a carga total lançada pelas 55 indústrias prioritárias, a 

contribuição  deste  setor  é  quantitativamente  pequena  para  demanda  química   de 

oxigênio - DQO (0,4 %) e óleos e graxas - OG (0,7%) e representativa para metais 

(15,6%). 

 

Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

Observa-se no gráfico 5.6 uma redução das cargas poluentes para esta tipologia de 

55,6% de DQO, 28,6% de OG e 0% de metais. As reduções globais foram de 43,2% 

para DQO, 79,5% para OG e 60,6% para metais. Observa-se que as tipologias 

metalúrgica e galvânica não reduziram suas cargas de metais neste período. Somente 

em relação à DQO a redução de carga da tipologia foi maior do que a redução global. 

 

As cargas de óleos e graxas e metais mantiveram-se estáveis nestes últimos anos; 

com exceção de um problema operacional ocorrido com o sistema de tratamento de 

uma metalúrgica de médio porte localizada em Nova Iguaçu, responsável por uma 

carga de 2,56 kg/dia de metais no ano de 1998. Ela apresentou concentrações acima 

dos padrões existentes para Zinco e Níquel, nos meses de maio, junho e agosto.  

Gráfico 5.6 – Série Histórica para as Tipologias Metalúrgica e Galvânica. 
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5.2.5 – As Indústrias de Papel/Papelão: 

 

Este setor se caracteriza pela de fabricação de papel e papelão a partir de papelão 

reciclado. Duas empresas pertencem ao grupo das prioritárias do PDBG, sendo 

ambas de médio porte e de médio potencial poluidor. 

 

Os despejos das fábricas de papel originam-se na máquina de fabricação de papel, 

nos refinadores, na regulagem de consistência e mistura da massa e nas peneiras 

depuradoras da massa. Eles contêm normalmente fibras finas, areia, plásticos, 

partículas metálicas, cola ou amido, cargas e corantes. O papelão é fabricado, em 

geral, partindo-se das aparas e/ou pasta mecânica. Para isso, é necessário que esses 

materiais sejam submetidos a tratamento de depuração, ou seja, remoção de corpos 

estranhos não fibrosos. 

 

A indústria localizada em Magé é responsável por toda a carga poluidora de DBO, 

DQO, OG e metais, pois, a outra indústria analisada recircula todos os efluentes 

líquidos desde 1996, reaproveitando a polpa recolhida na estação de tratamento de 

despejos industriais (ETDI) em seu processo produtivo. 

 

No gráfico 5.7 pode-se observar as reduções de cargas poluentes de 48,4% para 

DBO, 12,8% para DQO, 0% para OG e 56,8% para metais, no período de 1997 até o 

primeiro semestre de 2000. Todas as reduções de carga desta tipologia foram 

inferiores às reduções de cargas poluentes globais (49,5% para DBO, 47,3% para 

DQO, 55,1% para OG e 60,6% para metais). 

 

Na indústria localizada em Magé percebe-se reduções nas cargas lançadas até 

meados de 99, momento em que a melhora no mercado de papel e papelão permitiu o 

aumento de sua produção e conseqüente aumento nas cargas de DBO e DQO 

lançadas no corpo receptor. Com este acréscimo de carga, o sistema de tratamento 

físico químico existente não foi capaz de adequar os efluentes líquidos aos padrões 

estabelecidos pela norma da FEEMA. Por este motivo, a empresa estava implantando 

tratamento biológico, com previsão de início de operação para dezembro/00, Assim, 

terá condições de recircular seus efluentes e reaproveitar toda a polpa contida nos 

mesmos em seu processo produtivo. 
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Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

Vale destacar a importância destas indústrias na preservação do meio ambiente, pois 

elas produzem papel/papelão a partir de resíduos de papelão, o que contribui para a 

diminuição do volume de papel a ser disposto em aterros sanitários, já tão saturados 

pelo lixo urbano, e para a preservação de florestas. 

 

5.2.6 – As indústrias Petroquímicas: 

 

No gráfico 4.1 percebe-se que no grupo de 55 indústrias prioritárias existem quatro 

indústrias petroquímicas, sendo duas refinarias de petróleo e duas distribuidoras de 

petróleo e seus derivados. As duas refinarias existentes na Bacia da Baía de 

Guanabara possuem alto potencial poluidor, enquanto as distribuidoras de petróleo e 

derivados não têm potencial poluidor definido pela norma de Classificação de 

Atividades Poluidoras da FEEMA (MN-050.R1). Como já discutido no capítulo 4, estas 

atividades de transferência e estocagem de petróleo e seus derivados causam 

grandes impactos ao meio ambiente em casos de vazamentos acidentais, e por isso 

foram consideradas como potencialmente poluidoras, com alto grau de risco. Quanto 

ao porte, as duas distribuidoras são de médio porte, a refinaria localizada no Rio de 

Janeiro é de grande porte e a Refinaria de Duque de Caxias é a única empresa de 

porte excepcional no Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (justificado 

pela carga média processada em 2000 de 29.096 m3/dia de petróleo).  
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As operações das indústrias petrolíferas, desde a produção até a distribuição, 

produzem despejos industriais de várias composições, mas todos são caracterizados 

pelo conteúdo de óleo. A poluição por óleo é danosa, bastando lembrar o caos social e 

ambiental gerado nas comunidades dos locais atingidos pelo vazamento ocasionado 

na Baía de Guanabara pelo oleoduto da Petrobrás DTSE GECAM em janeiro/2000. 

 

Neste gráfico 5.8, as reduções de carga no período de 1997 até o primeiro semestre 

de 2000 foram de 43% para DBO, 4,9% para DQO, 89,5% para OG e houve um 

aumento de 56,2% da carga de metais. As reduções das cargas poluentes globais 

observadas no gráfico 5.2 foram de 81,7% de DBO, 43,2% para DQO, 79,5% para OG 

e um aumento de 27% da carga de metais. 

 

Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

A contribuição da bacia de resfriamento da Reduc foi a mais representativa dentre as 

indústrias analisadas. Apesar de atender aos padrões estabelecidos pelas normas da 

FEEMA no que diz respeito à DQO, OG e metais, eventualmente, os valores da 

concentração de DQO lançada no corpo receptor estão acima do padrão de 250 mg/l. 

O fato da bacia de resfriamento ser a mais representativa em relação as cargas de 

poluentes das indústrias prioritárias na Bacia da Baía de Guanabara é explicado pela 

vazão de aproximadamente 550.000 m3/dia de efluentes lançados na Baía de 
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Guanabara. A bacia de resfriamento tem uma vazão diária 16 vezes maior do que 

todas as vazões dos efluentes líquidos das outras 54 indústrias somadas. 

 

Estes dados sugerem ao órgão ambiental a reavaliação das normas que especificam 

limites de concentração e não abordam limites de carga diária lançada no corpo 

receptor. As empresas que possuem vazões elevadas e que muitas vezes atendem 

aos padrões estabelecidos pelas normas podem ser, portanto, responsáveis por uma 

carga expressiva lançada diariamente na Baía de Guanabara. 

 

Cabe destacar que o gráfico 5.8 apresenta decréscimo significativo de 89,5% para o 

parâmetro óleos e graxas e uma redução de 43% de DBO, tendo grandes variações 

para os outros parâmetros (DQO e metais). A variação na carga de metais é justificada 

essencialmente pela variação no número de elementos metálicos vinculados ao 

Relatório de Acompanhamento de Efluentes do Procon Água definido pela própria 

FEEMA. Por sua vez, as cargas metálicas da Bacia de Resfriamento encontradas nas 

medições FEEMA com analises de maior número de metais são mais elevadas dos 

que as informada no Procon Água. Como se pode observar na tabela abaixo, as 

cargas metálicas informadas no Procon Água representam no máximo 20% da carga 

encontrada nas medições FEEMA. 

 

Tabela nº 5.3 – Metas vinculados no Procon Água e analisados na medição FEEMA. 
 Procon Água Medição FEEMA 

 Nº Metais Vinculados Carga metálica (kg/dia) Nº metais analisados Carga metálica (kg/dia) 

1998 4 129,68 9 1.492,99 

1999 0 Média 98/2000 = 268,50 9 1.122,64 

2000 5 353,77 9 2.825,91 

 

Destaca-se que, no caso específico da Demanda Química de Oxigênio – DQO, o teste 

analítico para determinação deste parâmetro pode ser influenciado pela presença de 

cloretos na amostra. No caso da bacia de resfriamento da Reduc, a água utilizada 

para refrigeração é retirada da Baía de Guanabara e é salobre (Amador 1997), com 

concentração de cloretos variando em torno de 15.000 mg/l. Neste caso é necessária 

uma descrição mais detalhada de como se analisa a DQO. 

 

O teste de Demanda Química de Oxigênio (DQO) é usado para medir a quantidade de 

matéria orgânica tanto de efluentes industriais quanto de águas naturais. A DQO 

corresponde à quantidade de oxigênio requerida para oxidar a fração de matéria 
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orgânica da amostra, utilizando um forte agente oxidante, permanganato ou dicromato 

de potássio, em meio ácido com temperatura elevada. Dicromato de potássio é 

excelente para este propósito. O sulfato de prata é o catalisador requerido para ajudar 

na oxidação de certas classes de compostos orgânicos, como álcoois e ácidos. A 

oxidação ocorrida não corresponde necessariamente a estequiometria da reação e por 

isso não se deve esperar que a DQO seja igual à demanda teórica de oxigênio. Testes 

rápidos de DQO produzem valores iguais aproximadamente 70% do valor da demanda 

teórica de oxigênio.  

 

A reação principal, usando dicromato como agente oxidante, pode ser representada de 

uma maneira geral pela equação não balanceada abaixo: 

 

Matéria orgânica (CaHbOc) + Cr2O7
-2 + H+ -----------------> Cr3+ + CO2 + H2O 

 

A DQO em efluentes líquidos industriais é, em geral, maior do que a DBO porque um 

maior número de compostos podem ser quimicamente oxidados do que 

biologicamente oxidados. Para muitos tipos de efluentes, pode-se fazer uma relação 

DQO/DBO. Isto pode ser muito útil porque a DQO pode ser determinada em 3 horas, 

comparadas aos 5 dias para determinação da DBO. Uma vez que a correlação seja 

estabelecida, medidas de DQO podem ser usadas com vantagens no controle e 

operação de sistemas de tratamento. 

 

O teste padrão de oxidação com dicromato de potássio é freqüentemente utilizado 

para determinação da concentração de matéria orgânica em efluentes líquidos. Ele é 

feito aquecendo-se uma determinada quantidade de amostra com um conhecido 

excesso de dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico, por um período de 

2 horas. A matéria orgânica na amostra é oxidada e, como resultado, o dicromato 

amarelo é consumido e substituído pelo cromo trivalente verde. Sulfato de prata é 

adicionado como catalisador.  

 

Mat. orgânica (CaHbOc) + Cr2O7
-2 + 14 H+ + 6e- ---------------------> 2Cr3+ + a CO2 + 7 H2O 

 

A quantificação é feita titulando o dicromato remanescente ou determinando 

colorimetricamente o verde do cromo produzido. A titulação é um método mais 

acurado, porém mais tedioso.  

 

Catalisador 
Calor 

Catalisador Ag2SO4 
Calor 
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Como alguns compostos inorgânicos interferem no teste, precisam ser tomados 

cuidados para eliminá-los. Se o cloreto, como no caso da água salobre, está presente 

nos efluentes, ele interfere no teste de DQO, pois os cloretos são oxidados pelo 

dicromato, como na reação abaixo: 

 

6Cl- + Cr2O7
2- + 14H+ -----------> 3Cl2 + 2 Cr3+ + 7H2O 

 

A interferência é evitada com a adição de sulfato de mercúrio (HgSO4) na mistura, já 

que o Hg2+ combina-se com o Cl- para formar cloreto de mercúrio (HgCl2), que não é 

ionizado. A relação de 10:1 de HgSO4:Cl- é recomendada. Isto corresponde a seguinte 

reação química: 

 

Hg2+ + Cl- --> HgCl2 

 

A presença do catalisador de sulfato de prata é requerida para oxidação de cadeias 

fortes de álcoois e ácidos. Se uma quantidade insuficiente de Hg2SO4 é colocada, o 

excesso de Cl- precipita o catalisador Ag2SO4, levando erroneamente a valores mais 

baixos de DQO (Ramalho,1977)11.  

 

Na entrevista realizada no dia 04/01/2001, os funcionários da Reduc responsáveis 

pelo tratamento dos efluentes líquidos12 informaram que é questionável o valor 

científico das análises de DQO em água salobre, pela influência do cloreto na análise. 

Por este motivo a Reduc negocia com o órgão ambiental a troca da análise de DQO 

pela análise de Carbono Orgânico Total (TOC), para a qual não haveria interferência 

nos resultados pela presença do cloreto. 

 

Tratando-se da carga poluidora mais significativa na Bacia da Baía de Guanabara, é 

importante ressaltar a assinatura no dia 29 de novembro de 2000 do Termo de 

Compromisso para Ajuste Ambiental – TCAA – entre a Reduc/Petrobrás, a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads), a FEEMA e o 

Ministério Público Federal. É interessante notar a unificação de dois instrumentos de 

gestão pública diferentes, o Termo de Ajuste – que deve ser assinado com o Ministério 

Público – e o Termo de Compromisso – que deve ser assinado com o órgão de 

controle ambiental, no caso FEEMA. As partes assinaram um documento inédito  

                                                
11 Este fato corresponde a seguinte reação química: Ag+ + Cl- ---> AgCl 
12 Cristina Neves Passos (Eng. Processamento I), Glenda Rangel Rodrigues Stelling (Eng.Processamento 
II) e Stonesmogene Collares (Eng. de Segurança III). 
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chamado de Termo de Compromisso para Ajuste Ambiental – TCAA, unificando-os. 

 

Este TCAA estabelece o prazo de três anos para a Reduc e a Petrobrás DTSE 

(GECAM e GEGUÁ) regularizarem suas unidades, dutos e sistemas de transferência 

em relação às determinações da legislação de meio ambiente estadual e federal em 

vigor. Os itens do Plano de Ações foram discutidos pela equipe técnica da Reduc e 

pelos técnicos da FEEMA e da Semads em reuniões que aconteceram desde 19 de 

julho até a assinatura do Termo, em 29 de novembro de 2000. 

 

Segundo informações do “Jornal da Reduc” de dezembro/2000, o investimento 

previsto é de R$ 210 milhões para um plano de ação com 42 itens, entre projetos, 

obras, análises e implantação de programas nas unidades da Reduc e da Petrobrás 

DTSE (GECAM e GEGUÁ). O plano de ação do TCAA pode ser dividido em seis áreas 

de importância: 

 

1) Gestão Integrada: o item principal é a implantação do Sistema de Gestão Integrada 

(SGI), com programa de certificação da ISO 14.001 e da BS 8800 previsto para todas 

as unidades. 

 

2) Risco: serão realizadas análises de riscos para todas as unidades da Reduc e a 

revisão dos planos de contingência das unidades. Estão previstos também estudos 

sistêmicos de avaliação do impacto sobre o entorno, programa de gerenciamento de 

risco, análise dos dutos de responsabilidade da Reduc, monitoração remota e 

integrada das medições de transferência por dutos, atendimento integral da Norma de 

Controle e Monitoramento de Transferência por Dutos (NDT-26) e Plano de Inspeção 

Geral (PIG) nos dutos. 

 

3) Resíduos Sólidos Industriais: as prioridades são eliminar o passivo ambiental de 

resíduos (borra, tambores, madeiras do vazadouro e, inclusive, o landfarming), 

construir uma área para triagem e armazenamento temporário, elaborar e implantar 

um plano de gerenciamento de resíduos. Também estão previstas: limpeza e 

recuperação de canaletas de águas contaminadas e pluviais e limpeza das áreas 

afetadas, limpeza das bacias de tanques de petróleo, procedimento de limpeza de 

tanques, levantamento hidrogeológico e hidroquímico da refinaria, recuperação e 

remediação das áreas afetadas, monitoramento do lençol freático e tratamento do lodo 

dos clarificadores da estação de tratamento de água. 
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4) Efluentes Líquidos: o sistema de resfriamento das unidades (responsável pelo 

lançamento das maiores cargas poluidoras da Baía de Guanabara, devido à sua vazão 

de 550.000 m3/dia) será fechado no prazo de cinco anos, serão projetadas 

modificações para o enquadramento da amônia aos padrões estabelecidos pela 

FEEMA, estão previstos estudos de desempenho do sistema de tratamento de 

efluentes e da avaliação de sua toxicidade, dragagem das lagoas facultativas aeradas, 

segregação dos sistemas de drenagem de águas contaminadas e de drenagem de 

águas pluviais, programa para levantar o balanço de massa das fontes de efluentes 

líquidos, programa de monitoramento do Rio Iguaçu, programa de monitoramento da 

estação de esgoto sanitário e revisão do programa de monitoramento de efluentes. 

 

5) Emissões Atmosféricas: estão previstos o levantamento das fontes existentes na 

refinaria, elaboração de um plano de gestão da qualidade do ar, projeto para reduzir a 

emissão de particulados na unidade de craqueamento catalítico (com a implantação 

do 3o estágio de ciclones), sistema de controle de qualidade da combustão do flare, 

estações internas de medição da qualidade do ar, programa de monitoramento de 

qualidade ambiental em área de influência da Reduc (com instalação de estação de 

monitoramento no Ciep Cora Coralina no bairro do Pilar e no posto de saúde no bairro 

de Campos Elíseos), adaptação dos tanques de álcool para redução das fontes 

fugitivas e avaliação da redução da emissão de CO com a parada da caldeira de CO 

(não concomitante com a parada do craqueamento catalítico). 

 

6) Poluição Acidental: neste setor, o destaque é para a construção do Centro de 

Combate à Poluição – Centropol, projetado para agir em acidentes. 

 

Sem dúvida, o acidente ocorrido no dia 18 de janeiro de 2000 tornou-se um marco na 

gestão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, e resultou em fatos que devem ser 

destacados: 

 1) Mudança de postura da Petrobrás em relação ao meio ambiente: a área 

ambiental foi vinculada diretamente à presidência da empresa e foram exonerados o 

diretor corporativo (responsável pela área ambiental) e o Superintendente de Meio 

Ambiente. 

 2) Mudança de postura da Petrobrás frente à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente: a empresa não só se propôs a realizar as auditorias ambientais que vinham 

sendo solicitadas ao longo dos anos e não eram entregues a FEEMA, como também, 
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se comprometeu a licenciar e a realizar as análises de risco de todas as unidades da 

refinaria. A controvérsia jurídica alegada pela Reduc por todo este tempo sobre a 

necessidade de equipamentos antigos das unidades adequarem-se às especificações 

de segurança ambiental, já que a legislação era posterior a instalação da Reduc – 

informada pelo Superintendente da empresa em 20/01/00, em entrevista ao Jornal do 

Brasil (página 19) - teve seu fim com o acidente de 18/01/2000. 

3) O Termo de Compromisso negociado com a Semads antes do acidente 

(com data de assinatura prevista para 05/02/2000), envolvia um total de R$ 2,13 

milhões em investimentos. O TCAA assinado em 29/11/2000 multiplicou por 100 o 

valor previsto antes do acidente, tendo um investimento de R$ 210 milhões. 

4) O governo do Estado do Rio de Janeiro percebeu a inadequação de seus 

instrumentos legais para punir crimes ambientais, explicitado no cálculo das multas 

que poderiam ser aplicadas neste desastre ambiental. O Assessoria Jurídica do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro avaliou que o mesmo só poderia, segundo o 

Decreto nº 8974 de 15 de maio de 1986, aplicar uma multa de R$ 94 mil, considerada 

“ridícula”, na época, pelo próprio Secretário de Meio Ambiente André Corrêa. Mas, a 

legislação vigente, especificamente o artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 

de 12 de fevereiro de 1998, permitia que qualquer funcionário de órgão ambiental 

integrante do SISNAMA aplicasse a multa máxima prevista nesta lei. O IBAMA, com a 

interpretação jurídica errônea do Governo do Estado do Rio de Janeiro, aplicou multa 

de R$ 50 milhões com base na Lei de Crimes Ambientais. No dia 23/01/2000, o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgava em reportagem do O GLOBO 

(página34) que em 15 dias seria encaminhado à Assembléia Legislativa um projeto de 

legislação ambiental com penas rigorosas para quem cometesse crimes ambientais e 

estabelecendo multas pesadas para os infratores. Este projeto resultou na Lei nº 3.467 

de 14/09/2000, que define sanções administrativas para condutas lesivas ao meio 

ambiente no Estado, cuja multa máxima chega, também, à R$ 50 milhões. 

 

Concluindo a análise da tipologia petroquímica, observa-se que este é o setor com 

maior contribuição de cargas lançadas na baía. As reduções de cargas poluentes 

verificadas, no período de 1997 até o primeiro semestre de 2000, foram de 43% para 

DBO, 4,9% para DQO, 89,5% para OG e o aumento de 56,2% da carga de metais. 

Porém, ressalta-se que estes percentuais serão modificados com a implantação das 

medidas previstas no TCAA. Com as obras de fechamento da bacia de resfriamento, 

as cargas poluentes lançadas pela Reduc diminuirão significativamente. Os 

percentuais de redução da carga poluente deverão aumentar na Refinaria Duque de 
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Caxias, e conseqüentemente, na tipologia petroquímica. 

 

5.2.7 – As Indústrias Químicas: 

 

Este é o grupo de maior significado no conjunto das 55 indústrias prioritárias do 

PDBG, contendo 16 empresas. Ele é caracterizado predominantemente por empresas 

de médio porte, apenas uma é de grande porte (gráfico 4.2), com alto potencial 

poluidor, apenas quatro têm médio potencial poluidor (gráfico 4.3).  

 

Os efluentes líquidos das indústrias químicas variam quantitativamente e 

qualitativamente, dependendo do produto fabricado, processo utilizado e/ou matérias 

primas empregadas. Há uma grande gama na composição destes efluentes líquidos. 

Para uma análise mais aprofundada dever-se-ia, em outra oportunidade, avaliar 

individualmente estas empresas. 

 

No gráfico 5.9 observamos que houve redução de 57% nas cargas de DQO e de DBO, 

maiores do que as reduções globais, de 47% e 49%, respectivamente. No que diz 

respeito a óleos e graxas e metais as remoções foram bem abaixo das reduções 

globais, sendo 10,3% e 37,5%, enquanto as remoções globais foram de 55% e 60,6% 

(vide gráfico 5.1). 

Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

As empresas com as maiores contribuições de DBO, DQO, OG e metais no setor 

químico são Petroflex e Nitriflex,que tratam seus efluentes conjuntamente na estação 

Gráfico 5.9 – Série Histórica para a Tipologia Química. 
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da Petroflex, Bayer e Ciba Especialidades Químicas. A Petroflex vêm trabalhando para 

adequar seus efluentes líquidos aos padrões estabelecidos pela FEEMA, inclusive 

com apoio técnico da COPPE. 

 

É importante ressaltar que a Petroflex assinou Termo de Compromisso Ambiental com 

a FEEMA em 06/06/2000. A empresa ampliou seu sistema de equalização em 120% e 

seu tratamento secundário em 30%, instalou laboratório de controle de efluentes, 

implantou metodologia de controle dinâmico de processos de lodos ativados, além de 

outras ações menores. Apesar de todo o esforço técnico e financeiro, o sistema de 

tratamento não garante a manutenção do enquadramento legal, em decorrência da 

variabilidade do processo das unidades da Petroflex e da Nitriflex. Neste documento, a 

Petroflex se compromete a implantar: 

- tratamento terciário para polimento de despejo industrial que atenderá às 

normas de padrões de lançamento, estabelecidas pela FEEMA; 

- eliminação de água salgada para fins de refrigeração, com a implantação de 

torres de resfriamento de sistema fechado utilizando água doce; 

- sistema para destinar todo o passivo industrial das operações passadas, 

utilizando práticas já licenciadas pela FEEMA; e 

- alteração da matriz energética para gás natural. 

 

Com todas estas medidas, a empresa possivelmente estará, em futuro próximo, 

atendendo plenamente aos padrões estabelecidos pela FEEMA para efluentes líquidos 

industriais. 

 

Já a Procosa, indústria de cosméticos localizada no Rio de Janeiro, aumentou 

significativamente sua produção, e conseqüentemente sua carga poluidora. Por este 

motivo, a empresa negociou Termo de Compromisso com a FEEMA para ampliar seu 

sistema de tratamento de efluentes líquidos até março/2001. 

 

As cargas da Indústria de Material Bélico - IMBEL não foram contabilizadas neste 

trabalho por não haver caracterização dos efluentes líquidos desta empresa disponível 

na FEEMA. 

 

5.2.8 – As indústrias Têxteis: 

 

Do grupo de 55 empresas prioritárias do PDBG, existem oito indústrias têxteis (gráfico 
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4.1). Estas indústrias são, na maioria, de médio porte, somente duas têm pequeno 

porte (gráfico 4.2), caracterizadas predominantemente por alto potencial poluidor, 

somente uma apresenta médio potencial e duas tem baixo potencial poluidor (gráfico 

4.3). Neste setor existem três empresas inadimplentes desde o início do PDBG, que 

não possuem sistemas de controle implantados.  

 

As operações de limpeza, tingimento, alvejamento e acabamento, realizadas nas 

indústrias têxteis, dão origem a uma grande quantidade de despejos, com carga 

orgânica significativa (DBO e DQO). Segundo Braile (1997), de forma geral, os 

efluentes líquidos são gerados nas seguintes etapas: tingimento dos fios, engomação 

dos fios, desengomação e lavagem dos panos, cozimento e lavagem dos panos, 

alvejamento e lavagem, mercerização e lavagem destes tecidos, estamparia (lavagem 

dos rolos gravados e dos quadros), tinturaria dos tecidos e acabamento dos tecidos. 

 

No gráfico 5.10, observa-se redução de 64,5% na carga de DQO, 66,5% na carga de 

DBO, 95,7% na carga de óleos e graxas e 40,2% na carga metálica. Estas reduções,, 

com exceção da carga metálica, são maiores do que as reduções globais citadas no 

gráfico 5.1. 
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Fonte: Relatório FEEMA/BID de agosto/2000. 

 

As reduções ocorridas entre 1997 e 1998 foram decorrentes da implantação de 

sistema de tratamento na De Millus, localizada no Município do Rio de Janeiro. A 

carga metálica de 1999 observada no gráfico 5.10 é resultante de concentração 

Gráfico 5.10 – Série Histórica para a Tipologia Têxtil. 
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excepcional de 6,35 ml/l de zinco no mês de agosto por uma empresa de médio porte 

em Duque de Caxias. Quanto à carga de óleos e graxas, uma empresa de Nova 

Iguaçu é responsável por 96% desta carga no setor têxtil, sendo as contribuições das 

outras empresas desprezíveis. 

 
Para finalizar a análise das cargas poluentes lançadas por tipologia nos período de 

1997 até o primeiro semestre de 2000, cabe avaliar os percentuais de redução de 

cada carga poluente para todas as tipologias, já citadas anteriormente. 

 
Observando-se a tabela 5.4, a tipologia que apresentou maior redução de suas cargas 

poluentes, no período de 1997 até o primeiro semestre de 2000, foi a de bebidas. A 

provável explicação para este fato é que uma das indústrias de bebidas instalou seu 

sistema de tratamento biológico anaeróbio em 1997, provocando uma queda 

significativa das cargas poluentes neste ano. Esta mesma indústria, localizada no Rio 

de Janeiro, transferiu suas atividades produtivas para a matriz em agosto de 1999. A 

transferência para a matriz, instalada em local não pertencente à bacia da Baía de 

Guanabara, fez com que houvesse outra redução das cargas poluentes de 1999 para 

o primeiro semestre de 2000. 

 
Tabela 5.4 – Percentuais de redução das cargas poluentes por tipologias, no período 

de 1997 até o 1º semestre de 2000. 

Tipologias % de Redução ocorrido no período de 1997 até 
1º semestre de 2000 

Parâmetros DBO DQO OG Metais 

Alimentícias 1,6 4,3 22,6 X 

Bebidas 92,2 91,2 97,9 X 

Farmacêutica 59,7 53,5 73,7 X 

Metalúrgica e Galvânica x 55,6 28,6 Zero 

Papel/ Papelão 48,4 12,8 Zero 56,8 

Petroquímica 43 4,9 89,5 Aumento de 
56,2% 

Química 57 57 10,3 37,5 

Têxtil 66,5 64,5 95,7 40,2 
Redução Global (com as 55 indústrias, sem 
bacia resfriamento Reduc - gráfico 5.1) 49,5 47,3 55,1 60,6 
Redução Global (com as 55 indústrias, com 
bacia resfriamento Reduc - gráfico 5.2) 81,7 43,2 79,5 Aumento de 

27% 
Fonte: elaboração própria. 
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A tipologia com o segundo melhor desempenho nas reduções das cargas poluentes foi 

a têxtil, que apresentou percentuais da ordem de 66,5% para DBO, 64,5% para DQO, 

95,7% para OG e 40,2% para metais. Estas reduções resultam da implantação do 

sistema de tratamento para os efluentes líquidos de uma indústria têxtil localizada no 

Rio de Janeiro, que começou a operar este sistema no final de 1997. 

 

Por outro lado, as tipologias que apresentaram pior desempenho nas reduções das 

cargas poluentes foram: a alimentícia, que obteve 1,6% de redução para DBO e 4,3% 

de redução para DQO, a tipologia papel e papelão para óleos e graxas (que manteve a 

carga deste poluente) e a tipologia petroquímica para a carga de metais (com aumento 

de 56,2%). Porém, vale ressaltar que a tipologia alimentícia teve grande redução de 

carga no período de 1994 a 1997, quando nove indústrias implantaram seus sistemas 

de controle. 

 

5.3 – Análise do atendimento aos padrões legais: 
 

É importante completar esta análise verificando-se o grau de atendimento aos padrões 

estabelecidos pelas normas da FEEMA, com base nas médias ponderadas do primeiro 

semestre do ano 2000. Estes padrões constituem a base da referência legal ainda 

vigente (Norma Técnica 202. Revisão 10 – “Critérios e Padrões para Lançamento de 

Efluentes Líquidos” de 07/10/86 e Diretriz 205 Revisão 5 – “Diretriz de Controle de 

Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial“ da FEEMA). 

 

As seguintes considerações podem ser feitas em relação à tabela 5.5: 

 

1) Do conjunto de 55 empresas prioritárias do Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara, 26 não atendem a pelo menos um dos parâmetros (DBO, DQO e OG). Ou 

seja, apesar da redução de carga lançada nos corpos receptores de 1997 até o 

primeiro semestre de 2000, ilustrada no item 5.1 deste capítulo, 47% das empresas 

ainda necessitam adequar um ou mais parâmetros à legislação estadual vigente. 

 

2) Das 26 empresas relacionadas, pode-se verificar pequenos grupos característicos 

no atendimento aos padrões legais nas médias ponderadas do primeiro semestre do 

ano 2000: 

 
- duas não possuem sistema de tratamento para seus efluentes líquidos 

industriais;  
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Tabela 5.5 – Atendimento das empresas aos padrões estabelecidos pela FEEMA. 

DBO DQO OG 
Nº Indústrias 

Valor 
(mg/l) 

% de 
Remoção Padrão Valor 

(mg/l) 
Padrão 
(mg/l) 

Valor 
(mg/l) 

Padrão 
(mg/l) 

Atendimento 
conjunto 

aos Padrões de 
DBO, DQO e OG 

Atendimento 
aos Padrões 
dos Metais 

Observações 

1 Bayer 6,29 98 Rem>90% 265,2 250 11,03 20 Não Sim  

2 Sadia 78 94,9 Rem>90% 310,3 400 14,34 30 Sim --  

3 Petrobrás DTSE-
GECAM -- -- -- 83,62 250 14,11 20 Sim --  

4 Reduc -Lagoas 69,7 67 Rem>90% 196,2 250 5,15 20 Não Sim 

 Reduc -Bacia 
Resfriamento -- -- -- 319,5 250 1,18 20 Não Não 

A empresa assinou Termo de Compromisso para Ajuste 
Ambiental em 29 de novembro de 2000, com previsão de 
adequação dos efluentes líquidos no prazo de 3 anos. 

5 Clariant 79,7 93,8 Rem>90% 426,7 250 4,10 20 Não --  

6 Nitriflex -- -- -- -- -- -- -- -- -- A empresa trata seus efluentes líquidos na Estação da 
Petroflex 

7 Petrobrás FABR -- -- -- 166,84 250 38,81 20 Não -- Está avaliando como adequar OG e detergentes. 

8 Petroflex e Nitriflex 129,32 88,25 Rem>90% 278,80 250 10,59 20 Não Sim Está otimizando a eficiência da ETDI13 com apoio técnico da 
COPPE14. 

9 Polibrasil -- -- -- 106,04 250 24 20 Sim Sim  

10 Nova América 107,25 -- -- 360 200 -- -- Não Sim  

                                                
13 ETDI – Estação de Tratamento de Despejos Industriais. 
14 COPPE – Coordenação de Pós Graduação em Engenharia Instituto Alberto Luis Coimbra. 
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DBO DQO OG 
Nº Indústrias 

Valor 
(mg/l) 

% de 
Remoção Padrão Valor 

(mg/l) 
Padrão 
(mg/l) 

Valor 
(mg/l) 

Padrão 
(mg/l) 

Atendimento 
conjunto 

aos Padrões de 
DBO, DQO e OG 

Atendimento 
aos Padrões 
dos Metais 

Observações 

11 Klabin -- -- -- -- -- -- -- -- -- Recircula os efluentes líquidos. 

12 Cibran 300,04 90,7 Rem>90% 879,9 300 10,3 20 Não Sim  

13 Cibrapel 760,17 45 Rem>90% 2496,4 200 16,42 20 Não Sim Estão implantando tratamento biológico, previsão de operação 
em  03/2001, com objetivo de recircular os efluentes líquidos. 

14 Imbel -- -- -- -- -- -- -- -- --  

15 Atlantic 1838 -- -- 5544 500 604 30 Não -- A empresa possui só tratamento físico químico em operação. 

16 Fridusa 159,5 99 Rem>90% 384,7 500 15,7 30 Sim --  

17 Eluma Marvin -- -- -- 12,95 200 0,61 20 Sim Sim  

18 Bergitex -- -- -- -- -- -- -- -- -- Só foi possível obter informação de carga lançada. 

19 Gofra Inega -- -- -- 120,25 200 10 20 Sim --  

20 Piraquê 3,54 99,3 Rem>90% 18,23 400 16,66 30 Sim --  

21 Plus Vita 41,5 98 Rem>90% 109,12 400 12,56 20 Sim --  

22 Ref. Piedade 92,4 92,2 Rem>90% 472,4 400 -- -- Não -- Está avaliando forma de reduzir DQO e cloretos. 

23 RJ Refrescos -- -- -- -- -- -- -- -- -- Transferiu a produção para outra unidade, deixou de informar o 
Procon em 08/99. 
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DBO DQO OG 
Nº Indústrias 

Valor 
(mg/l) 

% de 
Remoção Padrão Valor 

(mg/l) 
Padrão 
(mg/l) 

Valor 
(mg/l) 

Padrão 
(mg/l) 

Atendimento 
conjunto 

aos Padrões de 
DBO, DQO e OG 

Atendimento 
aos Padrões 
dos Metais 

Observações 

24 Sanofi 9,5 97 Rem>90% 35,9 150 6,3 20 Sim --  

25 Varig -- -- -- 440,3 200 11,8 20 Não Sim Está ampliando sistema de tratamento, previsão de operação 
03/2001. 

26 Thermad.Victor -- -- -- 16,92 200 5,42 20 Sim Sim  

27 Apolo P. de Aço -- -- -- -- -- -- -- Sim Sim Recircula seus efluentes líquidos. 

28 Armco Staco -- -- -- 56,21 200 10 20 Sim Não  

29 Eaton -- -- -- 83,9 200 14,68 20 Sim Sim  

30 Fabrimar -- -- -- 57,6 200 10,20 20 Sim Sim  

31 General Eletric -- -- -- 91,77 200 11,53 20 Sim Sim  

32 Gillete -- -- -- 94,62 200 -- -- Sim Sim  

33 Petrobrás DTSE-
GEGUÁ -- -- -- -- -- 20 20 -- Sim Não houve informação disponível. 

34 Refinaria 
Manguinhos 65 -- -- 423,75 250 41 20 Não -- Em 2000 realizou obras para melhorar o  sistema de 

tratamento e vão recircular os efluentes líquidos. 

35 Ciba E. Químicas 157,72 88,25 Rem>90% 2592,6 250 34,74 20 Não --  

36 IFF 28,04 98,7 Rem>90% 137,57 250 23,55 20 Não -- Lançamento de OG acima do padrão em jan e fev/2000.Em 
março já estava enquadrado ao padrão. 
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DBO DQO OG 
Nº Indústrias 

Valor 
(mg/l) 

% de 
Remoção Padrão Valor 

(mg/l) 
Padrão 
(mg/l) 

Valor 
(mg/l) 

Padrão 
(mg/l) 

Atendimento 
conjunto 

aos Padrões de 
DBO, DQO e OG 

Atendimento 
aos Padrões 
dos Metais 

Observações 

37 Pan Americana -- -- -- 11,62 200 5,39 20 Sim Sim  

38 Procosa 170,1 92,75 Rem>90% 2300,8 250 97,23 20 Não Não Está ampliando seu sistema de tratamento para atender ao 
aumento da produção. 

39 Prosint -
Refrigeração 997,4 -- -- 1456,3 250 9,21 20 Não Sim 

 Prosint -Blowdown 3191,9 -- -- 5265,9 250 7,62 20 Não Sim 

Em 2000, a empresa propôs recircular seus efluentes líquidos, 
e estava realizando obras com este objetivo. 

40 UFE 299,7 -- -- 228,9 250 15,2 30 Sim --  

41 Vulcan -- -- -- 1508,1 250 -- -- Não Sim Estava estudando forma de enquadrar a DQO no segundo 
semestre/2000. 

42 De Millus 67,5 -- -- 207,3 200 -- -- Sim Sim  

43 Fábrica Bangu 378,5 -- -- 967,3 200 -- -- Não -- Dados são referentes ao ano de 1999, não havia dados 
disponíveis de 2000. 

44 Limppano 350,12 56 Rem>90% 1894,12 250 60 20 Não -- Empresa está ampliando seu sistema de tratamento para se 
enquadrar aos padrões. 

45 Sayonara -- -- -- -- -- -- -- Não -- Não possui sistema de tratamento, só foi possível informação 
de carga lançada em 1997. 

46 União M. Roupas -- -- -- -- -- -- -- -- -- Não havia informação disponível. 

47 CCPL Alcântara 18,77 96 Rem>90% 46,11 400 9,22 30 Sim --  

48 Cons. Piracema 304,4 87,5 Rem>90% 552,0 500 13,29 30 Não --  
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DBO DQO OG 
Nº Indústrias 

Valor 
(mg/l) 

% de 
Remoção Padrão Valor 

(mg/l) 
Padrão 
(mg/l) 

Valor 
(mg/l) 

Padrão 
(mg/l) 

Atendimento 
conjunto 

aos Padrões de 
DBO, DQO e OG 

Atendimento 
aos Padrões 
dos Metais 

Observações 

49 Cons. Rubi 4374,2 52,5 Rem>90% 9980 500 828,05 30 Não -- Dados referentes à 1998, pois em 1999 estava otimizando seu 
sistema de tratamento e não informou Procon em 1999 e 2000. 

50 Quaker 101,17 98,5 Rem>90% 307,13 500 19,25 30 Sim --  

51 Sul Atlântico -- -- -- -- -- -- -- Não -- Não possui sistema de tratamento, só foi possível informação 
de carga lançada em 1997. 

52 Refrig. Flexa 897 62 Rem>90% 1695 200 11,64 20 Não --  

53 Lab. B. Braun 3608,85 0 Rem>90% 5410,05 200 7,37 20 Não -- Implantação do sistema de tratamento com previsão de 
operação em março/2001. 

54 Akzo N. Coatings -- -- -- 275,14 250 9,29 20 Não Sim Já implantou tratamento biológico em junho/2000 e já adequou 
sua DQO. 

55 Getec 54,54 98 Rem>90% 234,07 250 -- -- Sim Sim  

Fonte: Relatórios FEEMA/BID de fevereiro/2000 e agosto/2000. 

Observações referentes à tabela: 

1) Rem>90% = a remoção de DBO deve ser maior que 90%, de acordo com padrão estabelecido pela norma DZ-205. 

2) Quanto ao atendimento aos padrões de metais, foram avaliados todos os metais que cada empresa tinha vinculado ao Procon Água. Em caso 

de não atendimento ao padrão de um metal ou mais, adotou-se como norma colocar “Não” na coluna de atendimento aos padrões de metais. 

3) Quanto ao atendimento de DBO, DQO e OG, adotou-se como norma colocar “Não” no caso do não atendimento de um parâmetro ou mais. 
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- duas não atendem aos padrões de determinados metais, além de não cumprir 

a pelo menos um dos parâmetros dos outros três (DBO, DQO, OG); 

- oito delas não atendem somente aos padrões de DQO; 

- duas não atendem somente ao padrão de OG; 

- sete delas não atendem aos padrões de remoção de DBO e aos padrões de 

DQO; 

- quatro delas não atendem aos padrões de DQO, remoção de DBO e OG, 

simultaneamente; 

- uma delas não atende aos padrões de DQO e OG; 

 

3) Além deste conjunto de 26 empresas, tem-se ainda duas outras que não atendem 

somente aos padrões de determinados metais. 

 

Observa-se que dos sub-grupos citados acima, vinte e quatro empresas não cumprem 

os padrões de DQO, o que revela a dificuldade destas empresas em atender aos 

padrões deste parâmetro especificamente. Neste caso, seria válido um estudo para 

verificar  se  a dificuldade  é  tecnológica  ou  custos  de  implantação de  tratamento  

terciário, ou ainda, se os padrões são excessivamente rigorosos. 

 

Apesar da contribuição constatada pela redução das cargas nos anos  de  vigência  do 

projeto, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara não obteve das empresas 

prioritárias (de maior potencial poluidor) a adequação de todos os parâmetros aos 

padrões legais vigentes. 

 

De fato, as empresas estão, paulatinamente, instalando seus sistemas de controle 

ambiental, mas percebe-se que o ajuste destes equipamentos não ocorre de forma 

rápida e adequada. São muitos os fatores que podem influenciar na eficiência destes 

processos de controle. Em algumas empresas, por exemplo, as variações 

quantitativas da produção de cada setor influenciam diretamente na eficiência do 

sistema de controle. É importante observar que as condições macro econômicas do 

Estado e do País também influenciam na qualidade destes controles. 

 

Concluindo-se o presente capítulo, observa-se que a análise de carga diária (kg/dia) é 

um bom indicador para avaliação do que é lançado no corpo receptor pelas indústrias. 

Entretanto, a análise por tipologia industrial evidencia a insuficiência do indicador 

carga/ano para verificar a melhoria de desempenho ambiental das empresas. Este 
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indicador, do ponto de vista de atendimento das metas do PDBG, revela-se suficiente 

apenas para ilustrar a redução no impacto direto no corpo hídrico, mas não indica uma 

melhoria estrutural nas condições de operação e controle destas indústrias.  

 

A análise por tipologia efetuada revelou, ainda, a vulnerabilidade do uso deste 

indicador tendo em vista que as variações dos volumes de produção industrial 

influenciam, na maioria dos casos, nas cargas lançadas no corpo receptor.  

 

Na avaliação do atendimento aos padrões legais vigentes, pôde-se constatar que as 

empresas vêm implantando seus sistemas de controle, porém ainda possuem 

dificuldades no atendimento aos padrões de alguns parâmetros, principalmente DQO. 

Mesmo o atendimento ao padrão estabelecido pelas normas da FEEMA vigentes pode 

não representar a melhoria ambiental do desempenho da empresa, pois muitas vezes 

este atendimento ao padrão é decorrente da diminuição da quantidade produzida. 

 
Por isso, estes não podem ser os únicos indicadores de desempenho utilizados no 

controle industrial. Propõe-se, portanto, a formulação de indicadores de desempenho 

que melhor possam avaliar o efetivo comportamento das indústrias no período de 97 a 

1º sem/2000 e constatar a melhoria no desempenho ambiental das mesmas. No 

próximo capítulo tratar-se-á deste assunto. 
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Capítulo 6: Proposta de avaliação de desempenho ambiental como instrumento de 
acompanhamento do controle industrial 
 

De acordo com o item 3.8 da norma Sistemas de Gestão Ambiental – Especificações e 

Diretrizes para Uso (ISO 14.001), considera-se como desempenho ambiental os 

resultados mesuráveis do sistema de gestão ambiental, relativos ao controle de uma 

organização sobre seus aspectos ambientais, com base na sua política, objetivos e metas 

ambientais. Avaliar o desempenho, portanto, seria a forma de verificar os resultados, 

levando-se em conta sua relevância, consistência e exeqüibilidade. 

 

A norma publicada em 15/11/1999 pela International Organization for Standardization 

(ISO) e em fase de tradução pela ABNT, Avaliação de Desempenho Ambiental – 

Diretrizes (14.031), não certificável, tem como objetivo a criação de processo interno de 

administração e instrumento de gestão de informações confiáveis e consistentes para 

determinar a adequação do desempenho de uma organização em relação a critérios 

previamente estabelecidos. Se a empresa já contar com sistema de gestão ambiental 

(SGA) implantado, os critérios relacionam-se com a efetivação da política, o cumprimento 

das metas e objetivos. Não havendo SGA na organização, a norma poderá auxiliá-la na 

identificação dos aspectos ambientais, determinação da hierarquia dos mesmos, 

estabelecimento de indicadores para o desempenho ambiental e avaliá-lo com base 

nestes indicadores. 

 

Segundo a norma 14.031, a Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) é um 

instrumento de verificação que traz em si, como na 14.001, o princípio da administração 

PDCA - Plan, Do, Check and Act. Este princípio torna a aplicação da norma 14.031 

independente de outras da série ISO 14.000, apesar de compartilhar dos mesmos 

princípios conceituais da série. No caso da articulação entre a 14.001 e a 14.031, verifica-

se que a ADA poderia ser usada na avaliação (check) do sistema de gestão ambiental. 

Ou seja, poderia ser utilizada como critério de avaliação para se verificar se as metas e os 

objetivos foram atingidos. O esquema a seguir ilustra a relação entre as duas normas. 

ISO 14.031 PLAN DO CHECK ACT 

 

ISO 14.001 PLAN DO Check 
(avaliação) 

Act 

Fonte: elaboração própria. 
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Além disso, a ADA também pode auxiliar na definição de metas, como, por exemplo, 

atingir determinados valores dos indicadores escolhidos pela organização. Este fato traria 

consigo o conceito de melhoria contínua, necessária na avaliação do sistema de gestão 

ambiental. Porém, não necessariamente a empresa precisa ter um sistema de gestão 

ambiental implantado para realizar a Avaliação de Desempenho Ambiental. A ADA pode 

ser realizada sem o SGA e até para auxiliar na definição de metas, no planejamento do 

SGA a ser implantado. 

 

A norma 14.031, publicada em 15/11/1999, representa o consenso no Sub-comitê quatro 

(SC-4) do ISO TC-207 após pelo menos seis anos de discussões. Em 1994 foi feito o 

primeiro cronograma de desenvolvimento das normas do SC-4 que era constituído por 

dois grupos de trabalho. 

 

O primeiro IS0 TC-207, SC-4, WG-1, coordenado pelos EUA, tratava da Avaliação de 

Desempenho Ambiental de SGA e o segundo, coordenado pela Noruega, elaborava 

documento sobre a Avaliação Desempenho Ambiental de Sistemas Operacionais. 

 

O Sub-comitê quatro, secretariado pelos Estados Unidos, passou por uma série de 

etapas. Muitas vezes os grupos de trabalho foram em direções, posteriormente revertidas 

pela secretaria do Sub-comitê. A polêmica versava sobre a possibilidade da avaliação de 

desempenho ambiental (ADA) criar indicadores que pudessem servir como parâmetro 

setorial de comparação. A secretaria do Sub-comitê preferia um sistema independente de 

ADA que pudesse gerar indicadores organizacionais impossibilitando a comparação entre 

empresas do mesmo setor. 

 

Reis (1996), na época coordenador do Grupo de Apoio à Normalização Ambiental da 

ABNT (GANA-ABNT), afirma categoricamente em seu livro que a meta do SC-4 é avaliar 

o desempenho ambiental das organizações, de forma idêntica, onde quer que elas 

estejam, permitindo análises e comparações. O autor considera que esta tarefa seria 

“extremamente” difícil, pois a metodologia, os critérios de avaliação, os mecanismos de 

verificação e teste, os interesses gerais e específicos das partes interessadas seriam 

distintos. 

 

Outro problema apresentado relaciona-se às fronteiras da avaliação de desempenho 
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ambiental. Como se poderia criar indicadores e avaliar uma organização que fizesse parte 

de uma cadeia maior como, por exemplo, uma refinaria de petróleo sem levar em conta a 

exploração, prospecção e distribuição do produto. Estes indicadores e posterior análise 

poderiam falsear os verdadeiros insumos de uma cadeia como a do petróleo. No caso da 

Série 14.000 esta lacuna estaria preenchida pelas normas 14.041/14.042 de Ciclo de 

vida, já publicadas pela ISO. 

 

A 14.031, como proposta de norma mundial, resultante de consenso entre os países 

membros do TC-207, acaba pecando pela generalização da ADA. Se por um lado, a 

norma é um roteiro de como elaborar e avaliar os indicadores de desempenho de uma 

organização; por outro, a falta da definição de indicadores específicos por setores ou 

passíveis de comparação entre setores, restringe sua aplicação e se contrapõe com 

princípios de normalização que pretendem universalizar determinados conceitos e 

procedimentos. Não se pretende sugerir a adoção de padrões para indicadores de 

desempenho, mas comenta-se apenas que a norma deveria definir um grupo de 

indicadores padronizados, que permitissem a comparação entre indústrias do mesmo 

setor e até mesmo, alguns indicadores que permitissem a comparação de indústrias de 

setores diferentes. O fato da norma não definir indicadores padronizados para setores 

específicos ou para comparações setoriais fere o princípio de universalização da 

Avaliação de Desempenho Ambiental. A ADA é uma ferramenta importante para avaliar o 

desempenho da empresa no tempo, porém ela seria um instrumento ainda mais rico e 

sólido se fossem sugeridos na 14.031 alguns indicadores específicos por setores ou 

indicadores que permitissem a comparação de vários setores, que pudessem ser 

seguidos pelas empresas. 

 

Um indicador que atenda somente ao interesse da organização contraria a 

universalização e aumenta a complexidade do acompanhamento de várias empresas. A 

utilidade de mecanismos como estes está na sua transformação em referência setorial, 

que possa ser usada tanto como código de conduta pública, como empresarial. 

 

Nesse sentido, a Agência Federal de Meio Ambiente Alemã, baseando–se em vários 

documentos, inclusive naqueles que estavam em elaboração pelo ISO TC-207 SC-4, 

publicou, em 1997, um Guia para Indicadores Ambientais de Corporações. Como um 

documento gerado por uma agência reguladora ele propunha que os indicadores de 
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condição ambiental que descrevem a qualidade de meio ambiente local e regional se 

tornassem base para a elaboração dos indicadores de desempenho operacionais e 

gerenciais da organização. A agência alemã elaborou um guia integrado, contendo roteiro 

e exemplos práticos; ao contrário do ISO TC-207 SC-4, que dividiu em dois documentos, 

um a norma 14.031 com o roteiro para Avaliação de Desempenho Ambiental e outro, a 

14.032, como relatório técnico, com exemplos de aplicação de ADA em 17 organizações. 

 

Por outro lado, os franceses, através de legislação ambiental específica para recursos 

hídricos, com a primeira Lei 64-1245, de 16/12/1964 instituindo Comitê de Gerenciamento 

para cada bacia, e resoluções posteriores, como a de 28/10/1975 assinada pelo então 

Ministro de Qualidade de Vida, e a resolução de 26/11/1998 do Ministério de Meio 

Ambiente acabam por definir coeficientes de eficiência para os vários tipos de tratamento 

de efluentes e indicadores de carga (em gramas) por quantidade de produção. Através de 

um cálculo baseado nestes dois fatores, o governo francês define as taxas a serem pagas 

pelas indústrias para os comitês de gerenciamento das bacias hidrográficas. 

 

Apesar da discussão em torno da Avaliação de Desempenho Ambiental, são inegáveis as 

vantagens da implementação, mesmo que incipiente, de uma ferramenta como a ADA. 

Dentre elas pode-se citar a identificação dos pontos fracos e dos potencias de otimização 

da empresa; a determinação quantitativa dos objetivos e metas ambientais definidos pela 

empresa; a documentação da melhoria contínua e a comunicação do desempenho 

ambiental da empresa às partes interessadas. A ferramenta torna-se um importante 

instrumento de monitoramento e controle possibilitando intervenções mais rápidas e 

pontuais para solução de problemas nos sistemas de controle ambiental. A ADA é um 

instrumento de gestão ambiental que nasceu de iniciativas empresariais e é adotado de 

forma voluntária pelas empresas. Porém, a ADA, quando adequadamente utilizada, pode 

contribuir para maior entendimento entre os órgãos reguladores de meio ambiente e a 

organização que os adota. A ADA pode se tornar um importante mecanismo de interface 

com a gestão ambiental pública. 

 

6.1 – O uso de indicadores de desempenho ambiental como instrumento 
complementar de avaliação e acompanhamento das indústrias: 
 

A análise global feita pelos técnicos envolvidos com o PDBG/FEEMA, de 1994 até 2000, 
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foi suficiente para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas em contrato, como 

ilustrado no capítulo 5, item 5.1. A análise comprova a redução das cargas lançadas pelas 

indústrias prioritárias na bacia da Baía de Guanabara. 

 

Na elaboração do Relatório FEEMA/PDBG de agosto de 2000, os técnicos responsáveis 

pelo projeto optaram, pela primeira vez, pela análise das empresas agrupadas por 

tipologia. Isto permitiu identificar aquela com maior redução de cargas de poluentes no 

período de 1997 ao primeiro semestre de 2000. 

 

Porém, estas análises não indicam se houve efetivamente melhoria do desempenho 

ambiental das empresas. Os gráficos de redução de carga global e por tipologia 

revelaram o comportamento agrupado das indústrias, o que “mascarou” o desempenho 

individual das empresas. Muitas vezes a diminuição na carga poluente final decorreu da 

redução da produção naquele ano, não constituindo uma melhoria do desempenho 

ambiental da empresa. 

 

Para efeito da avaliação da efetividade do controle industrial do Projeto Ambiental 

Complementar do PDBG, a aplicação de outro instrumento, como indicadores de 

desempenho ambiental, seria importante para melhor conhecimento do comportamento 

dos sistemas de controle ambiental e processo de cada empresa. Propõem-se, então, 

dois conjuntos de indicadores que poderiam ser utilizados pelo órgão ambiental para um 

efetivo acompanhamento das empresas. 

 

O primeiro conjunto proposto consiste em carga (kg/dia) de DBO, DQO, OG ou metais por 

quantidade de produção diária. Esses indicadores suprimiriam a influência da variação da 

produção da empresa nas cargas de poluentes. Além disso, o conhecimento do valor e 

tendência desses indicadores permite a empresa conhecer o desempenho ambiental de 

seu processo produtivo, ou seja, quanto uma tonelada ou metro cúbico de produto lança 

de carga poluente no corpo receptor. Os indicadores apresentados abaixo serão 

aplicados à série histórica de 1997 até o 1º semestre/2000 para as tipologias alimentícia e 

química por estas representarem praticamente 50% do grupo de indústrias prioritárias: 

 

- carga DBO (kg/dia)/ quantidade de produção (ton/dia ou m3/dia) ⇒  resultando em 

quilogramas de DBO por uma ton (ou m3) de produto; 
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- carga DQO (kg/dia)/ quantidade de produção (ton/dia ou m3/dia) ⇒  resultando 

em quilogramas de DQO por uma ton (ou m3) de produto; 

 

- carga OG (kg/dia)/ quantidade de produção (ton/dia ou m3/dia) ⇒  resultando em 

quilogramas de OG por uma ton (ou m3) de produto; 

 

- carga Metais (kg/dia)/ quantidade de produção (ton/dia ou m3/dia) ⇒  resultando 

em quilogramas de Metais por uma ton (ou m3) de produto; 

 

Estes indicadores operacionais são relativos e permitem avaliar a quantidade lançada de 

DBO, DQO, OG ou metais por tonelada (ou m3) de produto fabricado. Com os resultados, 

pode-se analisar e quantificar a melhoria ambiental das empresas, no tempo, no que se 

refere ao controle dos seus efluentes líquidos. A aplicação deste tipo de indicador suprime 

a influência da variação de produção da empresa na carga poluente lançada no corpo 

receptor. Estes indicadores fariam parte da estratégia de comando e controle, utilizada 

atualmente pela FEEMA, e reforçariam o programa de autocontrole. 

 

A aplicação destes indicadores é o primeiro passo de aperfeiçoamento da gestão 

ambiental por meio de comando e controle. Pretende-se apenas um ensaio dos 

resultados que poderiam ser alcançados com a aplicação destes indicadores para as 55 

indústrias prioritárias. Muitos trabalhos poderão ser desenvolvidos quando for possível 

aplicar estes indicadores de carga poluente por quantidade de produto ou valor agregado 

nas indústrias prioritárias, inclusive com possibilidade de aperfeiçoar os próprios 

indicadores utilizados. 

 

O segundo conjunto de indicadores de desempenho é complementar e ilustra a eficiência 

das melhorias adotadas no processo produtivo. São eles: 

 

- consumo de água de processo (m3/dia) / quantidade produzida (ton/dia ou m3/dia) 

⇒  resultando em consumo de água de processo por ton (ou m3) de produto; 

 
- vazão de efluentes líquidos industriais (m3/dia) / quantidade produzida (ton/dia ou 

m3/dia) ⇒  volume de efluentes líquidos gerados por ton (ou m3) de produto; 
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- número de funcionários / quantidade produzida (ton/dia ou m3/dia) ⇒  resultando 

em número de funcionários ativos por ton/dia (ou m3/dia) de produto; 

 

Outros indicadores de desempenho poderiam ser os de valor agregado, como por 

exemplo, kg de DBO por cada R$1,00 produzido. Dessa forma ter-se-ia uma 

normalização das unidades de produto (m3 ou ton), facilitando a comparação inter-

setores. Estes indicadores seriam interessantes para pressionar as indústrias, pois as que 

tiverem alta poluição e baixo valor agregado poderiam melhorar seu desempenho. A 

política ambiental do Estado estimularia a instalação de indústrias de baixa relação carga 

poluente/valor agregado do produto. Um possível desdobramento deste trabalho poderia 

ser a aplicação destes indicadores para as 55 indústrias prioritárias. 

 

No seminário “Reduzindo, Reutilizando e Reciclando” (CEMPRE1, SENAI, 2000), 

organizado pela Firjan2, foram ilustrados vários casos de sucesso com a utilização de 

indicadores de desempenho. No livro com o mesmo nome, lançado no seminário, são 

encontrados vários exemplos da aplicação dos indicadores complementares como os 

sugeridos nesta tese. A Tetra Pak, por exemplo, já utiliza o indicador de consumo de água 

por unidade de produção desde março/99. A Nestlé Brasil aplica este indicador e também 

o de volume de efluentes líquidos por tonelada de produto desde 1998. Por sua vez, a 

Gessy Lever usa o indicador de água consumida por tonelada de produto desde 1997.  

 

A Lei nº 9.433, de 08/01/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

estabeleceu como instrumentos desta política, por exemplo, os Planos de Recursos 

Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos 

predominantes e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Devido à este último 

instrumento, o acompanhamento de indicadores de consumo de água por quantidade 

produzida tornou-se fundamental para as empresas em razão do custos que passarão a 

representar este insumo. 

 

Além dos indicadores relacionados com o consumo de água e efluentes líquidos 

industriais, também são citados no livro vários indicadores relacionados com resíduos 
                                                
1 CEMPRE – Centro Empresarial de Reciclagem. 
2 Firjan – Federação de Indústrias do Rio de Janeiro. 
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sólidos, consumo de energia elétrica ou de GLP e/ou emissões atmosféricas. Dentre eles: 

 

- Tetra Pak: consumo de energia elétrica por unidade de produção, consumo de 

gás liquefeito de petróleo por unidade de produção e controle de resíduos por unidade de 

produção; 

 

 - Nestlé Brasil: consumo de energia por tonelada de produto e quantidade de 

resíduos sólidos por tonelada de produto (kg de resíduos/ton de produto), aplicados desde 

1998; 

 

 - Mercedez Benz do Brasil S.A.: emissão de material particulado em kg/ano, 

emissão de SOx em Kg/ano, emissão de NOx em kg/ano e média mensal de tambores 

acumulados na central de resíduos, aplicados desde 1996; 

 

 - Gessy Lever: quantidade, em kg, de resíduos perigosos por tonelada de produto, 

quantidade de resíduos não perigosos por tonelada de produto, quantidade de resíduos 

totais por tonelada de produto, quantidade, em kg, de SOx por tonelada de produto e 

energia consumida por tonelada de produto; aplicados desde 1997. 

 

A aplicação dos indicadores de desempenho complementares para as tipologias do grupo 

de 55 indústrias prioritárias do PDBG, em uma série histórica, não pôde ser realizada. 

Isso porque não foi possível obter todos os dados de consumo de água, quantidade 

produzida e número de funcionários para os anos 1997 até o primeiro semestre de 2000, 

para as empresas. Se estes indicadores fossem aplicados seria possível, por exemplo, 

estabelecer indicadores de desempenho característicos de uma determinada tipologia, 

como a definição de uma faixa de consumo de água por tonelada de produto.  

 

Além disso, o acompanhamento da melhoria do desempenho ambiental das empresas 

poderia ser feito em todas as fases do licenciamento. Os indicadores de condição 

ambiental (qualidade ambiental) poderiam ser utilizados para a concessão da Licença 

Prévia. Nesta etapa as empresas caracterizariam o meio ambiente do local onde a 

empresa seria instalada e apresentariam estes indicadores ao órgão ambiental. Assim, 

eles serviriam de referência, ilustrando as modificações do meio ambiente local com a 

instalação da empresa e quais os danos em caso de eventual acidente. A criação pela 
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empresa de indicadores operacionais poderia ser solicitada na concessão da Licença de 

Instalação. Nesta ocasião a empresa apresentaria todos os indicadores que seriam 

aplicados no controle do processo industrial e na quantificação do seu desempenho 

ambiental, desde o início da atividade. A esses últimos seriam adicionados os indicadores 

de gestão na concessão da Licença de Operação. Relatórios semestrais ou anuais 

poderiam ser entregues ao órgão ambiental, informando os resultados obtidos com a 

aplicação destes indicadores. Assim, os técnicos do órgão ambiental teriam o 

desempenho ambiental das empresas consolidado em um relatório. Isto permitiria uma 

avaliação profunda da conduta ambiental da empresa e das conseqüências desta no 

impacto ao meio ambiente local e no processo de licenciamento. 

 

A introdução desta ferramenta possibilitaria ao órgão ambiental conhecer as condições do 

meio ambiente no local de instalação da empresa antes de sua implantação e após o 

início de sua operação. Permitindo o conhecimento das alterações ambientais causadas 

com implantação da atividade econômica. Além disso, a elaboração dos indicadores 

operacionais pela empresa para obtenção da Licença de Instalação e posteriormente dos 

indicadores de gestão, possibilitariam o acompanhamento contínuo da empresa desde o 

inicio do funcionamento. 

 

6.2 – Aplicação dos indicadores de desempenho ambiental do conjunto principal: 
 

Os indicadores de desempenho que serão aplicados são compostos pela carga poluente 

(em kg/dia) relativa à quantidade produzida (em kg/dia ou m3/dia), resultando em um 

número que significa a quantidade de poluente lançada no corpo receptor por tonelada 

(ou um m3) de produto fabricado. A aplicação de indicadores deste gênero já foi sugerida 

em algumas publicações, como, por exemplo, no Guia de Indicadores Corporativos 

(Berlim, 1997) e na ISO 14.031 – Diretrizes da Avaliação de Desempenho Ambiental, 

publicada em 15/11/1999. Neste trabalho utilizam-se indicadores similares, 

particularizando-os para os parâmetros já usados rotineiramente pelo órgão ambiental no 

controle industrial. 

 

Optou-se pela utilização dos indicadores formulados por ilustrarem a relação da 

quantidade lançada de cada poluente por uma tonelada ou metro cúbico de produto. Este 

dado é interessante como instrumento de avaliação e acompanhamento das empresas. 
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Qualquer melhoria implantada no processo produtivo e no sistema de tratamento será 

denotada com estes indicadores. Aumentar a produção sem aumentar a carga poluente, 

minimizar os efluentes líquidos ou maximizar a eficiência do sistema de tratamento são 

exemplos de melhorias. 

 

Com a aplicação destes indicadores em todas as tipologias se poderia evidenciar o setor 

com maior contribuição para cada um dos parâmetros poluentes (DBO, DQO, OG e 

metais) por tonelada de produto fabricado. A falta de dados de quantidade produzida 

pelas empresas disponíveis no órgão ambiental impossibilitou a aplicação dos indicadores 

relativos em todas as tipologias. Estes dados são informados somente no ano de 

requerimento ou renovação da licença. Os dados utilizados foram fornecidos pelas 

empresas ao órgão ambiental em caráter experimental e lhes foi garantido sigilo, razão 

pela qual não podem ser revelados nesta dissertação. 

 

Para efeito da análise, tendo em vista os dados disponíveis, aplicou-se os indicadores de 

carga poluente por quantidade produzida para as tipologias alimentícia e química que 

representam 26 empresas, praticamente 50% do grupo de 55 empresas prioritárias.  

 

6.3 – Análise dos resultados encontrados com a aplicação dos indicadores de 
desempenho ambiental: 
 

Considerando o universo de indústrias pertencentes às tipologias química e alimentícia, a 

aplicação dos indicadores de carga poluidora por quantidade de produto só não foi 

possível para duas empresas. A Indústria de Material Bélico (IMBEL), da tipologia 

química, por não estar disponível a sua carga poluidora e para a empresa Sul Atlântico 

(de tipologia alimentícia, conservas de pescado), em razão de sua interdição na época do 

levantamento dos dados de produção. 

 

A metodologia utilizada para o cálculo destes indicadores se dividiu em 3 etapas: 

 

1) Coleta de dados. 

Obtenção de dados de quantidade produzida nas empresas, durante os quatro anos 

analisados, e das cargas poluentes anteriormente calculadas com base na média 

ponderada anual das concentrações e das vazões. 



151 

 

2) Padronização das unidades. 

As unidades foram padronizadas. Todos os dados de carga foram expressos em kg/dia e 

todos os dados de quantidade produzida média anual foram transformados para kg/dia ou 

litros/dia.  

Como os dados de quantidade produzida foram fornecidos em valores médios por ano, 

normalmente expressos em toneladas ou metros cúbicos, considerou-se o número de 

dias trabalhados por ano de cada empresa, e com estes dados calculou-se a produção 

diária. Para o período do primeiro semestre de 2000, como a carga considerada para a 

avaliação foi da média ponderada de janeiro ao mês de junho, também para o cálculo da 

produção diária foram contabilizados os dias trabalhados por cada empresa de janeiro a 

junho de 2000. Ainda foi necessária a transformação da unidade de ton/dia ou m3/dia para 

kg ou litros/dia, respectivamente, no valor calculado de produção diária.  

 

3) Cálculo dos Indicadores: 

Os indicadores foram calculados a partir de dados de carga poluente, expressos em 

kg/dia, e de quantidade produzida, expressas em kg/dia ou litros/dia. Estes ficariam, 

então, expressos em kg de carga poluente por kg (ou litro) de produto. Os valores 

encontrados dos indicadores de algumas empresas foram muito pequenos (de ordem da 

sétima casa decimal), principalmente nos indicadores de metais. Por este motivo, decidiu-

se multiplicar todos os indicadores por mil, e considerar a unidade dos indicadores como 

kg de carga poluente por ton (ou m3) de produto. 

 

Vale destacar que na divisão realizada entre carga poluente (em kg/dia) e quantidade 

produzida (em kg/dia ou m3/dia) para o cálculo dos indicadores, a unidade de tempo foi 

cancelada. Isto significa que este indicador está relacionado diretamente com a 

quantidade produzida, mas a unidade de tempo considerada como referência para a 

produção foi um dia. Ou seja, a capacidade de produção diária média da empresa. 

 

Os resultados da aplicação dos indicadores para as indústrias alimentícias e as químicas 

do grupo de indústrias prioritárias do PDBG ilustrados na tabela 6.1, também 

representados nos gráficos 6.1 a 6.14, mostram o comportamento da tipologia para 

aquele determinado parâmetro (DBO, DQO, OG ou metais). Para cada gráfico foi 

“expandida” a menor divisão da escala do eixo y, para que se pudesse observar 
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detalhadamente o grupo de empresas que aparecem nesta faixa mais estreita. 

 

Na primeira análise da tabela 6.1 não se consegue estabelecer tendências de aumento ou 

decréscimo dos indicadores para a maioria das indústrias da tipologia alimentícia. 

Observa-se que cada indústria teve oscilações próprias, e nem sempre estas oscilações 

coincidiam para os três parâmetros analisados (DBO, DQO e OG), numa mesma 

empresa. É curioso comparar este comportamento irregular com a aparente “estabilidade” 

apresentada no gráfico 5.3, que representa a série histórica das cargas poluentes da 

tipologia alimentícia. Comparando-se o primeiro ano com o último ano da série histórica, 

apenas para orientação, sem considerar as oscilações intermediárias, nas indústrias 

alimentícias, em síntese, foi constatado para esta tipologia: 

 

- cinco empresas apresentam decréscimo na quantidade de DBO por tonelada (ou 

m3) de produto e cinco apresentam aumento; 

 

- seis empresas apresentam redução em kg de DQO por tonelada (ou m3) de 

produto e quatro apresentam aumento; 

 

- cinco empresas tiveram aumento na quantidade de OG por tonelada (ou m3) e 

produto, quatro apresentaram redução (uma não possui OG como poluente nos 

seus efluentes líquidos). 

 

A tipologia química, por sua vez, também apresenta oscilações, mas percebe-se, em se 

comparando o primeiro e o último ano da série histórica, uma redução nos valores dos 

indicadores de DBO e de DQO, para sete e oito empresas, respectivamente.  

 

Estes resultados, entretanto, não aparecem da mesma maneira se considerados os 

indicadores de óleos e graxas. Seis empresas tiveram seus valores aumentados, cinco 

diminuíram e três não possuem OG como carga poluidora. No caso dos metais, quatro 

apresentam aumento, quatro decrescem, duas se mantém e quatro não possuem metais 

nos efluentes Os resultados dos indicadores encontrados, no entanto, confirmam o 

comportamento do gráfico 5.9, apresentado no capítulo 5, item 5.2.7. 
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Tabela 6.1 – Série Histórica dos Indicadores de Desempenho Ambiental (carga poluente por quantidade de produto). 
IDA DBO 

(kg de DBO por ton ou m3 de produto) 
IDA DQO 

(kg de DQO por ton ou m3 de produto) 
IDA OG 

(kg de OG por ton ou m3 de produto) 
IDA Metais 

(kg de Metais por ton ou m3 de produto) 
 

 Empresas – 
unidade de produto 

1997 1998 1999 1º sem 00 1997 1998 1999 1º sem 00 1997 1998 1999 1º sem 00 1997 1998 1999 1º sem 00 

Atlantic – ton 151 147,75 164,18 73,35 454 445,653 495,206 221,259 49 49 54 24 -- -- -- -- 

CCPL – m3 0,023 1,445 0,040 0,049 0,140 0,479 0,128 0,094 0,018 0,035 0,068 0,020 -- -- -- -- 

Conservas 
Piracema– ton 18 44,52 5,82 5,090 25 104,252 10,497 9,166 0,391 13 0,156 0,201 -- -- -- -- 

Conservas Rubi– 
ton 20 17,23 12,65 11,86 48 39,322 28,866 27,050 5,874 3,262 2,395 2,244 -- -- -- -- 

Fridusa– ton 7,206 8,15 7,43 14,89 25 14,686 25,990 58,233 0,561 0,710 1,249 2,411 -- -- -- -- 

Piraquê– ton 0,068 0,027 0,039 0,461 0,285 0,280 0,224 2,419 0,030 0,023 0,028 2,114 -- -- -- -- 

Plus Vita– ton 0,025 0,029 0,031 0,046 0,059 0,212 0,104 0,119 0,003 0,016 0,008 0,007 -- -- -- -- 

Quaker– ton 1,781 2,37 0,783 1,60 4 5,297 2,524 1,912 2,747 0,519 0,197 0,521 -- -- -- -- 

Refinaria Piedade– 
ton 0,062 0,064 0,072 0,045 0,205 0,199 0,331 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 -- -- -- -- 

AL
IM

EN
TÍ

C
IA

S 

Sadia– ton 0,621 0,598 0,397 1,022 3 2,167 1,781 3,987 0,069 0,277 0,106 0,188 -- -- -- -- 

Akzo Nobel 
Coatings – m3 0,000 0,000 0,000 0,000 3,96 3,942 1,559 0,380 0,006 0,006 0,010 0,013 0,000267 0,000266 0,000750 0,000662 

Bayer– ton 0,038 0,035 0,026 0,205 0,88 1,207 1,076 8,256 0,028 0,057 0,036 0,347 0,006345 0,016035 0,012125 0,067567 

Ciba Especialidades 
Químicas– ton 0,598 1,143 0,762 1,024 18,40 20,412 19,897 16,262 0,189 0,147 0,123 0,193 0,000789 0,000000 0,000000 0,000000 

Clariant– ton 0,843 0,892 0,356 0,605 1,59 1,848 2,430 3,069 0,152 0,081 0,038 0,042 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Getec– ton 0,080 0,052 0,037 0,039 0,29 0,112 0,089 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000475 0,000296 0,000693 0,000471 

IFF– ton 0,481 0,331 0,200 0,102 1,13 0,704 0,669 0,368 0,028 0,051 0,036 0,072 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Pan Americana– ton 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02 0,012 0,010 0,010 0,005 0,003 0,002 0,003 0,000008 0,000082 0,000005 0,000005 

Petrobrás FABR– 
ton 0,009 0,007 0,000 0,000 0,04 0,029 0,109 0,041 0,005 0,003 0,007 0,009 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Petroflex / Nitriflex– 
ton 3,626 2,970 2,732 1,271 12,14 9,671 5,734 3,171 0,193 0,147 0,112 0,115 0,004220 0,013681 0,010768 0,000110 

Polibrasil– ton 0,014 0,013 0,000 0,000 0,04 0,060 0,185 0,031 0,009 0,007 0,025 0,007 0,001067 0,001677 0,004073 0,000711 

Procosa– m3 0,001 0,000 0,000 0,001 0,00 0,002 0,003 0,009 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000004 0,000010 0,000026 0,000023 

Prosint– ton 0,073 0,020 0,032 0,083 0,16 0,043 0,053 0,134 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000000 0,000057 0,000035 0,000014 

UFE– ton 0,035 0,053 0,026 0,040 0,04 0,064 0,070 0,065 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Q
U

ÍM
IC

AS
 

Vulcan– ton 0,205 0,000 0,000 0,000 0,02 0,014 0,240 0,399 0 0,000 0,000 0,000 0,000209 0,021426 0,000209 0,000209 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter experimental a FEEMA. 
IDA = carga (kg/dia)/quantidade produzida (ton/dia ou m3/dia) ⇒  resultando em kg de poluente (DBO, DQO, OG ou metais) por 1 tonelada (ou 1 m3) de produto fabricado. 
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Numa segunda etapa, optou-se pelo agrupamento por tipologias para a análise do 

comportamento da tipologia em cada parâmetro (IDA DBO, IDA DQO, IDA OG e IDA 

Metais). 

 

6.3.1 – A Tipologia Alimentícia: 
 

Analisando os gráficos 6.1, 6.3 e 6.5, percebe-se que as indústrias alimentícias com 

maiores valores na série histórica para os IDA DBO, IDA DQO e IDA OG são a 

Atlantic, Conservas Piracema, Conservas Rubi e a Fridusa. Ou seja, elas 

apresentaram as maiores quantidades de poluentes (DBO, DQO e OG) por tonelada 

de produto fabricado. Estas empresas são de pescado. A princípio, se poderia concluir 

que esta é uma característica deste tipo de empresa, porém a Quaker, que também é 

uma empresa de pescado, está enquadrada, na série histórica, na faixa mais restrita, 

em todos os parâmetros (DBO, DQO e OG). As empresas Conservas Piracema e 

Conservas Rubi apresentaram estes valores de carga poluente lançada por tonelada 

de produto devido à má operação dos sistemas de tratamento existentes. A Fridusa, 

apesar de ter apresentado valores altos destes indicadores, estava atendendo aos 

padrões de DBO, DQO e OG estabelecidos pelas normas da FEEMA no primeiro 

semestre de 2000. Já as outras empresas (Conservas Piracema, Conservas Rubi e 

Atlantic) não estavam atendendo aos padrões da FEEMA no primeiro semestre de 

2000. 

 

A Atlantic é a empresa com valores mais altos de IDA DBO, IDA DQO e IDA OG, em 

todos os anos da série histórica analisada. Esta empresa possui tratamento físico 

químico para seus efluentes líquidos e estava implantando o tratamento biológico em 

2000, porém por dificuldades financeiras a empresa ainda não havia colocado este 

sistema biológico em operação até o 1º semestre de 2000. Por falta de informação das 

cargas poluentes de 1998, 1999 e 1º semestre de 2000, as cargas consideradas em 

todos os anos da série histórica foram as cargas constatadas em uma medição 

FEEMA de 1997. Assim o comportamento dos indicadores IDA DBO, IDA DQO e o 

IDA OG nos anos analisados é resultado da variação na quantidade produzida. A 

queda acentuada percebida de 1999 para o 1º semestre de 2000 é devido ao aumento 

na quantidade produzida. A empresa passava por sérias dificuldades financeiras em 

1999 e estava tentando se recuperar das mesmas em 2000. 



 

 

Gráficos 6.1 e 6.2 – Série Histórica IDA DBO por volume de produção – Indústrias Alimentícias. 
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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Gráfico 6.3 e 6.4 - Série Histórica IDA DQO por volume de produção – Indústrias Alimentícias. 
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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Gráfico 6.5 e 6.6 - Série Histórica IDA OG por volume de produção – Indústrias Alimentícias. 
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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No gráfico 6.2 constata-se uma concentração de algumas indústrias na menor divisão 

da escala, em uma faixa mais restrita. Esta faixa foi expandida para visualização do 

comportamento das empresas com IDAs DBO menores. Neste gráfico 6.2, seis 

empresas estão entre zero e 2,4 kg de DBO por tonelada de produto. São elas: 

Quaker, Sadia, CCPL, Piraquê, Refinaria Piedade e Plus Vita. É interessante observar 

que estas seis indústrias atenderam ao padrão de remoção de DBO estabelecido pela 

FEEMA no primeiro semestre de 2000. 

 

No indicador IDA DQO (kg de DQO por ton ou m3 de produto) observa-se no gráfico 

6.3 que o maior valor encontrado foi de 500 kg de DQO por tonelada de produto no 

ano 1999 para a Atlantic. Tem-se seis empresas concentradas na faixa de IDA DQO 

entre zero e 5,5 kg de DQO por tonelada (ou m3) de produto (vide gráfico 6.4). São 

elas: Quaker, Sadia, CCPL, Piraquê, Refinaria Piedade e Plus Vita. Dentre estas, 

como pode ser observado na tabela 5.3, a única que não estava atendendo aos 

padrões estabelecidos pela FEEMA para DQO no primeiro semestre de 2000 era a 

Refinaria Piedade, que apresentava uma concentração média acima do padrão 

permitido. 

 

No período avaliado, os maiores valores do IDA OG foram apresentados, como nos 

outros parâmetros, pelas empresas Atlantic, Conservas Piracema e Conservas Rubi 

(vide gráfico 6.5). Houve concentração do comportamento de sete empresas numa 

faixa mais estreita, de zero a 2,5 kg de OG por tonelada de produto, faixa melhor 

visualizada no gráfico 6.6. São elas: Fridusa, Quaker, Sadia, CCPL, Piraquê, Refinaria 

Piedade e Plus Vita Vale ressaltar que a Fridusa, especificamente neste parâmetro, 

está na faixa mais restrita. No primeiro semestre do ano 2000, as sete empresas 

atenderam aos padrões estabelecidos pela FEEMA para óleos e graxas (OG). 

 

É importante observar que, com exceção da Fridusa, as empresas que apresentaram 

os maiores valores para os indicadores (IDA DBO, IDA, DQO e IDA OG) não estavam 

atendendo aos padrões de lançamento definidos pelas normas da FEEMA.  

 

Outro fator que merece destaque. Além dos indicadores evidenciarem as indústrias 

que merecem maior atenção do órgão ambiental (aquelas que apresentam os maiores 

valores dos IDAs), os indicadores também ilustram o comportamento das empresas na 

série histórica. Pode-se citar o exemplo da Quaker, que conseguiu reduzir 

significativamente as cargas poluentes por tonelada de produto lançadas no corpo 

receptor de 1998 para 1999, porém de 1999 para 1º semestre de 2000, a empresa 
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apresentou aumento no IDA DBO, reduziu pouco mais seu IDA DQO e aumentou 

pouco seu IDA OG. Com estes resultados poder-se-ia deduzir que o tratamento 

biológico perdeu eficiência. De fato, a empresa teve problemas em 2000 com seu 

tratamento biológico e paralisou seu reator anaeróbio para manutenção, operando 

neste período somente com o tratamento físico químico, com máxima eficiência. 

Portanto, percebe-se que os resultados dos indicadores propostos foram compatíveis 

com o que estava ocorrendo na empresa. 

 

6.3.2 – A Tipologia Química: 
 

Observando-se os gráficos 6.7, 6.9, 6.11 e 6.13, pode-se destacar, em cada indicador, 

algumas indústrias que apresentam os maiores valores de carga poluente por tonelada 

de produto. A Bayer e a Petroflex/Nitriflex3 aparecem neste grupo com os maiores 

valores para todos os indicadores (IDA DBO, IDA DQO, IDA OG e IDA Metais). Ao se 

analisar o comportamento da Petroflex/Nitriflex nota-se que estas empresas vêm 

reduzindo a quantidade de poluente por tonelada de produto, principalmente de 1999 

para o 1º semestre de 2000. No 1º semestre de 2000, a Petroflex/Nitriflex não 

atenderam aos padrões de DQO e de remoção de DBO, como observado na tabela 

5.3. Por outro lado, a Bayer apresentou um aumento nas quantidades de poluentes 

por tonelada de produto de 1999 para o 1º semestre de 2000, ou seja, apresentou 

indicadores maiores em 2000. A redução na quantidade produzida e o aumento de 

carga poluente dos efluentes líquidos do incinerador podem ter ocasionado estes 

resultados na Bayer. A empresa, no primeiro semestre de 2000, não atendeu ao 

padrão de DQO, como ilustrado na tabela 5.3. 

 

Já a Ciba Especialidades Químicas, a Clariant e a IFF aparecem neste grupo somente 

com valores maiores para os indicadores de DBO, DQO e OG. No 1º semestre de 

2000, a Ciba Especialidades Químicas não atendeu aos padrões para DBO, DQO e 

OG, enquanto a Clariant não atendeu ao padrão de DQO e a IFF não atendeu ao 

padrão de OG.  

 

O comportamento das indústrias químicas varia bastante, tanto de um ano para outro 

como de um indicador para outro. A associação na tipologia alimentícia entre 

empresas com indicadores mais altos e as empresas que não atenderam aos padrões 

estabelecidos  pela  FEEMA,  no  primeiro  semestre  de  2000,  não  é  óbvia  para  a

                                                
3 Vale lembrar que estas empresas são analisadas conjuntamente porque a Nitriflex trata seus efluentes 
líquidos na estação de tratamento da Petroflex. 



 

 

Gráficos 6.7 e 6.8 – Série Histórica IDA DBO por volume de produção – Indústrias Químicas. 

Série Histórica IDA DBO por volume de produção - 
Indústrias Químicas
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Série Histórica IDA DBO por volume de produção - 
Indústrias Químicas (faixa mais restrita)
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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Gráfico 6.9 e 6.10 - Série Histórica IDA DQO por volume de produção – Indústrias Químicas. 

Série Histórica IDA DQO por volume de produção - 
Indústrias Químicas
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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Gráfico 6.11 e 6.12 - Série Histórica IDA OG por volume de produção – Indústrias Químicas. 

Série Histórica IDA OG por volume de produção - 
Indústrias Químicas
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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Gráfico 6.13 e 6.14 - Série Histórica IDA Metais por volume de produção – Indústrias Químicas. 

Série Histórica IDA Metais por volume de produção - 
Indústrias Químicas
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Fonte: elaboração própria, a partir dos dados de carga dos Relatórios FEEMA/PDBG e dos dados de produção, fornecidos em caráter 
experimental a FEEMA. 
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tipologia química. A análise dos dados desta tipologia sugere que as indústrias que 

apresentaram valores de indicadores mais altos e não atenderam aos padrões, 

possuem ainda potencial de redução das suas cargas poluentes por tonelada de 

produto. 

 

Já as que apresentaram valores de IDAs altos, porém atenderam os padrões 

estabelecidos pela FEEMA representariam o valor mais baixo possível do indicador 

para aquele processo industrial. Assim, somente uma análise conjunta do atendimento 

aos padrões estabelecidos pela FEEMA e do comportamento dos indicadores da 

empresa na série histórica poderá revelar se ela ainda tem ou não potencial de 

redução de carga poluente por tonelada de produto, para cada poluente analisado.  

 

A título de exemplo, observa-se que a Petroflex/Nitriflex ainda teria potencial de 

redução para os IDA DBO e IDA DQO, pois não atenderam aos padrões e 

apresentaram indicadores altos nestes parâmetros. Pelo mesmo motivo, a Bayer e a 

Clariant teriam potencial de redução para IDA DQO. Por outro lado, a Ciba 

Especialidades Químicas também poderia reduzir seus IDA DBO, IDA DQO e IDA OG.  

 

No gráfico 6.7, observa-se que do grupo de quinze indústrias químicas, dez empresas 

estão concentradas, nos quatro anos analisados, em uma faixa de zero até 0,21 no 

eixo y do gráfico. A expansão desta faixa no gráfico 6.8 permite a visualização do 

comportamento destas empresas com valores menores de IDA DBO. 

 

Já no gráfico 6.9 pode-se constatar que a Ciba apresentou o maior valor para o IDA 

DQO desta tipologia nos anos analisados. Na faixa mais restrita de zero a 0,40 kg de 

DQO por ton (ou m3) de produto, gráfico 6.10, encontram-se oito indústrias químicas. 

 

No IDA OG, gráfico 6.11, as empresas com maior contribuição foram a Bayer, 

Petroflex/Nitriflex, Ciba Especialidades Químicas, Clariant, IFF e Polibrasil. O gráfico 

6.12 apresenta a faixa mais restrita de zero a 0,014 kg de OG por tonelada de produto, 

contendo oito empresas. 

 

O IDA Metais foi aplicado somente nas indústrias químicas porque os efluentes 

líquidos das empresas alimentícias não apresentam metais. O gráfico 6.13 ilustra o 

comportamento das químicas para o IDA Metais. A faixa mais restrita, mostrada, no 

gráfico 6.14, abrange de zero a 0,005 kg de metais por tonelada de produto. As 

maiores contribuições são da Bayer, Petroflex/Nitriflex e Polibrasil.  
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Cabe ressaltar que, com exceção da Bayer, as outras empresas reduziram seu IDA 

Metais convergindo para a faixa mais restrita em 2000. A Bayer ao contrário, teve seu 

IDA Metais aumentado de 0,012 em 1999 para 0,07 kg de metais por tonelada de 

produto em 2000. A provável razão desta mudança será discutida mais adiante. 

 

6.3.3 – Análises individuais para exemplificação: 
 

Para se avaliar o desempenho da empresa na série histórica se estabeleceu três 

níveis de desempenho, a título de orientação. São eles: 

 

 

Bom                IDA ↓   =  carga ↓     ou     carga --     ou     carga ↓  

                                        Q ↑                      Q ↑                       Q -- 

 

Estável                IDA -- =  carga --  ou      carga ↓       ou   carga ↑  

                                             Q --                   Q ↓                    Q ↑  

 

Ruim                 IDA ↑  = carga --    ou     carga ↑      ou     carga ↑  

                                        Q ↓                      Q --                      Q ↓  

 
     Fonte: elaboração própria. 
     Legenda: IDA = kg de poluente (DBO, DQO, OG ou metais) por 1 ton (ou 1 m3) de produto; 

Q = quantidade produzida (ton/dia ou m3/dia); 
carga = carga poluente de DBO, DQO, OG ou metais (kg/dia); 
 -- = se mantém; ↑  = aumenta e ↓  = diminui. 

 

Para que se perceba melhor o desempenho das empresas com os indicadores de 

carga poluente por quantidade produzida, atribuiu-se valores aos níveis de 

desempenho. Ao nível bom atribuiu-se valor 2, ao nível estável valor 1 e ao nível ruim, 

valor 0. Não se pretende realizar uma avaliação estatística destes resultados, mas 

apenas ter uma percepção quantitativa dos mesmos na série histórica analisada. 

Assim, tem-se uma faixa de desempenho por parâmetro que vai de zero a seis, 

resultado da soma do valor atribuído a cada nível. Com relação ao desempenho por 

ano, a faixa de desempenho pode variar de zero a oito para as indústrias químicas e 

de 0 a 6 para as alimentícias. Quanto maior o valor, melhor o desempenho da 

empresa em reduzir a quantidade de carga poluente por tonelada (ou m3) de produto. 

Selecionou-se, assim, alguns exemplos de cada tipologia para ilustrar a utilidade desta 

ferramenta na avaliação da melhoria ambiental das empresas. 
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6.3.3.1 – CCPL: 

 

Os indicadores encontrados para a CCPL foram os seguintes: 

 

Parâmetro Unidade 1997 1998 Desempenho 
de 1998 1999 Desempenho 

de 1999 
1º 

sem/2000 
Desempenho 

de 2000 

Desem- 
penho por 
parâmetro 

DBO 
Kg de DBO/ 

m3 de 
produto 

0,023 1,445 Ruim – 0 0,040 Bom – 2 0,049 Estável – 1 3 

DQO 
Kg de DQO/ 

 m3 de 
produto 

0,140 0,479 Ruim - 0 0,128 Bom – 2 0,094 Bom – 2 4 

OG 
Kg de OG/ 

 m3 de 
produto 

0,018 0,035 Bom - 2 0,068 Ruim - 0 0,020 Bom - 2 4 

 Desempenho 
por ano   2  4  5  

 

Pela análise destes indicadores, 1998 foi o ano de pior desempenho da empresa. As 

cargas poluidoras geradas pelo processo produtivo, antes de serem tratadas, 

informadas no Procon Água foram da mesma ordem de grandeza em todos os anos. 

No entanto, em 1997 e 1999 a empresa teve uma eficiência maior no sistema de 

tratamento de efluentes líquidos do que em 1998, ano em que apresentou problemas 

com seu sistema de tratamento. A empresa teve pior desempenho em 1998 para DBO 

e DQO e em 1999 para OG, sendo que nos dois anos a produção diminuiu. Supõe-se 

que a empresa operou de forma ineficiente o seu tratamento biológico em 1998 e o 

tratamento físico químico em 1999. 

 

6.3.3.2 – Fridusa: 

 

Os indicadores encontrados para a Fridusa foram os seguintes: 

 

Parâmetro Unidade 1997 1998 Desempenho 
de 1998 1999 Desempenho 

de 1999 
1º 

sem/2000 
Desempenho 

de 2000 

Desem- 
penho por 
parâmetro 

DBO 
Kg de DBO/ 

ton de 
produto 

7,206 8,15 Ruim – 0 7,43 Bom – 2 14,89 Ruim – 0 2 

DQO 
Kg de DQO/ 

ton de 
produto 

25 14,69 Bom – 2 25,99 Ruim – 0 58,23 Ruim – 0 2 

OG 
Kg de OG/ 

ton de 
produto 

0,561 0,710 Ruim - 0 1,249 Ruim - 0 2,411 Ruim - 0 0 

 Desempenho 
por ano   2  2  0  

 

A empresa apresentou diminuição da produção de 1997 em diante. Em 1998 as 

cargas acompanharam a variação de queda da produção. Em 1999 a empresa estava 

operando somente com atum (deixou de beneficiar a sardinha). Em 2000, a empresa 
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passou por dificuldades financeiras sérias, por isso o desempenho ruim. Nestes casos, 

normalmente, os gastos com controle ambiental são adiados até a recuperação 

financeira da empresa. O pior desempenho da empresa foi com o parâmetro óleos e 

graxas (OG) e no desempenho por ano, o pior foi no ano 2000. 

 

6.3.3.3 – Refinaria Piedade: 

 

Os indicadores encontrados para a Refinaria Piedade foram os seguintes: 

 

Parâmetro Unidade 1997 1998 Desempenho 
 de 1998 1999 Desempenho 

de 1999 
1º 

sem/2000 
Desempenho 

de 2000 

Desem- 
penho por 
parâmetro 

DBO 
Kg de DBO/ 

ton de 
produto 

0,062 0,064 Estável – 1 0,072 Ruim – 0 0,045 Bom – 2 3 

DQO 
Kg de DQO/ 

 ton de 
produto 

0,205 0,199 Bom - 2 0,331 Ruim – 0 0,181 Bom – 2 4 

 Desempenho 
por ano   3  0  4  

 

A empresa teve queda de 15% da produção de 1997 para o primeiro semestre de 

2000. Com exceção do ano 1999, o desempenho da empresa foi bom, ou seja, mesmo 

com a variação da produção, houve queda na quantidade de poluente por tonelada de 

produto. O pior desempenho da empresa se deu em 1999, pois a produção diminuiu e 

as cargas de DBO e DQO aumentaram. O aumento das cargas de DBO e DQO nos 

afluentes da estação de tratamento influenciou no funcionamento do tratamento 

biológico anaeróbio. 

 

6.3.3.4 – Bayer: 

 

Os indicadores encontrados para a Bayer foram os seguintes: 

 

Parâmetro Unidade 1997 1998 Desempenho 
de 1998 1999 Desempenho 

de 1999 
1º 

sem/2000 
Desempenho 

de 2000 

Desem-
penho por 
parâmetro 

DBO Kg de DBO/ 
ton de produto 0,038 0,035 Estável – 1 0,026 Bom – 2 0,205 Ruim – 0 3 

DQO Kg de DQO/ 
 ton de produto 0,88 1,207 Ruim – 0 1,076 Bom – 2 8,256 Ruim – 0 2 

OG Kg de OG/ 
ton de produto 0,028 0,057 Ruim – 0 0,036 Bom – 2 0,347 Ruim – 0 2 

Metais Kg de metais/ 
ton de produto 0,0063 0,0160 Ruim - 0 0,0121 Bom - 2 0,0676 Ruim - 0 2 

 Desempenho 
por ano   1  8  0  

 

A empresa desativou várias unidades, e conseqüentemente sua produção caiu 94% 

de 1997 para 2000. Em 1999, a empresa teve bom desempenho, porém em 2000, 
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apesar da queda de produção, as cargas poluentes aumentaram. O ano 2000 foi o de 

pior desempenho da empresa. Provavelmente devido à opção da Bayer de prestar 

serviços para terceiros, tanto para incinerar quanto para dispor resíduos industriais em 

seu aterro. O lavador de gases do incinerador gera efluente líquido com características 

variadas (dependendo do tipo de resíduo incinerado), e este efluente é encaminhado 

para o sistema de tratamento. O sistema, entretanto, não foi projetado para esta 

variedade de efluentes. 

 

6.3.3.4 – Petroflex/Nitriflex: 

 

Os indicadores encontrados para a Petroflex/Nitriflex foram os seguintes: 

 

Parâmetro Unidade 1997 1998 Desempenho 
de 1998 1999 Desempenho 

de 1999 
1º 

sem/2000 
Desempenho 

de 2000 

Desem-
penho por 
parâmetro 

DBO Kg de DBO/ 
ton de produto 3,626 2,970 Bom – 2 2,732 Bom – 2 1,271 Bom – 2 6 

DQO Kg de DQO/ 
ton de produto 12,14 9,671 Bom – 2 5,734 Bom – 2 3,171 Bom – 2 6 

OG Kg de OG/ 
ton de produto 0,193 0,147 Bom – 2 0,112 Bom - 2 0,115 Estável – 1 5 

Metais Kg de metais/ 
ton de produto 0,0042 0,0137 Ruim - 0 0,0108 Bom – 2 0,0001 Bom - 2 4 

 Desempenho 
por ano   6  8  7  

 

A empresa teve um bom desempenho de 1997 para 2000, reduzindo paulatinamente 

seus indicadores. Apresentou os maiores níveis de desempenho em comparação com 

as outras empresas analisadas individualmente. Este fato corrobora com as melhorias 

em implantação no tratamento da Petroflex. Como, por exemplo, a ampliação do 

tanque de equalização em 120% e a ampliação do tratamento secundário em 30%. A 

empresa é acompanhada por uma equipe de pesquisa da COPPE e pretende reduzir 

ainda mais as cargas poluentes com a implantação do tratamento terciário. 

Provavelmente, nesta ocasião, a empresa conseguirá obter valores mais baixos para 

seus indicadores, atingindo a faixa mais restrita de cada IDA. 

 

Como observado, a aplicação dos indicadores de desempenho permitiu a visualização, 

principalmente com os gráficos, das empresas que necessitam de maior atenção por 

parte do órgão ambiental na elaboração de estratégias de controle. De posse dos 

resultados, os técnicos da FEEMA envolvidos com o PDBG podem definir prioridades. 

Não só as indústrias prioritárias do projeto devem ser incluídas na estratégia de 

controle. Muitas vezes, indústrias de pequeno porte também podem ser consideradas 

prioridade se estiverem em locais saturados. 
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A percepção da flutuação do desempenho das empresas alimentícias foi importante 

para destacar que a aparente estabilidade apresentada no gráfico 5.3 resultou do bom 

desempenho de algumas indústrias e do desempenho ruim de outras. Somente a 

avaliação de carga por tipologia realizada pelos técnicos do projeto na FEEMA, no 

segundo semestre de 2000, não permite a visualização clara do desempenho 

ambiental das empresas. 

 

Portanto, a aplicação dos indicadores de desempenho sugeridos nesta dissertação, 

para todas as tipologias, auxiliará na avaliação do comportamento das empresas e das 

melhorias aplicadas nos sistemas de tratamento. A ferramenta será muito útil no 

acompanhamento da empresa no licenciamento realizado pelo órgão de controle 

ambiental. 
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Capítulo 7: Conclusões 
 

Um ecossistema degradado como o da Baía de Guanabara não poderia deixar de ter 

um programa de despoluição mesmo que este fosse tardio. No caso do PDBG sua 

importância fica clara e seu desdobramento necessário para recuperação de uma 

região que congrega grande atividade econômica e urbanização intensa. 

 

Os dados obtidos no decorrer desta dissertação permitiram comprovar a efetividade do 

Sub-projeto de controle industrial do PDBG. As reduções de carga poluente foram 

maiores do que as estabelecidas como meta no contrato de financiamento do 

Programa para as 55 indústrias de maior potencial poluidor, consideradas como 

prioritárias. 

 

Vale ressaltar, entretanto, que alguns fatores devem ser observados. Não foram 

consideradas pelo órgão ambiental as cargas poluentes da bacia de resfriamento e a 

carga de metais do sistema de tratamento da Reduc até fevereiro de 2000. Com a 

inclusão destas cargas, como descrito neste trabalho, as metas do contrato não são 

atingidas para metais. Neste caso, ao invés de redução, há um acréscimo de 27%. Por 

outro lado, as metas para DBO e OG são atingidas mesmo com a inclusão destas 

cargas da refinaria. 

 

Dado o porte da atividade e a vazão de efluentes líquidos, dezesseis vezes maior do 

que as vazões de efluentes das outras 54 empresas somadas, a Reduc necessita de 

acompanhamento de um grupo de trabalho do órgão ambiental. De fato, isto já ocorre 

desde 2º semestre de 2000. Após o acidente no duto da Petrobrás houve uma 

mudança de postura da empresa com relação a SEMADS e demais órgãos 

vinculados. O Termo de Compromisso para Ajuste Ambiental, assinado em 29 de 

dezembro de 2000, prevê medidas necessárias para redução de carga da Reduc. 

Dentre elas, a implantação de torres de resfriamento para que o sistema, hoje aberto, 

seja em circuito fechado. 

 

Apesar de a carga total de DQO lançada na baía ser quase a metade da carga total 

lançada de DBO, observa-se que os efluentes industriais têm uma participação maior 

na carga total lançada na baía de DQO (41,9%) do que na carga de DBO (15,7%). A 

DQO também deveria ter meta estabelecida no contrato de financiamento porque a 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) representa uma carga que só pode ser 

degradada quimicamente. Vale destacar que, não obstante a falta de meta 
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estabelecida para DQO, foram constatadas reduções significativas para este poluente, 

mesmo com a inclusão da bacia de resfriamento da Reduc. 

 

O PDBG, portanto, foi decisivo para o controle industrial na Bacia da Baía de 

Guanabara. A existência do Programa pode ser considerada como fator importante 

para pressionar as indústrias a assumirem uma conduta ambiental adequada. A 

continuidade do programa é também essencial, pois os primeiros resultados ainda são 

pouco perceptíveis em relação à necessidade de recuperação da Baía de Guanabara. 

 

O PDBG não deixou de ser influenciado pelas políticas adotadas no Governo do 

Estado. O programa, em 1998, foi pouco atuante, pois a conjuntura política não 

permitiu a realização adequada do controle industrial feito pelo órgão ambiental. Já, a 

partir de 1999, o Governo eleito permitiu uma atuação ampla e eficaz do programa, 

cujos resultados serão percebidos nos próximos anos, pois as reduções de cargas 

poluentes industriais não são imediatas. A título de ilustração, o Governo eleito , foi o 

primeiro a adotar seriamente a política de assinatura de Termos de Compromisso 

Ambiental  com as empresas com base na Medida Provisória que altera o artigo 79 da 

Lei de Crimes Ambientais. 

 

A influência do PDBG como programa interdisciplinar para gestão ambiental no Estado 

pode ser verificada quando as outras empresas participantes, fora as 55 prioritárias, 

adotam outra postura em relação ao meio ambiente. Somente pelo fato da realização 

da vistoria em suas instalações e por terem recebido orientações dos técnicos do 

PDBG/FEEMA, perceberam a sua responsabilidade e a necessidade de atender as 

determinações legais. 

 

Quando o órgão ambiental se faz presente fiscalizando as atividades industriais e 

utilizando os instrumentos do Sistema Estadual de Meio Ambiente, os empresários 

tomam providências para se ajustar às exigências legais existentes. Definitivamente, 

se não houver um órgão atuante, dificilmente o empresário irá tomar a iniciativa da 

adequação ambiental. Quando se avalia o atendimento aos padrões legais vigentes, 

pôde-se constatar que as empresas do PDBG vêm implantando seus sistemas de 

controle ambiental. 

 

A aplicação da multa pelo IBAMA no acidente ocorrido em 19 de janeiro de 2000 no 

oleoduto que ligava o terminal da Ilha d’Água a Reduc, modificou a postura do Estado 

e das empresas. Por parte do Estado, ficou exposta a falta de atualidade da Lei 
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Estadual 8.974, de 15 de maio de 1986, que regulamentava a aplicação das 

penalidades, quando a multa máxima possível para o acidente, baseado nesta Lei, era 

de 94 mil Reais, sendo R$ 47 mil aplicados pela FEEMA e R$ 47 mil aplicados pelo 

IEF. O fato resultou na publicação, em 14 de setembro de 2000, da Lei 3.467 de 

sanções administrativas que estabelece valores para multas de até R$ 50 milhões. 

Pelo lado das empresas porque agora existe concretamente a possibilidade da 

aplicação de multas no montante de R$ 50 milhões. Até a publicação da Lei 3.467, 

dado aos pequenos valores cobrados anteriormente, a opção do empresário era, em 

muitos casos, pagar a multa quando a empresa fosse penalizada por uma infração do 

que investir na correção ou na prevenção das pendências ambientais. 

 

A preservação do que resta em condições ambientais aceitáveis na Bacia da Baía de 

Guanabara, como a sub-bacia a nordeste, é primordial. O Sistema Estadual de Meio 

ambiente do Rio de Janeiro conta com legislação ambiental ampla e abrangente, 

suplementada pela legislação federal. Estes instrumentos legais possibilitam 

condições de atuação concreta do órgão ambiental e são fundamentais para a FEEMA 

nas ações de controle de poluição industrial. 

 

Os instrumentos citados nesta dissertação são utilizados pelos analistas da Divisão de 

Controle Industrial da FEEMA na aplicação do Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras. Estes instrumentos, entretanto, apenas constatam o 

atendimento aos padrões legais vigentes, mas não são capazes de medir a melhoria 

no desempenho ambiental das empresas. O Procon Água e o Procon Ar são 

instrumentos que constatam o atendimento ou não aos padrões legais. Mas eles ainda 

estão sujeitos a outros fatores, que levariam erroneamente à conclusão de melhoria 

ambiental na empresa, como, por exemplo, uma queda de produção gerando uma 

conseqüente redução nas cargas lançadas nos efluentes líquidos.  

 

As análises de séries históricas das cargas globais e agregadas por tipologia não são 

suficientes para acompanhar a melhoria no desempenho ambiental da empresa. A 

carga poluente é indicador adequado para a avaliação do que é lançado no corpo 

hídrico. No entanto para análise do efetivo desempenho das empresas este não pode 

ser o único indicador, pois ele não constata a melhoria ambiental da empresa, pois 

pode ser mascarado por uma redução na produção (que conseqüentemente resulta 

em redução na carga lançada no corpo receptor). Do ponto de vista de atendimento 

das metas do PDBG, este indicador revela-se suficiente apenas para ilustrar a redução 
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no impacto direto no corpo hídrico, mas não indica uma melhoria estrutural nas 

condições de operação e controle destas indústrias.  

 

Em razão das limitações da análise puramente de carga poluente, estes não deveriam 

ser os únicos indicadores de desempenho utilizados no controle industrial. Propõe-se, 

portanto, a formulação de indicadores de desempenho que melhor possam avaliar o 

efetivo comportamento das indústrias e constatar a melhoria no desempenho 

ambiental das mesmas.  

 

Os indicadores propostos de carga poluente por quantidade produzida aprimoram a 

análise dos sistemas de controle ambiental feita pelos técnicos da FEEMA e revelam 

aquelas empresas que necessitam maior atenção por parte do órgão ambiental. Mais 

do que isso, eles possibilitam a consolidação de diretrizes de ação para o órgão. 

 

Os indicadores de desempenho permitem a aproximação da gestão pública com a 

gestão empresarial do meio ambiente. A Avaliação de Desempenho Ambiental pode 

ser usada não só para controle, mas também para acompanhamento em todo o 

licenciamento (desde a licença prévia até a licença de operação). Os indicadores de 

condição ambiental (qualidade ambiental) do local da instalação da empresa devem 

orientar a formulação de indicadores operacionais e de gestão. Além disso, os 

indicadores de condição ambiental poderiam determinar as modificações no meio 

ambiente ocorridas com a instalação e operação da empresa. 

 

Quando os técnicos da FEEMA tiverem dados suficientes, eles poderão ter uma idéia 

do que é ou não eficiente ao comparar os indicadores de carga por quantidade 

produzida de empresas de mesma tipologia. Baseando-se nestes dados eles podem 

propor um mecanismo de cobrança de taxas para estimular as empresas a obterem 

maior eficiência nos seus sistemas de controle. Com estes dados, também se poderia 

construir uma base de dados suficiente para definir valores “ótimos” a serem atingidos 

por tipologia. 

 

Este trabalho propôs indicadores de desempenho ambiental realizando uma análise 

inicial que poderá ser aprofundada quando se aplicar os mesmos em todas as 

tipologias. Sugere-se, portanto, continuar a aplicação destes indicadores para todas as 

tipologias do PDBG exigindo-se como rotina o fornecimento pelas empresas dos 

dados sobre quantidade produzida. Assim, será possível realizar uma análise 

estatística do desempenho das empresas por carga poluente e por ano. 
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Sugere-se ainda a aplicação dos indicadores de desempenho complementares, como, 

por exemplo, consumo de água de processo por quantidade de produção, para as 

tipologias do grupo de 55 indústrias prioritárias em uma série histórica. Assim, será 

possível estabelecer indicadores característicos para cada tipologia e também rotinas 

de acompanhamento da melhoria do desempenho ambiental em todas as fases do 

licenciamento. 

 

Outros indicadores podem ser propostos, como indicadores para resíduos, ou para 

impacto ambiental, como quantidade de terra removida para implantar determinado 

projeto, árvores derrubadas, etc. Ainda, os indicadores de condição ambiental 

deveriam se tornar rotina, pois permitem o conhecimento do local antes e depois da 

instalação empresa. Estes indicadores poderiam facilitar a proposição de medidas 

compensatórias à altura do dano causado com a implantação da indústria. O Termo de 

Compromisso Ambiental é um instrumento no qual a empresa deve propor um plano 

de ação para sua adequação ambiental e também deve propor medidas 

compensatórias ao meio ambiente e a sociedade. A definição de medidas 

compensatórias ainda representa uma dificuldade, tanto para a empresa quanto para o 

órgão ambiental, quando se desconhece a qualidade ambiental do local antes da 

instalação da atividade. 

 

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara é de extrema importância para a 

recuperação da qualidade ambiental da baía. O controle industrial realizado pelo 

PDBG para as 55 indústrias prioritárias foi efetivo, tendo como resultado concreto as 

reduções significativas das cargas poluentes lançadas na baía. Este controle ainda 

poderia ser melhorado com o controle rigoroso da Reduc e com a aplicação dos 

indicadores de desempenho ambiental propostos nesta dissertação, que permitiria a 

definição de estratégias otimizadas, focando a atenção do órgão ambiental naquelas 

empresas que ainda teriam carga poluente a ser reduzida. 
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