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Resumo 

As Auditorias no Sistema de Gestão Ambiental Municipal (SGA-M), realizadas 
pela Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenharia 
(SSO) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), vêm 
concorrendo para estabelecer uma sistemática que possibilite a avaliação, de 
forma geral, do desempenho das ações empreendidas pela Administração 
Municipal. Percebendo a propriedade do aprofundamento das informações 
levantadas nestas auditorias, esta monografia apresenta uma proposta normativa 
da coleta de dados sobre sistemas municipais de esgotamento sanitário e estações 
de tratamento de esgotos em Auditorias de SGA-M. O trabalho toma por base 
levantamento bibliográfico sobre o tema em livros, documentos, manuais, 
legislações e demais normas, bem como pesquisa na internet, além de consulta a 
relatórios de inspeção do TCE-RJ. A proposta poderá servir de protótipo para 
ampliação do escopo das auditorias, que, no futuro, poderão abordar aspectos 
específicos, relacionados à gestão ambiental, de forma mais detalhada.  

 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental. Sistemas de esgotamento sanitário. 
Estações de tratamento de esgotos. Auditoria. Tribunal de Contas. 
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1. Introdução 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seus artigos 70 a 75, 

estabelece que os Tribunais de Contas brasileiros exerçam a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, mediante controle externo. 

Estabelece, ainda, a competência dos Tribunais de Contas, seja por iniciativa 

própria, da Casa Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, para realizar 

inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 

público. 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), dada a sua 

atribuição de exercer o controle externo, vem concorrendo para estabelecer uma 

sistemática que vise avaliar o desempenho das ações empreendidas pela 

Administração, principalmente por meio de auditorias. 

O Plano Estratégico do TCE-RJ, para o quadriênio 2008-2011 (TCE-RJ, 

2007), estabelece indicadores de desempenho, o que reflete a busca pela adoção 

de um modelo de controle prospectivo, voltado ao atingimento de resultados em 

prol da sociedade. 

Por sua vez, a CF/1988, em seu artigo 225, traduz a necessidade e o dever 

do Poder Público e da coletividade em defender e preservar o meio ambiente para 

as presentes e futuras gerações. Para tal, é premente um mapeamento da situação 

dos municípios fluminenses, jurisdicionados do TCE-RJ, no que tange à gestão 

ambiental. 

Seguindo essa diretriz, o TCE-RJ, através da Subsecretaria de Auditoria e 

Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SSO), vem desenvolvendo 

auditorias, de natureza operacional, na área do meio ambiente, com o objetivo de 

obter dados para o conhecimento da situação da gestão ambiental nos municípios 
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do Estado do Rio de Janeiro, fundamentado nos instrumentos previstos na Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), entre outros. 

Neste sentido, a referida Subsecretaria realizou Auditorias no Sistema de 

Gestão Ambiental Municipal (SGA-M), nos municípios de Porto Real, Volta 

Redonda, Cardoso Moreira e Macaé, levantando diversos aspectos relacionados ao 

meio ambiente, utilizando-se, para isso, de alguns papéis de trabalho. 

A partir da experiência destas auditorias, verificou-se a propriedade de se 

elaborar papéis de trabalho complementares, específicos, que possam aprofundar 

os questionamentos, permitindo uma análise minuciosa de cada aspecto abordado, 

com vistas a uma melhor compreensão da realidade do município auditado, sob a 

ótica do meio ambiente. 

Desta forma, o presente trabalho pretende desenvolver uma normatização de 

coleta de dados sobre sistemas municipais de esgotamento sanitário e estações de 

tratamento de esgotos em auditorias de sistemas de gestão ambiental municipais, 

vez que trata da depuração dos dejetos, adequando-os ao corpo receptor, ou seja, 

ao ambiente local, visando o controle da poluição dos corpos d’água. Vale 

destacar a importância da água, dentre os recursos naturais, como bem 

imprescindível ao homem, não só para cumprir suas necessidades metabólicas, 

mas também para diversos outros fins. 

Ressalta-se, ainda, que a presente proposta poderá servir como protótipo 

para futuros estudos no sentido da elaboração de instrumentos complementares, 

que possam aprimorar a Auditoria no Sistema de Gestão Ambiental Municipal, 

realizada pelos Tribunais de Contas. 

1.1. Relevância 

Observa-se a relevância de ampliar a atuação do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, no que concerne à avaliação de resultados e 

desempenho na utilização de recursos ambientais, em consonância com o Plano 

Estratégico da Instituição para o quadriênio de 2008-2011, que enfatiza as 

Auditorias Operacionais, de Desempenho e Ambientais (TCE-RJ, 2007, p. 1).   
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A Lei Nacional para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 05.01.2007), 

preconiza que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 

base em princípios fundamentais, dentre eles destaca-se que o abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

deverão ser realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente (art. 2º, inciso III). Ressalta-se, ainda, que o licenciamento ambiental de 

unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos 

de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar, 

progressivamente, os padrões estabelecidos pela legislação ambiental (caput do 

art. 44). 

A referida lei, também, determina que a autoridade ambiental competente 

estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de 

tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos 

hídricos em que forem lançados (§ 2º do art. 44). 

Observa-se que, apesar de estarem sendo realizadas Auditorias no Sistema 

de Gestão Ambiental Municipal, por parte do TCE-RJ, não há instrumento que 

verifique, com profundidade, sistemas específicos, como o de tratamento de 

esgotos. Deve-se, para tanto, aprimorar os meios de levantamento de dados, 

visando evidenciar as principais falhas, a fim de se buscar soluções para o 

cumprimento das normas estabelecidas. 

1.2. Objetivos 

Esta monografia tem, como objetivo geral, propor um papel de trabalho 

complementar aos utilizados nas Auditorias no Sistema de Gestão Ambiental 

Municipal (SGA-M), realizadas pelo TCE-RJ. Esse papel de trabalho visa 

normatizar o levantamento de dados sobre as condições específicas do sistema de 

tratamento de esgotos dos municípios, no que tange às normas federais, estaduais 

e municipais relativas às estações de tratamento de esgoto e ao lançamento dos 

seus efluentes nos corpos d’água. 

Introduzindo e fundamentando o objetivo geral, faz-se necessário abordar 

aspectos relacionados à auditoria ambiental e, mais especificamente, ao 

tratamento de esgotos, configurando como objetivos específicos: 
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• Apresentar a Auditoria Ambiental e, mais especificamente, o método 

adotado nas Auditorias no Sistema de Gestão Ambiental, que vêm 

sendo realizadas pela Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e 

Serviços de Engenharia (SSO), do TCE-RJ; 

• Abordar o Saneamento do Meio; 

• Descrever as formas de Tratamento de Esgotos; 

• Compilar a Legislação e Normas Técnicas concernentes ao Tratamento 

de Esgotos. 

1.3. Metodologia 

O trabalho foi realizado através de levantamento bibliográfico sobre o tema 

em livros, documentos, manuais, legislações e demais normas, bem como 

pesquisa na internet e visita à Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro (FEEMA). 

Foi considerado o Plano de Auditoria Ambiental elaborado pelo Núcleo de 

Meio Ambiente da SSO, bem como a consulta aos relatórios e documentos 

resultantes das Auditorias no SGA-M, realizadas nos Municípios de Porto Real, 

Volta Redonda, Cardoso Moreira e Macaé, observando que participa desta 

monografia uma integrante do Núcleo de Meio Ambiente. 

O instrumento de trabalho foi elaborado na forma de questionário e 

formulário, tendo sido seus quesitos formulados com base no que prescrevem a 

legislação e normas concernentes. 
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2. Auditoria no Sistema de Gestão Ambiental Municip al 

No presente capítulo é introduzido o conceito de Auditoria Ambiental, de 

modo geral, e abordadas, mais detalhadamente, as Auditorias no Sistema de 

Gestão Ambiental Municipal realizadas pelo TCE-RJ, que visam o 

desenvolvimento sustentável dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, através 

da avaliação das ações administrativas em programas, projetos e atividades que 

visem a proteção, preservação, conservação, controle e recuperação ambiental, 

quanto à adequação, eficácia, eficiência e economicidade.  

2.1. Auditoria Ambiental 

A NBR ISO 19011, que apresenta diretrizes para auditorias de sistema de 

gestão da qualidade e/ou ambiental, aponta a auditoria como uma “ferramenta 

eficaz e confiável em apoio a políticas de gestão e controles, que fornece 

informações sobre as quais uma organização pode agir para melhorar seu 

desempenho” (ABNT, 2002, p.4). 

A base da assertiva acima, concernente à eficácia e confiabilidade da 

auditoria, reside no fato de que a auditoria está caracterizada pela confiança em 

certos princípios. A Norma referida destaca a aderência a tais princípios, como 

pré-requisito para que as conclusões de auditoria sejam relevantes e suficientes e 

para que os auditores, trabalhando independentemente entre si, cheguem a 

conclusões semelhantes em circunstâncias semelhantes. 

Releva, portanto, elencar os princípios em questão, evidenciados na NBR 

ISO 19011 (ABNT, 2002): 

Princípios relacionados a auditores: 

• Conduta ética: o fundamento do profissionalismo; 

• Apresentação justa: a obrigação de reportar com veracidade e exatidão; 

• Devido cuidado profissional: a aplicação de diligência e julgamento na 

auditoria. 
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Princípios relacionados à auditoria: 

• Independência: a base para a imparcialidade da auditoria e objetividade 

das conclusões de auditoria; 

• Abordagem baseada em evidência: o método racional para alcançar 

conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um processo 

sistemático de auditoria. 

A auditoria pode ser definida como “um exame/avaliação independente, 

relacionada a um determinado assunto, realizada por um especialista no objeto de 

exame, que faça uso de julgamento profissional e comunique o resultado aos 

interessados (clientes)” (LA ROVERE et al., 2001, p.13). 

No planejamento da auditoria deve estar definido seu objetivo, escopo, 

critérios, recursos necessários, equipe de auditores e respectivas responsabilidades 

e datas de realização de auditorias in loco (LA ROVERE et al., 2002). 

Conforme a NBR ISO 19011 (ABNT, 2002), através da realização dos 

procedimentos de auditoria são obtidas as evidências de auditoria (registros, 

apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de auditoria 

e verificáveis) que devem ser avaliadas, objetivamente. Desta forma, pretende-se 

determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos (estes 

entendidos como o conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados 

como uma referência contra a qual a evidência de auditoria é comparada).  

As constatações de auditoria (resultados da avaliação da evidência de 

auditoria coletada, comparada com os critérios de auditoria) podem indicar tanto 

conformidade quanto não-conformidade com o critério de auditoria ou 

oportunidades para melhoria.  

A conclusão de auditoria será o resultado apresentado pela equipe de 

auditoria após levar em consideração os objetivos e todas as constatações de 

auditoria. 

Quando o objeto da auditoria relaciona-se a questões ambientais tem-se a 

área de atuação da auditoria ambiental, “processo sistemático e formal de 

verificar, por uma parte auditora, se a conduta ambiental e/ou o desempenho 
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ambiental de uma entidade auditada atende(m) a um conjunto de critérios 

especificados” (ALVES et al. apud BRITTO, 2007, p.25). 

A realização de uma auditoria ambiental abarca três etapas principais (LA 

ROVERE et al., 2001): 

• Pré-auditoria (Planejamento e Preparação); 

• Aplicação da auditoria no local (Apresentação com a reunião de 

abertura, Compreensão da Unidade e de sua Gestão, Coleta de 

Evidências, Avaliação de Evidências, Apresentação dos Resultados); 

• Relatório de Auditoria Ambiental (Preparação da minuta, Revisão da 

minuta, Elaboração e distribuição do relatório final).  

Como instrumentos para a realização de uma auditoria ambiental e que 

subsidiam o Relatório de Auditoria Ambiental tem-se (LA ROVERE et al., 2001): 

• Questionário de Pré-Auditoria: contém uma relação de quesitos visando 

à obtenção de respostas que esclareçam quanto aos procedimentos, 

rotinas, registros e responsabilidades da empresa; 

• Protocolo de Auditoria Ambiental: fornece à equipe de auditores, passo 

a passo, todos os procedimentos que devem ser seguidos para coletar 

evidências das práticas de gestão da empresa; 

• Listagem de Verificação do Processo (Check List): questionário de sim-

não que investiga os procedimentos com relação aos mecanismos de 

controle da empresa, as licenças e as conformidades legais, sistema 

gerencial e as regras, responsabilidades, comunicação, treinamento e 

outras atividades relacionadas ao gerenciamento ambiental. 

Assim, no contexto das auditorias ambientais, a auditoria vem oferecer 

instrumentos que constituem ferramenta de defesa do meio ambiente e objetivam 

evitar a tão onerosa degradação ambiental. A gestão ambiental, que tem, por sua 

vez, a auditoria ambiental como ferramenta, veio a tornar-se parte integrante do 

sistema de gestão global de uma organização, que leva em consideração os 

aspectos ambientais que possam influir nos resultados desta organização. 

Ao denominado Sistema de Gestão Ambiental (SGA) corresponde o 

“conjunto inter-relacionado das políticas, práticas e procedimentos 
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organizacionais, técnicos e administrativos de uma empresa ou ente público, que 

objetiva melhor desempenho ambiental, bem como o controle e redução dos seus 

impactos ambientais” (BRITTO, 2007, p.30). 

Além de constituírem ferramentas da gestão ambiental de empresas, através 

da realização de auditorias voluntárias, as auditorias ambientais podem ser de 

caráter obrigatório, estabelecidas por normas específicas e, ainda, serem exercidas 

como instrumentos de política pública, neste caso, realizadas pelos Tribunais de 

Contas. 

As auditorias ambientais constituem uma “investigação documentada, 

independente e sistemática, de fatos, procedimentos, documentos e registros 

relacionados com o meio ambiente” (LA ROVERE et al., 2001, p.14). 

Dentre várias classificações existentes para a auditoria ambiental, pode ser 

classificada, de acordo com os critérios da auditoria, em auditoria de 

conformidade legal ambiental, auditoria de desempenho ambiental e auditoria de 

sistema de gestão ambiental, assim definidas por Alves (ALVES et al. apud 

BRITTO, 2007, p.28): 

Auditoria de conformidade legal ambiental: os critérios de auditoria são os requisitos da 
legislação vigente. 

Auditoria de desempenho ambiental: são verificados indicadores de desempenho a serem 
comparados com os padrões, geralmente setoriais, ou então com metas definidas. Inclui-se 
nessa classificação a auditoria de passivo ambiental, que representa de alguma forma, um 
mau desempenho. 

Auditoria de sistema de gestão ambiental: avalia o cumprimento das normas, critérios e 
procedimentos de gestão ambiental estabelecidos pela própria organização auditada. As 
auditorias de sistema podem ser ainda de adequação – para verificar se o sistema montado 
atende, ao menos no “papel”, ao que é exigido pela norma, de conformidade – para 
verificar se o sistema montado está em prática, e de eficácia – para verificar se os objetivos 
e metas propostos pelo sistema vêm sendo atingidos. 

 

No que concerne à auditoria ambiental em unidades de saneamento e mais 

especialmente à temática do tratamento de esgotos, a qual se direciona o presente 

trabalho, indica Britto (2007, p.102) que para se desenvolver um processo de 

auditoria em estações de tratamento de esgotos, deve-se cumprir as seguintes 

etapas: 

• Entendimento pleno da unidade a ser auditada; 

• Avaliação da unidade de forma semelhante a uma indústria; 

• Conhecimento dos produtos, sub-produtos e matérias primas envolvidos no 
processo; 
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• Conhecimento de cada fase do processo de transformação que se passa na 
instalação; 

• Conhecimento dos processos mais utilizados para o fim a que se destina a 
instalação; 

• Conhecimento do compromisso e do relacionamento da administração da unidade 
com o ambiente em redor, com a comunidade por ela atendida e com a 
comunidade do entorno; 

• Conhecimento da questão da gestão ambiental da unidade, avaliando a situação 
organizacional desta em relação à empresa a que ela pertence e as decorrências 
destas situações em aspectos ambientais; 

• Avaliação dos riscos ambiental e tecnológico dos sistemas e das fases do processo 
da unidade. 

2.2. Auditoria no SGA-M realizada pelo TCE-RJ 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através do Ato 

Normativo nº 79, de 03.03.2005, estabelece, no art. 7º, que a Subsecretaria de 

Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SSO), responderá pela 

“proposição de normas e procedimentos técnicos de engenharia, exercendo ação 

orientadora e disciplinadora, no acompanhamento das atividades de auditoria, 

controle e acompanhamento de obras e serviços de engenharia e dos aspectos 

ambientais envolvidos”. 

Para a realização de Auditoria de Gestão Ambiental, foi necessária a 

implementação de procedimentos de auditoria, no âmbito da SSO, concomitante 

ao gerenciamento das informações referentes aos respectivos aspectos ambientais, 

observando, ainda, que medidas corretivas podem demandar gastos 

significativamente superiores àqueles empregados em ações preventivas. 

A Auditoria no Sistema de Gestão Ambiental Municipal (SGA-M), 

realizada pelo TCE-RJ, tem como objetivos: 

1. Estabelecer um plano de acompanhamento das ações empreendidas 

pelos órgãos auditados, no sentido de verificar, no futuro, o desempenho dos 

respectivos sistemas de gestão ambiental; 

2. Realizar auditoria de conformidade nos sistemas de gestão ambiental 

dos municípios jurisdicionados, com vistas a estabelecer etapa inicial necessária à 

definição de parâmetros comparativos (indicadores), visando à implantação de 

auditorias operacionais e de programa (desempenho); 
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3. Emitir relatório de recomendações de auditoria, a ser sugerido aos 

órgãos auditados, para sensibilização frente à necessidade de adoção de medidas 

para aperfeiçoamento dos controles internos e planejamento institucional, quanto 

à gestão ambiental. 

2.2.1. Questões de Auditoria nos SGA-M 

A Auditoria de Gestão Ambiental busca o entendimento de uma questão 

central, de âmbito mais geral, e de questões intermediárias, que circundam a 

questão central, norteando os trabalhos, no sentido da compreensão do todo.  

2.2.1.1. Questão central 

Em que medida as ações promovidas pela Prefeitura estão sendo suficientes 

para “proteger o meio ambiente e combater a poluição” (CF/1988, art. 23, VI), no 

que tange aos assuntos de “interesse local” (CF/1988, art. 30, I)? 

2.2.1.2. Questões intermediárias 

A pesquisa e os levantamentos in loco relativos aos programas, projetos e 

atividades, permitem verificar a efetividade dos procedimentos mínimos adotados 

pelo órgão auditado, exigíveis para um desenvolvimento sustentável, através dos 

seguintes questionamentos: 

• Em que medida a Prefeitura está adotando os instrumentos previstos na 

legislação do Município, no que tange às políticas públicas para o meio 

ambiente? 

• Em que medida o controle da poluição, a preservação dos recursos 

naturais e a restauração dos elementos destruídos estão sendo adotados? 

2.2.2. Instrumentos considerados na Auditoria no SG A-M 

As Auditorias nos SGA-M visam, em parte, verificar a adoção, pelas 

Prefeituras, dos instrumentos previstos na legislação e em normas concernentes.  
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Dentre elas, destacam-se as que se seguem: 

2.2.2.1. Política Nacional de Meio Ambiente 

Estabelecida pela Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, a Política Nacional 

de Meio Ambiente (PNMA) tem por objetivo, nos termos do art. 2º: 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

 

A PNMA indica a definição para termos ambientais, tais como: meio 

ambiente, poluição, poluidor, recursos ambientais e degradação da qualidade 

ambiental, dentre outras. Cria, ainda, o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), que se constitui especialmente de (art. 6º): 

• Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 

• Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA); 

• Órgãos Setoriais (órgãos ou entidades integrantes da Administração 

Pública Federal, direta ou indireta, bem como as fundações instituídas 

pelo Poder Público, cujas entidades estejam, total ou parcialmente, 

associadas às de preservação da qualidade ambiental ou de 

disciplinamento do uso de recursos ambientais) e Órgãos Seccionais 

(órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 

programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades 

suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental); 

• Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo 

controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas áreas de 

jurisdição. 

Quanto aos municípios, os §§ 2º e 3º do citado art. 6º determinam: 

§ 2º - Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também 
poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. 

§ 3º - Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão 
fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por 
pessoa legitimamente interessada. 
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2.2.2.2. Licenciamento Ambiental 

O Licenciamento Ambiental é um instrumento utilizado pelo órgão 

ambiental para permitir a localização, instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, que possam ser 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que possam 

causar degradação ambiental. Visa garantir que as medidas preventivas e de 

controle adotadas sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável, que se 

baseia em três princípios básicos: eficiência econômica, eqüidade social e 

qualidade ambiental.  Desta forma, o licenciamento ambiental promove a interface 

entre o empreendedor, cuja atividade poderá interferir na estrutura do meio 

ambiente, e o Estado, que garante a conformidade com os objetivos dispostos na 

política estabelecida1. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) estabeleceu, em seu 

art. 10, 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 por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem 
prejuízo de outras licenças exigíveis. 

 

Os aspectos gerais referentes ao licenciamento ambiental estão estabelecidos 

nos artigos 10, 11 e 12 da PNMA e na Resolução 237, de 19.12.1997, do 

CONAMA. 

Segundo a Resolução CONAMA 1, de 23.01.1986, é necessária a 

apresentação do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório de 

Impacto no Meio Ambiente) para emissão da Licença Ambiental, para as 

atividades e empreendimentos considerados efetiva e potencialmente poluidores 

ou capazes de causar degradação do meio. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 1.356, de 03.10.1988, trata dos 

procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos Estudos de 

Impacto Ambiental, bem como a respeito do licenciamento ambiental.  

                                                 

1 CETESB. O que é Licenciamento Ambiental? Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/ 
licenciamentoo/onde_fazer/define_licenciamento.asp>. Acesso em: 30 set. 2008. 
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Conforme consta em lista de Empreendimentos e Atividades sujeitos ao 

Licenciamento Ambiental, segundo a FEEMA2, os sistemas de coleta e tratamento 

de esgotos sanitários, estão sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Por outro lado, o Município poderá estabelecer normas e padrões ambientais 

que visem o licenciamento e fiscalização ambientais, através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, desde que atendidos alguns critérios, tais como os 

constantes do Decreto estadual nº 40.793, de 05.06.2007, que estabelece, através 

de convênio, o licenciamento de Empreendimentos/atividades de impacto local, 

ou seja, que não ultrapassem os limites territoriais do município. A verificação 

desses procedimentos poderá ser realizada na auditoria do SGA. 

2.2.2.3. Estatuto das Cidades e o Plano Diretor 

O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257, de 10.07.2001) estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana com vistas ao bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental (art. 1º, parágrafo único). 

Neste dispositivo estabeleceu-se que o Plano Diretor, aprovado por lei 

municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana (art. 40); e é parte integrante do processo de planejamento municipal (art. 

40, § 1º), incluindo-se os planos, programas e projetos setoriais.  

Outrossim, o Plano Diretor deverá estabelecer as políticas públicas de 

saneamento ambiental (art. 2º, I), que inclui o sistema de esgotamento sanitário, 

visando evitar a poluição e a degradação ambiental (art. 2º, VI, g). 

2.2.2.4. Agenda 21 

A Agenda 21 é um plano de ação estratégico para ser adotado por 

organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em 

todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente, surgido a partir 

                                                 

2 FEEMA. Empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental. Disponível em: 
<http://www.feema.rj.gov.br/licenciamento-empreendimentos-atividades-sujeitos.asp?cat=10>. Acesso em: 
30 set .2008. 
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das deliberações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), chamada de RIO’923. É um ato internacional sem 

caráter mandatório, mas que traduz o conceito de desenvolvimento sustentável, 

que significa “o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 

gerações”4. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 2.787 de 15.09.1997 criou 

o programa da Agenda 21, com a finalidade de normatizar, facilitar e integrar as 

ações necessárias ao planejamento sócio-econômico-ambiental participativo. 

 

2.2.2.5. Programas de governo relacionados a obras 

O exame deste aspecto visa selecionar os programas de trabalho, com 

características ambientais, aprovados no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), cujas obras podem ser acompanhadas por 

inspeções da SSO. Dentre os projetos e atividades relacionados, são selecionados 

projetos específicos de saneamento básico, tais como obras de construção de 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), dentre outros. 

2.2.3. Fontes de informação 

Dentre as principais fontes de informação das auditorias do SGA-M, 

realizadas pelo TCE-RJ, destacam-se as seguintes: 

1. Legislação federal, estadual (RJ) e municipal; 

2. Códigos de Obras, Código Ambiental Municipal, Leis Orgânicas ou 

outro dispositivo municipal; 

                                                 

3 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/ 
index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=597>. Acesso em: 30 set. 2008. 
4 WWF-Brasil. O que é desenvolvimento sustentável? Disponível em: <http://www.wwf.org.br/ 
informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/index.cfm>. Acesso em: 30 set. 2008. 
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3. Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) do TCE-RJ, informatiza 

as etapas do controle das contas públicas, como o fluxo de dados entre os órgãos 

fiscalizados e o TCE; 

4. Plano Diretor, aprovado por lei municipal; 

5. LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de peridiocidade anual, 

destinada a estabelecer parâmetros para a lei orçamentária de cada exercício, e 

LOA (Lei Orçamentária Anual) prevê as receitas, autorizadas as despesas 

públicas, explicitados a política econômica financeira e o programa de trabalho do 

governo e definidos os mecanismos de flexibilidade que a Administração fica 

autorizada a utilizar; 

6. Sítios: 

a. Prefeitura e Câmara de Vereadores. 

b. Ministério do Meio Ambiente. 

c. Ministério das Cidades.  

d. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e da Amazônia Legal 

(IBAMA).  

e. Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).  

f. Publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), como Censos, População estimada, etc. 

g. Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro 

(CIDE).  

h. Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais 

(ICLEI). 

i. Departamento das Nações Unidas para Coordenação de Política e 

para o Desenvolvimento Sustentável (DPCSD).  

2.2.4. Etapas 

Para a aplicação da Auditoria no Sistema de Gestão Ambiental são seguidas 

as seguintes etapas: 



21 

1. Definição do universo de análise; 

2. Planejamento da auditoria; 

3. Coleta de dados; 

4. Tratamento dos dados coletados; 

5. Elaboração do relatório de auditoria; e 

6. Elaboração do Plano de Acompanhamento. 

Esta auditoria utiliza os dados coletados sobre a gestão ambiental local, no 

que se refere a: 

• a estrutura administrativa e suas responsabilidades; 

• a política de gestão ambiental do município e seus instrumentos; 

• os procedimentos de fiscalização e regulamentação ambientais; e 

• os recursos humanos empregados e materiais utilizados. 

Os relatórios dos dados (planilhas, gráficos, etc.) são disponibilizados às 

Coordenadorias da SSO como subsídio ao planejamento de inspeções ordinárias. 

2.2.5. Escopo 

As Auditorias em SGA-M são desenvolvidas dentro de um escopo 

delimitado, examinando alguns aspectos específicos da gestão ambiental 

municipal. São eles: 

1. Levantamentos e as análises nos instrumentos utilizados pela 

Prefeitura ou estabelecidos na legislação municipal relacionados à proteção 

ambiental e ao combate à poluição, em assuntos de interesse local: 

• autorização e licenciamento ambientais; 

• sanções municipais ambientais; 

• fiscalização ambiental e controle da poluição; 

• monitoramento ambiental. 
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2. Aspectos setoriais de meio ambiente, tais como: recursos hídricos e 

pesca. 

3. Descrição sucinta de alguns sistemas municipais ambientalmente 

relevantes, com o objetivo de relacioná-los à gestão ambiental do Município, tais 

como: 

• Sistema de esgotos sanitários, incluindo-se as ETE; 

• Sistema de abastecimento de água; 

• Gestão de resíduos; 

• Turismo; 

• Patrimônio histórico e artístico; 

• Educação ambiental; 

• Gestão de Unidades de Conservação da Natureza. 

4. Verificações e levantamentos que possam oferecer respostas às 

questões de auditoria: 

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M); 

• Disponibilidade dos marcos jurídicos necessários a um Sistema de 

Gestão Ambiental Municipal (SGA-M), fundamentados em Código 

Ambiental Municipal, com legislação correlata e Plano Diretor do 

Município abrangente e recente, elaborado nos moldes do Estatuto das 

Cidades, contando com Fórum Permanente da Agenda 21 Local; 

• Metas e prazos estabelecidos no Plano Diretor no que tange às políticas 

públicas relativas ao meio ambiente; 

• Legislação específica de meio ambiente, contemplando a definição dos 

objetivos e diretrizes gerais para as políticas públicas ambientais, as 

ferramentas institucionais de planejamento, a estrutura administrativa 

para implementação e operação do sistema, além de instrumentos e 

entidades voltadas para a avaliação de resultados e correção de rumos; 

• Órgãos/entidades mobilizadas na implementação e operação do SGA-

M; 
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• Previsão de fundo específico de recursos para gestão ambiental; 

• Recursos provenientes dos royalties do petróleo, quando for o caso; 

• Processo de atualização da Lei Orgânica do Município, da estrutura 

administrativa da Prefeitura; 

• Recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários para a 

implementação e a operação adequadas do SGA-M; 

• Garantias de continuidade dos programas e projetos relacionados à 

temática do SGA-M; 

• Inventário dos recursos naturais do território do Município e de 

levantamentos consolidados relativos ao potencial turístico e cultural; 

• Quantitativo de técnicos especializados nas matérias afetas à gestão 

ambiental, de veículos em quantidade suficiente e equipamentos 

necessários a uma fiscalização ambiental; 

• Lacunas na execução orçamentária no tocante à gestão ambiental; 

• Políticas públicas relacionadas à proteção do meio ambiente com ênfase 

em aspectos concernentes a projetos de educação ambiental, havendo 

participação comunitária; 

• Problemas diversos conforme as características das regiões do 

município, infraestrutura turística em relação ao potencial local; 

• Patrimônio histórico e artístico; 

• Impactos do saneamento básico (esgotos sanitários, abastecimento de 

água e resíduos sólidos urbanos) no sistema de gestão ambiental; 

• Centro de Tratamento de Resíduos (CTR); aterro e sua vida útil, coleta 

de lixo. 

Cabe mencionar que o escopo das auditorias ambientais do SGA-M 

realizadas pelo TCE-RJ, pode se restringir a alguns dos itens acima elencados, em 

função das prioridades definidas pelo setor competente, tais como as auditorias 

ambientais específicas para sistemas de esgotamento sanitário. 
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3. Tratamento de Esgotos 

No presente capítulo é introduzido o conceito de Saneamento do Meio, que 

engloba o Saneamento Básico, assim como abordadas as características das Águas 

Residuárias, comumente conhecidas como Esgotos, e, ainda, apontados os 

critérios de eficiência e graus de tratamento dos esgotos. 

3.1. Saneamento do Meio 

Saneamento representa “o conjunto de medidas, visando a preservar ou 

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde”5. Por outro lado, Saneamento do Meio é definido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como “controle de todos os fatores do 

meio físico do Homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre seu 

bem-estar físico, mental e social” (LOPES, 2004, site). 

Já a expressão Saneamento Básico representa a parte do Saneamento do 

Meio que trata das questões relacionadas ao abastecimento de água, à coleta e 

disposição e tratamento dos esgotos sanitários, inclusive industriais, ao controle 

da poluição por esses esgotos, à drenagem urbana (águas pluviais) e ao 

acondicionamento, coleta, transporte e destino dos resíduos sólidos (CASAN, 

2005, site). 

A Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007 (Lei do Saneamento Básico), 

considera o saneamento básico como sendo o conjunto de serviços, infra-

estruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas. 

                                                 

5 Ambiente Brasil (site). Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./agua/urbana/ 
index.html&conteudo=./agua/urbana/saneamento.html>. Acesso em: 30 set. 2008. 
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A disponibilidade de Saneamento Básico para a população é “condição 

essencial para o bem-estar humano, oferecendo situações de produtividade e 

melhor atuação na vida em sociedade” (CASAN, 2005, site). Para Lopes (2004), 

no que se refere ao Saneamento do Meio, os principais objetivos da administração 

pública no campo da engenharia sanitária devem ser o abastecimento e a 

distribuição de água; a coleta, a disposição e o tratamento de águas residuárias 

(esgotos sanitários, resíduos líquidos industriais e águas pluviais); e os resíduos 

sólidos. 

Segundo a OMS6, para cada dólar investido em saneamento, economiza-se 

de US$ 4 a US$ 5 em saúde. Então, os gastos na missão de coletar e tratar os 

esgotos não se constituem em despesas e sim em investimentos que serão 

ressarcidos pelo melhor desempenho do trabalhador e diminuição do custeio no 

tratamento de doenças7. Não investir em saneamento é, portanto, mau uso do 

dinheiro público. 

A precariedade de saneamento básico e a poluição ambiental estão 

estreitamente relacionadas. A relação entre as atividades de saneamento básico e o 

meio ambiente é bem estabelecida em Lei, como se depreende, por exemplo, das 

definições apresentadas pela Lei Federal nº 6.938 de 31.08.1981 (Política 

Nacional do Meio Ambiente), para meio ambiente, degradação da qualidade 

ambiental, poluição e poluidor.  

O art. 3º da referida lei define, respectivamente, nos incisos I e II, meio 

ambiente como sendo “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas”; e a degradação da qualidade ambiental como “a alteração adversa 

das características do meio ambiente”. E o inciso III daquele dispositivo legal 

define poluição, como sendo “a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente” lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos, ou que afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente, além daquelas atividades que possam prejudicar a 

                                                 

6 PNUD-Brasil. Na América Latina, melhorar água dá lucro. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/ 
saneamento/reportagens/index.php?id01=322&lay=san&date=10-2008>. Acesso em: 3 out. 2008.  
7 Idem.  
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saúde, a segurança e o bem-estar da população, criar condições adversas às 

atividades sociais e econômicas, ou afetar desfavoravelmente a biota8. 

Aliás, a Lei do Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007) 

veio dispor aspecto que traz repercussões importantes para um Sistema de Gestão 

Ambiental, quando obriga a prestação de serviços públicos de saneamento básico 

a observar um plano de saneamento básico, compatível com os planos das bacias 

hidrográficas em que estiverem inseridos (art. 19). Ela dispõe, ainda, em seu art. 

11, que a existência desse plano é condição de validade dos contratos que tenham 

por objeto serviços públicos de saneamento básico, dentre os quais estão inseridos 

os de esgotamento sanitário. 

3.2. Águas Residuárias: Esgotos 

A água tem suas características alteradas em virtude do uso a que foi 

submetida, vindo a constituir-se em águas residuárias, ou seja, nos esgotos. 

Dependendo de sua origem, os esgotos têm composições variadas, sendo usual, 

por conta destas variações, a classificação em esgotos domésticos e esgotos 

industriais. 

Causam preocupação em esgotos industriais, os metais e os micropoluentes 

orgânicos, como por exemplo, tolueno, xileno, fenol, naftaleno, entre outros. 

Esses, no caso de indústrias de maior porte, demandam pré-tratamento antes do 

lançamento em rede pública (JORDÃO e PESSÔA, 2005; VON SPERLING, 

2005). 

Nos esgotos predominantemente domésticos lançados em rede pública, os 

principais parâmetros para uma avaliação de qualidade destas águas residuárias 

são: os sólidos, os indicadores de matéria orgânica, o Nitrogênio, o Fósforo e os 

indicadores de contaminação fecal (VON SPERLING, 2005). Conforme indica 

Von Sperling (2005), os esgotos domésticos apresentam em sua composição cerca 

de 99,9% de água, sendo a fração restante, de cerca de 0,1% e que demandará 

tratamento, representada por sólidos (orgânicos e inorgânicos), além de 

                                                 

8 Biota é o conjunto de seres vivos de um ecossistema, o que inclui a flora, a fauna, os fungos e outros grupos 
organismos. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Biota>. Acesso em: 30 set .2008.  

 



27 

microorganismos9. Segundo Jordão e Pessôa (2005), o esgoto doméstico contém, 

em média, cerca de 70% dos sólidos de origem orgânica. 

Para fins de caracterização do esgoto, a matéria sólida pode ser classificada 

em função de inúmeros fatores, conforme abaixo indicado (JORDÃO e PESSÔA, 

2005): 

• Matéria sólida total (Sólidos Totais): aquela que permanece como 

resíduo após evaporação a 103ºC; 

• Matéria sólida volátil (Sólidos Voláteis): substâncias orgânicas que se 

volatilizam após o resíduo sólido decorrente da evaporação a 103ºC ser 

calcinado a 600ºC. Matéria fixa (Sólidos Fixos): materiais que 

permanecem em forma de cinza após o resíduo sólido decorrente da 

evaporação a 103ºC ser calcinado a 600ºC; 

• Matéria sólida em suspensão (Sólidos em Suspensão): parte retida após 

filtração através de membrana filtrante apropriada, normalmente filtro 

de fibra de vidro com tamanho do poro igual a 1,2mm. Matéria sólida 

dissolvida (Sólidos Dissolvidos): fração que passa pelo filtro, que está 

presente em solução ou sob forma coloidal; 

• Matéria sólida sedimentável (Sólidos Sedimentáveis): aquela que 

sedimenta num período razoável de tempo, arbitrado em 1 ou 2 horas. 

Matéria sólida não sedimentável (Sólidos não Sedimentáveis): aquela 

finamente dividida e que não sedimenta no tempo arbitrário de 2 horas. 

As substâncias orgânicas presentes no esgoto formam uma mistura 

heterogênea constituída principalmente por compostos de proteínas (40% a 60%), 

carboidratos (25% a 50%), gorduras e óleos (8 % a 12 %), além de uréia, 

surfactantes10, fenóis, pesticidas, metais e outros (VON SPERLING, 2005). 

A matéria orgânica carbonácea (baseada no carbono orgânico) existente nos 

esgotos, que pode se apresentar em suspensão ou dissolvida, inerte ou 

                                                 

9 Alguns tipos de microorganismos encontrados nos rios e nos esgotos (JORDÃO e PESSÔA, 2005): 
bactérias (exemplo: grupo dos coliformes e estreptococos fecais), protozoários (exemplo: cistos de Giárdia 
lamblia), helmintos (exemplo: Ascaris lumbricoides). 
10 Surfactantes são constituídos por moléculas orgânicas com a propriedade de formar espuma no corpo 
receptor ou na estação de tratamento em que o esgoto é lançado (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 
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biodegradável, é uma característica de suma importância, sendo a causadora do 

principal problema de poluição para os corpos d’água.  

A introdução de matéria orgânica em um corpo d’água resulta, 

indiretamente, no consumo do Oxigênio Dissolvido (OD), em virtude de 

processos de estabilização da matéria orgânica realizados por bactérias 

decompositoras, que utilizam o oxigênio disponível no meio líquido para a sua 

respiração. Entretanto, os cursos d’água têm a capacidade de absorver oxigênio da 

atmosfera (reaeração), além de receber o oxigênio fornecido pelas plantas 

aquáticas através da fotossíntese (JORDÃO e PESSÔA, 2005; VON SPERLING, 

2005; BRITTO, 2004). 

A capacidade de autodepuração do corpo d’água irá indicar a quantidade de 

esgoto que ao ser lançada, ainda permitirá que sejam mantidas as condições de 

vida aquática e de uso benéfico da água. Assim, dependendo das condições locais 

e da descarga de efluente lançada sem tratamento, os corpos d’água podem ter a 

capacidade de depurar-se pela ação da própria natureza, caso em que o esgoto não 

necessita ser tratado, pois se mantém o equilíbrio do ecossistema, através da 

digestão da matéria orgânica por bactérias, mediante reação bioquímica com o 

consumo de oxigênio, mantendo-se equilibrado o oxigênio dissolvido. 

Mas, no que se refere à matéria orgânica, quando a quantidade de esgoto 

lançado não pode ser assimilada pelo corpo d’água em função do excesso de 

matéria orgânica, alimento de bactérias, e a conseqüente multiplicação em 

demasia de bactérias que disputarão entre si todo o oxigênio disponível, 

provocando alta Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), devem ser 

promovidos processos de tratamento para o esgoto, que reproduzam a capacidade 

que os cursos d’água têm de naturalmente decompor a matéria orgânica 

especialmente presente nos esgotos domésticos e naqueles provenientes de 

determinadas industrias (JORDÃO e PESSÔA, 2005; VON SPERLING, 2005; 

BRITTO, 2004). 

Para a determinação da matéria orgânica existente podem ser adotados 

métodos diretos ou indiretos. Dentre os métodos indiretos podem ser mencionados 

os que indicam a medição de consumo de oxigênio, através da DBO e da 

Demanda Química de Oxigênio (DQO).  
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A DBO retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através 

de processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea. A DBO5 é a forma mais 

utilizada para a determinação da DBO, consistindo numa determinação 

padronizada pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, que mede a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar 

biologicamente a matéria orgânica presente numa amostra, no tempo de cinco dias 

e a uma temperatura padrão de 20ºC, para efeito de comparação (JORDÃO e 

PESSÔA, 2005). Já a DQO retrata o consumo de oxigênio ocorrido em função da 

oxidação química da matéria orgânica.  

A quantificação de poluentes em termos de Carga Orgânica representa a 

quantidade de oxigênio necessária à oxidação bioquímica da massa de matéria 

orgânica que é lançada ao corpo receptor, na unidade de tempo. Geralmente, é 

expressa em toneladas de DBO por dia11. 

Como método de determinação direta da matéria orgânica tem-se o da 

medição direta de carbono orgânico, através do teste de Carbono Orgânico Total 

(COT), o qual, por instrumento, mede todo o carbono liberado na forma de CO2 

(gás carbônico). Já o OD, parâmetro de caracterização da qualidade de um corpo 

d’água e sua concentração de saturação em água, é função da temperatura, da 

salinidade e da altitude. 

A tabela 1 relaciona as condições de vida aquática à concentração de DBO 

presente e à saturação de OD: 

Tabela 1. A vida aquática. 

CONDIÇÃO DO RIO 
DBO5 

20ºC,MG/L 
ASPECTO 
ESTÉTICO 

OD% 
SATURAÇÃO 

VIDA 
 PEIXES 

Muito Limpo 1 Bom 80% Vida aquática 

Limpo 2 Bom 80% Vida aquática 

Relativamente Limpo 3 Bom 80% Vida aquática 

Duvidoso 5 Turvo 50% Só os mais resistentes 

Pobre 7,5 Turvo 50% Só os mais resistentes 

Mau 10 Mau Quase nulo Difícil 

Péssimo 20 Mau Quase nulo Difícil 

Fonte: Jordão e Pessôa (2005, p.75). 
 

                                                 

11 Rede Ambiente. ONG Ambiente Brasil Centro de Estudos. Dicionário.  Disponível em: 
<http://www.redeambiente.org.br/dicionario.asp?letra=C&id_word=144 >. Acesso em: 13 de out.2008.  
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Quanto ao Nitrogênio e o Fósforo, estes estão presentes no esgotamento 

doméstico sob diversas formas, bem como nos fertilizantes utilizados na 

agricultura, podendo ocasionar, se lançados em quantidades elevadas, 

especialmente em lagos ou represas, o crescimento indesejado de algas e outras 

plantas, ao que se denomina eutrofização12 dos corpos d’água. Tal fato ocorre em 

virtude do Nitrogênio e do Fósforo, sob a forma de fosfatos e nitratos, serem 

nutrientes utilizados na cadeia alimentar daqueles seres. 

Demandam, ainda, preocupação, o lançamento nos corpos d’água dos 

líquidos provenientes da disposição do lixo. Denomina-se chorume ao resíduo 

líquido proveniente de resíduos sólidos (lixo), particularmente quando dispostos 

no solo, como, por exemplo, nos aterros sanitários. O chorume resulta 

principalmente da água de chuva que infiltra, e da decomposição biológica da 

parte orgânica dos resíduos sólidos, sendo altamente poluidor13. 

O termo lixiviação refere-se à remoção pela água percolante de materiais 

presentes no solo, ocorrendo particularmente em solos despidos de cobertura 

vegetal, por ação das águas pluviais e fluviais, sendo considerada fator 

empobrecedor do solo14. 

Cumpre mencionar que para o líquido proveniente do armazenamento e 

disposição do lixo, usualmente denominado de chorume, também são utilizadas 

outras denominações como lixiviado, percolado, sumeiro, chumeiro, entre outras 

(D’ALMEIDA et al., 2000). 

3.3. Eficiência e Graus de Tratamento de Esgotos 

O lançamento do esgoto in natura nos corpos d’água, via de regra, “provoca 

degradação ambiental, pela disseminação de doenças e comprometimento da 

qualidade da água que pode se tornar imprópria para certos usos” (CHAGAS, 

2000, p. 16), implicando, inclusive, em perdas econômicas. 
                                                 

12 Eutrofização é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, em níveis 
tais que sejam considerados causadores de interferências com os usos desejáveis do corpo d’água 
(THOMANN e MUELLER, 1987, apud VON SPERLING, 2005). 
13Ambiente Brasil. Portal Ambiental. Glossário. Disponível em: 
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./educacao/index.php3&conteudo=./glossario/c.htm>. Acesso 
em: 14.10.08>. Acesso em: 14 out. 2008. 
14 Idem. 
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São denominados de processos de tratamento, os condicionamentos 

aplicados aos esgotos que criam condições para que os efluentes sanitários, ao 

serem lançados aos corpos receptores, não causem impactos ambientais 

significativos. 

A Resolução CONAMA 1, de 23.01.1986, no art. 1º, considera impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam: a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais. 

Para fins de referência quanto às condições de qualidade da água, a tabela 2 

indica os níveis de DBO, de OD e de Coliformes Fecais (CF) admissíveis para os 

corpos d’águas, conforme a classificação das águas estabelecida pela Resolução 

CONAMA 357, de 17.03.2005, que define padrões a se manter nos corpos d’água 

e padrões de lançamento de efluentes. Cabe registrar que a DBO dos esgotos 

domésticos varia, de acordo com a condição do esgoto, entre 100 a 400mg/L, 

contendo, o esgoto bruto, cerca de 105 a 108 NMP/100mL de Coliformes Fecais 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005). Ressalta-se que o NMP (Número Mais Provável) 

indicado na tabela 2 corresponde a uma estimativa estatística de concentração de 

coliformes. 

Tabela 2. Principais parâmetros de qualidade de água. 

Classe DBO (mg/L) OD (mg/L) CF (NMP/100mL) 

Águas doces:    

Classe 1 3 6 200 

Classe 2 5 5 1000 

Classe 3 10 4 (*) 

Águas Salinas:    

Classe 1 3 (+) 6 (**) 

Classe 2 5 (+) 5 2500 

Classe 3 10(+) 4 4000 

Águas Salobras:    

Classe 1 3 (+) 5 (***) 

Classe 2 5 (+) 4 2500 

Classe 3 - 3 4000 

(continua) 
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(continuação da Tabela 2) 

(*) 2500 CF/100mL para recreação de contato secundário; 1000 para dessendetação de animais 
confinados; 4000 para demais usos. 

(**) 43 CF/100mL para pesca para consumo humano e para cultivo de moluscos; 1000 para demais usos. 

(***) igual a (**); 200 CF/100mL para irrigação de parques e consumo de hortaliças cruas. 

(+) COT (Carbono Orgânico Total). 

Fonte: Jordão e Pessôa (2005, p.119), a partir da Resolução CONAMA 357/2005. 
 

No que se refere à evolução da concepção das Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETE), também designadas de Estações de Tratamento de Águas 

Residuárias (ETAR), recorda Chagas (2000, p. 17), citando Gasi15, que “os 

sistemas de tratamento de esgotos domésticos foram originalmente concebidos 

para remover matéria orgânica e sólidos. Posteriormente surgiu a preocupação em 

reduzir outros constituintes, como nutrientes e organismos patogênicos”. 

Vale destacar que, tendo em vista a ação prejudicial dos organismos 

patogênicos, pode ser feita a distinção entre as terminologias contaminação e 

poluição, sendo esta distinção apresentada por Jordão e Pessôa (2005, p.15) nos 

seguintes termos: 

O conceito técnico de contaminação e poluição indica o estado de ‘contaminação’ quando 
ocorre a presença de substâncias tóxicas ou de organismos patogênicos (que transmitem 
doenças de veiculação hídrica) oferecendo riscos à saúde da população. O estado de 
‘poluição’ por sua vez se caracteriza pela presença de poluentes que afetam apenas os 
aspectos estético e ambientais. 

 

Chagas (2000, p. 17) ressalta que, atualmente, as ETE servem como 

“verdadeiras barreiras à disseminação de diversas enfermidades”, especialmente 

onde os padrões de saúde pública são precários e os índices de morbidade e 

mortalidade elevados. E continua: 

Quando se planeja o tratamento de esgotos, é importante antecipar as características do 
efluente por diversos motivos; prever se o mesmo atenderá aos limites legais, dimensionar 
unidades de pós-tratamento, prever impactos ambientais, entre outros. Isto é, 
particularmente interessante no caso de coliformes fecais, uma vez que estes são 
comumente utilizados como padrão de qualidade para lançamento em corpos receptores e 
como variável para o dimensionamento de unidades de desinfecção, haja vista que 
organismos patogênicos costumam ser expelidos juntamente com excrementos humanos ou 
de animais (CHAGAS, 2000, p. 17). 

 

                                                 

15 GASI, T. M. T.; ROSSIN, A. C. Remoção de Microorganismo Indicadores e Patogênicos em Reator UASB 
Operando com Esgotos Domésticos. Anais do 17º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental. Rio de Janeiro, de 19 a 23 de setembro de 1993. 
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Na terminologia da NBR 12209 – Projeto de Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário (ABNT, 1992), a eficiência do tratamento é definida, no seu item 

3.3, como sendo a redução percentual dos parâmetros de carga poluidora 

promovida pelo tratamento. Para Chagas (2000), lembrando Viel16, essa eficiência 

não está exclusivamente vinculada à poluição, mas também ao perfil da 

comunidade diretamente interessada. Desta forma, conclui Chagas (2000, p. 1), “o 

processo empregado em uma grande concentração urbana, muito provavelmente 

será inadequado em um pequeno vilarejo rural”. 

No que se refere aos centros urbanos brasileiros, em especial naqueles com  

alta concentração populacional, é questão relevante, na qual se depara a 

administração pública, em virtude dos grandes volumes de esgoto gerado, aquela 

referente à decisão quanto à disposição final do lodo gerado pelos processos de 

tratamento de esgotos. Chagas (2000, p. 2) alerta que no Brasil é crescente a 

quantidade de lodo gerada, em virtude de fatores diversos, dentre os quais o 

“crescimento populacional e de indústrias, e a implantação de novas estações de 

tratamento de esgotos”. 

Segundo Jordão e Pessôa (2005, p.112), o grau e a eficiência de tratamento 

necessários para o efluente do sistema de esgotamento sanitário “serão sempre 

função do corpo receptor e das características de uso da água a jusante do ponto 

de lançamento; da capacidade de autodepuração e diluição do corpo d’água; da 

legislação ambiental; e das conseqüências dos lançamentos dos esgotos”. 

Von Sperling (2005) aponta que a decisão quanto à escolha do processo a 

ser adotado para o tratamento das fases líquida e sólida do esgotamento afluente 

tem por base um balanceamento entre critérios técnicos e econômicos, com a 

apreciação dos méritos quantitativos e qualitativos de cada alternativa. 

Neste contexto, Von Sperling (2005) indica, para o caso de regiões 

desenvolvidas, que os itens críticos na seleção de sistemas de tratamento de 

esgotos são: eficiência, confiabilidade, aspectos de disposição do lodo e  

requisitos de área.  

                                                 

16 VIEL, R. Estudo do Funcionamento da Estação de Tratamento de Esgotos do Campus da Fundação 
Owaldo Cruz. Dissertação (mestrado). Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994. 
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Destaca, porém, que nas regiões em desenvolvimento estes itens devem, 

evidentemente, ser considerados na mesma ordem de importância que nas regiões 

desenvolvidas, mas considera que estes apresentam uma menor magnitude por 

ocasião da seleção do sistema de tratamento, pois as regiões em desenvolvimento 

têm como itens críticos os custos de construção, a sustentabilidade, a simplicidade 

e os custos operacionais. 

Os processos de tratamento de esgotos são formados por uma série de 

operações (fenômenos físicos) ou processos unitários (fenômenos químicos ou 

biológicos) com o fim de remoção das substâncias indesejáveis ou a 

transformação destas em outras (LA ROVERE et al., 2002). A depuração final e 

total obtida é função dos processos selecionados para constituir o tratamento, 

sendo, portanto, cumulativa na cadeia de processos aplicados. 

As instalações de tratamento podem ser classificadas, quanto à eficiência, 

em função da purificação alcançada para o despejo, após a associação de uma 

série de processos. É usual o tratamento do esgoto ser classificado através dos 

níveis ou graus de tratamento em: preliminar; primário; secundário e terciário 

(avançado), entendendo-se que a definição do tipo de ETE deverá ser associada ao 

maior nível de tratamento existente na mesma. 

A tabela 3 indica as remoções obtidas nos diversos níveis (graus) de 

tratamento de esgotos: 

Tabela 3. Níveis do tratamento dos esgotos. 

NÍVEL REMOÇÃO 

PRELIMINAR  − Sólidos em suspensão grosseiros (materiais de maiores dimensões e areia) 

PRIMÁRIO − Sólidos em suspensão sedimentáveis· 

 − DBO em suspensão (associada à matéria orgânica componente dos sólidos 
em suspensão sedimentáveis) 

SECUNDÁRIO − DBO em suspensão (caso não haja tratamento primário: DBO associada à 
matéria orgânica em suspensão, presente no esgoto bruto) 

 − DBO em suspensão finamente particulada (caso haja tratamento primário: 
DBO associada à matéria orgânica em suspensão não sedimentável, não 
removida no tratamento primário) 

 − DBO solúvel (associada à matéria orgânica na forma de sólidos dissolvidos, 
presentes, tanto nos esgotos brutos, quanto no efluente do eventual 
tratamento primário, uma vez que sólidos dissolvidos não são removidos por 
sedimentação) 

(continua) 
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(continuação da Tabela 3) 

TERCIÁRIO − Nutrientes 

 − Organismos patogênicos 

 − Compostos não biodegradáveis 

 − Metais pesados 

 − Sólidos inorgânicos dissolvidos 

 − Sólidos em suspensão remanescentes 

Notas: 

1) A DBO em suspensão é também denominada DBO particulada; DBO solúvel pode ser considerada como 
equivalente à DBO filtrada. 

2) A remoção de nutrientes (por processos biológicos) e de organismos patogênicos pode ser considerada 
como integrante do tratamento secundário, dependendo do processo de tratamento adotado. 

Fonte: Von Sperling (2005, p. 250).  
 

Von Sperling (2005) esclarece que o tratamento preliminar é necessário em 

todas as estações de tratamento de esgotos sanitários em nível primário, 

secundário ou terciário; que as unidades componentes do tratamento primário 

podem ou não estar incluídas no fluxograma de estações em nível secundário, 

podendo o tratamento biológico ocorrer imediatamente após o tratamento 

preliminar. 

Em especial quanto à classificação de alguns dos procedimentos ou 

dispositivos existentes, como sendo de tratamento primário ou secundário, esta 

classificação é variável, de acordo com entendimentos apresentados por diversos 

autores, ao avaliarem e classificarem os percentuais de remoção efetivados pelos 

tratamentos, conforme se constata através de pesquisa em livros e documentos 

técnicos, que têm como objeto de estudo a questão das águas e dos esgotos e seus 

tratamentos. 

A título exemplificativo, apresentamos, a seguir, descrições sucintas de 

procedimentos ou dispositivos típicos para a realização de tratamento preliminar, 

primário, secundário e terciário, segundo a classificação apresentada por Jordão e 

Pessôa (2005).  
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3.3.1. Tratamento Preliminar 

No tratamento preliminar, os mecanismos básicos de remoção são de ordem 

física, podendo constar os procedimentos, a seguir, conforme Jordão e Pessôa 

(2005): 

• Remoção dos sólidos grosseiros: a remoção dos sólidos grosseiros pode 

ser realizada por unidades de grades, peneiras, crivos e desintegradores, 

condicionando os esgotos “para posterior tratamento ou lançamento no 

corpo d’água receptor” (JORDÃO e PESSÔA, 2005, p. 152). 

• Remoção de gorduras: os esgotos contêm materiais de densidade 

inferior à da água tais como óleos, graxas, gorduras, ceras, provenientes 

dos resíduos domésticos e de postos de serviço, garagens e 

estabelecimentos industriais, também denominados sólidos flutuantes 

ou escuma, comumente designados como “gorduras” (JORDÃO e 

PESSÔA, 2005). A remoção destas “gorduras” se realiza em caixas de 

gordura ou caixas separadoras de água e óleo. Em estações de 

tratamento de esgotos convencionais “normalmente a remoção de 

gordura é realizada no decantador primário e enviada aos digestores” 

(LA ROVERE et al., 2002, p. 50), integrando os procedimentos do 

tratamento primário. 

• Remoção de areias: a remoção de areia ou desarenação tem por 

finalidade, basicamente, “eliminar ou abrandar os efeitos adversos ao 

funcionamento das partes componentes das instalações a jusante, bem 

como impactos nos corpos receptores, principalmente devido a 

assoreamento” (JORDÃO e PESSÔA, 2005, p. 181). Para a 

sedimentação da areia contida na massa líquida condiciona-se a 

velocidade do fluxo horizontal de escoamento, conforme o tipo da caixa 

de areia.  

No que se refere aos dispositivos para a medição da vazão do esgoto, podem 

ser utilizadas as calhas Parshall, “medidores de vazão que através de 

estrangulamentos e ressaltos, estabelecem, para uma determinada seção vertical a 

montante, uma relação entre a vazão do fluxo e a lâmina d’água naquela seção” 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005, p. 193). 
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3.3.2. Tratamento Primário 

No tratamento primário, são aplicados, aos esgotos recebidos das unidades 

de tratamento preliminar, os procedimentos a seguir elencados, conforme Jordão e 

Pessôa (2005). 

• Sedimentação: os decantadores primários, localizados imediatamente 

após as unidades de tratamento preliminar, dotam os efluentes “de 

tranqüilidade necessária à deposição dos sólidos orgânicos e 

inorgânicos e sua posterior remoção” (JORDÃO e PESSÔA, 2005, 

p.243), podendo a remoção do lodo sedimentado ser manual ou 

mecanizada, intermitente ou contínua. 

• Flotação: os tanques de flotação por ar dissolvido são unidades que 

removem “a matéria graxa e oleosa, e mesmo os sólidos em suspensão, 

através da insuflação de ar dissolvido ao esgoto, com ou sem prévia 

coagulação e floculação” (JORDÃO e PESSÔA, 2005, p.212). 

• Sistemas anaeróbios (lagoa anaeróbia, tanque séptico, Tanque Imhoff; 

reator anaeróbio de fluxo ascendente): a lagoa anaeróbia consiste em 

sistema de tratamento biológico no qual, na estabilização da matéria 

orgânica, “predominam processos de fermentação anaeróbia; 

imediatamente abaixo da superfície não existe o oxigênio dissolvido” 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005, p. 668). O tanque séptico, também 

conhecido como fossa séptica, é unidade que promove o tratamento 

com as seguintes fases: retenção do esgoto, decantação do esgoto, 

digestão anaeróbia do lodo e redução do volume de lodo (JORDÃO e 

PESSÔA, 2005). Os Tanques Imhoff são unidades compactas, que 

possuem em um mesmo tanque, unidades de sedimentação e digestão 

do lodo. São considerados um melhoramento das fossas sépticas 

(JORDÃO e PESSÔA, 1995, p. 394). O Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente (RAFA), também conhecido sob as denominações Up-flow 

Anaerobic Sludge-Blanket Reactor (UASB), Digestor Anaeróbio de 

Fluxo Ascendente (DAFA) ou Reator de Manta de Lodo, consiste em 

tanque, cilíndrico ou retangular, vertical, onde a alimentação de afluente 

é feita pelo fundo e “as bactérias formam flocos ou grânulos que podem 
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ter muito boa sedimentabilidade e formam um colchão ou manta de 

lodo no interior do reator” (JORDÃO e PESSÔA, 2005, p.794); contém 

as seguintes partes principais: câmara de digestão, separador de fases, 

zona de transição, zona de sedimentação e zona de acumulação de gás 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

• Digestão do lodo: o lodo, matéria sólida contida nos esgotos, requer 

tratamento para fins permitir o manuseio e o destino final (JORDÃO e 

PESSÔA, 2005). Pode-se realizar a estabilização do lodo através do 

“fenômeno natural de mineralização da matéria orgânica”, quando se 

objetiva “a conversão parcial da matéria putrescível em líquidos, 

sólidos dissolvidos, subprodutos gasosos e alguma destruição de 

microorganismos patogênicos, bem como redução dos sólidos secos do 

lodo” (JORDÃO e PESSÔA, 2005, p.301). A digestão do lodo pode ser 

anaeróbia (organismos destroem a matéria orgânica, em ausência de 

oxigênio dissolvido) ou aeróbia (oxidação bioquímica dos sólidos 

biodegradáveis, com abundância de oxigênio dissolvido, que favorece a 

atividade de bactérias aeróbias) (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

• Secagem do lodo: conforme Jordão e Pessôa (2005, p. 345), o “lodo 

digerido, normalmente, atinge teores de umidade em torno de 96% (teor 

de sólidos de 4%)”. Entre os tipos de remoção de umidade, podem ser 

mencionados: leitos de secagem, lagoas de lodo, filtro prensa e filtro de 

esteiras (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Quanto ao tratamento primário, cabe, como complementação, mencionar a 

existência do tratamento primário com a utilização de produtos químicos, que 

recebe a designação de Tratamento Primário Quimicamente Assistido, conhecido 

por CEPT (Chemical Enhanced Primary Treatment). Este procedimento adiciona 

reagentes químicos aos esgotos, promovendo a coagulação química e a floculação, 

e acelerando a sedimentação, do que resulta elevadas eficiências de remoção de 

sólidos e de DBO (JORDÃO e PESSÔA, 2005).  
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3.3.3. Tratamento Secundário 

No tratamento secundário predominam mecanismos biológicos para a 

estabilização parcial da matéria orgânica, podendo constar, dentre uma grande 

variedade de métodos, os seguintes, conforme Jordão e Pessôa (2005): 

• Filtração biológica: na filtração biológica ocorre a “alimentação e a 

percolação contínua do esgoto através do meio suporte” (JORDÃO e 

PESSÔA, 2005, p.462). Dentro de condições aeróbias, continuam, o 

contato do esgoto afluente com a massa biológica existente no filtro, 

realiza uma oxidação bioquímica e nas “condições favoráveis ao 

processo a massa biológica agregada ao suporte retém a matéria 

orgânica contida no esgoto, através do fenômeno de adsorção”. E neste 

processo, “as substâncias coloidais e dissolvidas são transformadas em 

sólidos estáveis em forma de flocos facilmente sedimentáveis”. 

• Processos de lodos ativados: explicita Jordão e Pessôa (2005) que o 

lodo ativado é o floco produzido num esgoto bruto ou decantado pelo 

crescimento de bactérias ou outros organismos. Acrescenta Jordão e 

Pessôa (2005, p.507), que nos processos de lodos ativados “o esgoto 

afluente e o lodo ativado são intimamente misturados, agitados e 

aerados (em unidades chamadas tanques de aeração), para logo após se 

separar os lodos ativados do esgoto (por sedimentação em 

decantadores), sendo que neste processo, a “maior parte do lodo ativado 

separado retorna ao processo, enquanto uma parcela menor é retirada 

para tratamento específico ou destino final”. Para controle do processo 

de formação e sedimentação do lodo são utilizados alguns índices, 

como por exemplo, o Índice Volumétrico do Lodo (IVL)17, o qual indica 

a maior ou menor capacidade do lodo em sedimentar (LA ROVERE et 

al., 2002, p. 62-63). Além do processo convencional, existem variantes 

para os lodos ativados, dentre as quais os denominados valos de 

                                                 

17 IVL, dimensão ml/g, é o volume em mililitros ocupado por 1 grama de lodo, após sedimentação de 30 
minutos. Dito de outra forma, é a relação entre o volume de lodo que sedimenta após 30 minutos em uma 
proveta graduada de 1.000 ml, e a concentração de sólidos em suspensão nessa amostra. (Disponível em: 
<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes97/indice.pdf> .Acesso em: 13 de out. de 2008). 
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oxidação18, incluídos na modalidade de aeração prolongada (JORDÃO 

e PESSÔA, 2005, p.513). 

• Lagoas de estabilização aeróbias (facultativa, aerada): conforme La 

Rovere et al. (2002, p.70), as “lagoas facultativas são aquelas que 

apresentam tanto condições aeróbias como anaeróbias. Nestas lagoas, as 

condições aeróbias são mantidas nas camadas superiores próximas à 

superfície das águas, enquanto as condições anaeróbias predominam no 

sentido e em camadas próximas ao fundo da lagoa”. A lagoa de 

estabilização aerada é aquela, conforme Jordão e Pessôa (2005, p.669), 

na qual se “introduz oxigênio em meio líquido através de sistema 

mecanizado de aeração; as lagoas aeradas  podem ser estritamente 

aerada ou aerada facultativa”. 

A título de complementação para o rol de sistemas acima elencados para 

tratamento secundário, que tomou por base a classificação apresentada por Jordão 

e Pessôa (2005) e tendo em vista não ser unânime a classificação dos autores para 

enquadramento de alguns dos sistemas de tratamento, como sendo de tratamento 

primário ou secundário, bem como tendo em vista o destaque dado por outros 

autores para alguns sistemas não indicados acima, apresentamos, no Anexo A, a 

tabela elaborada por Von Sperling (2005, p. 255-257), contendo, na concepção 

deste autor, descrição sucinta dos principais sistemas de tratamento de esgotos em 

nível secundário. 

3.3.4. Tratamento Terciário 

No tratamento terciário, são aplicados aos esgotos os procedimentos a seguir 

elencados, conforme Jordão e Pessôa (2005): 

• Processos de remoção de organismos patogênicos: a desinfecção dos 

esgotos visa reduzir o teor de microorganismos, de modo a atender aos 

limites estabelecidos pelas legislações vigentes. Conforme Jordão e 

                                                 

18 “É um reator biológico aeróbio de formato característico, que pode ser utilizado para qualquer variante do 
processo de lodos ativados que comporte um reator em mistura completa” (CARVALHO, 1981). Disponível 
em: <http://www.ambientebrasil.org.br/dicionario.asp?letra=V&id_word=760>  Acesso em: 15 de out. de 2008 
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Pessôa (2005, p.94), mediante a desinfecção “os organismos vivos 

infecciosos em potencial são inativados”. São indicadas por Jordão e 

Pessôa (2005), as seguintes opções práticas para realizar a desinfeccção: 

cloração, radiação ultravioleta, ozonização e a utilização de outros 

agentes químicos. 

• Processos de remoção de nutrientes: remoção avançada de nitrogênio 

ou de fósforo, de modo a evitar a eutrofização dos corpos d’água. 

• Processos de tratamento avançado (filtração final, absorção por carvão, 

membranas): estes processos avançados, conforme Jordão e Pessôa 

(2005, p. 96), são resultados de “pesquisas ou são de implantação mais 

recente”. 

Também podem ser elencadas no tratamento terciário, as denominadas 

lagoas de maturação que “têm como objetivo principal remover organismos 

patogênicos; reduz bactérias, vírus, cistos de protozoários e ovos de helmintos; a 

parcela de sólidos em suspensão e da DBO é negligenciável” (JORDÃO e 

PESSÔA, 2005, p. 668-669). 

 

Por fim, cabe ressaltar que em virtude da evolução tecnológica, vem 

ocorrendo o desenvolvimento dos processos de tratamento acima descritos, 

observando-se que para alcançar a eficiência desejada, já se utilizam diversas 

configurações para os sistemas de tratamento de esgotos, inclusive com soluções 

de pós-tratamento.   
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4. Proposta Normativa para Coleta de Dados 

Neste capítulo são descritos os elementos que servem de base para a 

construção da proposta normativa materializada no Apêndice A. Vale mencionar 

que normativo é o que tem força de norma, que pode ser compreendida como 

aquilo que se estabelece como base ou medida para a realização ou para a 

avaliação de alguma coisa (FERREIRA, 2004). 

4.1. Procedimentos gerais 

Pretende-se, a partir da presente proposta, orientar a construção de papel de 

trabalho que sirva de instrumento para apurar procedimentos, rotinas, registros e 

responsabilidades dos órgãos envolvidos. Seu preenchimento deve basear-se em 

documentos e observações, objetivando orientar o auditor a proceder aos registros 

e formular questões, visando a compreensão da gestão ambiental do município 

auditado. 

Para tanto faz necessário que o auditor se intere da situação do município 

quanto à política de saneamento adotada, tendo por base a legislação vigente. 

Ressalta-se que os requisitos legais para elaboração, pelo município, da 

política de saneamento, incluindo projetos e programas, ainda que seja 

considerada a autonomia político-administrativa do mesmo, não o desobriga de 

observar os princípios e normas constitucionais, bem como a legislação federal e 

estadual. 

O instrumento proposto não se pretende exaustivo, mas uma base de dados a 

ser considerada na elaboração de trabalhos de avaliação de sistemas municipais de 

esgotamento sanitário e ETE, em auditorias de sistemas de gestão ambiental 

municipais, realizadas pelo TCE-RJ. 
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4.2. Descrição 

Inicialmente vale destacar que a presente proposta não define a formatação 

do papel de trabalho, atendo-se ao conteúdo, tendo em vista a possibilidade de sua 

utilização não só por diversos setores do TCE-RJ, mas, também, por outros 

Tribunais de Contas, que poderão se fixar nos quesitos relevantes, de acordo com 

o foco da auditoria que venham a desenvolver. 

Os questionamentos são subdivididos nos seguintes blocos: 

• BLOCO A – Características Gerais: registro dos dados gerais do 

município, a partir de pesquisa prévia a fontes de consulta oficiais. 

• BLOCO B – Esgotamento das águas residuárias: registro da 

documentação fornecida pelo auditado, ou levantada por meio de 

pesquisa, entrevistas e observações diretas. Pretende-se caracterizar o 

perfil do município quanto a elementos específicos do sistema de 

esgotamento sanitário. 

No caso do item B.6.6.a, que se refere a questionamento quanto à 

realização de intervenções para ampliação/melhorias do sistema de 

esgotamento sanitário, o registro dos processos administrativos e 

contratos das obras, serviços e atividades, possibilitam a identificação 

de processos passíveis de serem auditados. 

Já o item B.6.7 aborda questão relativa às políticas municipais e sua 

correlação com o sistema de esgotamento sanitário, segundo a Lei 

Federal 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico). 

• BLOCO C – Plano Diretor e Plano de Saneamento Básico: registro de 

levantamentos realizados no local. Tem como objetivo verificar o 

atendimento a metas e prazos possivelmente determinados no Plano 

Diretor, bem como em Plano de Saneamento Básico; a avaliação da 

eficiência e eficácia das ações programadas para as ações de 

emergências e contingências; e a relação entre as intervenções de 

saneamento e as ações de acompanhamento social e de educação 

ambiental e sanitária, segundo a Lei Estadual 5.032/2007. O item 3 

aborda a questão relativa ao alcance do Plano de Saneamento Básico, 
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conforme o conjunto dos serviços indicados na Lei Federal 

11.445/2007.  

• BLOCO D – Tratamento de Esgotos e Corpos D’Água Receptores: 

registros dos levantamentos no local, a partir de pesquisa e entrevistas.  

Visão geral do sistema de esgotamento sanitário, especificando os 

níveis de tratamento de esgoto das ETE’s do Município, os corpos 

receptores e a existência de programas para sua despoluição; disposição 

dos resíduos sólidos e dos efluentes na ocasião da auditoria.  

• BLOCO E – Estações de Tratamento de Esgotos: registros dos 

levantamentos prévio e no local, a partir do fornecimento de 

documentação, pesquisa e entrevistas. Neste bloco estão elencados 

alguns elementos fundamentais para a gestão de uma ETE, como 

sintetizado a seguir: 

− Identificação da ETE e sua situação naquela data ou período, 

inclusive quanto à existência de passivo ambiental19.  

− Informações acerca da gestão, incluindo levantamento de dados, 

tais como o número de ligações atendidas e volume de esgoto 

tratado. 

− Identificação das diversas unidades que compõem o tratamento de 

esgoto, tais como gradeamento, decantadores, leitos de secagem, 

digestores, filtros, reatores, lagoas etc. 

− Classificação dos corpos receptores, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, que estabelece as diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.   

− Verificação da situação de Licenciamento Ambiental, onde podem 

ser observadas eventuais restrições e exigências. 

                                                 

19 Em termos contábeis, passivo vem a ser as obrigações das empresas com terceiros, sendo que tais 
obrigações, mesmo sem uma cobrança formal ou legal, devem ser reconhecidas. O passivo ambiental 
representa os danos causados ao meio ambiente, representando, assim, a obrigação, a responsabilidade social 
da empresa com aspectos ambientais. (Disponível em:<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=. 
/gestao/index.html&conteudo=./gestao/passivoambiental>. Acesso em: 13 out .2008). 
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− Verificação da obrigatoriedade de realização de auditorias nas 

ETE, analisando o seu cumprimento. 

− Identificação dos diversos elementos que caracterizam o afluente e 

efluente obtida através de análises realizadas por laboratórios 

credenciados, bem como dos parâmetros de eficiência e níveis de 

redução dos elementos fundamentais de avaliação de uma ETE.  

− No item E.7 são identificados alguns tópicos que integram os 

manuais de operação e manutenção das diversas unidades que 

compõe uma ETE, bem como a existência de planos em caso de 

sobrecarga e para emergências, em caso de acidentes. 

− Nos Registros Diversos, item E.8, foram destacados elementos que 

devem ser especialmente observados pelo técnico, vez que estão 

diretamente relacionados à operação da ETE, e influenciam no 

resultado final do tratamento do efluente, bem como informações 

relacionados aos materiais e produtos utilizados na operação da 

ETE. 

− O item 9 aborda de maneira mais genérica, elementos específicos 

para alguns tipos de unidades de tratamento (tanque de aeração, 

filtro biológico, UASB etc), além de outras questões relativas à 

gestão, podendo ser acrescentados novos itens a medida que se faça 

necessária uma análise mais apurada. 
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5. Considerações finais 

Dentro da atual conjuntura sócio-ambiental, torna-se premente a ampliação 

da atuação da Administração Pública Estadual, no controle dos Municípios, no 

que concerne às ações que interferem, direta ou indiretamente, com o meio 

ambiente. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dada sua atribuição 

de controle externo, pode exercer papel preponderante neste sentido. 

Como exemplo concreto pode-se citar as Auditorias no Sistema de Gestão 

Ambiental Municipal, realizadas pela Subsecretaria de Auditoria e Controle de 

Obras e Serviços de Engenharia (SSO) do TCE-RJ, que vêm concorrendo para 

estabelecer uma sistemática que possibilite a avaliação do desempenho das ações 

empreendidas pela Administração Municipal, quanto a aspectos relacionados à 

gestão ambiental. 

Através da presente monografia, pretendeu-se propor uma base para 

normatização da coleta de dados sobre sistemas municipais de esgotamento 

sanitário e estações de tratamento de esgotos, visando o aprofundamento das 

Auditorias no Sistema de Gestão Ambiental Municipal, que por si já representam 

um grande avanço na direção da preservação do meio ambiente. 

Entende-se, no entanto, que esta proposta não esgota as possibilidades de 

levantamento de dados, ou mesmo, não deva se restringir, aos pontos ora 

propostos, podendo servir de referência para ampliação dos aspectos apurados 

pelas auditorias ambientais realizadas pelo TCE-RJ.  

Porém, após a conclusão do trabalho, percebeu-se o quanto o mesmo 

mobilizou discussões e reflexões, entendendo-o como um exercício de percepção 

e análise, valendo registrar o quanto foi gratificante vislumbrar, por vezes, de 

forma idealizada, a superação de alguns paradigmas que norteiam a atuação do 

Tribunal. 
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Se por um lado tem-se a noção de que a implementação de propostas, que 

contrariam princípios arraigados, apresenta alguma dificuldade de concretização, 

por outro, percebe-se a vontade e a necessidade eminente de mudanças, que se não 

forem processadas de dentro para fora, serão exigidas, de fora para dentro. 

Contudo, entende-se que alguns passos já foram dados, como a realização 

do próprio Curso de Especialização em Auditoria de Obras Públicas, voltado a 

servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como a 

elaboração do presente trabalho, que traz à tona mais um exercício na tentativa de 

implementação de mudanças, visando o aprimoramento da atuação desta 

Instituição. 
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APÊNDICE A – Papel de Trabalho Proposto 

LEGENDA: 

<valor>  Entrada de dados 

[metros] Unidade de medida 

{L001} Identificador da lista de seleção (L) 

|a| |b| Seleção auto-excludente. 

 

 

BLOCO A – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A.1. NOME DO MUNICÍPIO: <valor>  

A.2. ÁREA TERRITORIAL: <valor> [km2] 

A.3. POPULAÇÃO: <valor > 

A.4. IDH-M: <valor>  

OBS.: nos quesitos 3 e 4, identificar as fontes de informação e a data (ano) de 
referência. 

 

BLOCO B – ESGOTAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

B.1. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA: 

1. Pública: <valor>  

2. Privada: <valor> 

B.2. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA: 

{L001} 

|a| Todo o Município 

|b| Algumas regiões/distritos. Quais: <descrição>  

B.3. VOLUME TOTAL DE ESGOTO: 

1. Esgoto coletado: <valor>  [metros cúbicos por ano] 

2. Esgoto tratado: <valor>  [metros cúbicos por ano] 

B.4. NÚMERO DE LIGAÇÕES INDIVIDUAIS NA REDE DE ESGOTO (RESIDENCIAIS, 
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS): 
<valor>  

B.5. EXTENSÃO DA REDE COLETORA: 

1. Rede unitária ou mista (coletores de águas pluviais utilizados para transporte de 
esgoto sanitário). Extensão: <valor>  [quilômetros] 

2. Rede separadora (coletores que transportam somente esgoto sanitário). 
Extensão: <valor>  [quilômetros] 

3. Rede condominial (sistemas de coletores particulares ligados à rede pública). 
Extensão: <valor>  [quilômetros] 
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B.6. QUESTÕES DE AVALIAÇÃO: 

1. O município participa de consórcio intermunicipal sobre esgotos sanitários? 
<sim/não> 

Referência: <descrição>  [numero, data de assinatura] 

2. Há registro cadastral das redes implantadas? <sim/não>  

Em caso afirmativo: 

{L002} 

|a| Total 

|b| Parcial (<valor>  [%]) 

3. Quanto da rede de esgotos cadastrada está digitalizada? <valor>  [%] 

4. São realizadas vistorias para identificação de ligações irregulares na rede? 
<sim/não>  

5. Há ações preventivas e/ou repressivas para inibir estas ligações? <sim/não> 

Em caso afirmativo: 

a. Descrever: <texto livre>  

b. Fonte de informação: <nome  e matrícula>  

6. Estão sendo realizadas intervenções para ampliação/melhoria do sistema de 
esgotamento sanitário (nos últimos 2 anos)? <sim/não>  

a. Em caso afirmativo, descrever quais: <texto livre> [deve ser indicado, 
sempre que possível, os processos administrativos ou contratos relacionados] 

7. Os serviços de esgotamento sanitário prestados estão articulados com as demais 
políticas municipais (habitação, proteção ambiental, desenvolvimento urbano e 
regional, combate e erradicação da pobreza, promoção à saúde) – Lei Federal 
11.445/2007? <sim/não> 

8. Existe cobrança pelo serviço de esgotamento? <sim/não>  

9. Existe serviço de atendimento ao público, com registro das reclamações e 
respostas? <sim/não> 

10. O município participa de comitê de bacia hidrográfica (Lei Federal 
9.433/1997)? 
<sim/não> 

 

BLOCO C – PLANO DIRETOR E PLANO DE SANEAMENTO BÁSIC O 

C.1. QUESTÕES DE AVALIAÇÃO: 

1. O Município possui Plano Diretor – Lei Federal 10.257/2001? <sim/não>  

a. Referência (legislação e data): <texto>  

b. Data do início de vigência: <texto>  

2. O Plano Diretor estabelece os objetivos das políticas públicas para esgotamento 
sanitário? 
<sim/não> 

Em caso afirmativo, verificar se foram estabelecidas metas e prazos. 
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3. O Município possui Plano de Saneamento Básico – Lei Federal 11.445/2007? 
<sim/não>  

a. Referência (legislação e data): <texto>  

b. Data do início de vigência: <texto>  

3.1. Alcance do Plano: 

{L003} 

a. Esgotamento sanitário 

b. Abastecimento de água 

c. Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

d. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

4. As intervenções de saneamento estão associadas a ações de acompanhamento 
social e de educação ambiental e sanitária – Lei Estadual 5.032/2007? 
<sim/não>  

 

BLOCO D – TRATAMENTO DE ESGOTOS E CORPOS D’ÁGUA 
RECEPTORES 

D.1. DADOS: 

1. Número de ETE existentes: <valor>  

2. Maior nível (grau) de tratamento de esgotos obtido nas ETE do Município: 

{L004} 

|a| Preliminar 

|b| Primário 

|c| Secundário 

|d| Terciário 

3. Principais corpos d’água receptores:  

{L005} 

a. Rio. Quais: <nome> 

b. Lago/Lagoa. Quais: <nome> 

c. Mar. Quais: <nome> 

d. Baía. Quais: <nome> 

e. Outro. Quais: <texto livre> 

4. Disposição final de esgotos (emissário): 

{L006} 

a. Em rios. Quais: <nome> 

b. No oceano. Quais: <nome> 

c. Não tem. 

D.2. QUESTÕES DE AVALIAÇÃO: 

1. Existem programas de despoluição de corpos d’água? <sim/não> 

2. Há controle e fiscalização de despejo de resíduos domésticos? <sim/não> 
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3. Há controle e fiscalização de despejo de resíduos industriais? <sim/não> 

4. Há controle sobre o destino do lodo gerado nas estações de tratamento de 
esgoto? <sim/não> 

 

BLOCO E – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) 

E.1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO GERAL 

1. Identificação da ETE: <texto livre> 

2. Localização: <texto livre> 

3. Situação: 

{L007} 

|a| Projetada 

|b| Em operação 

|c| Desativada desde <data>  

|d| Licitação das obras de construção. Informar edital: <texto livre> 

|e| Licitação das obras de recuperação. Informar edital: <texto livre>  

|f| Licitação das obras de ampliação. Informar edital: <texto livre>  

|g| Obras em andamento. Informar contrato: <texto livre>  

|h| Obras paralisadas desde <data>  

|i| Obras inacabadas (com indícios de abandono) 

4. Situação do passivo ambiental (no caso de estar desativada ou as obras 
paralisadas ou inacabadas): 

{L008} 

|a|. Não há dados 

|b|. Em fase de levantamento de dados 

|c|. Foi contabilizado, mas não há tratamento 

|d|. Foi contabilizado e está sendo tratado 

E.2. GESTÃO 

1. Nome do órgão ou da empresa (se couber): <texto>  

2. Responsabilidade técnica: 

2.1. Nome: <nome> 

2.2. Formação: <texto>  

2.3. Cargo: <texto>  

3. População atendida: <valor>  [habitantes] 

4. Número de ligações atendidas: <valor>  

5. Volume de esgotos tratado: <valor> [metros cúbicos por dia] 

6. Há previsão orçamentária para operação e manutenção das atividades 
desenvolvidas na ETE? 
<sim/não> 

7. Valor da previsão orçamentária e sua rubrica: <valor/rubrica>  
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E.3. DESENHO DA ESTAÇÃO 

1. Há layout da ETE documentado ou diagramas esquemáticos das unidades? 
<sim/não> 

2. Unidades: 

{L009} 

a. Grade 

b. Caixa de areia 

c. Calha Parshall 

d. Decantador primário 

e. Decantador secundário 

f. Leito de secagem 

g. Lodo ativado 

h. Digestor anaeróbio 

i. Filtro biológico 

j. Reator anaeróbio (UASB/RAFA/DAFA) 

k. Lagoa anaeróbia 

l. Lagoa de estabilização aeróbia facultativa 

m. Lagoa de estabilização aeróbia aerada 

n. Caixa de gordura 

o. Lagoa de maturação 

p. Lagoa mista 

q. Valo de oxidação  

r. Tanque séptico 

s. Tanque Imhoff 

t. Outros. Descrever: <texto livre>  

E.4. CORPO RECEPTOR 

1. Identificação: <texto livre>  

2. Bacia hidrográfica: <texto livre>  

3. Classe (Resolução CONAMA 357/2005): 

{L010} 

|3.1| - Águas Doces: 

{L010.1} 

|a| classe especial (abastecimento p/ consumo humano com desinfecção) 

|b| classe 1 (abastecimento p/ consumo humano após tratamento simplificado) 

|c| classe 2 (abastecimento p/ consumo humano após tratamento convencional) 

|d| classe 3 (abastecimento p/ consumo humano após tratamento convencional ou 
avançado) 

|e| classe 4 (destinadas à navegação; e à harmonia paisagística) 
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|3.2| - Águas Salinas: 

{L010.2} 

|a| classe especial (destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral) 

|b| classe 1(destinadas à recreação de contato primário, conf. Resolução CONAMA no 

274, de 2000) 

|c| classe 2 (destinadas à pesca amadora; e à recreação de contato secundário) 

|d| classe 3 (destinadas à navegação; e à harmonia paisagística) 

|3.3| - Águas Salobras: 

{L010.3} 

|a| classe especial (destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral) 

|b| classe 1 (destinadas à recreação de contato primário, conf. Resolução CONAMA no 

274, de 2000) 

|c| classe 2 (destinadas à pesca amadora; e à recreação de contato secundário) 

|d| classe 3 (destinadas à navegação; e à harmonia paisagística) 

4. Uso a jusante: 

{L011} 

a. Consumo humano 

b. Irrigação 

c. Recreação 

E.5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL (Resolução CONAMA 5/1988 e Resolução 
CONAMA 377/2006) 

1. Tipo de Licença Ambiental: 

{L012} 

|a| Prévia 

|b| Instalação 

|c| Operação 

|d| Única 

2. Número da licença: <número>  

3. Órgão expedidor: <texto>  

4. Data de emissão da licença: <data>  

5. Data de validade da licença: <data>  

6. Situação do processo: 

{L013} 

|a| Licença emitida 

|b| Processo de renovação. Número do processo: <número>  

|c| Em análise pelo órgão ambiental. Número do processo: <número>  

|d| Dispensa 

|e| Solicitada. Número do processo: <número>  
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7. Foi realizado Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - 
EIA/RIMA (Resolução CONAMA 1/1986)? 
<sim/não> 

8. A ETE se enquadra na obrigatoriedade de realização de auditorias ambientais 
(DZ 056, de 21.11.95 – FEEMA)? 
<sim/não> 

9. Está sendo promovido o cumprimento das condições e exigências constantes na 
licença ambiental? 
<sim/não> 

 

E.6. EFICIÊNCIA E MONITORAMENTO 

1. Nível de tratamento declarado: 

{L014} 

|a| Primário 

|b| Secundário 

|c| Terciário 

2. Caracterização da entrada de esgotos – afluente: 

2.1. Laboratório responsável: <texto livre> 

2.2. Análises realizadas pelo laboratório: 

{L015} 

a. Acidez 

b. Alcalinidade Total 

c. pH 

d. Ácido Sulfúrico 

e. Cloretos 

f. DBO5 

g. DQO 

h. Detergentes ou surfactantes 

i. Fósforo Total 

j. Gorduras 

k. Nitrogênio Amoniacal 

l. Sólidos Totais 

m. Temperatura do Esgoto 

n. Sólidos Dissolvidos 

o. Sólidos em Suspensão 

p. Temperatura do ar 

q. Vazão dos esgotos 

3. Caracterização dos efluentes resultantes do tratamento final: 

3.1. Laboratório responsável: <texto livre> 
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3.2. Análises realizadas pelo laboratório: 

{L016} 

a. Toxicidade 

b. Nitrogênio Amoniacal 

c. Temperatura 

d. Fósforo 

e. Sólidos Sedimentáveis 

f. DQO 

g. Óleos e Graxas 

h. Sólidos em Suspensão 

i. DBO5 

j. Coliformes Fecais e Totais 

k. Materiais Flutuantes 

l. pH 

m. Sólidos Totais 

n. Cor e Turbidez 

o. Carga orgânica 

p. OD 

q. Microorganismo 

r. IVL 

s. Alcalinidade 

t. Vazão 

u. Outros. Descrever: <texto livre> 

4. Parâmetros estabelecidos para controle de eficiência e níveis de redução: 

4.1. DBO5: <valor>  [%] 

4.2. Coliformes Fecais e Totais: <valor>  [%] 

4.3. Sólidos em suspensão: <valor>  [%] 

4.4. Bactérias: <valor>  [%] 

4.5. DQO: <valor>  [%] 

4.6. Sólidos sedimentáveis: <valor>  [%] 

4.7. Fósforo Total: <valor>  [%] 

4.8. Sólidos Totais: <valor>  [%] 

4.9. Sólidos Dissolvidos: <valor>  [%] 

4.10. Nitrogênio Total: <valor>  [%] 

5. Qual o destino do lodo gerado na ETE (Resolução CONAMA 375/2006)? 
<texto livre> 

6. Há reuso de água final tratada? 
<sim/não> 
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7. São emitidos relatórios conclusivos das análises laboratoriais, devidamente 
assinado por responsável técnico? 
<sim/não> 

8. O laboratório que realiza as análises é credenciado? 
<sim/não> 

E.7. MANUTENÇÃO E EMERGÊNCIAS 

1. Sobre o Manual de Operação: 

{L017} 

a. Não existe documento 

b. Descreve cada rotina, indicando freqüência e procedimentos 

c. Identifica os problemas operacionais mais freqüentes e procedimentos a 
adotar em cada caso 

d. Descreve os procedimentos de segurança 

e. Indica os modelos das fichas de operação a serem preenchidas pelo 
operador 

2. Há plano contra sobrecargas de trabalho (p.ex. carga orgânica, vazão e 
toxicidade)? 
<sim/não> 

3. Há plano de emergência em caso de acidentes? 
<sim/não> 

4. Existe programa de inspeção e manutenção periódica na ETE? 
<sim/não> 

5. São promovidos ajustes nos procedimentos de operação a partir das análises 
realizadas? 
<sim/não> 

 

E.8. REGISTROS DIVERSOS 

1. Registros documentados: 

{L018} 

a. recebimento de efluentes industriais 

b. recebimento de lixiviados ou chorume  

c. recebimento de lodo proveniente de fossas 

d. quantidades do material removido das grades 

e. quantidades do material removido das caixas de areia 

f. produção de gás no digestor anaeróbio 

g. características do material removido, resultante da secagem do lodo 

h. quantidades do lodo resultante da secagem 

i. inventário dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões gasosas 

j. estocagem, manuseio e utilização de produtos químicos na ETE 

k. estocagem, manuseio e utilização de materiais biológicos patogênicos 
na ETE 
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E.9. QUESTÕES DE AVALIAÇÃO  

1. São realizadas auditorias ambientais voluntárias? 
<sim/não> 

2. O líquido drenado, resultante da secagem do lodo, é encaminhado, diretamente, 
para o corpo receptor? 
<sim/não> 

3. No caso do emprego do lodo ativado: 

3.1. Há registro de análise de Oxigênio Dissolvido (OD) no tanque de aeração? 
<sim/não> 

3.2. Há registro das condições de recirculação do lodo, relacionando o tempo de 
aeração com a concentração de sólidos no tanque? 
<sim/não> 

4. No caso do emprego de filtro biológico : 

4.1. Há registro da carga orgânica recebida por este? 
<sim/não> 

4.2. Há rotina de análises do efluente do filtro biológico? 
<sim/não> 

5. No caso do emprego de UASB/RAFA/DAFA : 

5.1. Há controle de odores? 
<sim/não> 

5.2. Há monitoramento da efetiva separação entre o biogás, o efluente tratado e o 
lodo? 
<sim/não> 

6. Há planos de amostragem e análises visando o monitoramento de quais itens 
relativos às unidades de tratamento: 

{L019} 

a. Afluentes 

b. Efluentes 

c. Emissões gasosas 

d. Resíduos sólidos 

7. Há registro de monitoramento ambiental periódico realizado para os itens 
abaixo: 

{L020} 

a. Efluentes líquidos 

b. Ruídos e vibrações 

c. Resíduos sólidos 

d. Ventilação  

e. Emissões atmosféricas 

f. Odores 

g. Nenhum 
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APÊNDICE B – Compilação de Normas Aplicáveis às 
Auditorias de SGA Municipal no Estado do Rio de Jan eiro 

 

No intuito de formar um acervo sobre a matéria em questão, são 

apresentadas, a seguir, as normas legais e técnicas, em vigência. 

Destacamos, inicialmente, que a atual Carta Magna do Brasil, Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, dispõe de capítulo dedicado 

ao Meio Ambiente (Capítulo VI do Título VIII, Da Ordem Social), estabelecendo, 

dentre mais: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

B.1. Normas Federais 

As leis federais, relacionadas ao controle da poluição, adquiriram maior 

consistência na década de 70, com a criação da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA). 

Destaca-se, a seguir, a legislação em vigor para o objeto em tela: 

Lei nº 6.766, de 19.12.1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 

e dá outras providências. 

Considera, conforme § 6º do art. 2º, no mínimo, para a infra-estrutura básica 

dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de 

interesse social, as chamadas Zonas Habitacionais de Interesse Social (ZHIS) os 

equipamentos urbanos de: 

I - vias de circulação (Incluído pela Lei nº 9.785, 29.01.1999); 

II - escoamento das águas pluviais (Incluído pela Lei nº 9.785, 29.01.1999); 

III - rede para o abastecimento de água potável (Incluído pela Lei nº 9.785, 29.01.1999); 

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar (Incluído 
pela Lei nº 9.785, 29.01.1999). 
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Portaria do Ministério de Estado do Interior (MINTE R) nº 124, de 

20.08.1980. Proíbe o lançamento de substâncias separadas por sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários-lodos em corpos d’ água. 

Lei nº 6.938, de 31.08.1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 

outras providências. 

Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), constitui o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), estruturado pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA), e demais órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública 

Federal Direta ou Indireta órgãos ou entidades estaduais e os órgãos ou entidades 

municipais, responsáveis pela preservação da qualidade ambiental e do 

disciplinamento do uso de recursos ambientais, execução de programas e projetos 

e respectivo controle e fiscalização nas suas áreas de jurisdição, institui, também, 

o Cadastro de Defesa Ambiental. 

Suas diretrizes visam formular normas e planos, destinados a orientar a ação 

dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e 

manutenção do equilíbrio ecológico. 

A PNMA estabeleceu alguns instrumentos no art. 9º, como: 

• Padrões de qualidade ambiental; 

• Avaliação de impactos ambientais; 

• Licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

• Incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 

ambiental; 

• Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 

ambiental. 
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Norma Técnica (PNB) 570, de 1990. Elaboração de projetos hidráulicos – 

sanitários de sistemas de tratamento de esgotos sanitários. 

Lei nº 9.433, de 08.01.1997. Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da 

Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 

dezembro de 1989. 

Lei nº 9.605, de 12.02.1998. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. 

Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 12, de 19.07.2000. Dispõe sobre o 

enquadramento dos corpos d’água em classes segundo os usos preponderantes. 

Lei nº 11.445, de 05.01.2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19.12.1979, nº 8.036, de 

11.05.1990, nº 8.666, de 21.06.1993, nº 8.987, de 13.02.1995; revoga a Lei nº 

6.528, de 11.05.1978; e dá outras providências. 

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico, determina que os serviços públicos de saneamento 

básico deverão ser prestados com base em princípios fundamentais, de onde se 

destacam o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o 

manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente. 

Considera o saneamento básico como um conjunto de serviços, infra-

estruturas e instalações operacionais, definindo o esgotamento sanitário 

constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde 

as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

Determina, no art. 2º, que os serviços de saneamento básico devem ser 

prestados com base em princípios fundamentais, dentre os quais os abaixo 

resumidos: 
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1. Universalização do acesso; 

2. Integralidade, propiciando á população o acesso na conformidade de 

suas necessidades e maximizando a eficácia de ações e resultados; 

3. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente; 

4. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

5. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional; 

6. Eficiência e sustentabilidade econômica; 

7. Utilização de tecnologias apropriadas; 

8. Transparência de ações; 

9. Controle social; 

10. Segurança, qualidade e regularidade; 

11. Integralidade das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos híbridos. 

Define, em seu artigo 4º, que os recursos hídricos não integram os serviços 

públicos de saneamento básico, e que a utilização destes recursos na prestação de 

serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de 

esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos 

da Lei nº 9.433, de 08.01.1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. 

B.1.1. Resoluções CONAMA 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) emitiu resoluções 

para nortear as atividades de planejamento e controle ambiental, como se destaca: 

Resolução CONAMA nº 1, de 23.01.1986. Dispõe sobre critérios básicos e 

diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos, e as 

diretrizes para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como 
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um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dispondo que 

depende de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo RIMA, as atividades 

modificadoras do meio ambiente, dentre elas as obras hidráulicas para exploração 

de recursos hídricos, incluindo-se as obras de saneamento. 

Resolução CONAMA nº 5, de 15.06.1988. Dispõe sobre o licenciamento 

de obras de saneamento básico. 

Regulamenta o licenciamento de obras de saneamento básico; estabelece 

que as obras de saneamento, que possam causar modificações ambientais 

significativas, ficam sujeitas a licenciamento, citando, especificamente, no caso de 

sistemas de esgotos: obras de coletores troncos; interceptores; elevatórias; 

estações de tratamento; emissários e, disposição final; cabendo aos órgãos 

ambientais avaliar a necessidade dos estudos de impacto ambiental, de acordo 

com as modificações ambientais, bem como fixar os critérios que nortearão o 

licenciamento. 

Resolução CONAMA nº 237, de 19.12.1997. Regulamenta os aspectos de 

licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

Revisa os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, 

de maneira a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento 

de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente. Dentre 

os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental e as atividades 

relacionadas, que integram o Anexo 1 da Resolução, estão os elementos do 

sistema de esgotamento sanitário, como interceptores, emissários, estação 

elevatória e tratamento de esgoto sanitário. 

Resolução CONAMA nº 274, de 29.11.2000. Revisa os critérios de 

Balneabilidade em Águas Brasileiras. 

Define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras, classificando as 

águas doces, salobras e salinas, avaliados por parâmetros e indicadores 

específicos, de modo a assegurar as condições de balneabilidade; considerando 

que a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados pelas condições de 

balneabilidade; em virtude da recomendação da Política Nacional do Meio 

Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Plano Nacional 
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de Gerenciamento Costeiro (PNGC), sobre a adoção de sistemáticas de avaliação 

da qualidade ambiental das águas.  

Resolução CONAMA nº 306, de 05.07.2002. Estabelece os requisitos 

mínimos e o termo de referência para a realização de auditorias ambientais. Teve 

o art. 4 e o Anexo II alterado pela Resolução nº 381/2006. 

Resolução CONAMA nº 330, de 25.04.2003. Institui a Câmara Técnica de 

Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. 

Instituiu a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de 

Resíduos, com a finalidade de propor normas de tratamento de esgotos sanitários e 

de coleta e disposição de lixo, normas e padrões para o controle das atividades de 

saneamento básico e resíduos pós-consumo, bem como normas e critérios para o 

licenciamento ambiental de atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Teve 

o art. 2º revogado pela Resolução nº 360/2005. 

Resolução CONAMA nº 357, de 17.03.2005. Correlações: alterada pela 

Resolução CONAMA nº 370/2006 e pela Resolução CONAMA nº 397/2008; 

Revoga a Resolução CONAMA nº 20/1986.  

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências. 

Classifica os corpos d’água em águas doces, salobras e salinas do Território 

Nacional, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, e 

dispõe sobre as diretrizes ambientais para seu enquadramento, estabelecendo as 

condições e padrões de lançamento de efluentes.  

Prevê, também, o conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado 

para subsidiar a proposta de enquadramento, determinando o monitorado 

periódico pelo Poder Público. 

Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, deverão estabelecer a 

carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem 

presentes ou serem formadas nos processos produtivos, através de norma 

específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, para não 
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comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, 

estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água. 

Veda nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Persistentes 

(POP) mencionados na Convenção de Estocolmo, ratificada pelo Decreto 

Legislativo nº 204, de 07.05.2004. 

No art. 44, é definido o prazo máximo de um ano, para complementar as 

condições e padrões de lançamento de efluentes previstos nesta Resolução. Teve o 

art. 44 alterado pela Resolução CONAMA nº 370/2006 e o art. 34 alterado pela 

Resolução CONAMA nº 397/2008. 

Resolução CONAMA nº 370, de 06.04.2006. Prorroga o prazo previsto no 

art. 44 da Resolução CONAMA nº 357, para 18 de março de 2007. 

Resolução CONAMA nº 375, de 29.08.2006. Define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 

tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

Estabelece critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto 

gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, 

visando benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao ambiente. 

Seus anexos tratam de diversos processos, critérios, roteiros e modelos, tais como: 

critérios para as análises de lodo de esgoto ou produto derivado e solo e 

apresentação dos resultados; e modelo de declaração a ser encaminhada pela 

unidade de gerenciamento de lodo de esgoto ou produto derivado, ao proprietário 

e ao arrendatário ou administrador da área de aplicação do lodo de esgoto ou 

produto derivado. 

Resolução CONAMA nº 377, de 09.10.2006. Dispõe sobre licenciamento 

ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário. 

Estabelece que ficam sujeitos a procedimentos simplificados de licenciamento 

ambiental as unidades de transporte e de tratamento de esgoto sanitário, separada ou 

conjuntamente, de pequeno e médio porte, dispondo a respeito da emissão de Licença 

Ambiental Única de Instalação e Operação-LIO. 

Resolução CONAMA nº 380, de 31.10.2006. Retifica a Resolução 

CONAMA nº 375/2006 - Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de 
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lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus 

produtos derivados, e dá outras providências. 

Altera o Anexo I, da Resolução CONAMA nº 375/2006, visando definir 

critérios para a verificação da aceitabilidade do processo de tratamento adotado 

para o lodo de esgoto ou produto derivado quanto à redução do potencial de 

disseminação de doenças por meio de vetores (ex. moscas, roedores, mosquitos). 

Resolução CONAMA nº 381, de 14.12.2006. Altera dispositivos da 

Resolução CONAMA nº 306/2002 e o Anexo II, que dispõe sobre os requisitos 

mínimos para a realização de auditoria ambiental. 

Resolução CONAMA nº 397, de 03.04. 2008. Altera o inciso II do § 4º  e a 

Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 da Resolução CONAMA nº 357/2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

B.1.2. Normas da ABNT 

Devem ser consideradas as Normas Brasileiras (NBR) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo como objeto o esgoto, os efluentes 

líquidos, a água, dentre outros relacionados às questões do saneamento, em 

especial, dos sistemas de esgotamento sanitário, apresentadas na listagem, não 

exaustiva, a seguir: 

NBR 9648:1986. Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário. 

NBR 9649:1986. Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 

NBR 9800:1987. Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais 

no sistema coletor público de esgoto sanitário. 

NBR 9814:1987. Execução de rede coletora de esgoto sanitário. 

NBR 9897:1987. Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores – Procedimento.  

NBR 9898:1987. Preservação e técnicas de amostragem de efluentes 

líquidos e corpos receptores – Procedimento.  
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NBR 10357:1988. Águas – Determinação da Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) – Métodos de refluxo aberto, refluxo fechado – titulométrico e 

refluxo fechado colorimétrico – Método de ensaio.  

NBR 10559:1988. Águas – Determinação de oxigênio dissolvido – Método 

iodométrico de Winkler e suas modificações – Método de ensaio.  

NBR 10739:1989. Água – Determinação de oxigênio consumido – Método 

do permanganato de potássio - Método de ensaio. 

NBR 11958:1989. Água – Determinação de oxigênio dissolvido – Método 

do eletrodo de membrana - Método de ensaio.  

NBR 12207:1989. Projeto de interceptores de esgoto sanitário. 

NBR 11174:1990. Armazenamento de resíduos classe 2 – Não inertes e 3 –

Inertes – procedimento. 

NBR 12208:1992.  Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 

NBR 12209:1992. Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 

NBR 12587:1992. Cadastro de Sistema de Esgotamento Sanitário. 

NBR 12614:1992. Águas – Determinação da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) – Método de incubação (20ºC, 5 dias) – Método de ensaio.  

NBR 7229:1993. Construção e instalação de fossas sépticas e disposição 

dos efluentes finais. 

NBR 9896:1993. Glossário de poluição das águas – Terminologia. 

NBR 13035:1993. Planejamento e instalação de laboratórios para análises e 

controle de águas – Procedimento. 

Fixa condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de efluentes e lodo 

sedimentado. Tem por objetivo preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o 

conforto e a segurança dos habitantes de áreas servidas por estes sistemas. 

NBR 13042:1995. Caracterização de cargas poluidoras em efluentes 

líquidos industriais e domésticos – Procedimento.  
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NBR 13403:1995. Medição de vazão em efluentes líquidos e corpos 

receptores – Escoamento livre – Procedimento.  

NBR 13969:1997. Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação. 

NBR 8160:1999. Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução. 

NBR 12713:2004. Tanques sépticos – unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e 

operação. 

B.2. Normas Estaduais (RJ) 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 (CERJ/1989).  

O art. 263 autoriza a criação do Fundo Estadual de Conservação Ambiental 

e Desenvolvimento Urbano (FECAM), destinado à implementação de programas 

e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente, bem como de 

desenvolvimento urbano. O § 3° inclui a implantação de sistema de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos nos programas e projetos ambientais. 

O art. 277 determina que “Os lançamentos finais dos sistemas públicos e 

particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser precedidos, no mínimo, de 

tratamento primário completo, na forma da lei”. 

Esta determinação deve ser observada nos estudos de Planos Diretores, 

considerando que no § 1º do predito artigo dispõe que “fica vedada a implantação 

de sistemas de coleta conjunta de águas pluviais e esgotos domésticos ou 

industriais”. 

Quanto às normas infraconstitucionais, cabe a Comissão Estadual de 

Controle Ambiental (CECA), vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA) e à Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), a 

implantação do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

A CECA tem atribuição de determinar a expedição de licenças ambientais e 

aplicar penalidades cabíveis aos infratores da legislação de controle ambiental. 
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Decide, em última instância, nos casos em que órgãos ambientais e de fiscalização 

estaduais concedem licença, multam ou embargam determinado 

empreendimento20. 

Tem como objetivo coordenar, supervisionar e controlar o uso racional do 

meio ambiente no Rio de Janeiro, sendo de sua competência implementar, 

mediante regulamentação, representada por deliberações públicas, as diretrizes 

gerais e específicas da Política Estadual de Controle Ambiental, assim como 

emitir, na forma do disposto no Decreto-Lei n° 1.633, de 21.12.1977, as 

instruções, normas, diretrizes e outros atos complementares, necessários ao 

perfeito funcionamento do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras 

(SLAP).  

Ressalta-se o Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos (Procon 

Água), instrumento de gestão, através do qual os responsáveis pelas atividades 

poluidoras informam, regularmente, à FEEMA, as características qualitativas e 

quantitativas de seus efluentes líquidos, com a apresentação do Relatório de 

Acompanhamento de Efluentes Líquidos (ERA). Este instrumento integra o 

SLAP. 

DZ-205.R-5. Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos 

de Origem Industrial, aprovada pela Deliberação CECA nº 2491, de 05.10.1991.  

DZ-215.R-4. Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em 

efluentes líquidos de origem sanitária, aprovada pela Deliberação CECA/CN n° 

4.886, de 25.09.2007. 

Objetiva estabelecer exigências para redução de carga biodegradável de 

origem sanitária, através do controle da poluição das águas, como parte integrante 

do SLAP. 

Ressalta-se que sua abrangência inclui as atividades não industriais tais 

como loteamentos, centros comerciais, edifícios públicos, estabelecimentos de 

serviços de saúde, escolas, hotéis, hipermercados, portos, aeroportos, sistemas de 

                                                 

20 FEEMA. A FEEMA . Disponível em: <http://www.feema.rj.gov.br/ a-feema.asp?cat=5>. Acesso em: 30 set 
.2008. 
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tratamento de esgotos sanitários e ETE de Concessionárias de Serviços de 

Esgotos, dentre outros. 

Prevê que poderão ser criadas exigências para a compatibilização dos 

lançamentos com os critérios e padrões de qualidade de água estabelecidos para o 

corpo receptor, segundo seus usos benéficos (DZ-101) ou segundo classes que 

agrupam determinados usos preponderantes (Resoluções CONAMA nº 274/2000 

e n° 357/2005). Devendo ser relacionados a limites e condições estabelecidas na 

legislação em vigor, para os seguintes elementos: teor de oxigênio, pH, ausência 

de cor, valores máximos de poluentes e outras características associadas ao 

impacto de esgotos e outros efluentes sobre os ecossistemas aquáticos. 

Tem como objetivo estabelecer critérios para apresentação de projetos para 

tratamento de efluentes líquidos de atividades poluidoras, como parte integrante 

do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

DZ-703.R-4. Diretriz de roteiros para apresentação de projetos para 

tratamento de efluentes líquidos, aprovada pela Deliberação CECA nº 19, de 

16.02.1978.  

DZ-942.R-7. Diretriz de Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos – 

Procon Água, estabelece as normas do programa, aprovada pela Deliberação 

CECA nº 1.995, de 10.10.1990. 

DZ-1.310. Diretriz de implantação do Sistema de Manifesto de Resíduos 

Industriais, aprovada pela Deliberação CECA nº 681, de 11.07.1985.  

DZ-1.311. Diretriz de destinação de resíduos, aprovada pela Deliberação 

CECA nº 3.326, de 29.12.1994.  

NT-202.R-10. Norma Técnica para definição de Critérios e Padrões para 

Lançamento de Efluentes Líquidos, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.007, de 

04.12.1986.  

NT-213.R-4. Norma Técnica para definição de Critérios e Padrões para 

Controle da Toxicidade em Efluentes Líquidos Industriais, aprovada pela 

Deliberação CECA nº 1.948, de 04.09.1990. 
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NT-943. Norma Técnica para Programa de Autocontrole – Procon – 

Freqüência de medições, coleta de amostras e análises, aprovada pela Deliberação 

CECA nº 44, de 01.02.1979. 

IT-102. Instrução Técnica para Arquivo de Dados e Metodologia de 

Codificação de Sistemas Receptores de Esgotos Sanitários e Despejos Industriais, 

de 04.02.1987. 

IT-953. Instrução Técnica para Regulamentar as Publicações das Licenças 

Obrigatórias dentro do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, 

aprovada pela Deliberação CECA nº 1.174, de 19.10.1987. 

IT-1835.R-1. Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistemas 

de tratamento de esgotos sanitários, aprovada pela Deliberação CECA nº 2.237, 

de 28.05.1991. 

Tem como objetivo orientar a apresentação de projetos de sistemas de 

tratamento de esgoto sanitário para a concessão de Licença de Instalação, 

determinando que no Projeto do sistema de tratamento provisório, deve conter as 

plantas e memoriais descritivos e de cálculo, de modo a atender a PNB 570 ou 

NBR 7229, ambas editadas pela ABNT, incluindo os pontos de descarga dos 

esgotos sanitários assinalados em planta, indicando o corpo receptor, constando 

“Declaração de Possibilidade de Esgotamento (DPE) fornecida pela CEDAE”, 

dentre outras exigências. 

Além do memorial de cálculo do dimensionamento hidráulico do sistema e 

seus parâmetros, destacam-se as exigências mínimas para o memorial descritivo e 

o manual de operação e manutenção. 

Deliberação CECA nº 707, de 12.09.1985. Institui, junto à FEEMA, o 

sistema de credenciamento de laboratórios particulares, destinados à realização de 

análises químicas e biológicas de interesse para o controle da qualidade ambiental 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Deliberação CECA nº 1.344, de 22.08.1988. Regulamenta a realização de 

audiências públicas como parte do processo de licenciamento de atividades 

poluidoras, sujeito à apresentação de EIA/RIMA. 
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Deliberação CECA nº 4.149, de 21.03.2002. Regulamenta os casos e as 

condições em que podem ocorrer averbação nas Licenças Ambientais Prévia, de 

Instalação e de Operação (LP, LI, LO), no Certificado de Credenciamento de 

Laboratório (CCL) e nos Certificados de Registros (CRV, CRA, CRH), expedidos 

pela FEEMA.  

JN-203. Justificativa Técnica da NT-202 – Critérios e padrões de 

lançamento de efluentes líquidos, de 07.10.1986. 

JN-944. Justificativa Técnica da NT-943 – Programa de Autocontrole – 

Procon – Freqüência de medições, coleta de amostras a análises, de 03.01.1979. 

DG-131. Anexo ao Decreto nº 553, de 16.01.1976 – Regulamento dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do 

Rio de Janeiro, de 05.06.1984. 

MF-405. Método de determinação do Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes totais e fecais em amostras de corpos d’água ou de efluentes de 

estações de tratamento de esgotos pela técnica dos tubos múltiplos, de 01.06.1988. 

Decreto-Lei nº 134, de 16.06.1975. Dispõe sobre a prevenção da Poluição 

do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Define poluição como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente. 

Determina, no art. 2º, que os resíduos líquidos, sólidos, gasosos ou em 

qualquer estado de agregação da matéria, provenientes de atividades exercidas no 

Estado do Rio de Janeiro, só poderão ser lançados em águas interiores ou 

costeiras, superficiais ou subterrâneas ou à atmosfera ou ao solo, inclusive na rede 

pública de esgotos, se não causarem ou tenderem causar a poluição. 

Condiciona estes lançamentos a autorização da CECA, instruída por parecer 

técnico da FEEMA. 

Decreto-Lei n° 1.633, de 21.12.1977. Regulamenta, em parte, o Decreto-

Lei nº 134, de 16.06.1975, e institui o Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras. 
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Institui o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, em 

consonância com o Decreto-Lei nº 134/1975. 

Disciplina a implantação, pela CECA e pela FEEMA, e funcionamento de 

qualquer equipamento ou atividade que forem considerados poluidores ou 

potencialmente poluidores, bem como qualquer equipamento e combate à 

poluição do meio ambiente, no Estado do Rio de Janeiro, através dos instrumentos 

de controle do SLAP: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e a Licença 

de Operação (LO). 

Decreto n° 40.793, de 05.06.2007. Disciplina o procedimento de 

descentralização da fiscalização e do licenciamento ambiental mediante a 

celebração de convênios com municípios do Estado do Rio de Janeiro que 

possuam órgão/entidades ambientais devidamente estruturado e equipado. 

Lei nº 1.356, de 03.10.1988. Dispõe sobre os procedimentos vinculados à 

elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. 

Determina a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) a serem submetidos à 

aprovação da CECA, o licenciamento da implantação e da ampliação de diversas 

instalações e/ou atividades, donde destacamos emissários submarinos de esgotos 

sanitários ou industriais. 

Lei nº 2.661, de 27.12.1996. Regulamenta o disposto no art. 274 (atual 277) 

da CERJ/1989 no que se refere à exigência de níveis mínimos de tratamento de 

esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água e dá outras 

providências. 

Definido o tratamento primário completo de esgotos sanitários como a 

separação e a remoção de sólidos em suspensão, tanto sedimentáveis quanto 

flutuantes, seguida de seu processamento e disposição adequada, e assegurar 

eficiências mínimas de remoção de demanda bioquímica de oxigênio, para 

lançamento de esgotos sanitários em corpos d’água. 

Proíbe o lançamento, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, de 

substâncias separadas por sistemas de tratamento de esgotos sanitários, lodos, em 

quaisquer corpos de água, devendo ser estabilizadas, de modo a permitir sua 

disposição final sem oferecer riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 
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Fica a cargo do órgão estadual competente, estabelecer condições limites 

para as substâncias poluentes e para as características físicas dos efluentes 

lançados em sistemas públicos de coleta de esgotos, por categoria de 

estabelecimento e tipo de efluentes, destacando que os efluentes de hospitais, 

laboratórios, clínicas e estabelecimentos similares, em áreas que não disponham 

de sistema público de tratamento, deverão sofrer tratamento especial na origem, 

que impossibilite a contaminação dos corpos receptores por organismos 

patogênicos. 

Prevê que os municípios que possuam população igual ou superior a 20.000 

habitantes, deverão elaborar e aprovar, no órgão estadual competente, um plano 

de coleta, transporte, tratamento e disposição de seus efluentes e resíduos (lodo 

orgânico) de esgotos sanitários. 

Lei nº 4.692 de 29.12.2005. Modifica a Lei nº 2.661, de 27.12.1996. 

Acresce parágrafo único no art. 1º, estabelecendo que “no caso de lançamento de 

esgoto sanitário em alto mar, através de emissários submarinos, deverá ser 

assegurado que a carga poluidora lançada no ponto de disposição final no mar 

deverá ser inferior, em quaisquer valores, àquela gerada pela vazão final 

estabelecida no projeto do emissário submarino, levando em conta as normas de 

tratamento primário completo estabelecidas pelo caput do presente artigo e pelo 

disposto”. 

Lei nº 5.032, de 22.05.2007. Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

acompanhamento social, da educação ambiental e sanitária nas intervenções de 

saneamento, em áreas urbanas do Estado do Rio de Janeiro. 

Estabelece diretrizes e normas para o acompanhamento social e a educação 

ambiental e sanitária nas intervenções de saneamento, em áreas urbanas do Estado 

do Rio de Janeiro, considerando-se as intervenções de saneamento as obras de 

implantação ou ampliação de redes de água e de sistemas de coleta, tratamento e 

disposição final de esgotamento sanitário e o destino final do resíduo sólido (lixo). 

B.3. Normas específicas sobre Auditorias Ambientais  

Lei Estadual nº 1.898, de 26.11.1991. Dispõe sobre a realização de 

auditorias ambientais. 
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Determina a realização de auditoria ambiental para avaliações e estudos 

destinados a verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de 

degradação ambiental provocados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas; 

as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de 

controle de poluição; as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente 

e proteger a saúde humana; a capacitação dos responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do 

meio ambiente e da saúde dos trabalhadores. 

Também determina que deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias 

ambientais periódicas anuais as empresas ou atividades de elevado potencial 

poluidor, onde destacamos as instalações de tratamento e os sistemas de 

disposição final de esgotos domésticos, observando que a documentação 

relacionada às auditorias ambientais, incluindo as diretrizes específicas e o 

currículo dos técnicos responsáveis por sua realização, deverá ficar acessível à 

consulta pública. 

O intervalo máximo entre auditorias ambientais periódicas está previsto que 

será de um ano. 

Decreto n° 21.470-A, de 05.06.1995. Regulamenta a Lei nº 1.898, de 

26.11.1991. Determina que a Auditoria Ambiental passa a integrar o SLAP, 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 134/1975. 

Destaca-se o art. 3º que define que mediante proposta da FEEMA, a CECA 

poderá dispensar da realização periódica de Auditoria Ambiental as instalações de 

tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos domésticos, bem como as 

indústrias químicas e metalúrgicas. 

Lei Estadual nº 3.341, de 29.12.1999. Altera o art. 10 da Lei 1.898/1991, 

que dispõe sobre auditorias ambientais. 

Portaria Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 319, de 15.08.2003. 

Estabelece os requisitos mínimos quanto ao credenciamento, registro, certificação, 

qualificação, habilitação, experiência e treinamento profissional de auditores 

ambientais para execução de auditorias ambientais que especifica. 

DZ-056.R-2. Diretriz para a realização de auditoria ambiental, aprovada 

pela Deliberação CECA nº 3.427, de 14.11.1995. 
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Deliberação CECA nº 2.555, de 26.11.1991. Regulamenta a realização de 

auditorias públicas, como parte do processo de licenciamento de atividades 

poluidoras sujeitas à apresentação de EIA-RIMA. 

Deliberação CECA/CN nº 3.563, de 31.10.1996. Complementa a 

deliberação CECA/CN nº 3.427, de 14.11.1995. 

Resolução CONAMA nº 306, de 05.07.2002. Estabelece os requisitos 

mínimos e os termos de referência para a realização de auditorias ambientais. 

NBR ISO 14001/2004. Sistemas de Gestão Ambiental – Especificações e 

diretrizes para uso (revisão realizada em 2004). 

NBR ISO 14004/2004. Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes gerais 

sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio (revisão realizada em 2004). 

NBR ISO 14015/2003. Avaliação ambientais de localidade e organizações. 

NBR ISO 14031/2004. Avaliação de desempenho ambiental – diretrizes. 

NBR ISO 19011/2002. Guias sobre auditores da qualidade e do meio 

ambiente – substitui as normas ISO 14010, 11 e 12. 

Lei Estadual nº 4.556, de 06.06.2005. Cria, estrutura, dispõe sobre o 

funcionamento da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do 

Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA), que tem por finalidade exercer o poder 

regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e 

permissões de serviços públicos concedidos, destacando a área de serviços de 

esgoto sanitário e industrial e de abastecimento de água e de coleta e disposição 

de resíduos sólidos prestados pelas empresas outorgadas, concessionárias e 

permissionárias, por serviços autônomos dos municípios, estes, respeitados os 

limites de autonomia municipal, mediante convênios. 
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ANEXO A – Principais Sistemas de Tratamento de Esgo tos 

Fonte: Von Sperling (2005, p. 255-257).  
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