
O futuro da inovação está aqui.
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Despoluição de águas contaminadas
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Dados institucionais

Canal das Tachas



O Canal das Tachas interliga importantes sistemas ecológicos
como a Lagoinha, situada no Parque Natural Municipal Chico
Mendes, e a Lagoa de Marapendi, situada no Parque Natural
Municipal de Marapendi, e corresponde a um importante e
valioso corpo hídrico do município do Rio de Janeiro, que
encontra-se em situação crítica em termos de qualidade de água.
O sistema de esgotamento sanitário, o adensamento populacional
em seu entorno e a falta de controle no descarte de resíduos
sólidos comprometem e afetam drasticamente sua preservação.
Seu curso sofre com o assoreamento total em vários trechos e
também com a propagação acelerada de plantas aquáticas
(macrófitas) que se reproduzem em ambiente anaeróbico.
Natureza e população convivem diariamente com um cenário
desolador, que favorece abruptamente a proliferação de doenças e
extinção de espécies de sua fauna e flora. O odor extremamente
forte agrava ainda mais a paisagem ao afetar mais um de nossos
sentidos, e pode ser percebido no ponto de lançamento que segue
para o mar, quilômetros a frente.

Apresentação



Dados históricos

Parâmetros TX0100¹
Padrão² Resultado

Cor (uCor) 75 35
Condutividade  (umho/cm) - 950
N. Kjeldahl (mgN/l) - 14
N. Nitrito (mgN/l) 1,0 0,01
N. Nitrato (mgN/l) 10,0 <0,01
Nitrogênio Total (mg/l) - 14,01
N. Amoniacal (mg/l) 3,7 7,8
OD (mg/l) 5 0
DBO (mg/l) 5 130
DQO (mg/l) - 370
pH 6 a 9 7,2
RNFT (mg/l) - 40
RFT (mg/l) 500 620
Ortofosfato Dis. (mg/l) - 2,6
Fósforo Total (mg/l) 0,05 3,0
Coliformes fecais (NMP/100 ml) 1.000 5.400.000

(1) Estação de amostragem – 23° 01’ 30” S e 43° 28’ 31”O

(2) Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces, classe 2.

Fonte: Relatório de Avaliação de Qualidade de Águas
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) de 08/04/2015

Tabela 1 – Canal das Tachas (montante da Lagoinha)
23/06/2009

Obs.: Valores em destaque fora do padrão.



Dados históricos
(1) Estações de amostragem:

(2) Resolução CONAMA 357/2005
para águas salobras, classe 1.

Fonte: Relatório de Avaliação de Qualidade de Águas
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) de 08/04/2015

Tabela 2 – Canal das Tachas ( jusante da Lagoinha)
Março/2015

Parâmetros
24/03/2015 31/03/2015

Padrão²
TX0200 TX0300 TX0400 TX0500 TX0200 TX0300 TX0400 TX0500

Temperatura (°C) 22 22 21 22 24 23 23 23
Temperatura Ar (°C) 27 27 27 27 28 28 28 29
Coliformes termotolerantes (NMP/100ml) >160.000 >160.000 >160.000 >160.000 >160.000 >160.000 >160.000 >160.000 1.000
DBO (mg/l) 40 20 50 70 20 30 40 60
DQO (mg/l) 83 81 86 81 141 131 114 305
Fenóis totais (mg/l) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Cádmio total  (mg/l) 0,006 0,006 0,005 0,006 0,005
Cobre dissolvido  (mg/l) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005
Níquel total (mg/l) 0,03 0,03 0,02 0,03 0,025
Chumbo total (mg/l) 0,09 0,09 0,06 0,09 0,01
Mercúrio total (mg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
Cromo total (g/l) 0,004 0,004 0,004 0,006 0,05
Zinco total (mg/l) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,09
Ferro total (mg/l) 0,2 0,2 0,2 0,2
Nitrato (mgN/l) 0,4
Nitrito (mgN/l) 0,07
Nitrogênio Amoniacal total (mg/l) 16 19 18 22 20 16 145 15 0,4
Orto-fosfato dissolvido (mg/l)
Fósforo total (mg/l) 0,88 0,96 1,00 0,86 2,16 2,43 2,82 2,37 0,12

Dureza total (mg CaCO3/l)
Turbidez 34 36 32 36 177 162 148 133
OD (mg/l) 0 0 0 0 0 0 0 0 >5,0
pH 7,1 7,0 6,9 6,2 7,3 7,3 7,2 7,0 6,5 a 9,5
Condutividade (µS/cm) 1443,0 1.415 1.454 1.494 1731 1.688 1.871 2.149
Salinidade 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1

Alcalinidade total  (mg CaCO3/l) 160 160 170 160 190 190 190 190

TX0200 23° 01' 30" S
43° 28' 31" O

TX0300 23° 1' 23.18" S
43° 27' 37.56" O

TX0400 23° 1' 17.53" S
43° 27' 15.16" O

TX0500 23° 1' 14.14" S
43° 27' 1.93" O

Obs.: Valores em destaque fora do padrão.



A constatação

Toda a extensão deste sistema hídrico encontra-se em ritmo cada vez
mais acelerado de degradação, diante da realidade na qual está
inserido.
A baixíssima vazão do Canal das Tachas a montante da Lagoinha,
com todo seu volume inicial praticamente parado, recebe
contribuições somente dos esgotos dos condomínio de seu entorno. A
jusante da Lagoinha, onde uma grande comunidade e demais
populações do entorno contribuem com a vazão de lançamento de
seus esgotos, é possível observar pequeno fluxo que se propaga a
partir da estação elevatória da região.
Os parâmetros apresentados com mais de 12 anos a montante da
Lagoinha e há mais de 6 anos a jusante da mesma, demonstram o
quão crítica já é a situação no local e a velocidade de sua degradação,
o que afeta diretamente dois grandes Parques Naturais Municipais,
além do próprio litoral.
Felizmente, este sistema hídrico pode vir a tornar-se referência para
toda a cidade, que conta agora com uma oportunidade de sanar este
cenário e promover a preservação do local com a OXCLOR.



A OXCLOR realizou coletas do efluente bruto (água bruta do Canal das
Tachas), para verificação das condições atuais do local e realização de
ensaios para fins de dimensionamento do tratamento a ser
considerado para o local, através da aplicação de seu AGENTE DE
TRATAMENTO, POLI ÓXIDO DE CLORO E SILÍCIO.

A partir destes ensaios a equipe da OXCLOR estabeleceu a estratégia de
tratamento aplicável ao local, de forma a viabilizar alterações positivas
no mais curto prazo possível, sem prejuízos à população e à fauna e
flora locais.

Procedimentos



Parâmetros analisados

- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) Total;
- Demanda Química de Oxigênio (DQO) Total;
- Oxigênio Dissolvido (OD), em mg/L;
- Unidade de pH (pH);
- Turbidez (NTU);
- CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA

• Coliformes Fecais,
• Coliformes Totais,
• Bactérias Heterotróficas.

Observação: As definições dos parâmetros analisados pelo laboratório
estão no ANEXO I deste relatório.



RESOLUÇÃO CONAMA N° 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005

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 disponibiliza outras providências.

E,

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e

altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio

Ambiente - CONAMA.

2021

NORMAS DE REFERÊNCIA
PARA O TESTE



- Os resultados encontrados evidenciam de um modo geral uma baixa

qualidade de água no Canal das Tachas. Observa-se parâmetros

tipicamente indicadores de deficiência em infraestrutura sanitaria,

como DBO, Nitrogênio, Oxigênio Dissolvido e Coliformes fecais, se

apresentaram todos e desacordo com os padrões preconizados na

Resolução CONAMA 357/2005.

- Oxigênio dissolvido apresentou valores anóxicos (0,0 mg/L) em

todas as campanhas, demonstrando o estado crítico em que se

encontra o ecossistema do local.

- As principais causas para baixa qualidade de água são os

lançamentos de esgoto in natura de forma difusa ou pelas galerias de

drenagem pluvial, além do assoreamento do canal, que diminui a

lâmina d’água e reduz a renovação de suas águas.

2021

INFORMAÇÕES DO INEA 2015

Fonte: Relatório de Avaliação de Qualidade de Águas
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) de 08/04/2015



2021

Art. 15°. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1

previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte:

I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam

removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais;

II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a

Resolução CONAMA n° 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de

1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis)

amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. A E. coli poderá ser

determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites

estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L;

IV - turbidez: até 100 UNT;

V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2;

VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2;

VII - clorofila a: até 30 ìg/L;

VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e,

IX - fósforo total:

a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e,

b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e

tributários diretos de ambiente lêntico.

DADOS INFORMATIVOS



RESULTADO DAS ANÁLISES APÓS TRATAMENTO
A tabela abaixo nos informa os valores encontrados no EFLUENTE BRUTO (ou seja,
retirado do Canal das Tachas para tratamento) e EFLUENTE TRATADO, com uma
solução de POLI ÓXIDO DE CLORO E SILÍCIO em uma concentração de produção de
10.000 ppm.
Foi aplicado para tratamento a quantidade percentual de 6% (seis por cento) de POLI
ÓXIDO DE CLORO E SILÍCIO em efluente bruto.

Parâmetros Resultados 
Efluente Bruto

Resultados Efluente 
Tratado com 

OXCLOR
Padrão¹

pH 7,4 6,1 6 a 9

TOC - Carbono orgânico total (mg/L) 16,400 20,100 -

Cor verdadeira (uC) 507 400 75

DBO (mg/L O2) 34 < 1 5

OD (mg/L) 8,30 8,90 > 5

Temperatura (°C) 23,9 22,6 -

Turbidez (NTU) 29,60 49,90 100

Contagem Escherichia coli (NMP/100mL) > 160.000.000 < 1,8 1.000

Contagem de bactérias heterotróficas  (UFC/mL) 370.000 < 1 400

Contagem de Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) > 160.000.000 < 1,8 1.000

Contagem de coliformes totais (NMP/100mL) > 160.000.000 < 1,8 1.000

DQO (mg/L) 123,44 124,42 370
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RESULTADO DAS ANÁLISES
APÓS TRATAMENTO
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Uma causa nobre em sinergia com a OXCLOR
Há muito tempo, ocorre um grande esforço na busca por uma solução correta e
digna para o problema do Canal das Tachas. O Vereador Carlo Caiado está a frente
deste movimento, num empenho contínuo pela busca de melhorias para a região,
denunciando e cobrando ações adequadas contra as transgressões e violações que
causam tantos danos à população e ao meio ambiente, e querendo contribuir o
tempo todo com uma transformação saudável da situação atual.



OBJETIVOS DA OXCLOR
A OXCLOR, tem como objetivo maior promover a transformação 
do CANAL DAS TACHAS, e PRINCIPALMENTE, de todo sistema 
interligado por este canal, que compreende a LAGOINHA e a 
LAGOA DE MARAPENDI, enquadrando-os num sistema hídrico de 
ÁGUAS DOCES CLASSE II, em concordância com a RESOLUÇÃO 
CONAMA 357/2005, e ainda, atingir o critério de águas próprias 
de acordo com o padrão de balneabilidade para recreação de 
contato primário, com nível definido pela RESOLUÇÃO CONAMA 
274/2000.

ÁGUAS DOCES CLASSE II possuem águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, de acordo com a Resolução CONAMA n°274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa ter contato 
direto; e
e) à aquicultura e à atividade de pesca.



A estratégia de tratamento considerou a subdivisão de todo sistema
hídrico em três zonas de tratamento distintas. Cada uma delas, levou em
consideração as peculiaridades de carga, vazão, afluxos e densidade
populacional, o que demanda ações estratégicas diferenciadas.

E



Características:
- Ambiente lêntico;
- Fluxo proveniente de galerias alimentadas pelos condomínios do

entorno;
- Elevadíssima quantidade de plantas aquáticas (macrófitas), as gigogas,

que revelam alto nível de poluição no local.

As características dessa região delimitada pela OXCLOR, com
aproximadamente 900 m de extensão e volume estimado em torno de
15.000 m³,↨ apontam para a necessidade de um tratamento inicial de
choque, para promover a alteração imediata de todo ambiente, que prevê
entre outros:
• Adequação dos índices de DBO
• Redução drástica do mal cheiro e odores indesejáveis
• Redução drástica de coliformes fecais termo tolerantes, bactérias

heterotróficas e Escherichia coli.

Uma vez aplicado o tratamento de choque no local, será incluído um
ponto de dosagem constante para manutenção do sistema, o qual será
ajustado mediante variações das características dos efluentes lançados
nesta região do sistema hídrico.

E
Zona 1



Características:
- Baixa vazão;
- Fluxo difuso proveniente de comunidade e da Zona 1;
- Presença de plantas aquáticas (macrófitas), as gigogas, que revelam alto

nível de poluição no local.

Para esta área do sistema hídrico, com aproximadamente 1100 m de
extensão e volume estimado em torno de 4.000 m³,↨ dada à proximidade
com a comunidade do entorno, a OXCLOR considera que três pontos de
todo o trecho deverão receber sistema de dosagem OXCLOR contínuo, que
será ajustado de acordo com as variações identificadas nos efluentes
lançados no local. Também será avaliada a possibilidade de um
tratamento de choque inicial no início do trecho da Zona 2.
Resultados esperados:
• Adequação dos índices de DBO
• Redução drástica do mal cheiro e odores indesejáveis
• Redução drástica de coliformes fecais termo tolerantes, bactérias

heterotróficas e Escherichia coli.

E
Zona 2



Características:
- Baixa vazão;
- Fluxo difuso proveniente de comunidade e da Zona 2;
- Presença de plantas aquáticas (macrófitas), as gigogas, que revelam alto

nível de poluição no local.

Este corresponde ao mais extenso trecho de tratamento delimitado pela
OXCLOR, com aproximadamente 1700 m de extensão e volume estimado
em torno de 40.000 m³.↨O início do trecho da Zona 3 também passará por
um tratamento de choque inicial, na área de vegetação, e contará com
mais três pontos de dosagem contínua, distribuídos em áreas específicas
do percurso, definidas em consequência da taxa de lançamento de
efluentes, vazão e densidade populacional. Os resultados iniciais
esperados também preveem entre outros:
• Adequação dos índices de DBO
• Redução drástica do mal cheiro e odores indesejáveis
• Redução drástica de coliformes fecais termo tolerantes, bactérias

heterotróficas e Escherichia coli.

E
Zona 3



A OXCLOR, diante das situações identificadas no local,
estabeleceu procedimentos técnicos junto a sua equipe para
preceder com o tratamento do Canal das Tachas. Diante
disso, definiu conduzir suas operações no local em
plataformas apoiadas sobre as margens do canal, que serão
instaladas nos pontos em que efetuará a dosagem contínua
de seu AGENTE DE TRATAMENTO, POLI ÓXIDO DE CLORO E
SILÍCIO.
Este arranjo foi pensado para não gerar impacto físico algum
no local, que já conta com restrições em determinadas
regiões, e garantir a qualidade na dosagem com o mínimo
possível de interferências.
A logística de substituição dos contêineres também é
favorecida nesta configuração, e o isolamento do produto
tende a ser mais efetivo neste formato.
Uma equipe ficará responsável pelo monitoramento e
controle de dosagem nos pontos definidos, e acionará a
equipe de reposição e logística para que procedam
antecipadamente a substituição dos mesmos, sem
interrupção do tratamento.

E

Sistema dosador



Destacamos, em suma, os principais aspectos relacionados ao projeto proposto:

I – Revitalização, restauração e recuperação da vida aquática do Canal das Tachas;

II – Eliminação dos problemas de odores, bactérias heterotróficas e coliformes fecais, que
podem facilmente contribuir como focos de doenças patológicas;

III – Atendimento aos padrões estabelecidos nas Resoluções do CONAMA, que definem as
características para ÁGUAS DOCES CLASSE II;

IV – Beneficiamento paralelo dos ecossistemas da Lagoinha e da Lagoa do Marapendi, que
passarão a receber um fluxo de água tratada capaz de transformar totalmente os seus
parâmetros, assim que o sistema atingir seu equilíbrio. Ambos, passarão a compartilhar de
importantes ganhos na redução da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), redução da
vegetação aquática, e especialmente no odor e bactérias heterotróficas e coliformes
fecais;

V - Sensível elevação do padrão de qualidade de vida ao longo dos quase 5 km de extensão
do canal a ser tratado, e paralelamente a todo sistema lagunar da região.

Existem outros inúmeros benefícios em torno deste projeto de tratamento, que não
conseguimos relacionar numa apresentação como esta. Uma causa perseguida há longo
tempo que ainda não havia encontrado caminho viável para se materializar. Felizmente
hoje, a OXCLOR dispõe da técnica e dos produtos necessários para viabilizar tal projeto, e
está preparada para juntos transformarmos esta região, e impactar positivamente na vida
de milhares de pessoas, na fauna e flora do local.

C



Cobertura fotográfica

Zona 2 – Contaminação
elevada no curso do canal.

Ponto inicial de tratamento. Vida selvagem
afetada pela
degradação.

Zona 1 – Efluente
de condomínios.

Efluente
de comunidade.



RELATÓRIOS DE
ANÁLISES
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Obrigado

O futuro da inovação está aqui.

Fone: + 55 11 2424-3914                    contato@oxclor.com

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 – 170 andar
04543-000 – Itaim Bibi – São Paulo – SP

www.oxclor.com


