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PETRÓPOLIS - RJ

65 Km do Rio de Janeiro (na região Serrana)

700 metros de altitude

286.537 habitantes (IBGE - Senso 2000)



CIDADE TURÍSTICA E 
HISTÓRICA

Palácio Quitandinha

Museu Imperial

Casa do Barão de Mauá

Casa da Princesa Isabel



PROJETO URBANÍSTICO EM TORNO DE SEUS RIOS

Catedral São Pedro de Alcântara

na Avenida Koeller

Avenida 
Imperatriz

Projeto de Köeller - 1846



CIDADE SUSTENTÁVEL





77% do esgoto urbano tratado nos próximos anos.
Um alto índice para o Brasil. (Média nacional < 20%)





PONTOS MOTIVACIONAIS

Petrópolis apresenta uma topologia montanhosa.

Esta geografia inóspita acrescida do crescimento desordenado em
comunidades carentes, contribuiu para que soluções inovadoras e alternativas
fossem pensadas.

Através de educação ambiental e da reciclagem de nutrientes em biosistemas
com biodigestores é possível alcançar níveis aceitáveis de limpeza das águas.

Trata-se de uma tecnologia social alternativa envolvendo as populações
diretamente atingidas; é economicamente viável; cientificamente
comprovada; tem reaproveitamento energético e é sustentável.



TRATAMENTO DE ESGOTO

FonteFonteFonteFonte:



DEFINIÇÕES

Os biodigestores são equipamentos hermeticamente fechados e servem para
tratar resíduos orgânicos.

Reduzem até 70% a matéria orgânica.

Acoplados a biofiltros (e a zonas de raízes) podem chegar a 90% de
eficiência.
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Todos os projetos com biodigestores implantados por Águas do Imperador são de
cunho social. As comunidades contempladas com o projeto, são locais onde a
concessionária dos serviços de saneamento não atua com os serviços de
fornecimento de água e tratamento de esgoto. Estas recebem o biosistema sem a
cobrança sobre tratamento do esgoto.

A utilização total das matérias-primas, acompanhada do uso de energias
renováveis, significa que a utilização dos recursos terrestres podem ser mantidos
em níveis de sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE LOCAL



CONCEPÇÃO E 
MATERIALIZAÇÃO





Potencial Multiplicador 

Convênio CEIVAP / SERLA / PMP / CAI 

Anuência Comitê Piabanha

Beneficiando mais 10 Comunidades



PROJETO LAGO DE NOGUEIRA
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PROJETO LAGO DE NOGUEIRA



• Participação direta da mão de obra da comunidade.

• Criação de novos postos de trabalho.

• Comunidade é diretamente envolvida em todas as etapas do
desenvolvimento do projeto.

• Comunidade participa de aulas e “work shops” de educação ambiental.

• Numa interação com os técnicos a comunidade tira dúvidas no que tange o
projeto.

• Pessoas chave são escolhidas para receber o biogás e cuidar do sistema.

INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA



ETAPAS DA CONSTRUÇÃO

Construção 
artesanal

Comunidade é envolvida na 
construção



TRABALHO  DE  CONSCIENTIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL



REAPROVEITAMENTO 
ENERGÉTICO



RETORNO A 
POPULAÇÃO CARENTE

FONTE:FONTE:FONTE:FONTE:



No biosistema do Independência, o biogás é utilizado no Centro Comunitário
para auxiliar no preparo da alimentação diária das crianças. Esta mudança
trouxe economia e benfeitoras para a creche, uma vez que o dinheiro utilizado
na compra de botijão de gás natural é revertido em reforço nos lanches das
crianças.

Nos outros projetos instalados, o biogás é utilizado pela família que cedeu o
espaço em seu terreno para a instalação. Esta família toma conta da unidade
em questão, diminuindo assim seus custos com o gás natural.

No final do processo, a região fica despoluída e o biogás é utilizado
beneficiando famílias carentes locais.

Com a queima do gás, reduz-se o lançamento de gás metano gerado no
processo para atmosfera, contribuindo assim no controle de emissão dos gases
de efeito estufa.

BIOGÁS



RECICLAGEM DE PNEUS



As zonas de raízes foram construídas com base de PNEUS e PET reciclados,
assim como os filtros biológicos, que consumiram 60.000 PETS.

RECICLAGEM DE PET E PNEUS



RESULTADOS

• A limpeza das águas

• A reciclagem dos nutrientes

• A saúde das populações beneficiadas

• O reaproveitamento energético

• A geração de novos postos de trabalho

• A reciclagem de PET e PNEUS

• O engajamento, o retorno e a integração comunitária

• O potencial multiplicador



POTENCIAL MULTIPLICADOR

• 40 sistemas implantados na Região Serrana do RJ

• 92 sistemas implantados nas Regiões:  Sul, Sudeste, Nordeste e  Norte 
do Brasil

• 52 projetos em Nicarágua

• 10 projetos em Repúplica Dominicana

• 01 projeto em Bel Air no Haiti

• 01 projeto em Segura del Toro na Espanha

• 01 projeto em Dan Juan na China

OIA – O Instituto Ambiental

Fundado em 1993 teve como precursores da concepção o Prof. Michael
Braugarten da Universidade de Hamburgo – Alemanha, Prof. Georg L. Chan da
Fundação ZERI, Suiça, Prof. Josef Lutzemberger da Fundaçao Gaia, RS, o
jornalista canadense, Douglas Mulhall e engenheira biológica Katja Hansen,
alemã.



UNIDADES IMPLANTADAS
Rua O - 2002



UNIDADES IMPLANTADAS
Bonfim - 2004



UNIDADES IMPLANTADAS
Siméria - 2005



UNIDADES IMPLANTADAS
Lago de Nogueira - 2006



UNIDADES IMPLANTADAS
Vila Ipanema - 2008 



EXPANDINDO O CONCEITO
Tanque de Macrófitas



EXPANDINDO O CONCEITO
Tanque de Peixes



1º Lugar – Categoria Empresa Privada

Patrocínio:
Realização:

O objetivo desta premiação é divulgar, incentivar
e destacar ações e projetos ambientais que
venham contribuir com a proteção, preservação
e recuperação da água e da natureza para as
gerações atuais e futuras.

Novembro 2006



André Lermontov / Marcio Salles Gomes

Email: diretoria@aguasdoimperador.com.br
Home: www.aguasdoimperador.com.br


