
Cedae engajada no reuso de água para a indústria 
 
A Cedae, companhia de água e esgoto do estado do Rio do Rio de Janeiro, também está 
usando a economia verde para fazer negócios. Neste ano, a empresa assumiu compromisso 
com o complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) para o fornecimento de água de 
reuso para as operações no local. O investimento da Cedae no projeto será de R$ 1 bilhão, 
destinado à construção de um tubo de transporte da água da Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) de Alegria até o complexo. 
 
O presidente da Cedae, Wagner Victer, aponta que a água que será usada no Comperj seria 
jogada fora em condições normais, e que a água transportada para o complexo viria da 
reserva própria para o consumo. “Trata-se do maior projeto de reuso para fins industriais no 
mundo”, diz Victer. 
 
Serão 1,5 mil litros de água sendo bombeados por segundo, o que equivaleria ao consumo de 
uma cidade 500 mil habitantes. 
 
De acordo com Victer, o projeto deve ser ampliado para atender outros grandes consumidores 
industriais na região leste do estado. “Isso é feito sem comprometer recursos hídricos que 
futuramente podem fazer falta para consumo humano”, explica o executivo. 
 
Além disso água de reuso é há quatro anos utilizada para abastecer os carros da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). O presidente afirma que se tratam de iniciativas para 
consolidar a Cedae como uma empresa de soluções em sustentabilidade. 
 
A possibilidade de comprometimento dos recursos hídricos é real, aponta estudo da ONU. De 
acordo com o relatório, a importação de água para consumo humano já está associada a 
pesados custos para a cidade do México e São Paulo, por exemplo. A cidade de Nova York, que 
preservou suas fontes de água potável, poupou de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões na 
construção de uma nova fábrica de filtragem. 
 
Outro projeto da Cedae, já em operação é a utilização dos resíduos do esgoto urbano para 
geração de biogás e biodiesel. 
 
Segundo Victer, a planta piloto de geração destes combustíveis se encontra em operação, 
faltando apenas a qualificação do produto pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para ser 
comercializado. 
 
A Cedae tem ainda um projeto de plantação de mudas em matas ciliares no entorno dos rios 
que abastecem as estações de tratamento da empresa. Victer aponta que o projeto, que desde 
sua criação há quatro anos, ultrapassou a marca de um milhão de mudas plantadas, beneficia 
tanto a companhia quanto o meio ambiente. 
 
“Preservar as matas ciliares faz com que se tenha água com maior qualidade e mais 
perenidade. Não desmatar evita que haja um desbarracamento, que dificulta a produção.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 
A-11.   


