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Obras de construção das comportas da CEDAE no rio Guandu

Com a construção das Comportas e elevação do nível do rio para captação 
de água bruta para a ETA GUANDU, surgiu a lagoa do Guandu.



Monitoramento Sistemático de Qualidade da Água do INEA

• Realizado desde a década de 1980.

• Objetivos: acompanhar as variáveis de qualidade de água, permitindo a análise da 
evolução das condições da qualidade das águas ao longo do tempo, e de fomentar o 
estabelecimento de sistemas de informação para a gestão dos recursos hídricos.

• Parâmetros físico-químicos, biológicos e microbiológicos.

•  12 pontos de coleta localizados nos 9 principais corpos hídricos da Bacia do Rio Guandu 
com frequência mensal, e nos demais com frequência trimestral.



RH II - Guandu: Evolução do IQA Médio anual

A qualidade das águas dos pontos localizados a montante da ETA Guandu (MC410, SN331, GN201, SP310, PO290, QM270, 
QM271, CU650 e IR251) varia de muito ruim a boa.

No ponto de captação da ETA Guandu (GN200), a classificação do IQA manteve-se média em todo o período monitorado, ou seja, 
satisfatória para o abastecimento público após tratamento convencional.

OBS: 
(*) Rios com 
monitoramento mensal 
– GN200, GN201, 
LG350, LG351, MC410, 
PO290, QM270, 
QM271, SN331 e 
SP310 – janeiro a 
março e setembro a 
dezembro. Rios 
restantes, com 
monitoramento 
trimestral, com uma 
amostragem entre 
janeiro e março.  

(**) apenas os rios com 
monitoramento mensal 
(CU650, GN200, 
GN201, IR251,  LG350, 
LG351, MC410, PO290, 
QM270, QM271, 
SN331 e SP310) 
mantidos no ano.



Imagem que ilustra a degradação ambiental das lagoas grandes e do Quiabal a 
montante do sistema de captação de água bruta da CEDAE. 



• O Plano Verão Guandu foi executado pelo INEA, responsável pela etapa da amostragem, em conjunto com a 
CEDAE, que realizou as análises em seus laboratórios.

• Dez campanhas de monitoramento do Plano Verão Guandu (INEA/CEDAE) – janeiro a março de 2021.

• Frequência semanal.

• 10 pontos de amostragem – 7 do plano de monitoramento sistemático do INEA e 3 novos:

Rios Guandu, Queimados, dos Poços, Ipiranga e Cabuçu

Plano Verão Guandu (janeiro a março de 2021)



Plano Verão Guandu (janeiro a março de 2021)

A qualidade da água no ponto de captação da ETA Guandu (GN200) e nos outros dois pontos localizados no Rio Guandu 
(GN201 e RGN08), salvo raras exceções, variou entre média e boa, ou seja, apropriada para tratamento convencional 
visando o abastecimento público, levando-se em conta os parâmetros que integram o cálculo do IQA

NSF
.

Todos os afluentes do Rio Guandu tiveram suas águas classificadas entre muito ruins e ruins, ou seja, impróprias para 
tratamento convencional visando abastecimento público, sendo necessários tratamentos mais avançados. 
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Monitoramento Especial das Lagoas do Guandu
• Executado pelo INEA desde outubro de 2021 (em andamento);

• Frequência semanal;

• 3 pontos de coleta: GN200 (que já integra o Plano de Monitoramento Sistemático de Qualidade das Águas do 
INEA); centro da Lagoa Pequena e centro da Lagoa Grande (acrescentados pelo monitoramento especial).

IQA Médio: outubro de 2021 a fevereiro de 2022

Os pontos localizados no centro das Lagoas Grande e Pequena apresentaram pior qualidade da água no período avaliado, sendo a 
maioria das amostras classificadas como ruins, ou seja, impróprias para tratamento convencional visando abastecimento público, 
sendo necessários tratamentos mais avançados.

O ponto GN200 (próximo à captação da ETA Guandu) apresentou qualidade da água média, considerada apropriada para tratamento 
convencional visando o abastecimento público, levando-se em conta os parâmetros que integram o cálculo do IQA

NSF
.



Conclusões

• Os Boletins de Qualidade das Águas elaborados pelo INEA apresentam, além dos dados brutos 
obtidos, o IQA

NSF
, consolidando assim, em um único valor, os resultados dos principais parâmetros, 

tornando as informações resultantes do sistema de monitoramento de qualidade de água objetivas 
e de mais fácil interpretação, em uma linguagem acessível ao público.

• Todos os resultados do monitoramento realizado estão em consonância com a precária 
infraestrutura sanitária da região face ao despejo de esgoto in natura nos rios da bacia hidrográfica 
em questão, haja vista a ocorrência frequente de violações dos padrões estabelecidos pela 
Resolução CONAMA n° 357/05 para rios de Classe II de parâmetros indicativos deste tipo de 
contribuição: Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total, OD (Oxigênio Dissolvido), DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio) e Nitrogênio Amoniacal, principalmente nos afluentes do Rio Guandu.

• Além dos dez parâmetros que integram o cálculo do IQA - DBO, Fósforo Total, Nitrogênio 
Amoniacal (ou Nitrato), OD, pH, Turbidez, Sólidos Dissolvidos Totais, Temperatura do Ar e da Água e 
Coliformes Termotolerantes - são realizadas análises de outros parâmetros físico-químicos e 
biológicos, com destaque para a análise qualiquantitativa de fitoplâncton, de extrema importância 
para identificação de possíveis florações de algas que possam auxiliar na indicação de desequilíbrio 
no ambiente aquático como em episódios semelhantes ao de janeiro de 2020, que causou grandes 
prejuízos à sociedade pela presença de geosmina na água de captação da ETA Guandu.

Todas as informações relativas às campanhas do monitoramento sistemático realizado pelo INEA estão 
disponíveis em seu portal:

http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/qualidade-das-aguas-por-regiao-hidrografica-rhs/
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