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PROBLEMA HISTÓRICO + AUSÊNCIA DO ESTADO: 
COMBUSTÍVEL PERFEITO PARA SITUAÇÕES CRÍTICAS

É UM COMPROMISSO DESSA GESTÃO, INTERROMPER ESSE CICLO DE 
INOPERÂNCIA, INAÇÃO, E PROMOVER AÇÕES EFETIVAS PARA A MELHORIA 
DOS INDICADORES AMBIENTAIS, GERANDO ECONOMIA AO ERÁRIO.



O problema do abastecimento 

da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro é histórico, estendendo-se 

desde os primórdios do Brasil Colônia 

até os dias atuais.

O desenvolvimento da cidade 

ao longo do século XX transformaram 

o Sistema de Produção de Água 

Potável do Guandu em um dos 

maiores do mundo, abastecendo 

cerca de 80% da região metropolitana 

(cerca de 9 milhões de habitantes).

Este sistema sofre há anos com 

a ausência de ações efetivas para 

mitigação do impacto da poluição nos 

corpos hídricos existentes à 

montante, em especial nos rios 

Queimados/Poços e Ipiranga/Cabuçu.
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De acordo com a revisão do 

Plano Estratégico de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Guandu (2018), a qualidade da água 

dos rios desta bacia, encontra-se em 

situação crítica.

Situação semelhante ocorre nos 

Rios Poços/Queimados e Ipiranga, que 

desembocam na Lagoa do Guandu, 

situada cerca de 300 m da tomada d’

água da ETA do Guandu, 

influenciando a qualidade das águas 

captadas pela CEDAE.



A resolução desse problema passa por um 

conjunto de soluções que envolvem diferentes 

instâncias do poder público, diversos órgãos e 

várias agendas, em especial as políticas públicas 

voltadas para o saneamento básico.

Com o novo marco do saneamento uma 

série de intervenções deve ocorrer a médio e 

longo prazo, no sentido de ampliar a cobertura 

de coleta e tratamento de esgoto sanitário nas 

regiões mais adensadas do estado, com forte 

participação do setor privado.



Em 2006, o Comitê de Bacias e 

a Agência Nacional de Águas - ANA 

concluíram que, para um cenário de 

20 anos seriam necessários 

investimentos da ordem de 1,5 bilhão 

de reais para a recuperação de 

qualidade ambiental, proteção, 

aproveitamento e gerenciamento de 

recursos hídricos.

Em valores atualizados,  

considerando a expansão urbana e 

agravamento das condições 

ambientais, o montante de 

investimentos pode chegar a:

R$ 4,8 BI



Outro aspecto menos 

comentado, mas muito importante, é 

o impacto da poluição desses rios 

sobre a população local e sua 

comunidade de pescadores, 

composta atualmente por mais de 

200 famílias.

Além disso, a potencialidade 

turística existente para a região é 

evidente, de forma que os aspectos 

sócio econômicos não podem estar 

desassociados das soluções 

pretendidas.



O INEA tem papel fundamental 

tanto no controle e fiscalização, 

quanto propondo e executando 

medidas efetivas para mitigar os 

impactos da poluição nos corpos 

hídricos que impactam diretamente 

nesse sistema. 

Em 2020 foi criado o Grupo 

Técnico Interinstitucional 

Permanente de Acompanhamento da 

Segurança Hídrica da Região 

Hidrográfica II - Guandu (GTIPASH), 

com diversos atores do território e 

representantes do poder público para 

discutir e propor soluções, buscando 

no mercado novas tecnologias 

capazes de, em curto ou médio prazo, 

reduzir as causas do problema na 

sub-bacia do rio Guandu.



“Dispõe sobre a destinação de recursos para 
execução de infraestrutura complementar ao 
tratamento de esgoto no âmbito do 
Programa Sanear Guandu.”

Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 162, de 
03 de agosto de 2021.





1. Estudo de Concepção (Anteprojeto);

2. Projeto Básico;

3. Projeto Executivo;

4. Memorial descritivo;

5. Memorial de cálculo;

6. Especificações técnicas;

7. Orçamento detalhado;

8. Cronograma físico financeiro;

9. Manual de operação e manutenção;

10. Projeto arquitetônico;

11. Projetos complementares

12. ART dos Projetos e Orçamentos;

13. Aprovação dos projetos pelos órgãos competentes;

14. Prova de titularidade;

15. Licença Prévia ou Dispensa.

ANEXO I – Itens que compõem os dados 
básicos do projeto a ser apresentado:



1. Estudo de Concepção (Anteprojeto);

2. Projeto Básico;

3. Projeto Executivo;

4. Memorial descritivo;

5. Memorial de cálculo;

6. Especificações técnicas;

7. Orçamento detalhado;

8. Cronograma físico financeiro;

9. Manual de operação e manutenção;

10. Projeto arquitetônico;

11. Projetos complementares

12. ART dos Projetos e Orçamentos;

13. Aprovação dos projetos pelos órgãos competentes;

14. Prova de titularidade;

15. Licença Prévia ou Dispensa.

Avanço no Atendimento do Anexo I da Res 162

Atendido

Atendido Parcialmente



13. Aprovação dos projetos pelos órgãos competentes;

Aprovações já foram solicitadas aos órgãos competentes.

14. Prova de titularidade;

Busca aos Cartórios de Registro de Imóveis para confirmar a 
propriedade/posse dos donos dos terrenos para realizar as 
desapropriações necessárias.

15. Manifestação do órgão competente do meio ambiente 
Licença Prévia ou Dispensa;

Os processos de licenciamento ambiental estão em curso e, no 
momento, estão sendo atendidas os apontamentos realizados 
pelo licenciador ambiental.

Avanço no Atendimento do Anexo I da Res 162



Foram estudadas soluções com 

utilização de tecnologias alternativas, 

chamadas de SBN – Soluções Baseadas na 

Natureza.

Nesse sentido, foi considerada a 

tecnologia de Jardins Filtrantes, ou 

Wetlands.

Jardins Filtrantes
Estudo de Alternativas



Resultados

Podemos citar como referência de um tratamento natural com jardins filtrantes a ETE 
de Jurtunaíba, com vazão de tratamento de 0,2 m³/s e área de implantação de 88.000 
m², que trata esgoto em uma grande área conforme figura abaixo:



Segundo um estudo que propôs essa solução para o local, seriam necessários 
aproximadamente 500 mil m² de área, a serem desapropriadas. O tempo 
necessário para os estudos e obras alcançavam 5 anos para implantação, com 
investimentos na ordem de 140 milhões de reais.

Resultados



Outra alternativa analisada foi a 

Captação em Tempo Seco, cuja 

implantação envolve um desvio do rio 

através de comporta, causando o 

barramento e evidente elevação dos 

níveis d’água de montante.

Para esta solução é necessário 

construir grandes elevatórias e  

tanques de tratamento.

Ainda, de acordo com a 

normativa NOP-INEA-37, só poderiam 

ser desviadas e tratadas 40% das 

vazões dos rios.

Captação de Tempo Seco
Estudo de Alternativas



IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE 
RIO (UTR'S) NO RIO QUEIMADOS E NO RIO 
IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU – RJ.

Estudo de Alternativas



Dentre as diversas propostas 

apresentadas pelo grupo, foi 

considerada a tecnologia de Unidade 

de Tratamento de Rio (UTR), já 

difundida no Brasil e na cidade do Rio 

de Janeiro, dentre as quais 

encontram-se a UTR do Rio Carioca, 

no Aterro do Flamengo e a UTR do 

Arroio Fundo, no complexo lagunar 

de Jacarepaguá, apenas para citar 

dois exemplos.



O que é?

O sistema de tratamento em fluxo, que também pode ser denominado de UTR 
(Unidade de Tratamento de Rio), consiste no tratamento de um corpo hídrico no 
qual é permitido o trabalho em condições variadas de regime hidráulico, devido à 
sua metodologia de trabalho, que associa de modo sequencial e em fluxo as 
técnicas de floculação e flotação em canais e rios.

Todo os equipamentos instalados na calha são flutuantes, de forma que não 
nenhum tipo de barramento ou obstáculo que restrinja a vazão do corpo hídrico, 
o que também permite a livre circulação da ictiofauna no rio.



Principais vantagens

O processo possui alta eficiência e apresenta alta resiliência, pela baixa inércia 
envolvida (o volume circunscrito é muito pequeno) podendo reagir rapidamente às 
variações de vazão, velocidade e de poluentes na água bruta.

A saturação de oxigênio dissolvido na água tratada é outro aspecto importante e 
inerente ao processo de tratamento, devido aos processos de aeração e microaeração 
da massa líquida, contribuindo significativamente para a manutenção da vida aquática 
e equilíbrio ecológico do corpo d’água receptor.

Por utilizar área muito reduzida são necessárias poucas intervenções no solo, com 
baixa movimentação de terra e pouca supressão vegetal.

Isso também se reflete em economia ao erário, com desapropriações mínimas em 
áreas de FMP que já seriam non-aedifindis.



Como funciona?

O processo de tratamento é caracterizado como físico-químico avançado, e permite a 
operação no fluxo natural dos cursos d’água com vazões, níveis e poluição variável.

Através das etapas de coagulação e floculação, com a dosagem de coagulantes e 
polímeros, e a posterior flotação, com a injeção de ar micro pulverizado para a 
formação de microbolhas que se aderem aos flocos, resultando na formação de 
massa de lodo na superfície da água, que possibilita a remoção através equipamentos 
mecânicos.

O tratamento ocorre com a utilização de sulfato de alumínio e polímero catiônico, de 
forma totalmente segura, com parâmetros e indicadores do controle conhecidos e 
aprovados nos órgãos ambientais.



Efetividade do Tratamento

Na operação de uma UTR, são indicados diversos parâmetros com valores limites para 
a água tratada que sai das UTR’s, devendo ser mantidos durante todo o período de 
operação, independentemente da concentração da água que chega ao sistema.

Assim, as características de saída da UTR devem ser constantes, para manter o padrão 
de qualidade da água tratada que se pretende atingir.

Neste sentido, a variação na eficiência de tratamento de uma UTR é diretamente 
relacionada à carga poluente de entrada, ou seja, quanto maior esta for, maior será a 
eficiência do processo.



Efetividade do Tratamento

Como exemplo, podemos mostrar o gráfico de monitoramento das UTR’s do Arroio 
Fundo e do Flamengo:



As unidades de Tratamento de 

Rio utilizam o lodo decorrente do 

processo para a produção de tijolos 

ecológicos destinados a construção 

civil.

8 MIL TIJOLOS/dia

Benefícios indiretos



IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE 
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Proposta Detalhada







Investimento: R$ 108 milhões

Prazo de Implantação: 8 meses

Horizonte de funcionamento: 20 anos

Resumo



As tratativas para a implantação 

da UTR foram iniciadas no início de 

2021, tendo sido assinado contrato 

após longo período de análise e 

instrução processual dos 

documentos técnicos acerca da 

implantação das UTR’s.

Foram emitidos pareceres e 

notas técnicas de diferentes setores 

do INEA, todos corroborando e 

endossando a escolha da tecnologia.

Foi iniciado processo de 

licenciamento ambiental, que 

demandou complementação de 

informações que estão sendo 

atendidas pela contratada, reunindo 

ainda dados coletados em campo pelo 

INEA e CEDAE.



Quanto á contratação, cabe 

informar que a contratação por 

inexigibilidade de licitação decorre 

do caput do artigo 25 da Lei Federal 

nº 8.666/93, tendo em vista a 

inviabilidade de competição, 

materializada pelo fato de apenas 

uma única empresa estar técnica e 

legalmente habilitada para executar 

o objeto pretendido, qual seja, 

despoluir os rios afluentes à Lagoa do 

Guandu por flotação em fluxo, in situ.

Contratação



Quanto ao valores praticados, é 

importante destacar que orçamento 

para a implantação das UTR’s é 

realizado por preço global, conforme 

previsto no art. 10º, inciso II, alínea 

“a” da Lei n 8.666/1993.

Isto porque, a contratada 

detém propriedade intelectual, 

patentária e o Know-how do processo 

de tratamento, que não consta das 

planilhas dos bancos de preços 

públicos, restando a comparação com 

contratações similares.

Valores



Vantajosidade



Para conclusão deste processo, 

é necessário o avanço de etapa de 

projetos, em especial a elaboração do 

PROJETO EXECUTIVO, que trás 

informações detalhadas a cerca da 

implantação e funcionamento das 

UTR’s.

Foram analisadas pela 

DIRRAM/INEA duas emissões 

realizadas pela empresa, que 

encontram-se em fase de adequação 

e ajustes.

Os projetos foram 

complementados com o Plano de 

Trabalho de Implantação das Obras, 

Memórias de Cálculos e Descritivos 

Técnicos e Manual de Operação e 

Manutenção.



Dados da Hidrologia - Dimensionamento



A localização da UTR Rio Queimados é:
642110E / 7482200S

IMPLANTAÇÃO – Rio Queimados



Foi solicitada pelo INEA a elevação da cota de 
implantação tanto da estação (parte em terra), 
quanto da via de acesso, em virtude da cota de 
inundação, visando otimizar o funcionamento das 
UTR’s o maior número de dias do ano.

IMPLANTAÇÃO – Rio Queimados



A localização da UTR Rio Ipiranga é:
7479355,47E / 643625,50N

IMPLANTAÇÃO – Rio Ipiranga



Execução 
dos Serviços

Construção 
das UTR´s

Tratamento 
do curso 
hídrico

Reciclagem de 
parte do lodo 

retirado
Descarte

Licenciamento 
Ambiental Análise Adequação

Cronograma de Atividades

Estudos e 
Projetos

Levantamento 
Topográfico 

Planialtimétrico e 
Topobatimétrico.

desapropriação de 
terrenos.

CEDAEServiços 
Preliminares

Limpeza do 
terreno

Supressão

vegetal



Supressão vegetal:

Rio Queimados



Supressão vegetal:

Rio Ipiranga

A área de estudo é caracterizada pela presença de vegetação formada 
por 645 indivíduos arbóreos distribuídos em 34 espécies e 21 famílias ao 

sua tutela. Dentre as espécies encontradas, nenhuma figura na lista 
oficial de espécies ameaçadas de extinção do Brasil (MMA, 2014).



Também são importantes as 

informações coletadas em campo pela 

CEDAE que tratam do Inventário de 

FAUNA, em especial de ICTIOFAUNA.

Serão realizadas campanhas de 

monitoramento trimestrais por no 

mínimo 2 (dois) anos, obedecendo as 

normas estabelecidas pela na 

Resolução INEA n° 72/2013 e na 

Instrução Normativa (IN) do IBAMA 

no. 146/2007.

Estudos Complementares



Visando conhecer os parâmetros que 

serão efetivamente utilizados durante a 

operação, uma estação piloto foi instalada 

para coletar dados em campo, 

contemplando as concentrações propostas 

pela GEHIQ (INEA).

Os dados e resultados foram 

compilados em relatório técnico, cujo 

resumo pode ser observado no processo 

SEI-070002/001323/2022.

Estudos Complementares



Estudos Complementares



Foram apresentados dados de 

10 UTR’s para comparação de 

parâmetros de eficiência e efetividade 

no tratamento dos rios.

Além disso, foram apresentado 

estudos de caso para a UTR’s do Rio 

Pinheiros, em São Paulo.

A Agência Nacional de Águas - 

ANA exigiu a implantação de uma 

UTR para preservar da poluição, 

notadamente do nutriente fósforo, 

um reservatório de água potável, 

analogamente às UTR’s dos Rios 

Poços e Ipiranga, demonstrando 

tecnicamente que a solução adotada 

pelo INEA está aderente às práticas 

deste órgão regulador.

Estudos Complementares



Estudos Complementares



IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE 
RIO (UTR'S) NO RIO QUEIMADOS E NO RIO 
IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU – RJ.
Conclusão



Considerando os desafios apresentados 
frente as soluções disponíveis, não 
excluindo outras soluções que tratam 
de forma complementar o problema;

Considerando a SEAS/INEA ter 
demonstrado a eficiência e efetividade 
da tecnologia;

Considerando os impactos positivos 
sobre o ecossistema local e para a 
população que ali vive e tira seu 
sustento; 

Considerando a economia a ser gerada 
no tratamento de água da ETA Guandu;

Considerando a SEAS/INEA ter 
demonstrado a vantajosidade do 
contrato assumido;



A SEAS/INEA reafirma os benefícios da 
implantação da solução das UTR’s, e 
conta com os órgãos de controle para 
questionar e cobrar todos os atores 
envolvidos nessa missão, observando 
sempre os princípios da transparência, 
eficiência e impessoalidade, que regem 
as práticas do poder público.


