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Resumo - O presente trabalho trata do grave problema de poluição das águas observado a montante 

da captação d’água da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) no Rio Guandu, que 

poderá vir a afetar o abastecimento de cerca de 8 milhões de habitantes da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

Detectado na década de 1970, o problema de poluição, que se deve à mistura das águas poluídas dos 

rios Poços/Queimados e Ipiranga com as águas do rio Guandu, vem-se agravando ao longo dos 

anos. 

A preocupação com o quadro atual levou o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por 

intermédio da CEDAE e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMADS), a reexaminar a questão com maior profundidade, no sentido de se identificarem  

alternativas de intervenções que possam, no curto prazo, reverter o quadro de poluição predominante.  

O estudo dessas alternativas constitui o objeto deste trabalho. 

 

Abstract - This paper is focused in the serious problem of pollution observed upstream the intake 

of CEDAE (the State Agency for water supply and sewage) in the Guandu river and its potential 

impacts on water supply for nearly 8 million inhabitants of the Rio de Janeiro Metropolitan Region. 

This problem, which is due to the contamination of the Guandu river by the polluted waters of the 

Poços/Queimados rivers, was detected in the decade of 1970, and has become worst and worst. The 

concern about this situation led the Government of the State of Rio de Janeiro, through CEDAE and 

SEMADS (the State Secretariat for Environment and Sustainable Development), to review this 

issue in deeper details in order to identify work alternatives that may revert the current pollution 

panorama in the short run. The study of said alternatives is the goal of this paper. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os rios Poços/Queimados e Ipiranga, afluentes do rio Guandu recebem cargas expressivas de 

efluentes industriais e domiciliares, pois suas bacias encontram-se em franco processo de 

desenvolvimento urbano e industrial. Estes rios deságuam na margem esquerda da pequena lagoa 

formada em conseqüência do barramento do rio Guandu na região da tomada d'água da estação de 

tratamento.  

A preocupação de reverter o grave quadro de poluição das águas observado a montante da 

captação d’água do rio Guandu, principal manancial de abastecimento de cerca de 8 milhões de 

habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro fez com que em 1978, fosse criada uma 

comissão envolvendo órgãos estaduais como a Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas (SERLA), Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) e a Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA). No ano de 1979 foi desenvolvido um projeto de desvio 

das águas dos rios Poços/Queimados e Ipiranga que, no entanto, não chegou a ser executado.  

Tendo em vista que nenhuma ação foi implementada no sentido de equacionar os problemas 

identificados àquela época, o quadro de poluição não apenas persiste, como se agravou 

substancialmente, em decorrência das ocupação das bacias. A situação atual é a seguinte: 

• Observa-se um elevado nível de poluição hídrica na lagoa do Guandu nas imediações 

da tomada d’água, devido, sobretudo, às contribuições do rio Queimados, que atravessa a 

bacia mais populosa e o distrito industrial de Queimados. A inexistência de um sistema de 

coleta e tratamento do esgoto doméstico bem como a ineficácia do sistema de controle da 

poluição industrial transfere diariamente uma expressiva carga de poluição para os corpos 

hídricos da região. De acordo com SEMADS et al. (1997) das 100 indústrias que configuram 

o parque industrial da baía, 16 estão localizadas na bacia do rio Poços/Queimados. Esse 

elevado percentual é um indicador significativo dos níveis de poluição que atingem o sistema 

de captação do Guandu, já que a grande maioria das indústrias despejam seus efluentes 

tóxicos nos corpos hídricos sem qualquer tipo de tratamento.  É oportuno registrar que o tipo 

de tratamento efetuado na ETA da CEDAE não se destina à eliminação das cargas de 

poluentes químicos despejados pelas indústrias. 

• O quadro atual de poluição implica na necessidade de se elevar a adição de produtos 

químicos (sulfato, cal e cloro) provocando um gasto adicional de R$1,5 a 2,0 milhões/ano. 

                                                                                                                                   
 



• A eutrofização da lagoa do Guandu e a intensificação do processo de  formação de 

algas, principalmente nos períodos mais quentes do ano, prejudica periodicamente o 

funcionamento da ETA, colocando em risco o abastecimento d’água da região metropolitana 

do Rio de Janeiro. 

A partir de 1998 deu-se início a uma nova etapa de discussões sobre o assunto, envolvendo 

instituições ligadas à área ambiental, em particular, aos recursos hídricos do Estado – SEMADS, 

CEDAE, SERLA e FEEMA, com o propósito de identificar alternativas que pudessem reverter o 

quadro que ora se apresenta. A apresentação dessas  alternativas constitui-se no objeto desse 

trabalho. Foram estudadas então algumas possibilidades de intervenções para o desvio das águas 

dos rios dos Poços, Queimados e Ipiranga, sempre associadas a um tratamento prévio das águas na 

própria calha dos rios, com o objetivo de não piorar as condições atuais do estirão de jusante do rio 

Guandu.  

Em paralelo às soluções de desvio, foi desenvolvida uma solução definitiva para o problema, 

através da implantação dos sistemas de coleta e de tratamento dos esgotos sanitários dos centros 

urbanos existentes nas bacias dos rios já mencionados.  

Dentre as soluções contempladas, algumas têm um caráter de intervenção mais definitiva, 

outras, de obras mais provisórias. Todas foram tecnicamente avaliadas e levadas a custo, de modo a 

permitir o direcionamento dos recursos para a solução mais adequada dos problemas que hoje 

atingem o sistema de captação d’água do Guandu.  

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto PROÁGUA – Fortalecimento 

Institucional - Sistema de Gestão da Bacia do Rio Paraíba do Sul e encontra-se consolidado em 

MMA/SRH/COPPE-UFRJ (2001). 

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO EM ESTUDO 

 

O rio Guandu cuja bacia possui cerca de 1400km2, incluindo-se o ribeirão das Lajes como seu 

formador, destaca-se pelo uso de suas águas para geração de energia elétrica através do sistema 

LIGHT e para abastecimento d’água da região metropolitana do Rio de Janeiro. O abastecimento 

d’água da cidade do Rio de Janeiro e de alguns municípios da Baixada Fluminense é garantido por 

duas captações distintas, ambas situadas na bacia do rio Guandu. A primeira, localizada no trecho 

inferior do Guandu, à jusante da confluência com o rio Poços/Queimados/Ipiranga, na estação de 

tratamento de água (ETA) da CEDAE, a qual abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro e a 

segunda correspondente a uma derivação do ribeirão das Lajes a jusante da UHE Fontes Nova. 

A bacia do rio dos Poços apresenta uma área de drenagem de cerca de 123km2 até a 

confluência com o rio Queimados. Recebe a contribuição dos esgotos das localidades de 



Engenheiro Pedreira e Jardim Marajoara.O rio Queimados apresenta uma área aproximada de 

48km2, atravessa áreas populosas dos distritos de Queimados e Austin e recebe efluentes industriais 

de Queimados, constituindo-se no corpo hídrico mais poluído da região. 

O rio Ipiranga, com área de drenagem de 47km2, recebe os efluentes das localidades de 

Cabuçu, Jardim Laranjeira e Parque Ipiranga. A poluição de suas águas é importante devido à 

localização de sua foz, próxima ao prisma de chamada da tomada d’água do Guandu. 

A bacia dos rios Poços/Queimados e Ipiranga é responsável pela produção de esgotos 

sanitários da ordem de 33.500m3/dia, gerando uma carga orgânica de 10.000kg DBO/dia, que 

lançada, praticamente, em sua totalidade nos cursos d’água, promove uma crescente degradação 

ambiental. A Figura 1 apresenta a  região em estudo. 
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Figura 1 – Caracterização da Região em Estudo 

 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 
Os estudos hidrológicos para determinação das vazões de cheias nos rios Poços/Queimados e 

Ipiranga compreenderam a determinação das chuvas de projeto e a aplicação do método do 

Hidrograma Unitário Triangular desenvolvido pelo Soil Conservation Service (1957) para o cálculo 

dos hidrogramas de cheia para diversos tempos de recorrência. 

As vazões de cheia resultantes são apresentadas no quadro que se segue, juntamente com as 

áreas de drenagem correspondentes e os Curva Número adotados. 



Tabela 1 – Vazões de Cheia para Diversos Tempos de Recorrência - TR em anos 

 

Local Área 

(km2) 
CN TR = 5 TR = 20 TR = 100 TR = 500 

Foz Poços/Queimados 171,4 75 153 237 378  

Foz Poços/Queimados/Ipiranga 229,6 75 163 253 402 612 

Foz Ipiranga 46,4 75 74 120 200  

 

 

ESTUDOS DE LINHA D’ ÁGUA  

 

Rio Guandu 

 

O comportamento hidráulico do rio Guandu no trecho de interesse ao estudo que se estende da 

foz até a saída do canal de desvio, foi analisado através de modelo hidrodinâmico unidimensional 

(1-D). O modelo utiliza equações gerais tridimensionais, as quais levam em consideração os 

princípios da conservação de massa e de conservação da quantidade de movimento, semelhantes às 

chamadas equações de Saint-Venant.  O trecho do rio Guandu avaliado perfaz cerca de 20.400m de 

extensão e desenvolve-se no trecho compreendido entre a foz na baía de Sepetiba (seção S0) e a 

seção T1, localizada a jusante do sistema de captação d’água do Guandu.  

Como condição de contorno de jusante foi utilizado um maregrama correspondente à maré 

astronômica observada na ilha Guaíba. A condição de contorno extrema de montante imposta ao 

modelo correspondeu ao valor do pico do hidrograma das vazões dos rios dos Poços, Queimados e 

Ipiranga com recorrência de 500 anos (612m3/s), somado ao valor de 105m3/s, resultante da 

diferença entre a vazão média diária do rio Guandu (148m3/s) e a vazão de captação (43m3/s) na 

estação de tratamento d´água. A vazão de pico do hidrograma foi de 717m3/s.  

No cálculo foram utilizadas seções transversais e seções topobatimétricas levantadas no 

decorrer do ano 2000, com o intuito de fornecer um melhor detalhamento do estirão do rio Guandu 

na região da saída do canal de desvio. Nas simulações do regime transitório foram utilizados 

intervalos de cálculo de 10 minutos para a determinação dos níveis d’água ao longo do canal e 

intervalos de 1 hora na impressão dos resultados. 

A Figura 2 apresenta o perfil de linha d’água correspondente ao instante no qual o nível 

d'água na seção de contorno de montante foi o mais elevado (NA= 6,00m). Essa seção corresponde 

ao local previsto para a saída  do canal do desvio. 
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Figura 2 – Perfil de linha d’água do rio Guandu 

 

Rios dos Poços, Queimados e Ipiranga  

 

As análises hidráulicas relativas aos rios dos Poços, Queimados e Ipiranga, visaram a 

determinação dos níveis d’água ao longo desses rios, tomando-se como ponto de partida das 

análises da lagoa do Guandu. Foram feitas avaliações para cheias correspondentes a tempos de 

recorrência de 20 e 50 anos, considerando-se como níveis de partida dos cálculos: 

• Primeiramente, a condição média atual dos níveis d'água operacionais na entrada do 

túnel de captação do Guandu, ou seja, cota 11,70m, que é basicamente a cota do espelho 

d'água da lagoa do Guandu.  

• A elevação do nível na região da lagoa para a cota 12,70m, obtido em decorrência da 

implantação das obras de desvio, para a cheia  dos rios Poços/Queimados, com período de 

retorno de 50 anos.  

As avaliações hidráulicas nos trechos de regime subcrítico, onde o escoamento é 

gradualmente variado foram feitas pelo Standard Step Method (Chow,1959). Os cálculos iterativos 

para obtenção dos níveis d’água foram realizados utilizando-se o programa HEC-RAS 2.2 

(Hydrologic Engineering Center, 1995). 

Nas Figuras 3, 4 e 5 são representados perfis de linha d'água dos rios Poços/ Queimados e 

Ipiranga, resultantes das simulações.  

Sobre os resultados das simulações cabem os seguintes comentários: 

• A elevação do nível da lagoa do Guandu em 1,0m, ou seja da cota 11,70 para 12,70m 

não tem grande influência sobre os níveis d'água atingidos nos estirões de montante dos rios 

dos Poços e do rio Queimados. As variações de seção com estreitamentos localizados e 



sobrelevações de fundo  nos trechos analisados são os grandes responsáveis pelas elevações 

abruptas do nível d'água e dos extravasamentos de calha. No rio Ipiranga, a situação não é 

diferente, podendo-se observar extravasamentos para ambas as margens em longos estirões de 

rio.  

• Chama-se a atenção para a necessidade de se analisar os resultados das simulações 

como valores indicativos das inundações nas áreas marginais. As informações disponíveis 

sobre topografia e ocupação do solo nas áreas abrangidas pelo estudo, obrigaram a introdução 

no modelo, de algumas hipóteses simplificadoras, como por exemplo, a limitação das seções 

de cálculo nos trechos de margens baixas, que podem, em certas situações, falsear os níveis d’ 

água gerados. 

• Não foram feitas tentativas de caracterização dos perfis de linha d’água para vazões 

superiores às associadas ao período de retorno de 50 anos. À medida em que se eleva a 

grandeza das cheias, as seções existentes se tornam mais inadequadas para a caracterização da 

topografia das áreas atingidas pelas inundações, o que pode conduzir, seguramente, a 

conclusões muito distorcidas da realidade, no que se refere aos níveis d’água atingidos e aos 

volumes das cheias amortecidos nas áreas inundadas.  
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Figura 3 – Perfil de linha d’água no trecho Lagoa-rio dos Poços 

Tr = 50 anos      NA de partida = 11,70m 
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Figura 5 – Perfil de linha d’água do rio Ipiranga 

Tr = 20 anos     NA de partida = 11,70m 

 



ALTERNATIVAS DE DESVIO ESTUDADAS 

 

Alternativa 1 

 

Esta alternativa, apresentada esquematicamente em planta na Figura 6, é composta de um 

canal de desvio dimensionado para escoar a cheia do rio Poços/Queimados e Ipiranga com tempo de 

retorno de 20 anos, um dique para isolamento do rio Guandu e um vertedouro com capacidade de 

escoar juntamente com o canal desvio a cheia com recorrência de 500 anos.  

 

Alternativa 1A 

 

Diferencia-se da alternativa 1 nos seguintes aspectos: 

• Elimina o vertedouro em concreto; 

• Dispensa o prolongamento do dique do rio Guandu que seria responsável pelo seu 

isolamento, da lagoa e dos rios dos Poços/Queimados e Ipiranga; 

• Considera o isolamento dos rios dos Poços/Queimados e Ipiranga através da recuperação e do 

fechamento da margem direita do Poços/Queimados, fixando-se a crista na cota 12,30m, 

protegida com blocos  numa extensão de 1,0km. A mistura das águas desses rios com as da lagoa 

do Guandu, se dará para vazões com tempo de recorrência superior à 10 anos, quando passará a 

ocorrer o extravasamento sobre a margem direita do Poços/Queimados na direção da lagoa, ao 

longo de 1,0km. 

 

Alternativa 2 

 

A Alternativa 2, cujo esquema é apresentado na Figura 7, tem por finalidade desviar da 

tomada d’água do Guandu a vazão de 2,5m3/s, previamente tratada na calha dos rios dos 

Poços/Queimados e Ipiranga. O desvio é feito através de canal em solo com traçado aproximado ao 

do canal previsto na Alternativa 1. Em seu trecho final de desemboque no rio Guandu, o canal da 

Alternativa 2 se utiliza de uma antiga estrutura de Tomada d’água do Guandu para ultrapassagem 

da antiga rodovia Rio-São Paulo. 

 

Alternativa 3 

 

A alternativa 3  tem o mesmo objetivo da Alternativa 2, qual seja, o de efetuar apenas o 

desvio da vazão de 2,5m3/s, previamente tratada na calha dos rios dos Poços/Queimados e Ipiranga. 



O desvio, neste caso, será feito por meio de tubulações que desembocarão no trecho do rio Guandu, 

a jusante da barragem principal, seguindo o traçado que se mostre mais adequado, técnica e 

economicamente. No caso de escolha por essa modalidade de intervenção será imprescindível para 

o desenvolvimento do projeto, efetuar-se levantamentos topográficos específicos e sondagens para a 

definição do melhor trajeto da tubulação de desvio. Um esquema dessa alternativa é apresentado na 

Figura 8. 

 

Alternativa 3A 

 

Uma variante dessa alternativa, consiste em se utilizar ao longo de todo percurso, apenas 

tubos de polietileno PEAD-PN4, caso se mostre desaconselhável a utilização de manilhas. 



 
Figura 6 – Alternativa 1 – Planta e Seções 



 
Figura 7 – Alternativa 2 – Planta e Seções 



 
Figura 8 – Alternativa 3 – Planta e Seções 



TRATAMENTO PRÉVIO NAS CALHAS DOS RIOS POÇOS, QUEIMADOS E IPIRANGA 

 

A metodologia desenvolvida para aplicação direta em leitos de rios urbanos tem por objetivo 

melhorar a qualidade dos recursos hídricos anteriormente ao seu despejo nos corpos receptores. 

Em linhas gerais, o processo  envolve técnicas já usualmente empregadas em estações de 

tratamento de água e de esgotos para a segregação físico-química de materiais: a Coágulo/ 

Floculação e a Flotação. Em adição, inclui técnica de remoção de lodo flotado através de 

equipamento especial de dragagem e, dependendo do uso da água resultante, a desinfecção do 

efluente pós-tratamento.  

A vazão considerada para o tratamento, 2,50 m3/s, corresponde ao somatório das vazões dos 

sistemas Poços/Queimados (2,0 m3/s) e Ipiranga (0,5 m3/s). Estes valores apresentam uma 

permanência próxima a 50% de acordo com MMA/SRH/COPPE-UFRJ(2000). 

 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS BACIAS DOS 

RIOS POÇOS, QUEIMADOS E IPIRANGA 

 

O crescimento populacional e a conseqüente concentração urbana, principalmente na bacia 

dos rios dos Poços e Queimados, acarretou a degradação da qualidade da água desses rios, uma vez 

que a região não dispõe de sistemas de esgotamento sanitário. As águas servidas são lançadas 

diretamente nos referidos cursos d’água ou a eles chegam através da rede de drenagem pluvial ou 

por lançamentos em córregos tributários.  

À poluição orgânica residencial devem ser acrescidas as contribuições de produtos químicos 

provenientes de postos de gasolina e, principalmente por despejos industriais. Para o agravamento 

do quadro contribuem a grande quantidade de resíduos sólidos provenientes de vazadouros de lixo, 

diretamente lançados nos rios ou carreados pela chuva.  

Os estudos realizados para obtenção de custos referentes à concepção de sistemas de 

esgotamento sanitário para a bacias dos rios Poços/Queimados e Ipiranga e que são apresentados na 

íntegra no relatório elaborado por MMA/SRH/COPPE-UFRJ (2000), forneceram as seguintes 

indicações: 

• Pelas características das bacias deverão se implantados dois sistemas de esgotamento 

sanitário, isolados, quais sejam, o Sistema Poços/Queimados e o Sistema Ipiranga, contendo 

cada um, coleta, transporte e tratamento dos esgotos;  

• Os custos estimados de implantação dos componentes dos sistemas de esgotamento 

sanitário previstos para as bacias estudadas encontram-se apresentados na tabela 3. A análise 

da eficiência do tratamento é apresentada na tabela 2 a seguir. 



 

Tabela 2 - Eficiência por tipo de tratamento 

REMOÇÃO EM % 
TIPO DE 

TRATAMENTO SST DBO5 P TOTAL N TOTAL GORDURAS, ÓLEOS 

E GRAXAS 

Primário 55 30 38 15 51 

Quimicamente Assistido 71 55 63 37 71 

 

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

 

Os custos estimados de implantação das alternativas de desvio dos rios dos Poços/Queimados 

e Ipiranga, foram resumidos na tabela 3. Na mesma tabela são apresentados os valores referentes ao 

tratamento da água efetuado na calha dos cursos d’água associado a todas as alternativas de desvio. 

Nas soluções que utilizam o desvio pelo canal (Alternativas 1 e 2) foi considerada ainda uma 

parcela relativa à desapropriação das áreas interferentes com o projeto do canal, adotando-se o valor 

unitário de R$15,00 para o metro quadrado no local. 

Tabela 3- Estimativa de Custo das Obras 

Alternativas de 

Desvio 

 

Implantação 

   (R$) 

 

Desapropriação 

(R$) 

Implantação + 

Desapropriação  

(R$) 

Tratamento 

Prévio 

(R$) 

Manutenção e 

Operação 

(R$/mês) 

1 20.133.238,00 2.400.000,00 22.533.238,00 2.500.000,00 200.000,00 

1A 15.005.679,00 2.400.000,00 17.405.679,00 2.500.000,00 200.000,00 

2 3.290.922,00 1.200.000,00 4.490.922,00 2.500.000,00 200.000,00 

3 1.019.115,00 - 1.019.115,00 2.500.000,00 200.000,00 

3A 1.289.208,00 - 1.289.208,00 2.500.000,00 200.000,00 

Esgotamento 

Sanitário (redes 

+ tratamentos) 

35.659.678,00 - 35.659.678,00 - 160.000,00 

OBS: Nos custos de manutenção e operação constantes da tabela, está embutida a parcela referente à remoção do lodo 

seco, estimada em R$50.000,00/mês nas alternativas de tratamento prévio e R$5.000,00 no caso do tratamento 

convencional. 

 



Em relação a cada uma das alternativas contempladas cabem aqui os seguintes comentários: 

• A Alternativa 1 foi a que apresentou o custo mais elevado. O valor da obra de desvio, 

acrescido do custo de desapropriação, perfaz um total de R$22.533.238,00, o que representa 

cerca de 63% do custo previsto para a implantação dos sistemas convencionais de coleta e 

tratamento dos esgotos sanitários das comunidades existentes nessas bacias, que é de 

R$35.659.678,00. Esse fato, por si só, é suficiente para que se considere a Alternativa 1 

economicamente inviável; 

• A Alternativa 1A, apesar de conceitualmente igual à Alternativa 1, se diferencia pelo 

fato de se utilizar da margem direita do trecho Poços/Queimados, para o vertimento das 

vazões de cheia e, com isso, conseguir uma redução de custo da ordem de 25%, em relação à 

solução original. Apresenta a vantagem de manter a lagoa ligada ao rio Guandu, garantindo a 

ela, a manutenção de seu espelho d’ água atual, além de uma melhor qualidade de suas águas. 

Por outro lado, seu custo total, estimado em R$17.405.679,00, representa ainda 49% do 

sistema de esgotos convencional, o que a torna tão inviável quanto a Alternativa 1. 

• A Alternativa 2 é conceitualmente diferente das anteriores, já que exige apenas o 

desvio da vazão de 2,5m3/s tratada previamente na calha dos rios dos Poços, Queimados e 

Ipiranga. Possui características de uma solução provisória e de baixo custo, e tem como 

proposta, reduzir os problemas de poluição que hoje atingem a tomada d’água do Guandu. 

Dentro dessa lógica, a Alternativa 2, orçada em R$4.490.922,00 (implantação + 

desapropriação), se apresenta ainda como uma solução de custo bastante elevado. Em 

presença do reduzido valor da vazão a ser desviada, a relação custo x benefício, resultante, é 

muito alta. 

• A Alternativa 3 difere da Alternativa 2, quanto ao traçado e ao tipo de estrutura 

utilizada para o desvio. Ao invés de canal, a solução utiliza-se de tubulações para conduzir a 

vazão de 2,5m3/s para o trecho do rio Guandu, imediatamente a jusante da barragem principal. 

Foram avaliados diferentes traçados e tipos de materiais para serem empregados na tubulação 

de desvio, na tentativa de reduzir, ao máximo, o custo das intervenções. As diferenças 

existentes entre as Alternativas 3 e 3A, são pouco significativas, e se restringem ao tipo de 

tubulação utilizado. 

Na verdade, a tubulação de desvio será capaz de escoar uma vazão superior a 3,0m3/s, quando 

o NA de montante se situar em torno da cota 12,0m, valor fixado para o coroamento da margem 

direita do trecho Poços/Queimados na região da lagoa, e a partir do qual ocorre o vertimento sobre a 

margem e a mistura com as águas da lagoa.  

Os custos obtidos para as alternativas 3 e 3A, foram de R$1.019.115,00 e R$1.289.208,00, 

respectivamente. Considerando-se que a diferença entre esses valores é reduzida, a opção por uma 



delas dependerá, essencialmente, de fatores condicionantes que resultarão de investigações mais 

detalhadas na fase de projeto.  

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No contexto das alternativas analisadas, fica evidenciada a conveniência de se investir, 

prioritariamente, na implantação dos sistemas de coleta e tratamento dos esgotos sanitários dos 

sistemas identificados nas bacias dos rios dos Poços, Queimados e Ipiranga, uma vez que os custos 

das alternativas 1 e 1A, aquelas que se apresentam como soluções definitivas de desvio, 

representam, respectivamente, nada menos do que 63% e 49% do custo total estimado para os 

referidos sistemas. 

Para atender, no entanto, à situação emergencial de poluição hoje configurada na região da 

captação do Guandu, recomenda-se que o detalhamento do projeto básico de desvio dos rios dos 

Poços, Queimados e Ipiranga seja feito com base nas Alternativas 3 ou 3A. A indicação dessa 

alternativa deve-se basicamente ao fato de que ela atende, de forma satisfatória, a dois aspectos 

importantes: 

• Cumpre a finalidade de afastar da ETA Guandu, a poluição desses três cursos d’água durante 

boa parte do tempo. De acordo com MMA/SRH/ COPPE-UFRJ (2000), a vazão de 2,5m3/s, a 

ser tratada e desviada tem uma permanência próxima de 50%; 

• Seu custo de implantação, apesar de superar a casa de R$1.000.000,00, foi o mais baixo 

dentre as soluções cogitadas para desviar a vazão de 2,5m3/s. Algumas soluções ventiladas 

nas análises iniciais foram descartadas pelo critério técnico. Foi possível concluir que 

independentemente da magnitude da vazão a ser desviada, existem grandes distâncias e 

dificuldades a serem vencidas, tais como, os leitos da lagoa e do rio Guandu, que impedem a 

adoção de soluções simples e a utilização de materiais de baixo custo, como por exemplo, 

manilhas de concreto, tubulação de PVC e etc. A indicação desses materiais, certamente 

comprometeria a segurança do sistema de desvio e levaria a processos construtivos 

complicados e de custo elevado.  

Relativamente ao tratamento a ser realizado na própria calha dos rios nos sistemas 

Poços/Queimados e Ipiranga, previamente ao desvio, cabem alguns comentários a respeito: 

• Trata-se de um processo recente, cujas primeiras aplicações datam do ano de 1998, 

desenvolvido com o objetivo de melhorar a qualidade das águas transportadas pelos cursos 

d’água que atravessam áreas urbanas; 

• Apesar dos bons resultados mencionados pelos responsáveis pela empresa detentora da 

patente, o processo deve ser visto com reservas, pelo fato de que as aplicações de que se tem 



conhecimento, envolveram vazões significativamente mais baixas do que os sistemas aqui 

propostos. Além disso, os índices de eficiência do tratamento foram determinados para 

concentrações, provavelmente mais baixas do que as existentes nos rios dos Poços, 

Queimados e Ipiranga, relativamente aos diversos parâmetros de qualidade da água . 

 O desvio dos rios dos Poços, Queimados e Ipiranga, inegavelmente trará benefícios à tomada 

d’água e à ETA do Guandu, que ficará livre, em boa parte do tempo, das águas poluídas 

provenientes dessas bacias. Com a decisão, entretanto, de se utilizar o processo do tratamento em 

calha para beneficiar as águas desses rios, é fundamental que se estabeleça um período de 

monitoramento das águas tratadas e de acompanhamento da redução dos custos de tratamento na 

ETA do Guandu. Dessa forma será possível avaliar a eficiência do processo e a possibilidade  de 

convivência permanente com as contribuições desses cursos d’água e assim, comprovar a real 

necessidade de se investir na obra provisória de desvio. 

Considerando-se a importância da bacia do rio Guandu, no que tange à diversidade de usos de 

suas águas, com especial destaque para o consumo de 8 milhões de habitantes da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, grande prioridade deve ser dada à implantação dos sistemas de 

coleta e de tratamento nos núcleos urbanos existentes em sua bacia, principalmente, nas áreas 

drenadas pelos rios Poços, Queimados e Ipiranga que contribuem diretamente para a tomada d’água 

do Guandu. Além disso, será indispensável contar com um eficiente sistema de coleta de resíduos 

sólidos e de controle da poluição industrial. 

Por outro lado, qualquer que seja a decisão a ser tomada, postergando ou não as obras de 

desvio o problema configurado na bacia do rio Guandu, insere-se na verdade, no contexto de um 

cenário bem mais amplo da realidade brasileira. A poluição decorrente do não tratamento dos 

esgotos domésticos e industriais atinge a quase totalidade dos cursos d’água que atravessam áreas 

urbanas em todo o território nacional. Aproximadamente 90% dos esgotos são lançados in natura 

nos corpos hídricos. 

Para se atingir de forma mais rápida e eficiente, a redução dos níveis críticos de poluição 

hídrica, será essencial a conscientização dos usuários das bacias hidrográficas, sobre a necessidade 

de disciplinar o uso das águas, considerando-se conjuntamente os aspectos qualidade e quantidade, 

e a iniciativa, desses mesmos usuários, de implementar as medidas necessárias para promover uma 

redução substancial da poluição, motivados pela cobrança pelo uso do recurso hídrico.  

A nova Política Nacional de Recursos Hídricos, apoiada na Lei Federal Nº 9433, está sendo 

implementada pela Agência Nacional de Águas (ANA), que vem concentrando esforços e 

desenvolvendo as primeiras ações, nitidamente voltadas para reverter o quadro de degradação dos 

mananciais que ora se apresenta. Dentre essas ações destaca-se a iniciativa da ANA de patrocinar 



um programa inédito de despoluição dos rios, denominado “Programa Nacional de Despoluição de 

Bacias Hidrográficas”, instituído no dia 22 de março de 2001. 

O Programa, que contará com recursos do Orçamento da União a partir do ano de 2001, 

aportará recursos da ANA no valor de 50% do custo total do investimento, na forma de pagamento 

pelo esgoto tratado, a Prestadores de Serviço que investirem na implantação de Estações de 

Tratamento de Esgotos Sanitários (ETE). Os restantes 50%, virão de recursos oriundos da cobrança 

pelo uso da água (25%), e de recursos do próprio empreendedor (25%).  

Relativamente à bacia do rio Guandu, um importante papel caberá à CEDAE, como 

companhia responsável pelo setor de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro e grande 

usuário de seus recursos hídricos, uma posição de vanguarda na defesa das águas, investindo 

maciçamente nos sistemas de coleta e na construção de estações para tratamento dos esgotos 

domésticos gerados nas áreas urbanas da bacia do rio Guandu, particularmente as dos municípios de 

Japeri (distrito de Engenheiro Pedreira), Queimados (distrito de  Queimados) e Nova Iguaçu 

(distrito de Cabuçu). A SEMADS, por sua vez, terá, por intermédio da FEEMA, a importante 

missão de exercer um efetivo controle dos efluentes industriais, principalmente, nas bacias dos rios 

dos Poços e Queimados, que recebem toda a contribuição do Distrito Industrial de Queimados. 
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