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SEDIMENTOS POLUENTES DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DO GUANDU

Marcelo Di Lello Jordão 1; Raíssa Celina da Costa Sousa2; Susana Beatriz Vinzon
3; Marcos Nicolas Gallo 4

ABSTRACT – The pollutant sediments of the ETA - Guandu appear due to the
activation of the purge gate in the Guandu Lake and as waste discharge from
the  water  clarification  process.  In  both  cases,  the  suspended  sediment
concentration, sometimes, exceeded 500 mg.l-1, the maximum tolerated limit
for releases to bodies of water.

Palavras-Chave – sedimentos poluentes, estação de tratamento de água do
Guandu, concentração de sedimento em suspensão

1 - INTRODUÇÃO

A poluição é entendida como uma atividade do homem, que direta ou

indiretamente resulta na adição de matéria ou energia na água, ar ou solo, que

resulte em efeitos deletérios em organismos vivos ou estruturas que se deseje

preservar, ou que reduza a qualidade de água, ar ou solo para qualquer uso

posterior (Russel, 1974). Este entedimento é semelhante ao adotado no Brasil

para  assuntos  jurídicos,  conforme  disposto  no  art.  3,  inciso  III,  da  Lei  nº

6.938/1981.

Em geral,  os sedimentos são tratados como poluentes apenas quando

associado a contaminantes, como no caso das argilas quando contaminadas

por metais pesados. Mas, como tratado em Wilson-Jr (1996), os sedimentos

também  tornam-se  poluentes  quando  e  sempre  que  produzidos  por  ações

exteriores ao meio natural.  O desafio neste tipo de diagnóstico ambiental é

distinguir entre os movimentos dos sedimentos naturais e poluentes. No caso

dos  rios,  diversas  atividades  são  apontadas  como  fontes  de  sedimentos
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poluentes:  barragens,  dragagens,  geração  de hidroeletricidade,  extração  de

areia  do  leito,  exposição  do  solo  à  erosão  e  ocupação  desordenada  das

margens dos rios.

A estação de tratamento de água (ETA) é um planta criada para tratar a

água bruta extraída diretamente do rio ou reservatório e torna-la própria para o

abastecimento  público.  Isso  é  possível  graças  a  uma série  de  tratamentos

físicos  e  químicos  que,  além  da  água  tratada,  geram  também  rejeitos

indesejáveis.  Este rejeito ou lodo é composto de água, sólidos suspensos e

colóides  contidos  na  água  bruta,  além  de  produtos  coagulantes  aplicados

durante o processamento de potabilidade. A disposição final, ambientalmente

adequada, deste rejetio é um problema em aberto para maioria das entidades

geradoras.

O lodo produzido por uma ETA é classificado como resíduo sólido e deve

ser  tratado  e  dispostos  corretamente  segundo  a  norma  brasileira  ABNT

10.004:2004.  Segundo  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  se  entende

como disposição final  ambientalmente adequada a distribuição ordenada de

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas.

Entretanto, na maioria dos sistemas de abastecimento público brasileiros

estas disposições não são respeitadas. Os lodos são lançados diretamente nos

corpos receptores mais próximos ou na rede coletora de esgotos, causando

impactos  ambientais  como:  assoreamento  dos  rios,  interferência  na

fotossíntese das plantas aquáticas, alterações das propriedades físico-químicas

da água tais como o pH, cor, turbidez, entre outros, prejudicando a saúde das

pessoas e dos animais que se abastecem a jusante (Delgado, 2016).

Este procedimento não é diferente com a estação de tratamento de água

do  Guandu  (ETA  –  Guandu),  localizada  nas  margens  do  rio  Guandu,  no

município de Nova Iguaçu (RJ), e operada pela Companhia Estadual de Águas e

Esgoto (CEDAE). Segundo o livro dos recordes mundiais, Guinness Book, esta é

a maior planta de tratamento de água do mundo. A estação é responsável pelo

abastecimento de oito municípios, atendendo cerca 9 milhões de pessoas.

A tomada d'água da ETA-Guandu retira do rio Guandu 43 mil litros por

segundo. Neste ponto existem duas barragens, que garantem o nível adequado

para captação. Na lagoa que se formou ali, deposita-se parte da carga sólida

em suspensão trazidas pelos rios. Anualmente, ocorre a remoção parcial desse

material do leito através da comporta de purga.

No processo de tratamento da água bruto, a fase sólida acumulada no

fundo dos tanques de decantação e nos filtros são lançados continuamente

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos
I Partículas nas Américas



3

num canal  que  deságua  no  rio  Capenga,  na  bacia  hidrográfica  do  Guandu

Mirim.

2 - OBJETIVOS

O presente  estudo  buscou  determinar  as  características  hidráulicas  e

sedimentológicas  relacionadas  aos  sedimentos  poluentes  gerados  pela  ETA-

Guandu durante a limpeza da lagoa junto a tomada d'água e pelo lançamento

de rejeito dos tanques e filtros no rio Capenga.

3 - MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Localização da ETA - Guandu
A Estação  de Tratamento  de Água do  Guandu se  localiza  no final  do

trecho  fluvial  do  rio  Guandu,  antes  da  trecho  estuarino  do  canal  de  São

Francisco, no município de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro (Figura 1).

3.2 - Descrição das bacias hidrográficas
A bacia do rio Guandu possui 1.396,6 km² e a bacia do rio Guandu Mirim

175 km² (Figura 1). A vazão média de longo termo do rio Guandu no ponto de

captação da ETA-Guandu é de 174 m³.s-1,  considerando a  transposição das

águas dos rios Piraí e Paraíba do Sul. A vazão média natural do Guandu Mirim é

de 3 m³.s-1.

A vegetação remanescente representa cerca de 30% da área da bacia do

Guandu e 9% da bacia do Guandu Mirim. O restante é dominado por pastagem,

com cerca de 40% em ambas as bacias. Apesar de ter um percentual em área

pequeno, os distritos industriais e áreas urbanas representam um importante

aporte de poluentes para as duas bacias (Jordão, 2017).

3.3 - Operações de limpeza da ETA - Guandu
A planta da ETA – Guandu é dividida em duas partes: a parte da tomada

d'água e a parte da estação de tratamento em si (Figura 2). Na calha do rio

Guandu foram construídas  duas  barragens.  A  barragem auxiliar  possui  três

comportas. A barragem principal dispõe de sete comportas e uma comporta de

purga para descarga rápida de sedimento (Ritta, 2009). Esse procedimento de

remoção de sedimento pela da comporta de purga ocorre uma vez por ano,

entre setembro e novembro.

A operação sincronizada das duas barragens mantem a cota altimétrica

do espelho d'água sempre em 12 m junto a tomada d'água. No remanso criado

pelas barragens se formou uma lagoa rasa chamada de Lagoa do Guandu ou
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da CEDAE. A lagoa, em geral, tem profundidade inferior a dois metros, com a

parte mais profunda junto as comportas (8 m). Atualmente, além do controle

do nível, a lagoa atua como um tanque de estabilização, depurando parte da

carga orgânica do esgoto lançado nos rios Poços e Ipiranga.

Figura 1 – Localização das bacias hidrográficas e da ETA – Guandu.

Figura 2 – Localização dos pontos de medição
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A estação de tratamento utiliza processo convencional de purificação de

água. A clarificação é obtida mediante a floculação com Sulfato de Alumínio,

Cloreto  Férrico  e  polieletrólitos,  decantação  em  tanques  decantadores  e

filtração  rápida,  por  gravidade,  em  leito  de  areia.  Segundo  dados

disponibilizados no folheto institucional da empresa, o floculante mais utilizado

é  o  Sulfato  de  Alumínio,  em quantidades  médias  de  140  t.d-1,  seguido  do

Cloreto Férrico com 20 t.d-1. A limpeza do fundo dos decantores é feita com

raspadores e descargas hidráulicas. Os filtros são lavados pelo sistema clássico

de  inversão  de  corrente,  utilizando-se  água  filtrada  de  um reservatório  da

própria estação (Ritta, 2009).

A vazão líquida média captada pelo sistema é de 43 m³.s -1, da qual 3

m³.s-1   são utilizados na lavagem dos filtros e remoção do lodo do fundo dos

decantadores.  O rejeito  resultante  dessa limpeza  é  lançado num canal  que

deságua no rio Capenga, na bacia hidrográfica do rio Guandu Mirim.

3.4 - Campanhas de medição
As campanhas de medição foram realizadas em dois pontos (Figura 2):

 Ponto 1: estabeleceu-se um posto sedimentométrico logo a jusante do

ponto de captação da ETA – Guandu, configurado para coletar dados de

nível e turbidez a cada 15 minutos, juntamente com amostragens diárias

de água superficial na estação chuvosa e semanal na estação seca;

 Ponto 2: no ponto de lançamento de rejeitos da ETA foram realizadas

campanhas periódicas de coleta de amostra de água superficial 

As amostras de água foram analisadas no Laboratório de Dinâmica de

Sedimentos  Coesivos  na  COPPE/UFRJ.  A  concentração  de  sedimento  em

suspensão (CSS) foi obtida pelo método de filtragem das amostra de água,

como descrito em Jordão (2017).

O posto sedimentométrico dispunha de uma sonda, modelo RBR Duo,

capaz de registrar automaticamente pressão absoluta e turbidez da água. 

Os dados de turbidez foram convertidos em CSS a partir de uma curva de

calibração, relacionando medições de turbidez em NTU com CSS, em mg.l-1, de

amostras coletadas no campo.

A pressão hidrostática absoluta corrigida da posição do sensor na coluna

d'água e da pressão atmosférica foi convertida em nível do espelho d'água (h).

Campanhas especiais para medição de vazão líquida (Q) com ADCP permitiram

estabelecer uma curva chave de vazão líquida.

4 – RESULTADOS
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A  paralisação  programada  da  ETA-Guandu  ocorreu  no  dia  19  de

novembro de 2014. As comportas das barragens foram abertas às 5 horas e

voltaram a  se  fechar  às  7  horas  e  45  minutos  (Figura  3).  O  evento  durou

apenas 2 horas e 45 minutos, porém com brusca e expressiva elevação do

nível e vazão líquida. Partindo de valores iniciais de nível do espelho d'água de

4,29 m (em relação ao ponto mais profundo da seção transversal)  e vazão

líquida de 54 m³.s-1,  estes valores  passaram para 6,76 m e 334 m³.s-1,  em

menos  de  1  hora.  Nesse  evento,  a  CSS  no  ponto  de  controle  do  posto

sedimentométrico passou de um valor inicial de 8 mg.l-1 para um valor extremo

de 511 mg.l-1, em menos de 1 hora.

No campo, se verificou que a operação hidráulica das comportas afetou

a  ictiofauna.  Peixes  atordoados  eram facilmente  coletados  com as  mãos  e

outros estavam encalhados nas margens. A população local, conhecendo esse

efeito sobre os peixes, aproveitavam a oportunidade para coletá-los. Por esta

razão, o dia em que o rio estava mais perigoso foi também o mais frequentado.

Figura 3 – Variação da concentração de sedimentos em suspensão (CSS), turbidez,

nível da água (h) e vazão líguida (Q) durante a operação das comportas da barragem

da lagoa do Guandu ou CEDAE.

Os  eventos  seguintes,  bem  menores  que  primeiro,  resultaram  do

aumento da vazão líquida gerada no sistema de transposição rios Paraíba do

Sul e Piraí (Figura 3).
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As coletas simultâneas de água nos dois pontos ocorreram entre os dias

16 de novembro de 2014 e 14 de abril de 2016, totalizando 22 pares (Figura 4).

Neste  conjunto  de  amostras,  a  CSS  presente  no  rejeito  lançado  pela  ETA-

Guandu variou entre 38 e 4.480 mg.l-1, na qual seis amostras estavam acima

de 500 mg.l-1, limite máximo tolerado para lançamentos em corpos hídricos.

Figura 4 – Concentração de sedimentos em suspensão (CSS) das amostras de água

coletas simultaneamente nos dois pontos.

5 - DISCUSSÃO

A paralisação progamada da ETA-Guandu envolve operações hidráulicas

que  não  se  encontram documentadas  nos  relatórios  diagnósticos  e  planos

estratégicos  do  Comitê  Guandu.  A  presença  de  sedimentos  poluentes  em

concentrações elevadas e os efeitos sobre a ictiofauna reforçam o valor do

registro  inédito  para  a  bacia  e  a  necessidade  de  cobrar  um  diagnóstico

ambiental  mais  detalhado  sobre  operação  hidráulica  das  comportas  nas

barragens da Lagoa do Guandu.

O  lançamento  de  rejeito  diretamente  no  rio  Capenga  deve  ser

condenado.  Apesar  de  ser  um procedimento  praticado  por  quase  todas  as

estações de tratamento de água do Brasil,  no caso da ETA -  Guandu,  suas

consequências são mais graves, já que se trata do maior lançamento de rejeito

por ETA do mundo. Apenas a descarga líquida da ETA já dobra a vazão do rio

Guandu Mirim. Quando os sedimentos poluentes, em concentrações elevadas,
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chegam ao rio Guandu Mirim agravam o assoreamento tanto do seu trecho

fluvial  como  estuarino,  além  de  deteriorar  a  qualidade  de  suas  águas.

Contaminados  com  floculantes,  suas  propriedades  coesivas  encontram-se

alteradas, depositando mais rapidamente em condições de água parada, mas

entrando em suspensão com mais facilidade do que em vazas com sedimentos

naturais de mesma composição granulométria.

6 - CONCLUSÕES

Os sedimentos poluentes da ETA-Guandu aparecem em duas situações

distintas: como sedimento em suspensão devido ao acionamento da comporta

de purga  da barragem principal  durante  a  paralisação programada e como

sedimento em suspensão lançado continuamente como rejeito do processo de

clarificação da água. Em ambos os casos, a concentração de sedimentos em

suspensão,  por  vezes,  ultrapassou  500  mg.l-1,  limite  máximo tolerado  para

lançamentos em corpos hídricos.
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