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RESUMO  

A utilização de parâmetros de qualidade da água é uma importante ferramenta de apoio à gestão dos recursos 

hídricos. O presente trabalho consiste na avaliação da evolução dos parâmetros de Coliformes Termotolerantes, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio e Oxigênio Dissolvido da água da bacia hidrográfica do rio Guandu, a partir 

de informações oriundas dos pontos de coleta de monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente para o 

período de 2010 a 2016, em relação aos limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Para 

consolidação dos resultados, foi realizada uma comparação com o período de 1990 a 2005, a partir das 

informações oriundas do Comitê Guandu. Os resultados permitiram inferir que os pontos de coleta localizados 

nos rios Poços/Queimados e Ipiranga apresentaram situações mais críticas em relação aos demais pontos de 

coleta, com mais violações dos valores padrão de enquadramento para águas doces, refletindo as consequências 

da interferência humana na qualidade da água. A determinação dos usos preponderantes da bacia do rio Guandu 

possibilita o seu enquadramento e a elaboração de metas ambientais para atingir o padrão de qualidade da água 

adequado.  

INTRODUÇÃO 

O monitoramento e a avaliação da qualidade das águas são fatores primordiais para a adequada gestão dos 

recursos hídricos, permitindo a caracterização e a análise de tendências em bacias hidrográficas, sendo essenciais 

para várias atividades de gestão. Portanto, na análise dos resultados do monitoramento da qualidade das águas, 

os dados devem ser comparados aos limites estabelecidos pelo enquadramento do corpo d’água no local da 

coleta da amostra. O enquadramento dos corpos d’água é o estabelecimento do nível de qualidade a ser 

alcançado ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo. Mais que uma simples classificação, 

o enquadramento deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois deve estar baseado não 

necessariamente na condição atual do corpo d’água, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser 

mantidos no corpo d’água para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade (ANA, 2009). 

O enquadramento é referência para os demais instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga, 

cobrança) e instrumentos de gestão ambiental (licenciamento, monitoramento). O enquadramento busca 

“assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas” e a “diminuir os 

custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes” (Art. 9º, Lei nº 9.433, de 

1997). A classe do enquadramento de um corpo d’água (nível de qualidade desejado) deve ser definida em pacto 

acordado pela sociedade, levando em conta as prioridades de uso da água (ANA, 2009). 

O conhecimento dos usos atuais e potenciais de cada trecho de um corpo de água permite que seja realizada a 

identificação e o diagnóstico dos fatores que afetam a qualidade da água (HESPANHOL, 2009). O 

monitoramento dos parâmetros de qualidade da água auxilia na gestão dos recursos hídricos e é essencial para 

assegurar a qualidade da água. Uma vez que os rios são os principais fornecedores de água para a população, 

indústrias e agricultura é conveniente identificar e prevenir as principais fontes de poluição, bem como obter 

dados para efetiva gestão (MOURA, BOAVENTURA, PINELLI, 2010). 

No que diz respeito à bacia hidrográfica do rio Guandu, a sua gestão foi iniciada em 2002. Esta bacia é 

considerada como uma das mais importantes do Brasil, pois dela dependem mais de oito milhões e meio de 

habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além de materializar uma intensa atividade econômica e 

industrial. Além disso, ela possui uma característica peculiar, sem outro exemplo no país, uma vez que parte 

considerável do volume de água que a compõe tem origem na transposição de, em média, 120 m³/s do rio 

Paraíba do Sul, no município de Barra do Piraí (COMITÊ GUANDU, 2012).  
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O rio Guandu, principal curso d’água da bacia contribuinte à baía de Sepetiba, drena uma bacia com área de 

1.385 km². É formado pelo Ribeirão das Lajes que passa a se chamar rio Guandu a partir da confluência com o 

rio Santana. Tem como principais afluentes, os rios dos Macacos, Santana, São Pedro, Poços/Queimados e 

Ipiranga, como ilustrado na Figura 1, a seguir. O seu curso final é retificado e leva o nome de canal de São 

Francisco, totalizando 48 km. Em seu percurso de 24 km, desde a Usina de Pereira Passos até as barragens da 

CEDAE, margeia as áreas urbanas de Japeri e Engenheiro Pedreira, situadas em sua margem esquerda, e mais 

abaixo, áreas do município de Seropédica (ANA, 2006). A montante da ponte da antiga estrada Rio-São Paulo 

situa-se a ilha da CEDAE, onde o Guandu se divide em dois braços. Em ambos, há barragens pertencentes à 

CEDAE, e são parte da estrutura de captação do Sistema Guandu. Unida ao braço leste encontra-se a lagoa do 

Guandu, corpo d’água formado por uma das barragens da CEDAE. Nesta lagoa desembocam os rios dos 

Poços/Queimados e Ipiranga, ambos poluídos por esgotos domésticos, efluentes industriais e lixo. A captação da 

CEDAE é da ordem de 45m³/s (ANA, 2006). 

Figura 1: Diagrama Unifilar da Rede Hidrográfica Principal. Fonte: ANA, 2006. 

 

 

A Figura 2, a seguir, apresenta o mapa com a localização dos pontos de coleta de amostras de água. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste presente estudo consiste em analisar dados de monitoramento da qualidade da água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Guandu ao longo dos anos identificando os pontos de violação à Resolução CONAMA 357 

e apresentar uma avaliação da qualidade da água dos rios. De modo a auxiliar na avaliação da evolução dos 

parâmetros de oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes termotolerantes 

em diferentes pontos de coleta.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece como um de seus fundamentos que a gestão dos 

recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Com exceção das situações de escassez, 

em que os usos prioritários são o abastecimento humano e a dessedentação de animais, nas outras situações um 

uso não deve se sobrepor aos demais (ANA, 2009). 
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Figura 2: Localização dos pontos de coleta. Fonte: Google Earth, 2017. 

 

De acordo com ANA (2009), os usos da água são condicionados pela sua qualidade. As águas com maior 

qualidade permitem a existência de usos mais exigentes, enquanto águas com pior qualidade permitem apenas os 

usos menos exigentes. O enquadramento é influenciado por aspectos técnicos, econômicos, sociais e políticos. O 

processo de enquadramento deve considerar todos estes aspectos para que sejam estabelecidas metas de 

qualidade das águas factíveis de serem alcançadas no horizonte de planejamento estabelecido. Se forem 

estabelecidas metas muito ambiciosas os custos podem ser excessivamente altos e de difícil realização. Por outro 

lado, se as metas forem muito modestas, algumas situações de degradação da qualidade das águas podem se 

tornar irreversíveis, impedindo os usos múltiplos das águas. 

Assim sendo, o enquadramento é um processo que procura garantir padrões de qualidade da água 

compatíveis com os usos que dela se faz ou se pretende, em equilíbrio com a capacidade de investimentos da 

sociedade, representada pelos governos e atores envolvidos. Como a qualidade é função da quantidade de água 

disponível no rio, que varia ao longo do ano (épocas de cheias e estiagens), a seleção da vazão de referência 

também integra o processo decisório (a qualidade da água será melhor para a vazão média do rio do que para a 

vazão na época de estiagem se as cargas poluidoras permanecem as mesmas). Por esse motivo, recomenda-se 

que sejam adotadas vazões de referência (Ex.: Qmedia, Q95%, Q80%, Q7,10) ou curvas de permanência dos 

dados de poluentes monitorados para auxiliar no processo decisório (ANA, 2009). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece as classes de qualidade para as águas doces, salobras e salinas. 

As águas de classe especial devem ter sua condição natural, não sendo aceito o lançamento de efluentes, mesmo 

que tratados. Para as demais classes, são admitidos níveis crescentes de poluição, sendo a classe 1 com os 

menores níveis e as classes 4 (águas-doces) e 3 (águas salobras e salinas) as com maiores níveis de poluição. As 

classes de enquadramento são determinadas de acordo com seus usos respectivos a que se destinam às águas.  

A Lei nº 9.433 estabelece, como um de seus objetivos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Esta lei também estabelece o 

enquadramento como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Parâmetros de Qualidade da Água Analisados 

De acordo com Von Sperling (2014), a qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da atuação do 

homem. De maneira geral, pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é função das condições 

naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. Tal se deve aos seguintes fatores: 

http://portalpnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUCAO_CONAMA_n_357.pdf
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 Condições naturais: mesmo com a bacia hidrográfica preservada nas suas condições naturais, a 

qualidade das águas é afetada pelo escoamento superficial e pela infiltração no solo, resultantes da 

precipitação atmosférica. 

 Interferência dos seres humanos: a interferência do homem quer de uma forma concentrada, como 

na geração de despejos domésticos ou industriais, quer de uma forma dispersa, como na aplicação 

de defensivos agrícolas no solo, contribui na introdução de compostos na água, afetando a sua 

qualidade. 

 O grau de variabilidade dos recursos hídricos é bastante elevado. Esta mudança se dá tanto de 

maneira qualitativa quanto quantitativa em função da origem e a variação do escoamento superficial 

assim como das mudanças nas vazões dos rios e do uso e ocupação do solo (FINOTTI, 2009). 

O acompanhamento da evolução dos parâmetros em um corpo hídrico permite identificar possíveis fontes de 

poluição e variações fora do normal para aquele ambiente (FINOTTI, 2009). Os parâmetros tem o objetivo de 

representar as características da água e, portanto, sua qualidade. Eles poderão representar características físicas, 

químicas e biológicas. Segundo Chapman (1996), a seleção das variáveis analisadas deve levar em consideração 

os objetivos do monitoramento para que possam ser alcançados de maneira eficiente e mais rentável. 

No caso da bacia do rio Guandu, foram analisados os seguintes parâmetros: 

Coliformes termotolerantes 

A presença de coliformes termotolerantes em um corpo hídrico é um indicativo da presença de organismos de 

origem fecal, tanto humana quanto de animais (WHO, 2011). O uso das bactérias coliformes termotolerantes 

para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as 

bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. A determinação da concentração 

dos coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica (USP, 2017). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que para o parâmetro de Coliformes Termotolerantes, as águas 

doces enquadradas na classe 1 devem apresentar valores inferiores a 250 NMP/100mL. Para a classe 2, a 

concentração deve ser inferior a 1000 NMP/100mL. Para a classe 3, o valor estabelecido deve ser inferior a 2500 

NMP/100mL. Não é estabelecido valor limite para a classe 4.  

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

Segundo Chapman (2006), a DBO representa a quantidade de oxigênio necessária aos microrganismos 

aeróbios para oxidar a matéria orgânica daquele corpo hídrico a formas inorgânicas estáveis. A DBO é 

normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, 

numa temperatura de incubação específica.  

Os maiores aumentos em termos de DBO num corpo d'água são provocados por despejos de origem 

predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção 

do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. Um elevado 

valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, 

além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nos pontos 

de coleta de tratamento de água (USP, 2017). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece valor limite para a classe 1 de até 3 mg/L, até 5 mg/L para a 

classe 2, até 10 mg/L para a classe 3, não é estabelecido valor limite para a classe 4.  

Oxigênio dissolvido (OD) 

O OD é de essencial importância para os organismos aeróbios, que vivem na presença de oxigênio. Durante a 

estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo 

vir a causar uma redução da sua concentração no meio. Dependendo da magnitude deste fenômeno, podem vir a 

morrer diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, têm-se as 

condições anaeróbias (ausência de oxigênio), com possível geração de maus odores (USP, 2017). 

Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas. Este fenômeno ocorre em águas 

poluídas ou, mais propriamente, em águas eutrofizadas. A turbidez e a cor elevadas dificultam a penetração dos 

raios solares e, com isso, apenas poucas espécies resistentes às condições severas de poluição conseguem 
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sobreviver (USP, 2017). Segundo Von Sperling (2005), o impacto mais significativo da poluição de um corpo 

hídrico por matéria orgânica é observado na redução dos níveis de oxigênio dissolvido.  

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que para o parâmetro de oxigênio dissolvido as águas doces 

enquadradas na classe 1 devem apresentar valores não inferiores a 6 mg/L. Para a classe 2, a concentração não 

deve ser inferior a 5 mg/L. Para a classe 3, o valor estabelecido não deve ser inferior a 4 mg/L. Para ser 

enquadrado na classe 4, a concentração de oxigênio dissolvido deve ser superior a 2 mg/L.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas análises dos dados disponibilizados no Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim (PERH– Guandu), elaborado por ANA (2006), mostraram que a 

qualidade da água dos rios Poços/Queimados e Ipiranga, que desembocam na Lagoa do Guandu, situados a 

apenas 300 m da tomada d’água da ETA do Guandu, encontrava-se em situação crítica, apresentando violações 

de classe de parâmetros relacionados a despejos orgânicos e industriais, influenciando a qualidade da água 

captada pela CEDAE, em situação inferior em relação aos trechos à montante do rio Guandu. Já o ribeirão das 

Lajes apresentava condições adequadas de qualidade da água. 

Foram também realizadas análises dos dados através da comparação aos limites estabelecidos de 

enquadramento das classes de água na Resolução CONAMA 357/2005. O artigo 42 desta resolução estabelece 

que enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas doces serão consideradas Classe 2, exceto se as 

condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa 

correspondente. A proposta de enquadramento do último PERH-Guandu era classe 2 para Ribeirão das Lajes e 

rio Guandu e classe 3 para os rios Poços/Queimados e Ipiranga. 

Os dados de monitoramento estudados compreendem o período de 2010 a 2016. Estes dados foram avaliados 

individualmente em cada ponto de coleta, ao longo deste período, e posteriormente foram calculadas médias 

anuais separadas em período seco e período chuvoso.  

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

A Figura 3 apresenta a variação das concentrações médias anuais de Coliformes Termotolerantes e a Figura 4 

a variação das concentrações médias de coliformes termotolerantes em cada ponto de coleta no período em 

estudo, separadas em período chuvoso e período seco. 

Figura 3: Concentrações médias anuais de Coliformes Termotolerantes em cada ponto de coleta para o período 2010 a 

2016 
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Figura 4: Concentração média de Coliformes Termotolerantes em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 

 

Os dados relativos à concentração de coliformes termotolerantes apontaram que em todas os pontos de coleta 

houve violações dos valores de referência e os maiores valores foram verificados nos pontos de coleta dos rios 

Ipiranga e Poços/Queimados, localizados próximos ao distrito industrial de Queimados.  

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO 

As concentrações médias anuais de DBO e as concentrações médias no período analisado em cada ponto de 

coleta são apresentadas nas Figuras 5 e 6, respectivamente, separadas em período chuvoso e período seco. 

Figura 5: Concentrações Médias Anuais de DBO em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 
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Figura 6: Concentração Média de DBO em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 

 

 

Os dados relativos à concentração de DBO apontaram que nos pontos de coleta de Ribeirão das Lajes e do rio 

Guandu houve apenas uma violação da classe 1. Já os pontos de coleta dos rios Poços/Queimados e Ipiranga 

encontram-se na maior parte do tempo fora dos padrões estabelecidos.  

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

A Figura 7 apresenta as concentrações médias anuais de OD em cada ponto de coleta e a Figura 8 as 

concentrações médias de OD em cada ponto de coleta, separadas em período chuvoso e período seco. 

Figura 7: Concentrações médias anuais de OD em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 
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Figura 8: Concentração média de OD em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 

 

De acordo com os resultados obtidos, os pontos de coleta dos rios Queimados e Ipiranga violaram os padrões 

de enquadramento, visto que apenas o ponto de coleta do rio Poços apresentou concentrações enquadradas na 

classe 4. É possível também observar que, apenas as concentrações encontradas nos pontos de coleta de Ribeirão 

das Lajes e rio Guandu correspondem ao limite estabelecido para águas de classe 1.  

Por último, foram calculados os percentuais de medições que violaram a Classe 2 do período de 2010 a 2016 

para comparação com os percentuais oriundos do PERH-Guandu. Os resultados alcançados encontram-se 

relacionados na Tabela 1. 

Tabela 1: Comparação dos resultados das violações da Classe 2 

Região Rio Ponto de coleta Parâmetros 
%Violação 

PERH Guandu Período Chuvoso Período Seco 

Região I 

Ribeirão das Lajes 
LG350 Coliformes 53% 23% - 

LG351 Coliformes 61% 26% 7% 

Rio Guandu 
GN200 

DBO - 4% - 

Coliformes 95% 38% 27% 

GN201 Coliformes 89% 29% 18% 

Região III 

Rio Ipiranga IR251 

DBO 75,7% 80% 94% 

OD 95% 100% 100% 

Coliformes 98.6% 73% 59% 

Rio Poços PO290 

DBO 368% 61% 77% 

OD 85,6% 100% 100% 

Coliformes 98,6% 54% 42% 

Rio Queimados 

QM270 

DBO 91,4% 91% 96% 

OD 98% 100% 100% 

Coliformes 100% 91% 96% 

QM271 

DBO 96.2% 95% 92% 

OD 97.4% 100% 100% 

Coliformes 100% 87% 96% 
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CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados neste estudo contribuíram para o conhecimento da evolução da qualidade da água 

da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu e permitiram identificar o comprometimento da mesma, justificada pela 

interferência humana neste corpo hídrico. Os resultados encontrados indicam a piora da qualidade da água 

motivada pelo despejo irregular de efluentes domésticos, evidenciando a falta de estrutura sanitária local.  

De modo geral, pode-se averiguar que a qualidade da água verificada nos pontos de coleta localizados na 

região mais à jusante é em muito inferior à da região mais a montante, uma vez que há maiores violações quanto 

aos limites estabelecidos e aos seus respectivos enquadramentos. A existência de maior adensamento urbano e 

indústria neste ponto associada à falta de saneamento adequado da região pode justificar o comprometimento da 

região.  

Com base no exposto, recomenda-se, em caráter de urgência, que as medidas apresentadas pelo Comitê sejam 

efetivamente implantadas para haver a melhora da qualidade da água na bacia. 
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