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Resumo: O Rio Guandu é essencial para o abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
(RMRJ) e já enfrentou diversas alterações antrópicas, modificando drasticamente o seu curso natural e suas
características físico-químicas e microbiológicas. O presente artigo realizou uma análise de dados das médias do
Índice de Qualidade de Água (IQA) do Rio Guandu e seus afluentes entre os anos de 2013 a 2020, a fim de
verificar como o IQA desse corpo hídrico se comporta ao receber águas de seus afluentes. Os dados foram
fornecidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e em seguida compilados em uma planilha no programa
Excel. Verificou-se que três dos quatros afluentes analisados (rios Santana, Macaco e Queimados) possuem um
IQA inferior ao leito principal, com a média variando entre 21,92 a 52,71 e que o Rio São Pedro detém um IQA
médio igual a 67,88, muito próximo ao do leito principal na área de desembocadura (67,71). O índice de
qualidade da água reduz ao longo do curso do Rio Guandu, variando de 71,31 a 63,12, com exceção do ponto
situado no Canal do São Francisco (65,28).
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Introdução

O Rio Guandu, situado no estado do Rio de Janeiro é o principal curso d'água que tem sua foz na Baía de
Sepetiba, formado pelos rios Santana e Ribeirão das Lajes, que desde meados do século XX recebe águas
transpostas do Rio Paraíba do Sul. O Rio Santana que tem sua nascente situada na Serra do Tinguá e sua
desembocadura no Ribeirão das Lajes, local onde ele começa a denominar-se Rio Guandu, no final do seu curso
o rio é canalizado, transcorrendo pelo Canal de São Francisco e desaguando na Baía de Sepetiba. O trajeto
desde a confluência entre o Rio Ribeirão das Lajes e o Rio Santana até a desembocadura no mar tem a distância
de 48km. (ANA, 2009)

Cerca de 9 milhões de cariocas e fluminenses são abastecidos com as águas do Rio Guandu, que são tratadas
pela Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro (CEDAE), o ponto de captação de água está
localizado a 22 km a montante da foz do rio. Em relação a coleta e tratamento de esgoto os números são
consideravelmente baixos, acarretando no lançamento de efluentes in natura nos corpos hídricos, como o Rio
Guandu e seus afluentes, reduzindo significativamente a qualidade da água. (SNIS, 2018)

Na figura 1 a seguir, pode-se observar as características espaciais do Rio Guandu. Por ter sua foz próximo ao
ponto de captação da CEDAE, o artigo ampliou a discussão no ponto QM270 situado no Rio Queimados.

Figura 1: 28 estações são monitoradas, 8 foram destacadas em azul e analisadas para o presente artigo.
Fonte: INEA, 2020.



Atualmente, existem alguns métodos na literatura para monitorar e calcular índices para verificar a qualidade
de um recurso hídrico, um deles é o Índice de Qualidade das Águas (IQA) que segundo a Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico (ANA) foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation
Foundation e em 1975 começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
Logo em seguida, os demais estados da Federação Brasileira também adotaram o IQA e atualmente é o índice
mais utilizado para monitoramento de qualidade de água em todo o país, entretanto, o mesmo é bastante
limitado, pois não avalia inúmeros parâmetros essenciais para o monitoramento de abastecimento de água,
como elementos traços, defensivos agrícolas, compostos orgânicos, protozoários patogênicos, entre outros. O
IQA é composto por 9 parâmetros e é utilizado um sistema de pesos para o cálculo do mesmo. Citando os
parâmetros na ordem de maior para menor peso, temos: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes,
potencial hidrogeniônico, demanda bioquímica de oxigênio, temperatura, nitrogênio, fósforo, turbidez e sólidos
dissolvidos totais

O valor obtido no cálculo varia em uma escala de 0 a 100 e classifica as águas de abastecimento por níveis
de qualidade, o IQA é classificado em 5 faixas e no estado do Rio de Janeiro elas se dispõem de acordo com o
quadro 1, que relaciona o valor do IQA obtido nos cálculos com a qualidade do rio. (INEA, 2019)

Faixa de Qualidade Excelente Boa Média Ruim Muito ruim

IQA 100 ≥ IQA ≥ 90 90 > IQA ≥ 70 70 > IQA ≥ 50 50 > IQA ≥ 25 25 > IQA ≥ 0

Quadro 1:  Tabela de faixas do IQA

O objetivo geral do artigo é compreender através de uma análise de dados como as águas do Rio Guandu se
comportam em termos físico-químicos e microbiológicos ao receber águas de seus afluentes. Com o intuito de
averiguar como as águas que desaguam no leito principal são classificadas e se contribuem positivamente ou
não com o índice de qualidade da água. Ademais, examinando quais parâmetros do IQA que mais excedem os
limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nos afluentes do Rio Guandu.

Material e Métodos

O INEA monitora 28 estações na região hidrográfica do Rio Guandu (RH II) e para este estudo foram
necessários os dados de 8 estações de monitoramento, sendo elas situadas no Rio Ribeirão das Lages (LG351),
Rio Macaco (MC410), Rio Santana (SN331), Rio Guandu (GN201 e GN200), Rio São Pedro (SP310), Rio
Queimados (QM270) e uma estação no Canal do São Francisco (SF080) nos anos 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020. Para realização das análises utilizou-se o programa Excel para comparar dados e
realizar cálculos.

Resultados e Discussão

Analisando os dados dos IQAs fornecidos pelo INEA, verificou-se que a média bruta de 2013 a 2020 nos
pontos LG351, GN201, GN200 e SF080 reduzia ao longo de seu curso, com exceção no ponto SF080, isso se
deve ao fato de que o Rio Ribeirão das Lajes e posteriormente o Rio Guandu receberem uma água de qualidade
inferior de seus afluentes analisados, sendo eles respectivamente os Rio Santana, Macaco, São Pedro e
Queimados. O Rio São Pedro possui o maior IQA dentre todos os afluentes, com uma média bruta próxima a do
leito principal. Nos quadros 2 e 3 abaixo pode-se observar as médias brutas do leito principal e de seus afluentes
analisados.

Ponto LG351 GN201 GN200 SF080

Média Bruta IQA 71,31 67,71 63,12 65,28

Máximo 84,9 84,4 73,4 75,9

Mínimo 47,4 47,3 43,1 45,4

Desvio Padrão 7,88 7,03 6,79 16,56

Quadro 2: Média bruta do leito principal.



Ponto SN331 MC410 SP310 QM270

Média Bruta IQA 59,71 37,18 67,88 21,92

Máximo 76,7 50,9 81,5 40,5

Mínimo 36,5 20,3 52,1 12,5

Desvio Padrão 27,9 16,75 32,12 9,82

Quadro 3: Média bruta dos afluentes do leito principal.

Analisando os dados brutos dos afluentes, verificou-se que o Rio Queimados detém a pior média bruta de
todos os anos analisados, com um IQA médio igual a 21,92, se enquadrando na faixa de qualidade como muito
ruim. Dentre os parâmetros, a demanda bioquímica de oxigênio, fósforo, oxigênio dissolvido e coliformes
termotolerantes no ponto QM270 se destacam por obter inúmeros valores fora dos limites impostos pela
Resolução CONAMA nº 357/2005 para rios de classe 3, de acordo com a tabela 4 a seguir:

Parâmetro DBO Fósforo OD Col. Term.

Limite CONAMA* 10 mg/l 0,050mg/l 4 mg/l 2500 NMP/100ml

Percentual excedido 92% 100% 95,5% 100%

Quadro 4: Observações do ponto QM270
*Limite impostos CONAMA para rios de classe 3.

Manuseando os dados apresentados, podemos averiguar que o Rio Queimados contém uma carga orgânica
elevada, nos mostrando que este corpo hídrico está eutrofizado. Ademais, sabendo que todas as análises de
coliformes termotolerantes do ponto é superior a 2500 NMP/100ml, nos indica que a motivação principal desse
processo de eutrofização no leito é o recebimento de lançamentos in natura de efluentes domésticos. Em relação
às análises microbiológicas, no que tange ao parâmetro coliformes termotolerantes no leito principal, observa-se
que o percentual das análises fora do limite estabelecido pelo CONAMA nº 357/2005 para rios de classe 2,
aumenta de acordo com o recebimento dos afluentes analisados de acordo com o quadro abaixo:

Ponto LG531 GN201 GN200 SF080

Percentual excedido* 18% 51% 80% 61%

Quadro 5: Análise de coliformes termotolerantes no leito principal.
*Percentual de análises fora do limite de 1000 NMP/100ml.

Realizando uma análise sazonal no período seco (maio-outubro) e o período chuvoso (novembro-abril),
podemos verificar que a incidência de chuva altera negativamente os valores do índice de qualidade de água do
Rio Guandu em uma faixa de 5,9% a 11,3%, a água pluvial tem o potencial de diluir às concentrações de cargas
orgânicas, entretanto às mesmas detêm um poder de arraste altíssimo, conduzindo um número exacerbado de
material particulado para o corpo hídrico. Entretanto no ponto QM270 ao verificar as diferenças no período seco
e no período chuvoso, pode-se observar que o mesmo se comporta de inversa que os pontos do leito principal,
no período seco temos um IQA médio igual a 22,97 e no seco 19,79. Na tabela 6 a seguir pode-se verificar as
diferenças entre o período seco e chuvoso.

Ponto LG531 GN201 GN200 SF080

Período seco 74,98 72,27 67,48 67,27

Período chuvoso 68,89 64,47 59,89 63,3

Quadro 6: Diferenças no IQA em períodos secos e chuvosos



Examinando os valores dos IQAs entre os pontos GN200 e SF080, pode se observar uma melhora
significativa na qualidade da água, isso ocorre pelo fato de que entre esse dois ponto não existe a
desembocadura de nenhum rio e acontece o fenômeno natural de autodepuração nesse recurso hídrico.

Conclusão

Com base nos dados apresentados, conclui-se que o Rio Guandu vem sofrendo diversas alterações
antrópicas, pelo fato de seus afluentes conterem águas com qualidade inferior ou igual que o leito principal,
analisou-se que os rios Santana, Macaco e Queimados possuem um IQA inferior que o Rio Guandu, com a
média variando entre 21,92 a 52,71 e que o Rio São Pedro detém um IQA médio igual a 67,88, muito próximo
ao do leito principal (67,71). O índice de qualidade da água reduz ao longo do curso do Rio Guandu, com a
média entre 71,31 a 63,12, com exceção do ponto situado no Canal do São Francisco (65,28).

Verificou-se a grande incidência de carga orgânica nesses corpos hídricos provenientes do lançamento in
natura de efluentes domésticos, evidenciando uma deficiente ou inexistente estrutura sanitária na região de
drenagem do Rio Guandu. Observou-se também que no leito principal ocorre uma queda significativa na
qualidade da água no período chuvoso em relação ao seco de 5,9% a 11,3% e que os parâmetros que mais
excedem os limites estabelecidos pelo CONAMA na bacia de drenagem do Rio Guandu são os seguintes:
coliformes termotolerantes, fósforo, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio.

Referências Bibliográficas

ANA. Indicadores de Qualidade - Índice de Qualidade de Águas. Disponível em
<http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx#_ftn0> acesso em 08/04/2021
ANA. Plano Estratégico da Região Hidrográfica de Guandu. Disponivel em
<https://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2009/PlanoEstrategicoRHGuandu.pdf>
Acessado dia 12/04/2021
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 18 dez. 2005. Disponível em
<https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classifica
cao_corpos_agua_rtfcda_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf> acessado em 10/04/2021
Estudos Técnicos e Planejamentos Regionalizado Metropolitano do Abastecimento de Água e Estamento
Sanitário dos Municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Disponível em
<http://www.rj.gov.br/consultapublica/documentos/Grupo_4_-_Plano_Metropolitano_de_Saneamento/Plano_M
etropolitano_RMRJ.pdf>, acesso em 08/04/2021
IMPAGLIAZZO, M. Gestão dos Recursos Hídricos do Rio Guandu: A Sustentabilidade Ambiental da Água
Consumida no Município do Rio de Janeiro. IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais, Jacarepaguá -
RJ, 2011. Disponível em <https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2011/VIII-001.pdf>, acesso em
10/04/2021
INEA. Índice de Qualidade de Água - INEA. Disponível em
<http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/IQA-NSF-Metodologia-Qualidade-de-%C3%81gua.pdf
> acessado em 11/04/2021
INEA. Monitoramento Sistemático dos Rios do Estado do Rio de Janeiro, RHII - Guandu. . Disponível em
<http://www.inea.rj.gov.br/INEA-IQA-Media-RHII-2012-2020.pdf> acessado em 30/05/2021
INEA. Qualidade da água da bacia hidrográfica do Guandu. Disponível em
<http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/qualidade-das-aguas-por-regiao-hidrografica-rhs/> acessado dia
06/04/2021
PLANÁGUA SEMADS, Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses: Síntese Informativa por Macrorregião
Ambiental, 2001 Disponível em <http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_bacias_ambiental_18875.pdf>,
acesso em 05/04/2021
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnósticos de Serviços de Água e Esgoto. Disponível
em <http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2018/Diagnostico_AE2018.pdf> Acessado dia
04/04/2021


