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(Anexo 1 à Deliberação INEA n° 37, de 03 de fevereiro de 2017) 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 
 

 

 

I - Justificativa Técnica:  O monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos é 

uma ferramenta importante para a gestão de recursos hídricos, direcionando a gestão dos corpos de 

água para a sua funcionalidade e, assim, garantindo o uso adequado de suas águas (CONAMA 

357/2005). Entre os diversos parâmetros monitorados relacionados a classificação dos corpos 

hídricos, destacam-se os que estão relacionados a eutrofização. A eutrofização vem sendo apontada 

como o maior problema ambiental em corpos de água doce e frequentemente provocam o 

surgimento de florações de cianobactérias potencialmente tóxicas na água. Os gêneros de 

cianobactérias mais comumente observados formando florações no Brasil são Microcystis, 

Planktothrix, Dolichospermum e Raphidiopsis (antes Cylindrospermopsis), todos eles com registros 

de produção de cianotoxinas e presentes em diversas regiões do país (Guimarães et al., 2020; 

Chorus e Welker, 2021). Estas, por sua vez, são prejudiciais à saúde dos seres vivos, incluindo o ser 

humano, por desencadear doenças e, em casos mais severos, podendo levar a morte (Chorus e 

Welker, 2021).  Um evento de contaminação por cianobactérias importante no Brasil foi o ocorrido 

em uma clínica de hemodiálise em Caruaru, PE em 1996. Esse evento foi marcado pela morte de 

mais de 90 pacientes que receberam tratamento contendo microcistinas, as quais, foram encontradas 

nos filtros e nas amostras de sangue dos pacientes (Jochimsen et al., 1998). Esse episódio poderia 

ter sido evitado através de um programa de monitoramento e de um sistema de alerta sobre a 

proliferação de cianobactérias nos mananciais. Essa tragédia ocasionou posteriormente a inclusão da 

exigência de monitoramento para cianobactérias e cianotoxinas na Legislação Brasileira.  

Entre os sistemas aquáticos brasileiros que vem apresentando frequentes eventos de floração 

de cianobactérias destaca-se a lagoa Guandu, que recebe os rios Guandu (formado pela confluência 

do Rio Ribeirão das Lages e o Rio Santana) Queimados (após a confluência com o Poços) e 

Ipiranga (após a confluência com o Cabuçu). Essa transposição encontra o rio Ribeirão das Lages, 

seguindo então até formar o Guandu. O Rio Guandu é barrado próximo à estação de tratamento de 
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água (ETA Guandu), operada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

(CEDAE), para abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). A ETA Guandu 

atende a uma população de cerca de nove milhões de pessoas. Apesar da sua importância, esse 

sistema tem apresentado frequentes eventos de floração de cianobactérias, com presenças já 

relatadas de Dolichospermum sp., Raphidiopsis sp., Pseudoanabaena sp., Microcystis sp. e 

Planktothrix sp. (FEEMA 2001; Soares et al., 2005; Moura et al., 2020), além da liberação de 

Geosmina, conforme ocorrido no verão dos anos de 2020 e 2021.  

Nesse sentido, o Instituto Estadual do Ambiente, enquanto órgão gestor e executor das 

políticas ambientais, possui a atribuição de planejar e promover, a nível estadual, o monitoramento 

dos corpos d’água, visando à preservação e melhoria da qualidade ambiental, contribuindo para a 

promoção da agenda do desenvolvimento sustentável do estado. 

Dessa forma, considerando a importância do monitoramento sobre as florações de 

cianobactérias e a possibilidade de um sistema de alerta sobre a ocorrência de florações, a proposta 

desse projeto é promover um monitoramento telemétrico das florações de algas azuis e verdes 

existentes na lagoa guandu e um monitoramento telemétrico dos principais afluentes a essa Lagoa, 

visando identificar as variáveis ambientais relacionadas ao processo de eutrofização.  

 

II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental 

Este projeto tem como objetivo avaliar a qualidade da água em pontos estratégicos do manancial do 

rio Guandu, através do monitoramento telemétrico de variáveis ambientais limnológicas, com foco 

nas florações que ocorrem na Lagoa Guandu.  

 

II .1 Justificativa 

O projeto proposto justifica-se principalmente pela agilidade da resposta frente a um problema que 

aflige a população fluminense no que tange a segurança hídrica, especialmente a qualidade da água 

distribuída pela ETA Guandu.  

Com a implantação do monitoramento telemétrico poderá ser possível acompanhar em tempo real, 

possível crescimento algal (florações), e assim investigar a produção de Geosmina ou Cianotoxinas 

e impedir a captação dessas substancias pela ETA, bem como poderá ser observado possíveis 

impactos causados por substâncias que chegam pelos rios para a Lagoa Guandu. E qualquer 

variação brusca na leitura dos parâmetros, serão acompanhadas pelas análises complementares 

visando identificar no menor tempo possível qual evento causou esta interferência nas leituras. 
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III – Plano de Trabalho 

O Rio Guandu, apresenta uma bacia com área de 1400 km2, possuí 63 km de extensão e 

corta 8 municípios: Piraí, Paracambi, Itaguaí, Seropédica, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Rio de 

Janeiro, desembocando na Baía de Sepetiba. Cerca de noventa por cento do seu fluxo provém do 

Rio Paraíba do Sul, após ser utilizado para produção de energia elétrica. Assim sendo, sua vazão é 

regulada não somente pelo regime de chuva, mas também pela demanda de energia elétrica. Essa 

influência pode ser tão significativa que em um único dia, sem interferência de chuva, pode ocorrer 

uma variação de 120 m3s-1 para 300 m3s-1, causando variações na qualidade da água.  

A captação de água para tratamento na ETA Guandu é feita após os primeiros 43 km de 

percurso do rio, no município de Nova Iguaçu. Nesse trecho ocorre o barramento para a finalidade 

de captação. Devido a esse represamento ocorre a formação de lagos de inundação marginais, entre 

eles destaca-se a Lagoa Guandu. Esta lagoa é caracterizada por ser um sistema raso, com cerca de 2 

km de comprimento e 200 m de largura, que se localiza a cerca de 400 m do sistema de capitação da 

ETA (Ferreira & Menezes 2000).   

 

    Estações de amostragem  

As medições telemétricas dos parâmetros físico-químicos ocorrerão em cinco pontos da área 

de influência da Lagoa Guandu e acrescido do monitoramento biológico na Lagoa Guandu, 

conforme apresentado na tabela a seguir e na Figura 1. 
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Figura 1 – Localização dos pontos de coleta 

 

Escopo do trabalho  

1. O monitoramento telemétrico proposto consistirá do seguinte: 

-  A frequência de registro dos dados de qualidade de água (previstos para cada sonda) será 

programada para ocorrer a cada 15 minutos (ou outra frequência conforme definição da contratante). 

A transmissão poderá ocorrer na mesma frequência ou em outra também definida pela contratante, 

logo após o dado ser registrado no datalogger. Os dados serão armazenados em um banco de dados 

e disponibilizados numa página web. Os stakeholders desta iniciativa poderão acompanhar em 

tempo real os resultados medidos pelas sondas. 

- Gravação local de dados em intervalos de 15 min. 

- Gravação local com memória de no mínimo 3 meses; 

- Hospedagem dos dados em servidor externo pelo período de 12 meses do start-up; 

- Despesas com transmissão GPRS pelo período de 12 meses do start-up; 

- Acesso aos dados brutos pelo usuário via cadastro e senha. A plataforma conta com 4 

níveis diferentes de acesso de usuário (Visualizador, Operador, Administrador e um nível 

Personalizável); 

- Visualização via página na WEB, com recursos gráficos e de exportação de dados; 

- Visualização da página via aplicativo de celular; 

- No caso de falha de comunicação o Datalogger deverá reportar ao servidor de dados o 

histórico referente ao período de ausência de comunicação. 

- Backup semanal dos servidores de dados 
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- Validação dos dados, consiste na visualização dos dados na plataforma WEB sem a 

consideração dos dados inconsistentes. Por exemplo: 

- Dados de sensores que apresentem defeitos; 

- Dados zerado; 

- Dados fora de um range considerados “normais”, pré-determinados por setpoints mínimos 

e máximos para cada parâmetro; 

- Dados gerados durante manutenção preventiva e/ou corretiva; 

 

Exemplos da UMR Fixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição Básica para UMR Fixa  

-01 Sonda Multiparamétrica: 

-01 Sensor Combo de Condutividade e Temperatura 

-01 Sensor Combo de pH e Potencial de Óxido Redução (ORP) 

-01 Sensor de Turbidez (Ótico) 

-01 Sensor de Oxigênio Dissolvido (Ótico) 

-01 Wiper Central de Limpeza 

-01 Datalogger para armazenamento dos dados coletados 

-01 Modem transmissor via GPRS/3G com antenas 
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Exemplos da UMR Flutuante 

 

Composição Básica para UMR Flutuante  

01 Sonda Multiparamétrica: 

01 Sensor Combo de Condutividade e Temperatura 

01 Sensor Combo de pH e Potencial de Óxido Redução (ORP) 

01 Sensor de Turbidez (Ótico) 

01 Sensor de Oxigênio Dissolvido (Ótico) 

01 Sensor de Algas Totais (Ótico) – Clorofila e Algas Verdes e Azuis “Ficocianinas” 

01 Wiper Central de Limpeza 

01 Datalogger para armazenamento dos dados coletados 

01 Modem transmissor via GPRS/3G com antenas 

01 Painel elétrico com proteção elétrica dos componentes internos da UMR flutuante; 

01 Sistema de energia solar com 8 placas fotovoltaicas de 20W e 2 baterias de 90A. 

01 Unidade flutuadora com sistema de iluminação marítima, alarme e sistema de 

apoitamento. 

2. Monitoramento tradicional 

Além das medições realizadas pelas sondas multiparamétricas, estão previstas outras 

análises complementares no laboratório do INEA ou conveniado, visando uma ampliação da 

avaliação do corpo d’água. 

As análises complementares previstas são: 

- Frequência Quinzenal: Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de 

Oxigênio, Nutrientes,  

- Frequência Variável, em função de alteração dos dados telemétricos ou na evidência de 

floração: Qualificação das espécies de Fitoplâncton, Geosmina e outros parâmetros pertinentes. 
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Rio de Janeiro,  13 de setembro de 2021 

 

__________________________ 

André Leone Riguetti 

Gerente da GELAB 

ID 215120-5 

 

 

 

 

Nº da Ação  Ação - Atividades ou Obras Prazo 

1 Aquisição das UMR e disponibilização dos dados via 

WEB. 

12 meses 

2 Monitoramento tradicional  12 meses 

IV – Execução das Atividades  

V – Forma de acompanhamento dos trabalhos e área responsável do INEA 

Nome da Gerência e da 

Diretoria: 

Gerencia de Laboratórios/Gerencia de Informações 

Hidrometeorológicas e de Qualidade de Água 

Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Nome e cargo do servidor 

proponente: 
André Leone Riguetti 

Gerente do Complexo de Análises Laboratoriais do INEA 

 

Telefone: 21) 98788-2833 // 2333.4445 

e-mail: gelab@inea.rj.gov.br 

 

VI – Estimativa do valor global do projeto 

Nº da 

Ação 
Ação - Atividades ou Obras Valor 

01 Disponibilização dos insumos necessários para a 

realização das análises complementares 

R$ 190.000,00 

02 Aquisição,  instalação das UMR e transmissão dos dados. R$ 1.639.195,00 

03 Amostragem e Análises laboratoriais --------- 

04 Avaliação dos dados gerados --------- 

05 Divulgação dos dados em boletins  --------- 

 TOTAL R$ 1.829.195,00 

 

Início (mm/aaaa): Mês 1 Término (mm/aaaa): Mês 12 
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ANEXOS 

 

Valores das Sondas 
 

Item Unidade Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Total 

1 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Rio Guandu 1 R$ 276.738,42 R$ 276.738,42 

2 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Rio Queimados 1 R$ 276.738,42 R$ 276.738,42 

3 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Rio Cabuçu / Ipiranga 1 R$ 276.738,42 R$ 276.738,42 

4 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Captação ETA 1 R$ 248.845,43 R$ 248.845,43 

5 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Flutuante - Lago Guandu 1 R$ 418.549,18 R$ 418.549,18 

6 Serv Transmissão de dados via GPRS e Disponibilização WEB 60 R$ 227,04 R$ 13.622,29 

7 Kit Peças e Acessórios para Manutenção Preventiva e Calibração 1 R$ 127.962,86 R$ 127.962,86 

 VALOR TOTAL: R$ 1.639.195,00 

 

 

Prazo de Entrega 

 

O prazo de entrega das 5 (cinco) UMR`s é de até 120 dias da emissão da ordem de compra, salvo 

algum tipo de restrição da receita federal ou força maior. 
 

PRAZO DE ENTREGA 

Item Unidade Descrição Qtd. Prazo de Entrega 

1 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Rio Guandu 1 
Até 120 dias após recebimento da 

Ordem de Fornecimento 

2 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Rio Queimados 1 
Até 120 dias após recebimento da 

Ordem de Fornecimento 

3 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Rio Cabuçu / Ipiranga 1 
Até 120 dias após recebimento da 

Ordem de Fornecimento 

4 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Fixo - Captação ETA 1 
Até 120 dias após recebimento da 

Ordem de Fornecimento 

5 Cj Unidade de Monitoramento Remoto Flutuante - Lago Guandu 1 
Até 120 dias após recebimento da 

Ordem de Fornecimento 

6 Serv Transmissão de dados via GPRS e Disponibilização WEB 60 Conforme necessidade do cliente 

 
 

7 

 
 

Kit 

 
 

Peças e Acessórios para Manutenção Preventiva e Calibração 

 
 

1 

Até 120 dias após recebimento da 

Ordem de Fornecimento e de 

acordo com programação de 
entrega 

 
 
 

 


