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O que está acontecendo com a 

água da CEDAE?

• A ETA Guandu atende 9 milhões de habitantes no 

Rio de Janeiro3

• Rio Guandu recebe diversos aportes de esgoto 

tratado e não tratado 4

• No verão de 2020 começou o surgimento de odor 

e coloração na água ocasionadas pela toxina 

liberada pelas algas (geosmina)  5



O que está acontecendo com a 

água da CEDAE?



Eutrofização

• Eutrofização palavra de origem 

grega que significa “muito nutrido”;

• Principais nutrientes que causam a 

eutrofização:  Carga orgânica, sais de 

Fósforo e Nitrogênio;

• Geram o crescimento de algas e 

plantas aquáticas.



Causas da Eutrofização

• Aumento da matérias 

orgânicas (DBO);

• Consumo do oxigênio da 

água;

• Morte dos animais e plantas 

(fauna e flora).



Responsáveis: 

Esgotos sem Tratamento

• Descarte de esgoto nos 

rios;

• Rico em matéria 

orgânica (biodegradável 

e não bio);



Responsáveis: 

Esgotos Tratados

Mesmo após o tratamento

a água possui:

• Baixa quantidade de matéria 

orgânica e;

• Alta quantidade de sais de 

fósforo e nitrogênio.



Responsáveis:

Adubação Química

• Utilização de adubação 

química nas lavoura; (NPK) 

• As águas das chuvas 

carregam os nutrientes do 

solo para os rios.

(Lixiviação)



O que o carvão tem haver com tudo 

isso?
O carvão sobre um 

Tratamento para que 

ele tenha maior 

porosidade e 

consiga ‘’adsorver’’ 

substâncias 

similares e as 

mantêm na sua 

superfície



Fontes de liberação de 

oxigênio dissolvido (OD)

Fotossíntese 

Atmosfera

Efeito cachoeiras



Variáveis sobre a baixa oxigenação

Fotossíntese 

Reações químicas

Aumento do CO2

Fixadores de N

Influência da temperatura 
nas águas vs. OD



Fontes dos principais limitantes 

da Eutrofização

Fotossíntese 
Possuem papel de limitante para floração das flora aquática.

Ex.: 16/1 átomos de N/P 

Reações químicas

Nitrogênio

Átomo

Fosforo 

Átomo

Índice do status 

nutricional do 

fitoplâncton

10 1 Deficiência em N

20 1 Deficiência em P



RELAÇÃO DOS SEDIMENTOS VS.

OS SAIS DE FÓSFORO E NITROGÊNIO

Partículas 
menores 2 
µm (óvulo 
humano 
0,1mm)

Precipitação 
oxihidróxicos
(Fe,Mn,Al), 
metais de 
baixa 
solubilidade e 
alta ativação.

Compostos 
orgânicos 
contaminados 
Acúmulo em 
tecidos 
gorduroso.

Propriedade
s das 
cianobactéri
as: 
Formação de 
bolhas ou 
envoltório 
gelatinosos e 
Acinetos 
(presença 
em 
sedimentos 
por anos)



SISTEMA CONVENCIONAL 

DE TRATAMENTO (ETA)



Estações de Tratamento de Água
(ETA)



ETA – 1º Água Bruta

• Estado Natural



ETA – 1º Água Bruta

• Estado Eutrofizado



• Agricultura

Ações Antrópicas



• Descartes clandestinos

Ações Antrópicas



Estação de Tratamento de Água
(ETA)

• 9 ETAPAS



Estação de Tratamento de Água
(ETA)

• Gradeamento (retenção de sólidos)

• Pré-Cloroção (Desinfecção)

• Pré-Alcalinização



Estação de Tratamento de Água
(ETA)

• Coagulação/Floculação

(sólidos em suspensão)



Estação de Tratamento de Água
(ETA)

• Decantação 

• Filtração



Estação de Tratamento de Água
(ETA)

• Pós-alcalinização



Estação de Tratamento de Água

• Desinfecção

• Fluoretação



Estação de Tratamento de Água

Consequências

(Influências na saúde pública)
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Ataque 
ao 
sistema 
nervoso, 
inibindo 
estímulo

Irritação 
pele 

Sistema 
digestivo



Meios de tratamento indicados após 

ser diagnosticado a presença de 

algas em grande escala

No pré – tratamento (pré oxidação) 

Degradando matéria orgânica e oxidando 

metais (Ferro e manganês), deixando-as 

insolúveis

• Peroxido de hidrogênio

• Dióxido de cloro  



















1. A crise da água é apenas em São Paulo #sqn

2. #fato Sem floresta não vai ter água, mas o poder público talvez pense 

que sim

3. Falta de infraestrutura e investimento #desdesempre

4. Um mar de desperdício

cadeaáguaqueestavaaqui?

6. Com a palavra, São Pedro: falta chuva, sim, mas não é de hoje

7. O clima muda sem pedir permissão #otempotodo

8. A água virtual que vai embora do país

9. Rios Voadores regulam chuva em todo o país

10. “Águas, são muitas, infindas”. #realidadebrasileira

Esse é um pequeno trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, relatando à corte 

portuguesa sobre a incrível quantidade de água que o recém-descoberto Brasil 

tinha. 



ATIVIDADE PARA 22/FEVEREIRO:
(entregar para o(a) representante de sala)

MAPA CONCEITUAL (mínimo 20 conceitos) ou

REDAÇÃO (mínimo 14 linhas, máximo 40, com 

introdução, desenvolvimento e conclusão)

sobre o tema abordado na aula. 

MUITO OBRIGADA
Dúvidas:     972089818 (Iara)


