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RESUMO

A água é indispensável para vida na terra, não pode ser substituída por nenhum outro líquido, a mesma tem função de transportar substâncias 
essenciais para os organismos e também funciona como habitat de animais e plantas que ali vivem, porém na água são encontradas muitas 
substâncias prejudiciais à saúde. Para certificar a vida de animais e plantas de um rio são analisados alguns parâmetros de características físicas, 
químicas e biológicas, utilizados para verificar a qualidade da água de um manancial. Estes parâmetros podem ser influenciados por inúmeros 
fatores climáticos, naturais e pela ação do homem. Para o público em geral, a informação dos valores de concentrações dos poluentes 
encontrados nos corpos hídricos tem pouco significado, devido às tecnicalidades envolvidas na interpretação dos resultados. Por este motivo, 
podem-se adotar, na divulgação para o público, Índices de Qualidade das Águas (IQA), que retratam, através de um índice único global, a 
qualidade das águas em um determinado ponto de monitoramento. Os índices podem ser entendidos como “notas”, que retratam condições 
variando de péssima a excelente, ou que permitam inferências sobre alguns aspectos específicos sobre o corpo hídrico, tal como biodiversidade e 
toxicidade. O objetivo deste trabalho foi calcular o valor do IQA em 3 pontos do rio Mombuca, localizado no município de Maricá –RJ, através dos 
seguintes parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido (OD), turbidez, nitrogênio total, coliformes fecais, pH, fósforo 
total, temperatura, sólidos totais. Com a caracterização destes parâmetros da água é possível identificar e quantificar os elementos e espécies 
iônicas que estão presentes e agregar seus efeitos sobre o meio ambiente. Desta forma, com os resultados das análises da água nos 3 pontos do 
rio Mombuca, pôde-se também comparar aos padrões especificados em portarias e resoluções. A resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe 
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, e a resolução CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre 
as condições e padrões de lançamento de efluentes e complementa e altera a resolução 357/2005 deste mesmo Conselho. Com este estudo, foi 
possível verificar que a qualidade da água do rio Mombuca se encontra comprometida, apresentando valores de IQA entre 32 e 21, sendo 
classificada como uma água de qualidade ruim em todos os pontos analisados. Fica clara a observação do desconhecimento, por parte da 
população sobre as formas de destinação de resíduos e na falta de percepção da importância dos parâmetros microbiológicos da qualidade da 
água para consumo e uso agropecuário. Evidenciando que seria interessante um trabalho de educação ambiental com toda a população, a fim de 
reduzir a poluição hídrica desde a nascente até sua foz.
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