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RESUMO

O despejo inadequado de efluentes em corpos hídricos acarreta inúmeros riscos à saúde humana e a qualquer ser vivo que desta água utiliza, uma 
vez que os compostos ali lançados geram desequilíbrio no ecossistema e podem afetar a capacidade de autodepuração deste corpo hídrico, 
dificultando, assim, sua estabilização frente à poluição nele ocorrida. A deterioração do rio Paraíba do Sul reflete a necessidade de estudos e 
ações para o atendimento das condições de saúde e meio ambiente para as populações do entorno e, desta forma, o presente estudo avalia a 
capacidade de autodepuração deste rio, nas proximidades do distrito de Barão de Juparanã, no município de Valença, no estado do Rio de 
Janeiro, utilizando-se modelos matemáticos, como o IQA e simulações utilizando-se Streeter-Phelps e QUAL-UFMG, que avaliam sua qualidade e 
simulam sua capacidade de autodepuração, respectivamente. Para aplicação dos modelos, realizou-se coleta, em três diferentes pontos e datas, e 
análises - físico-químicas e microbiológicas - de qualidade da água deste rio, dentro da região de estudo, e levantamento de dados 
hidrogeológicos. O estudo mostra que a qualidade da água já se encontra comprometida antes de chegar ao distrito – com valor de IQA em torno 
de 43 (interpretado como ruim) no ponto P1, trecho inicial da região de estudo – e que tem uma leve piora – com valores de IQA de 22 
(interpretado como péssimo) no ponto P2, sendo no centro do distrito de Barão de Juparanã, onde há maior lançamento de esgoto in natura, e 
valor de 25 (ainda interpretado como péssimo) no ponto P3, no trecho final da região de estudo – ao receber o efluente in natura desta região, 
contudo a pequena vazão de lançamento do efluente não altera a capacidade de autodepuração, já comprometida, do rio. Evidenciando que 
programas de incentivo à melhora da qualidade da água do rio Paraíba do Sul devem ser implementados desde sua nascente, no estado de São 
Paulo, a fim de assegurar água de qualidade em todo o curso do rio.
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