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RESUMO

A interferência humana, seja de forma pontual, como na geração de despejos domésticos ou industriais, seja de forma dispersa, como na 
aplicação de defensivos agrícolas no solo, influência na poluição da água, afetando assim a sua qualidade. Deste modo, a maneira que o homem 
ocupa e usa o solo, possui interferência direta na qualidade da água. A hidrogeomorfologia é uma ciência que busca compreender como os 
processos hidrológicos contribuem para a formação e evolução da paisagem e ainda como as formas de relevo condicionam ou controlam os 
processos hidrológicos em diferentes escalas temporais e espaciais. O conhecimento das características morfológicas e dos processos envolvidos 
em cada categoria de canal é de suma importância para os planejamentos sobre a utilização das áreas ribeiras e do leito do canal. Conforme o 
Conselho Nacional de Recurso Hídricos (CNRH) por meio da Resolução n°32, 15 de outubro de 2003, considera-se como região hidrográfica o 
espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, 
sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. O rio João Mendes, 
objeto de estudo neste trabalho, está localizado no município de Niterói, inserido na Macrobacia da Região Oceânica do município. De acordo 
com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A bacia hidrográfica do rio João Mendes está localizada no município de Niterói no Estado do 
de Janeiro. O rio está inserido em uma região totalmente urbanizada, que por consequência altera suas características naturais. O objetivo deste 
trabalho, é apresentar informações sobre a geologia e as formas de relevo que compreende o rio João Mendes, tal como parâmetros 
hidrométricos, caracterização da bacia hidrográfica e sua paisagem. Desta forma, para efeito de comparação, foram avaliados três trechos 
distintos do rio, possibilitando a compreensão das características ambientais, ressaltando-se a influência humana. O estudo foi dividido em 3 
etapas. A primeira etapa consistiu se em revisões bibliográficas: consultas a livros, artigos científicos, levantamento de dados em órgãos 
municipais e estaduais. Na segunda etapa foi realizado trabalho de campo, onde foram coletados dados referentes aos parâmetros hidrométricos 
e morfométricos. Esta etapa foi realizada no dia 25 de março de 2018, em época chuvosa. Foram percorridos três pontos distintos, para tentar 
verificar os impactos antrópicos em relação aos três pontos. Durante o percurso realizou se a observação do rio, bem como, vegetação e 
morfologia do canal. Os pontos para coleta de dados foram definidos com o auxílio de Sistema de Posicionamento Global (GPS). Na terceira etapa, 
foi realizado o tratamento de dados. Através das informações adquiridas em campo tornou-se possível a mensuração da área da seção 
transversal, a vazão do rio e a elaboração de mapa no ambiente digital ArcGIS, integrado com o software Google Earth. A área da seção 
transversal foi determinada com os valores de altura e largura do canal. A seção do rio foi mensurada com a utilização de barbantes, 
posteriormente medido com fita métrica. A largura encontrada foi dividida em quatro partes e a altura foi medida em cada uma delas com o 
auxílio de um tijolo amarrado por cordas. Por fim, foram traçados os perfis transversais do fluxo do canal do rio e foi medida a área das seções 
húmidas pelo método do retângulo.Dentre os três trechos estudados, os pontos 2 e 3, são os que apresentam influência antrópica, exibindo 
alterações morfológicas e de velocidade no fluxo, já o ponto 1 expressa sua morfologia natural, não constatando influência humana.
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