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RESUMO

O planejamento urbano é essencial para o desenvolvimento de uma cidade, pois busca conciliar a estrutura urbana com o equilíbrio ambiental, 
melhorando de forma sustentável a qualidade de vida das pessoas.  Niterói tem cerca de 86 % do esgoto coletado e tratado, sendo um dos 
melhores índices do país, mas o município tem tido um crescimento significativo da sua população, que em 2010 tornou-se um município 100% 
urbanizado, além de ser a quinta cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro. O alto crescimento populacional tem gerado um 
descontrolado processo de urbanização que, por consequência, provoca diversos problemas ambientais, dentre eles, a poluição dos recursos 
hídricos.  Este trabalho visa, através do Índice de Qualidade da Água – IQA, realizar uma possível relação entre o processo de urbanização e as 
alterações da qualidade da água do rio João Mendes, que tem cerca de 7 km de extensão e está localizado na região oceânica do município de 
Niterói. Foram analisados parâmetros físico-químicos e biológicos para obtenção do IQA. A coleta de água para análises físico-químicas e 
biológicas ocorreu no dia 25 de março de 2018 em três pontos do rio: P1) nascente do rio em área preservada, P2) bairro densamente urbanizado 
e P3) foz do rio com residências localizadas um pouco mais afastadas. Para avaliar a qualidade das águas pelo IQA, são utilizados nove 
parâmetros: coliformes termotolerantes, pH, DBO5,20, nitrogênio total, fósforo, temperatura, turbidez, sólidos totais e OD. Cada parâmetro 
possui um peso e um valor de qualidade, o cálculo do IQA é feito através do somatório ponderado dos noves parâmetros e os resultados, que 
variam entre 0 e 100, são classificados em faixas: 80 ≤ ótima ≤ 100, 52 ≤ boa < 80, 37 ≤ Aceitável < 52, 20 ≤ Ruim < 37 e 0 ≤ Péssimo < 20, 
facilitando a interpretação da qualidade da água para o público em geral. Através das análises realizadas, calculou-se o IQA do rio João Mendes 
que teve a água do ponto 1 classificada como boa e os pontos 2 e 3 classificadas como ruins, esta diferença do IQA pode ser explicada devido ao 
fato do ponto 1 estar localizado em área protegida sem interferência antrópica significativa, já os pontos 2 e 3 situam-se em áreas densamente 
urbanizadas, evidenciando assim, que o despejo irregular de esgoto tem comprometido a qualidade da água no decorrer do rio. Através dos 
resultados parciais é possível observar que mesmo o município tendo 85,7% do esgoto coletado e tratado, um dos melhores índices do país tendo 
em vista que a média nacional é de 42,6%, ainda há grande lançamento irregular de esgoto doméstico nos corpos d’águas, o que configura um 
inadequado planejamento urbano que compromete a qualidade do corpo hídrico, podendo causar impactos na saúde da população e 
impossibilitar o uso da água para recreação e, principalmente, abastecimento.

Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
X Seminário de Pesquisa da Estácio


