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RESUMO
Os estudos desenvolvidos neste trabalho tiveram como objetivo a análise do uso e
ocupação do solo na área correspondente à bacia hidrográfica do rio Ubatiba, no município de
Maricá-RJ, com ênfase nos aspectos socioeconômicos-ambientais e na variação da qualidade
das águas ao longo do canal principal. A deterioração das águas pode provocar sérias
implicações na biodiversidade local, na qualidade de vida das pessoas que ali residem e na
economia municipal. Fatores estes que têm se agravado com o aumento da população, refletido
no advento da urbanização, associado a recente alteração na forma de destinação das águas
residuárias, do sistema fossa-séptica-sumidouro para o sistema fossa-séptica-rede-geral, em
atendimento ao Plano Municipal de Saneamento Básico, especificamente no 1º Distrito-Sede.
Além disto, de forma sazonal, a questão é intensificada com o aumento considerável do turismo
e/ou veranismo no período de alta temporada. As análises referentes ao abastecimento de água,
esgotamento sanitário, saúde, questões socioeconômica-ambientais e de uso e ocupação do solo
foram obtidas a partir de pesquisas exploratórias, em bases primárias e secundárias. A qualidade
das águas do rio Ubatiba foi avaliada, em cinco pontos ao longo do canal. Os resultados
demonstraram uma bacia predominantemente caracterizada por áreas de atividades
agropastoris, à montante, seguida por área de baixo adensamento demográfico, na parte central,
e, por fim, nas imediações do exutório, a lagoa de Maricá, uma área de moderado adensamento
urbano, caracterizada pelo Centro do Município. Nas análises qualitativas, através de Protocolo
de Análise Rápida, os aspectos visuais da água demonstram uma redução de qualidade à medida
que o rio perpassa regiões de maior adensamento populacional. Quanto aos fatores quantitativos
relativos a fósforo e nitrogênio, verificou-se que as concentrações das formas inorgânicas
dissolvidas de fósforo são consideravelmente altas com relação as de nitrogênio, não atendendo
as relações propostas por Redfield (N:P = 16:1). Este padrão aponta para um aporte significativo
de efluentes domésticos, o que, muito provavelmente, está relacionado ao crescimento urbano
e à mudança do sistema de esgotamento sanitário. As análises qualitativas e quantitativas, de
um modo geral, foram convergentes, no tocante à redução da qualidade da água ao longo do
canal. Os estudos apontaram ainda para uma gradual aceleração da degradação das águas
superficiais nos últimos anos, indicando um problema típico de gestão, num município em que
os índices de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão bem aquém das médias
encontradas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.
Palavras-chave: esgotamento sanitário, concentrações, degradação, bacia hidrográfica,
uso e ocupação do solo.

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the land use and occupation in the area
corresponding to the watershed of the Ubatiba river, with emphasis on socioeconomicenvironmental aspects and the variation of water quality along the main channel. The
deterioration of water can have serious implications for local biodiversity, the quality of life of
people living there and the municipal economy. These factors have been aggravated by the
increase in population, reflected in the advent of urbanization, associated to a recent change in
the form of waste water disposal, from the septic tank-sink system to the septic tank-general
network system, in compliance with the Municipal Basic Sanitation Plan, specifically in the 1st
headquarters district. Besides that, on a seasonal basis, the issue is intensified with the
considerable increase of tourism and/or summer holidays demand. The analyzes related to water
supply, sanitary sewage, health, socioeconomic-environmental issues and land use and
occupation were obtained from exploratory research, of primary and secondary bases. The
water quality of the Ubatiba River was assessed at five points along the canal. The results
showed a basin predominantly characterized by agropastoral activities, upstream, followed by
area of low population density, in the central part, and finally, in the surroundings of the
discharge, the lagoon of Maricá, an area of moderate urban density, characterized by the Center
of the Municipality. In the qualitative analyzes, through the protocol for a rapid analysis, the
visual aspects of water show a reduction of quality as the river passes through regions of greater
population density. As for the quantitative factors related to phosphorus and nitrogen, it was
verified that concentrations of the inorganic forms of phosphorus are considerably high in
relation to the nitrogen, not attending the relations proposed by Redfield (N:P = 16:1). This
pattern points to a significant contribution of domestic effluents, which, most likely, is related
to urban growth and to the change in the sanitary sewage system. The qualitative and
quantitative analyzes, in general, were convergent, with regard to the reduction of water quality
along the canal. Studies have also pointed to a gradual acceleration of surface water degradation
in recent years, indicating a typical management problem in a municipality where water supply
and sanitary sewage indices are well below the averages found in the state of Rio de Janeiro
and in the Brazil.

Keywords: sanitary sewage, concentrations, degradation, watershad, land use and occupation.
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1

1 INTRODUÇÃO
A água é o insumo básico para a sobrevivência e saúde das populações humanas, bem
como para a manutenção de suas atividades produtivas: sua oferta em qualidade e quantidade
adequadas deve ser o objetivo principal da humanidade, mantendo as funções ecológicas dos
corpos hídricos (EGLER, 2011, pág.1). Este é o grande desafio no século XXI: muitas vezes, em
consequência de má administração, não só nas economias em desenvolvimento, mas também nas
desenvolvidas, a água é encontrada poluída e contaminada em níveis variados.
A contaminação, seja por lançamento de efluentes industriais, seja por lançamento de
esgotos domésticos, põe em risco a saúde humana e dos ecossistemas, além de reduzir a
disponibilidade para o consumo e outras finalidades, e limitar a produtividade econômica e as
oportunidades de desenvolvimento (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 2011, pág.
12; 15). A circulação da água, incluindo a que envolve saneamento ambiental, está diretamente
imbricada com a economia política e os sistemas de poder (COSTA, 2015).
Neste estudo, será analisado o gradiente da qualidade das águas ao longo do rio Ubatiba,
no município de Maricá - RJ, correlacionando as formas de uso e ocupação do solo ao sistema
de drenagem das águas residuárias¹ e ao fluxo fluvial. As alterações na qualidade das águas ao
longo da bacia, as quais percorrem o centro do município e deságuam na lagoa de Maricá, tem
contribuído, significativamente, para que este corpo hídrico receptor se transforme num grande
reservatório de águas impróprias para várias finalidades fundamentais.
A degradação das águas ocasiona em implicações irreversíveis na biodiversidade local,
na qualidade de vida das pessoas e na economia familiar e municipal. Estes fatores,
aparentemente, têm se agravado no município de Maricá com o incremento da urbanização e com
o recente início das obras de implantação da rede geral de esgotamento sanitário, que vem
alterando a forma de destinação das águas residuárias do sistema fossa-séptica-sumidouro para
o sistema fossa-séptica-rede geral, especificamente no 1º Distrito-Sede. Além disto, de forma
sazonal, a questão é intensificada pelo aumento considerável do turismo e/ou veranismo no
período de alta temporada.
O sistema de sumidouro é considerado suscetível a apresentar riscos à saúde humana,
principalmente quando o local não dispõe de abastecimento regular de água para consumo – o
_______________________
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Águas residuárias: líquido que contém resíduos da atividade humana (BRASIL, 1993).

2

que faz com que os moradores recorram à extração de águas subterrâneas. Este fato foi retratado
por Follmann e Folelo (2013, pág.10), em alusão à Mota (1995, pág.147): “A falta de rede
coletora pública resulta na adoção de sistemas tipo fossa/sumidouro para tratar o esgoto e
proporcionar sua absorção no solo, podendo ocasionar a poluição da água do lençol freático”.
Na região em estudo, os aquíferos são de origem sedimentar, apresentando, desta forma,
um potencial hidrogeológico restrito, com poços de baixa vazão e ocorrência de água ferruginosa
e/ou salobra, e ocasionam sempre uma alta vulnerabilidade para os usuários, pois, em
determinadas situações, a água não é recomendada à absorção humana. No verão, a situação é
agravada com o aumento da população local, em decorrência do turismo ou veranismo
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, 2006, pág.63). O turismo, atividade econômica
que se desenvolve pautada na produção do espaço, proporciona um “consumo” do território,
gerando tanto benefícios quanto malefícios à sociedade, à economia e ao meio ambiente
(HÜFFNER, 2011).
Surgem, assim, alguns questionamentos: Qual a intrínseca relação entre o abastecimento
irregular de água potável, a extração de águas subterrâneas (como solução para atender às
necessidades básicas), a disposição de águas residuárias nos subsolos através de sumidouros, e
os riscos à saúde coletiva porventura causados pela contaminação dos lençóis freáticos? A
implantação dos equipamentos de saneamento básico, como forma de desenvolvimento urbano,
pertinentes ao esgotamento sanitário, estaria sendo realizada de forma ineficiente e ineficaz? De
quais formas a pressão exercida pelo crescimento urbano estaria contribuindo com a degradação
das águas superficiais e os consequentes impactos negativos nas esferas social, econômica e
ambiental?
Todos os indícios apontam no sentido de que a degradação dos mananciais esteja sendo
provocada por fontes pontuais, oriundas principalmente do esgotamento sanitário, inobstante à
contribuição de outras fontes potencialmente poluidoras. Fatos que, certamente, têm sido
agravados pelo acelerado crescimento urbano, associado à ausência planejamento e/ou
fiscalização adequados, que perduram há vários anos.
O conjunto das análises deste trabalho poderá fornecer dados bastante relevantes, dentro
de perspectivas ambiental, social e econômica. Desta forma, planos, programas e projetos
poderão ser desenvolvidos, no âmbito municipal, a partir desta base teórica. Os tomadores de
decisão poderão delinear as melhores soluções, no que diz respeito à manutenção e recuperação
da qualidade das águas dos diversos mananciais pertencentes ao município e, por conseguinte, à
qualidade das águas marinhas que banham o litoral correspondente.
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1.1 Localização
No Estado do Rio de Janeiro, a Região dos Lagos é uma região turística que compreende
os municípios banhados pelas lagoas litorâneas. Dentre os quais está o município de Maricá,
configurado como portal de entrada desta região e zona de transição entre as funções
metropolitanas e as funções de recreação e turismo (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006, pág.25).

Bacia hidrográfica do
rio Ubatiba

MARICÁ
Centro

Figura 1 - Mapa do município de Maricá, delimitado a partir da imagem do Sentinel – obtida no site do USGS.
Em destaque, bacia hidrográfica do rio Ubatiba.
Fonte: Vargas, R.; próprio autor, 2017.

O município de Maricá (Figura 1), com área territorial de 362.571 km², está situado a
cerca de 50 quilômetros da capital. Destino de diversos turistas e veranistas, apresenta-se como
município de maior crescimento populacional do estado nas últimas décadas (IBGE, 2015).
Em sua divisão político-administrativa, o município é composto por quatro distritos,
conforme Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 (PREFEITURA DE MARICÁ, 1990):
1º Distrito Sede-Maricá; 2º Distrito de Ponta Negra; 3º Distrito de Inoã; e 4º Distrito de Itaipuaçu,
representando, respectivamente, 40%, 34%, 12% e 14%, da área total.
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O 1º Distrito – Sede – Maricá, o maior do município, abriga 16 dos 38 bairros delimitados
pela Lei Orgância: Silvado, Pilar, Condado, Ubatiba, Caxito, Centro de Maricá, Itapeba,
Araçatiba, Caju, Jacaroá, Cambori, Retiro, São José do Imbassaí, Barra de Maricá, Zacarias e
São Bento da Lagoa. Destes, os sete primeiros estão nos domínios da bacia hidrográfica do rio
Ubatiba. Ressalta-se, porém, que o bairro Araçatiba, embora esteja geograficamente dentro dos
limites desta bacia, sua drenagem é realizada através de canais de drenagem artificiais, sendo os
principais Canal da Avenida e Canal do Aeroporto, destinados ao escoamento de efluentes e de
águas pluviais.

Figura 2 – Ilustração da delimitação distrital do município de Maricá, de acordo com L.O.M./1990.
Fonte: Monteiro; Longo, 2006.

Há que se fazer algumas considerações com relação à divisão político-administrativa do
município de Maricá (Figura 2). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) atua
com a divisão do município em três distritos: 1º Distrito – Maricá – Sede; 2º Distrito – Inoã; e 3º
Distrito – Manoel Ribeiro. Já a Lei Orgânica Municipal delimita o município em quatro distritos
– fato que vem sendo aceito e adotado pela população maricaense e que será considerado neste
trabalho para todas as questões estatísticas.
1.2 Caracterização da área de estudo
O clima do município de Maricá é classificado como tropical Aw (segundo Koppen). Este
tipo de clima é caracterizado por uma estação chuvosa no verão (entre novembro e abril) e nítida
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estação seca no inverno (entre maio e outubro, sendo julho o mês mais seco). As precipitações
variam de 750 mm a 1800 mm. A temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC. Este
tipo de clima é predominante no nordeste do Rio de Janeiro (EMBRAPA, 2017).
A temperatura máxima registrada em Maricá, em 2016, foi de 31ºC em fevereiro, e a
mínima de 18ºC em julho. O mês de dezembro foi o mais chuvoso, registrando 210 mm, enquanto
o menos chuvoso foi agosto com 57 mm (Figura 3) (CLIMATEMPO, 2017).

Figura 3 – Dados representativos do comportamento das chuvas e da temperatura ao longo do ano no município
de Maricá.
Fonte: Climatempo, 2017. Disponível em: https://www.climatempo.com.br/climatologia/309/marica-rj

Quanto à geomorfologia, o município de Maricá é rodeado por relevo movimentado,
composto de maciços costeiros e serras que chegam diretamente ao mar, entremeado por
planícies costeiras (SILVA JR; CRISTO, 2014). Basicamente, são encontradas as seguintes
formações (Figura 4): planícies costeiras (terrenos arenosos ou terraços marinhos, cordões
arenosos ou campos de dunas, gerados por processos de sedimentação marinha e/ou eólica);
planícies colúvio-alúvio-marinha (terrenos argilo-arenosos das baixadas); planícies flúviolagunares (terrenos argilosos orgânicos de paleolagunas colmatados); colinas isoladas (relevos
de degradação entremeados na baixada); e maciços costeiros e interiores (relevos de degradação
em áreas montanhosas) (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006).
A bacia do rio Ubatiba faz parte do Complexo Lagunar Fluminense, que se estende de
Piratininga (Niterói) até Cabo Frio, e apresenta gradientes topográficos que variam do nível do
mar a 670 metros. As litologias são constituídas de gnaisses e granitos pré-cambrianos, que
formam serras alongadas na direção NE-SW, e de sedimentos do pleistoceno superior nas
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baixadas. As associações de solos podzólico-cambissolo ocupam as maiores altitudes e as
encostas, onde também aparecem afloramentos rochosos (JACQUES, 1997). Entre as serras
localizam-se vales amplos, que se encontram sobre falhas, refletindo a morfologia da bacia, que
é caracterizada por aluviões arenosos na região de confluência do rio Ubatiba com o rio Itapeteiú,
e argilosos na região entre o rio Ubatiba e Ludgero (PERRIN, 1997 apud JACQUES, 1997).

Figura 4 – Ilustração da geomorfologia de Maricá: planícies costeiras (121); planícies colúvio-alúvio-marinha
(122); planícies flúvios-lagunares (124); colinas isoladas (221); e maciços costeiros e interiores (251).
Fonte: CPRM, 2001. Extraído do Plano Diretor Municipal (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006).

A planície costeira é caracterizada pela presença da Lagoa de Maricá e de duas barreiras
arenosas, de origens pleistocênica (barreira interna) e holocênica (barreira externa), separadas
entre si por uma série de pequenas lagunas isoladas e colmatadas (DA SILVA, 2014).
A rede hidrográfica do município é bastante peculiar: praticamente todos os seus cursos
d’água nascem e desaguam no complexo lagunar do município (PREFEITURA DE MARICÁ,
2015), o que torna a pesquisa desenvolvida neste trabalho extremamente pontual, livre de
externalidades de outras regiões.
Maricá é drenado, basicamente, por três bacias hidrográficas - Vigário, Ubatiba e
Caranguejo – além de quatro outras bacias de menor expressão – Cambori, Lagoa do Jacaroá,
Lagoa do Padre e Grande Jaconé (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015), e outras microbacias.
A bacia do Ubatiba, com área de 78,67 km² (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015) é
delimitada² da seguinte forma: ao norte, no limite com os municípios Tanguá e Itaboraí,
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encontram-se as Serras do Cambori, da Sapucaia e do Barro de Ouro; ao sul, por colinas isoladas,
que a separa das áreas remanescentes de sedimentação flúvio-marinha, compreendida pelo bairro
Araçatiba; à oeste, pela bacia do rio Cambori; à leste, no limite com a bacia do rio Caranguejo,
pelas Serras do Silvado e da Chuva; à sudoeste, pela Lagoa Maricá; e à sudeste, no limite com a
bacia do Jacaroá, pela Serra do Caju. (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).
O rio Ubatiba³, com cerca de dezoito quilômetros de extensão, é o maior do município.
Nasce na Serra do Espraiado, onde recebe o nome Silvado e, juntamente com um de seus
afluentes, o rio Caboclo, é responsável pelo abastecimento de água potável do 1º Distrito SedeMaricá. Após a confluência com o rio Itapeteiú, passa a se chamar rio Mombuca. Posteriormente,
percorre mais cerca de três quilômetros, passando pelo Centro do município, até desaguar na
Lagoa de Maricá4. Antes do exutório, porém, recebe a contribuição de outro importante tributário,
o rio Ludgero (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015, pág.54).

_______________________
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Delimitação de acordo com as ilustrações: geomorfologia, abairramento e bacias hidrográficas (Anexo 3,

Figuras 1, 8 e 12), contidos no Plano Diretor Municipal e seu respectivo diagnóstico (PREFEITURA DE MARICÁ,
2006).
3

Ubatiba, do tupi-guarani: “uba” significa frutas, e “tiba” significa abundância, quantidade (DICIONÁRIO

TUPI-GUARANI, 2016).
4

O termo lagoa de Maricá (e demais corpos congêneres) foi adotado neste trabalho por ter sido, ao longo

do tempo, popularizado e institucionalizado. Tecnicamente, trata-se de laguna.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
O estudo terá como objetivo principal a análise do uso e ocupação do solo na área
correspondente à bacia hidrográfica do rio Ubatiba, no município de Maricá-RJ, com ênfase nos
aspectos socioeconômicos-ambientais e na variação da qualidade das águas ao longo do canal
principal.
2.2 Objetivos específicos
Em abordagem mais específica, serão traçados os seguintes objetivos:
• Analisar as questões sociais, econômicas e ambientais, correlacionadas à degradação
dos mananciais no município de Maricá e à recente implantação da rede geral de esgotamento
sanitário;
• Avaliar a evolução do uso e ocupação do solo na área correspondente à bacia
hidrográfica do rio Ubatiba, a partir do ano 2000 - período que abrange os dois últimos censos
demográficos;
• Avaliar quali-quantitativamente as águas do rio Ubatiba, visando apresentar um
gradiente referente à degradação dos mananciais da região em estudo;
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Água: consumo e impactos antrópicos
A água é a substância mais abundante do planeta e o melhor e mais comum solvente
disponível na natureza. Nos rios, a água é responsável pelo transporte de partículas: dissolvidas,
suspensas ou em blocos. Em superfície, alimenta os poços, responsáveis por boa parte do
abastecimento de grandes centros urbanos e áreas áridas. É a água que mantém a vida sobre a
Terra, através da fotossíntese, que produz biomassa ao reagir com o dióxido de carbono (CO2),
e que compõe praticamente 80% do corpo humano (TEIXEIRA et al, 2009, p.186).
Apesar da abundância, os recursos hídricos não são inesgotáveis (MMA, 2015). Segundo
Teixeira et al (2009, p.448), a água como recurso, ou seja, aquela que pode ser explorada
economicamente, é restrita e representa apenas uma ínfima parte do total do planeta: 0,007%.
Mesmo a água já utilizada pode deixar de ser recurso, se tiver passado por processos de poluição
ou contaminação que inviabilizem sua reutilização.
Múltiplos impactos antrópicos sobre os ecossistemas aquáticos têm sido os responsáveis
pela deterioração da qualidade ambiental de bacias hidrográficas extremamente importantes,
sobretudo em território brasileiro (CALLISTO, 2002, p.91). Novas estimativas da ONU
(Organização das Nações Unidas) apontam que, até 2025, dois terços da população mundial
poderão sofrer com a falta de água doce (GOMIDE, 2013, p.7).
De acordo com Guerra (2011, pág. 73):
“As águas servidas são também, algumas vezes, lançadas diretamente nos
corpos d’água (rios, lagos, reservatórios, lagoas, mares e oceano), antes, aliás,
de qualquer tratamento para desinfecção ou descontaminação. Estas são práticas
altamente nocivas, não só porque reduzem o tempo do “ciclo hidrológico
urbano”, mas também porque são responsáveis pela degradação da qualidade
das águas no ambiente urbano”.

Em centros urbanos, geralmente, a qualidade da água está diretamente relacionada ao
processo de eutrofização, definido como produtividade primária elevada, provocada pelo
enriquecimento das águas por matéria orgânica biodegradável e pelo excesso de nutrientes, em
especial o fósforo e o nitrogênio, que aumentam a população de fitoplâncton, provocando um
desequilíbrio na biota, pela alteração de atributos físicos, químicos e biológicos. (LIMA, 2006).
Cunha e Ferreira (2006) retrataram o fenômeno da seguinte forma:
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A matéria orgânica em grande quantidade provoca o aumento do número
de microorganismos e, consequentemente, o consumo excessivo do oxigênio
dissolvido nos processos metabólicos de utilização e estabilização da matéria
orgânica, levando ao desparecimento e a extinção dos organismos aquáticos
aeróbios, favorecendo o surgimento de outras formas de vida no meio, por vezes
produzindo resíduos tóxicos.

Conforme Lima et al (2014, pág.2), a eutrofização, geralmente, é responsável pela
ocorrência de grande mortandade de peixes, e pode estar relacionada a três fatores: o primeiro
seria o enriquecimento das águas com nutrientes, que são utilizados pelo fitoplâncton na
fotossíntese, produzindo oxigênio como produto final, o qual é consumido, durante à noite,
quando não há fotossíntese, pela respiração de microalgas, reduzindo a disponibilidade desse gás
para os peixes; o segundo fator seria a baixa renovação da água, não permitindo a mistura dentro
da coluna d’água, quando ocorre estratificação junto ao fundo e as bactérias realizam processo
anaeróbico de decomposição da matéria orgânica acumulada, produzindo gás sulfídrico (H2S) e
metano (CH4) – gases que geram forte odor desagradável, refletem na qualidade da água e podem
provocar a morte dos peixes, ao serem remobilizados do sedimento por ação dos ventos ou outro
agente externo; o terceiro fator seria quando grande quantidade de microalgas cianobactérias, ao
produzirem compostos tóxicos, ocasionariam a morte de outros organismos.
Tais fatos, normalmente, estão associados a ocupação de áreas urbanas de forma
desordenada e infraestrutura sanitária precária, levando a um aumento da degradação ambiental.
A poluição gerada por ações antrópicas ocasiona em adição de substâncias e energia que alteram
as características químicas, físicas e biológicas dos ecossistemas (LIMA et al, 2014, pág.1).
3.2 Degradação das águas e questões socioeconômicas-ambientais.
Nas áreas urbanas, os resíduos industriais, o lixo urbano e o esgoto doméstico, quando
atingem os rios, comprometem o consumo de suas águas, exigindo maiores gastos no seu
tratamento. A qualidade da água dos rios que compõem uma bacia hidrográfica está diretamente
relacionada com o uso do solo e com o grau de controle sobre as fontes de poluição existentes na
bacia (GUERRA, 2011, pág.87). Os aumentos de poluição dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos não só representam uma ameaça para a saúde pública e ambiental, mas também
contribuem para os altos custos de tratamento de água, o que limita ainda mais a disponibilidade
deste recurso para os diversos usos (PIMENTEL et al,2004).
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Em referência à região Sudeste do Brasil, Tundisi (2008, pág. 14) ressaltou a importância
da recuperação dos corpos d’água e a importância de tais medidas nos aspectos social, econômico
e ambiental:
“A revitalização de rios, lagos e represas em muitas regiões do Brasil,
especialmente no Sudeste, pode também promover estímulos econômicos e
recuperar o ciclo hidrossocial. Nessas regiões impactadas do Sudeste com um
passivo ambiental muito alto, a revitalização pode promover geração de
emprego e renda, novas oportunidades de usos múltiplos e gerar uma indústria
de novas e promissoras tecnologias para gestão”.

Hüffner (2011), em estudos sobre turismo em área de adensamento sazonal, correlacionou
fatores sociais, econômicos e ambientais com aspectos e impactos (positivos e negativos),
decorrentes da atividade turística (Quadro 1).
Quadro 1 - Aspectos e impactos do turismo, relacionados aos fatores social, econômico e ambiental .
TURISMO

ASPECTOS
Contato direto entre
moradores e turistas e/ou
veranistas
Mudança na estrutura social.

FATORES SOCIAIS
Desenvolvimento de
equipamentos turísticos

IMPACTOS POSITIVOS
Quebra de estereótipos
negativos. Aumentos das
oportunidades sociais.
Novas oportunidades sociais.
Diminuição das desigualdades
sociais.
Maiores oportunidades
recreativas

IMPACTOS NEGATIVOS
Introdução de doenças.
Aumento das desigualdades
sociais.
Impossibilidade de acesso a
locais e atividades recreativas.

Apoio às instalações médicas, Superpopulação.
Aumento do fluxo turístico e da
educacionais e outras que
Congestionamento viário.
população da destinação.
melhoram a qualidade de vida. Aumento da criminalidade.
Aumento da população da
destinação
Mudança na estrutura
econômica.
FATORES ECONÔMICOS
Incremento das fontes
econômicas locais.
Aumento do PIB municipal

Desenvolvimento de
infraestrutura.

Especulação imobiliária.

Novas oportunidades
Sazonalidade. Migração de
econômicas. Aumento no nível
ocupações tradicionais.
de renda da população.
Geração de empregos.
Diversificação das atividades
Inflação e aumento de custos.
econômicas.
Equilíbrio na balança de
pagamentos.

Dependância e vulnerabilidade
econômica.

Trafego intenso de veículos.
Poluição do ar. Poluição
sonora.
Mau planejamento e
Desenvolvimento da
Melhoria na qualidade de vida
consequente degradação
infraestrutura local.
da população local.
ambiental.
FATORES AMBIENTAIS
Gestão imprópria e
Planos e projetos voltados para Conservação de áreas naturais.
consequente degradação
conservação ambiental.
Conscientização ambiental.
ambiental.
Conflitos sociais. Poluição do
Desenvolvimento social,
Uso do solo
ar, da água e do solo. Perda de
econômico e ambiental.
biodiversidade.
Desenvolvimento dos
equipamentos locais.

Desenvolvimento social e
econômico.

Fonte: Hüffner, 2011, adaptado pelo autor.
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Especificamente à questão da saúde pública, Cunha e Ferreira (2006) destacaram que a
matéria orgânica presente no esgoto é a causa de um dos principais problemas de poluição das
águas, favorecendo a transmissão de doenças de veiculação hídrica, afetando a saúde da
população.
O problema da poluição da água e doenças humanas está intimamente associado com a
disponibilidade global de recursos hídricos. Cerca de dois bilhões de pessoas no mundo estão
infectadas com um ou mais tipos de helmintos (espécies de vermes parasitas), seja através de
penetração direta pela pele, seja através do uso de água ou alimentos contaminados. As infecções
transmitidas pela água são responsáveis por cerca de 90% de todas as doenças infecciosas
humanas nos países em desenvolvimento (PIMENTEL et al 2004). A falta de condições
sanitárias é considerada como responsável por cerca de 12 milhões de mortes por ano,
principalmente entre lactentes e crianças jovens (HINRICHSEN et al, 1998 apud PIMENTEL et
al, 2004).
No Brasil, estudo do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) estimou que 65%
das internações em hospitais de crianças com menos de 10 anos sejam provocadas pela
deficiência ou inexistência de esgoto e água limpa, com efeito no desempenho escolar estimado
em 18% em crianças que vivem nessas condições (TRATA BRASIL, 2013).
Em 2009, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo – SES/SP - lançou um
documento, elaborado pela Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DDTHA),
Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e Coordenadoria de Controle de Doenças,
esclarecendo várias questões no que diz respeito às doenças relacionadas à água ou de
transmissão hídrica. O documento aponta que a transmissão pode ocorrer: ou por ingestão de
água contaminada, ou por contato de pele/mucosas com a água contaminada, ou por falta de água
e/ou rede de esgotos/alternativas adequadas para a deposição de dejetos ou práticas precárias de
higiene, ou por insetos/vetores que se desenvolvem na água.
Dentre as doenças destacadas no relatório, estão a hepatite A e a leptospirose, que se
enquadram no primeiro e no segundo grupos citados, respectivamente. Além dessas, outras
doenças podem acometer a população, tais como: cólera, febre tifoide e diarreia aguda
(provocadas por bactérias, vírus e parasitas); esquistossomose e verminoses; ascaridíase,
helmintíase e outras verminoses; dengue, febre amarela, malária, filariose e algumas encefalites
(SES/SP, 2009).
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Segundo Gomes et al (2012), a ocorrência das hepatites está intimamente relacionada ao
nível socioeconômico e às condições sanitárias da população. Na maioria dos casos, a educação
sanitária e a promoção da saúde representam estratégias promissoras para a melhoria das
condições de vida das populações suscetíveis.
Quanto à leptospirose, sua ocorrência está relacionada a situações de precárias condições
de infraestrutura sanitária, de alta infestação de roedores infectados, associados à ocorrência de
enchentes. A penetração da bactéria causadora ocorre através da pele, com lesão ou em contato
por longo período. Áreas densamente ocupadas têm maior propensão à ocorrência de
alagamentos e inundações, em especial nos períodos de grandes precipitações e/ou quando a
ocupação não foi precedida de planejamento adequado (GUIMARÃES et al, 2014).
Com relação às questões ambientais, o uso e ocupação do solo em bacias altera as
características naturais da água, quer do ponto de vista qualitativo, quer do seu regime de
escoamento. O estado de preservação das florestas e as práticas associadas às atividades
econômicas locais têm influência direta sobre os parâmetros de qualidade e quantidade de água
em uma bacia hidrográfica, através de uma série de intervenções humanas (EGLER, 2011,
pág.1).
Dentre as intervenções humanas, Egler (2011, pág. 1) destacou as seguintes:
desmatamentos (tanto com a supressão quanto com as queimadas); extração mineral (que pode
provocar erosão5 e assoreamento6); alterações físicas nos cursos dos rios (com a construção de
empreendimentos imobiliários e a construção de reservatórios, barragens e derivações7);
impermeabilização do solo; e alterações físico-químicas das águas, com o lançamento de
efluentes (urbanos, industriais e/ou agrícolas). A autora sintetizou estes impactos antrópicos
_______________________
5

Erosão: processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos de rochas pela ação

combinada da gravidade com água, vento, gelo e/ou organismos (plantas e animais) (IPT, 1986 apud TOMINAGA,
2009, pág.55). Dentre os fatores que influenciam a erosão estão: clima, cobertura vegetal, relevo e tipo do solo, e
quando é acelerada pelas atividades humanas é conhecida por erosão antrópica. (TOMINAGA; SANTORO;
AMARAL, 2009, pág.55-56).
6 Assoreamento:

processo de deposição de sedimentos em um curso d’água ou massa d’água que conduz à

elevação do leito (MMA, 2006 apud EGLER, 2011, pág. XX).
7 Derivação:

captação de parcela de água existente em um corpo d’água, para consumo (INEA, 2016). Está

sujeita à outorga de direito de uso, conforme previsto no art.12, I, da Lei 9.433/97.
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através de fluxograma (Figura 5), relacionados às mudanças de uso do solo, que afetam as bacias
hidrográficas em múltiplas escalas:

Figura 5 - Fatores de larga e pequena escalas que influenciam no funcionamento das bacias hidrográficas e
impactos antrópicos que afetam ambas as escalas.
Fonte: Egler, 2011.

Em Maricá, a partir da duplicação da RJ-106, em inícios dos anos 2000, algumas das
consequências negativas, advindas dos impactos ambientais mais comuns e significativos de
empreendimentos rodoviários, foram claramente identificadas, como implicação da aceleração
da taxa de crescimento demográfico em contrapartida com a capacidade de suporte do município
(SOCHACZEWSKI, 2004).
O acelerado processo de urbanização passa a ser um determinante estrutural da sociedade,
articulado a um conjunto de transformações sociais, econômicas, políticas e demográficas.
Dentre essas transformações está o grande ciclo de expansão das migrações internas,
principalmente a rural-urbana (BRITO; PINHO, 2012).
Uma ocupação racional, com uso racional do solo, depende das possibilidades de
implantação de infraestrutura necessária para receber uma nova população (SOCHACZEWSKI,
2004). Rossi et al (2012) destacaram que uma expansão urbana desordenada e/ou mal planejada,
aliada ao conhecimento unilateral dos planejadores e gestores municipais sobre o papel dos rios
urbanos para as cidades, acaba por provocar aos corpos hídricos condições de insalubridade e de
natureza opostas às suas funções primordiais. Assim, toda interferência precisa ser muito bem
avaliada, pois seus benefícios podem não ser compensadores ou nem sequer alcançados
(GUERRA, 2011, pág. 77).
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Faz-se necessário, desta forma, observar a importância das relações entre componentes
hidrológicos de uma bacia hidrográfica e os componentes da infraestrutura humana, ou seja,
relações entre solo, escoamento superficial, águas superficiais e subterrâneas, regime de chuvas
e temperatura, com reservatórios, plantas de tratamento de distribuição de água potável, plantas
de tratamento e sistema de coleta de esgotos, sistemas sépticos e fontes pontuais de poluição das
águas dos mananciais (ZOLTAYET et al, 2010 apud EGLER, 2011, pág.94).
3.3 Legislação, planejamento e gestão das águas residuárias
Os impactos sociais, econômicos e ambientais não resultam exatamente da falta de
normas ou critérios que disciplinem a ocupação urbana nas margens dos rios, pois a legislação
ambiental é bastante rigorosa e sua inaplicabilidade é justificada pela precariedade de
fiscalização dos agentes públicos, pela omissão e pela inviabilidade de ações diante de situações
socioincontroláveis. (ANDRADE et al, 2005 apud ROSSI et al, 2012).
Segundo Cunha e Ferreira (2006):
O planejamento e a gestão de um corpo d’água passam obrigatoriamente
pela caracterização e definição de qual a melhor estratégia de lançamento de
esgoto capaz de atender aos níveis de exigência correspondentes, gerando
condições técnicas que possam apoiar decisões relacionadas à gestão deste
recurso.

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída no Brasil em 1997 – Lei Nº 9.433/97
- define a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Dentre as diretrizes orientadoras a lei indica
a integração da gestão de recurso hídricos com a gestão ambiental e a articulação com o uso do
solo. No âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a lei prevê a criação de Comitês de
Bacia Hidrográfica, como órgãos responsáveis pela implementação das políticas de recursos
hídricos em escala local. A missão do órgão se baseia na integração de esforços do Poder Público,
dos usuários e da sociedade civil, visando soluções regionais de proteção, conservação e
recuperação dos corpos d’água, viabilizando o uso sustentado dos recursos naturais, a
recuperação ambiental e a conservação dos corpos hídricos, quanto aos aspectos de quantidade e
qualidade (COMITÊ DE BACIA DA BAÍA DE GUANABARA, 2016).
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, lançou, em 2011, a Resolução Nº 430
(complementando e alterando a Resolução Nº 357/2005),

com os seguintes objetivos

relacionados à Política Nacional de Recursos Hídricos: assegurar a disponibilidade de água de
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qualidade às gerações presentes e futuras; promover uma utilização racional e integrada dos
recursos hídricos e a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos (chuva, secas e enchentes),
sejam eles naturais, sejam decorrentes do mau uso dos recursos naturais.
A Resolução 430 (MMA, 2011) determina que “efluentes de qualquer fonte poluidora
somente poderão ser lançados nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos” na Resolução. Dentre as condições e
padrões de lançamento de efluentes, são considerados parâmetros de pH, temperatura, materiais
sedimentáveis, regime de lançamento (vazão), óleos e graxas, óleos minerais, óleos vegetais,
gorduras animais, ausência de materiais flutuantes e demanda bioquímica de oxigênio - DBO.
Com relação aos efluentes e esgotos sanitários, a resolução conceitua o primeiro com
sendo o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades
ou processos, e o segundo como uma “denominação genérica para os despejos líquidos
residenciais, comerciais, e águas de infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela
de efluentes industriais e efluentes não domésticos”. (MMA, 2011).
Esgotamento sanitário, de acordo com a lei 11.445/2007 (Política Nacional de
Saneamento Básico), figura como um dos quatro serviços do sistema de saneamento básico,
abrangendo atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados, desde as ligações prediais até o seu lançamento no meio
ambiente (BRASIL, 2007), após tratamento convencional, que consiste na clarificação com
utilização de coagulação e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH (MMA, 2011).
A Política Nacional define entre seus princípios que os serviços de saneamento serão
prestados com base na integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos e, dentre as diretrizes, promover ações de melhorias sanitárias domiciliares
priorizando áreas onde inexista o sistema que atenda às necessidades básicas de saneamento das
famílias (BRASIL, 2007).
Em entrevista à Revista Planeta (2013, p.8), o Presidente do Conselho Mundial de Água
- CMA (World Water Council - WWC), Benedito Braga, ao ser perguntado sobre o que poderia
ser feito para lidar com a poluição, afirmou:
Investir em saneamento. À medida que isso estiver sobre controle, a
probabilidade de contaminar a água cai. O grande problema da contaminação
nos nossos riachos urbanos não é a indústria, que já reutiliza água; são os
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municípios, que não tratam dela. A solução é forçar os prefeitos a providenciar
tratamento de esgotos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos os
fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bemestar físico, mental e social, ou o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo
alcançar salubridade ambiental (GUMARÃES; CARVALHO E SILVA, 2007).
De acordo com o dicionário do Aurélio (2016), saneamento é definido como: ato ou efeito
de sanear; reparação, limpeza, cura, sistema de canalizações e esgotos que permite o rápido
escoamento de águas, imundícies, etc.; expurgo, expulsão.
Guimarães, Carvalho e Silva (2007), entretanto, ao afirmarem que “sanear quer dizer
tornar são, sadio, saudável, discriminaram o saneamento aqui tratado:
“[...] a saúde que o Saneamento proporciona difere daquela que se
procura nos hospitais e nas chamadas casas de saúde. Ao contrário, o
Saneamento promove a saúde pública preventiva, reduzindo a necessidade de
procura aos hospitais e postos de saúde, porque elimina a chance de contágio
por diversas moléstias. Isto significa dizer que, onde há saneamento, são
maiores as possibilidades de uma vida mais saudável [...]”.

Nas áreas residenciais urbanas, a principal preocupação é com a carga de contaminantes
relacionada ao saneamento sem rede de coleta de esgoto (FOSTER; HIRATA, 1993 apud
FOLLMANN; FOLETO, 2013). A construção de fossas sépticas ou filtros seria uma alternativa
para minimizar a poluição do solo e dos corpos hídricos (FOLLMANN; FOLETO, 2013). Porém,
em alusão a Tucci (1997), Follmann e Foleto (2013), destacaram que:
”[...] grande parte das cidades brasileiras utilizam fossas sépticas como
destino final de esgoto. Esse conjunto tende a contaminar uma parte superior do
aquífero. Essa contaminação pode comprometer o abastecimento de água
urbano quando existe comunicação entre diferentes camadas dos aquíferos
através de percolação e de perfuração inadequada dos poços artesianos”.

3.3.1 Gestão das águas residuárias
O sistema de fossa séptica biodigestora (Figura 6) foi uma solução originalmente
desenvolvida, em 2003, pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a partir
de exemplos de China e Índia. O sistema consiste em um conjunto de unidade destinadas ao
tratamento e à disposição de esgotos, mediante utilização de tanque séptico e unidade
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complementar de tratamento e/ou disposição final de efluentes e lodo. Dentre as vantagens do
sistema, destacam-se: prevenção contra doenças, proteção do lençol freático (água de poço) e
produção de adubo orgânico de qualidade (Figura 7).

A

B

Figuras 6 e 7 – Em A, sistema de fossa séptica biodigestora desenvolvida pela EMBRAPA. Em B, sistema de
filtro que pode ser utilizado na terceira caixa coletora - o efluente líquido pode ser utilizado para irrigação.
Fonte: EMBRAPA; Fundação Banco do Brasil.

A fossa séptica é indicada para substituir o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares,
que permitem a infiltração de resíduos de fezes e urina no solo, podendo provocar a contaminação
das águas do lençol freático e consequentes doenças de veiculação hídrica aos moradores - ou
até mesmo morte (EMBRAPA; FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010).
O Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira – COMITESM (2008),
desenvolveu um Projeto Permanente de Educação Ambiental (PPEA), esclarecendo que: “após
passar pela fossa, o efluente líquido, isento de materiais sedimentáveis e flutuantes, que ficam
retidos na fossa, pode ser disposto das seguintes formas no meio ambiente: diluição (corpo d’água
receptor); sumidouro; vala de infiltração; e vala de infiltração e filtro de areia. O processo
utilizado deve ser o mais adequado, levando-se em conta: a natureza e utilização do solo; a
profundidade do lençol freático; o grau de permeabilidade do solo; a utilização e localização da
fonte de água de subsolo utilizada para consumo humano; e o volume e taxa de renovação das
águas de superfície.
Os sumidouros (Figura 8) são escavações cilíndricas ou prismáticas, com paredes
revestidas por tijolos, pedras ou outros materiais, com enchimento no fundo de cascalho, pedra
britada e coque de pelo menos 50 centímetros de espessura, dispostos de maneira que permita
fácil infiltração do líquido no terreno (solo), sendo necessárias inspeções semestrais, visando
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observar sua capacidade de absorção. Recomenda-se que o fundo do sumidouro esteja no mínimo
a 1,50 m acima do nível máximo do lençol freático (COMITESM, 2008).

Figura 8 - Esquema do sistema integrado fossa-séptica-sumidouro.
Fonte: COMITESM, 2008.

Em 2016, a Prefeitura Municipal de Araguaína – TO lançou um Manual de Construção
de Fossa Séptica – Sumidouro, destinado a regiões desprovidas de rede pública de coleta de
esgotos. Neste manual, fossas sépticas são conceituadas como unidades de tratamento primário
de esgotos domésticos, nas quais são feitas a separação e transformação de matéria sólida contida
no esgoto. Em sua construção, recomenda-se a possibilidade de fácil ligação ao futuro coletor
público (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO, 2016).
Em um esgotamento domiciliar provido pelo sistema de fossa séptica-sumidouro, é
importante salientar a separação das tubulações destinadas às “águas imundas”8 das “águas
servidas”9, que se unem após a passagem pela fossa séptica, numa caixa de inspeção, antes de
seguir para o sumidouro (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO, 2016).
Recomenda-se não juntar o tubo da fossa ao esgoto de pias da cozinha, dos banheiros, do tanque,
do chuveiro e da máquina de lavar roupa, pois a água desses esgotos contém sabão, detergente e
outras substâncias que prejudicam o processo de biodigestão (Figura 9). Deve-se relacionar o
dimensionamento do sumidouro e a quantidade de sumidouros por tipo de solo (Quadro 2), e a
_______________________
8

Águas imundas (ou negras): parcela utilizada na eliminação de material fecal, apresentando alto teor de

matéria orgânica e grande quantidade de microorganismos, inclusive patogênicos (DIAS; ROSSO; GIORDANO,
2012);
9 Águas

2012).

servidas: proveniente da limpeza de corpos, roupas ou ambientes (DIAS; ROSSO; GIORDANO,
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utilização de uma quantidade menor de sumidouros em solos arenosos, em sistemas destinados
para até 10 pessoas (EMBRAPA; FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010).

Figura 9 - Esquema de um esgotamento domiciliar provido por fossa séptica-sumidouro.
Quadro 2 - correlação explicativa do número de pessoas, dimensões e quantidade de sumidouros de acordo com o
tipo de solo.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO, 2016.

A NBR 7229/93 (BRASIL, 1993) fixa as condições exigíveis para projeto, construção e
operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de efluentes e lodo
sedimentado. O objetivo é preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a
segurança dos habitantes de áreas servidas por estes sistemas. A normativa condiciona o sistema
primordialmente ao tratamento de esgoto doméstico, devendo ser dimensionado e implantado de
forma a receber a totalidade dos despejos, e é indicado para área desprovida de rede pública
coletora de esgoto ou como alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede
coletora local.
Dentre as proibições previstas na NBR 7229/93, está o encaminhamento ao tanque séptico
de águas pluviais e despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do
processo de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, além da observação
das distâncias mínimas horizontais entre construções, limites de terreno, sumidouros, valas de
infiltração, ramal predial de água, árvores, ponto de rede pública de abastecimento de água, poços
freáticos e corpos de água de qualquer natureza (BRASIL, 1993).
Quanto à manutenção, a normativa orienta no sentido de que o lodo e a escuma10
acumulados nos tanques devem ser removidos a intervalos equivalentes ao período de limpeza
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do projeto, que variam de 1 a 5 anos, de acordo com a taxa de acumulação, por profissionais que
disponham de equipamento adequados (BRASIL, 1993).
Follmann e Foleto (2013) ressaltaram a importância de se manter as fontes de poluição
afastadas da área de recarga natural de aquíferos, de forma a favorecer o abastecimento de água
com qualidade e destacaram os riscos quanto às áreas formadas por terrenos arenosos, que são
caracterizadas pela fácil permeabilidade. O município de Maricá, por exemplo, onde há
predominância do sistema de fosse séptica-sumidouro (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015) é
caracterizado por uma planície costeira, cuja parte mais interna é formada por uma barreira
arenosa de origem pleistocênica (SILVA et al 2014).
3.4 O monitoramento da qualidade das águas
Segundo Egler (2011, pág.194), o monitoramento da qualidade da água pode ser
empreendido com base em medidas físicas, químicas, físico-químicas e bacteriológicas, o que
representa uma informação fundamental do ponto de vista ambiental, e também no âmbito da
saúde pública.
Como forma de avaliação dos aspectos qualitativos da água, foi desenvolvido, em 1987,
pela Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EUA) e por Hannaford et al (1997), um estudo de
avaliação rápida, que, posteriormente, foi adequado aos padrões brasileiros, criando-se o
Protocolo de Avaliação Rápida (PAR): uma excelente ferramenta que vem sendo utilizada nos
estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (CALLISTO et al, 2002).
Os protocolos de Análise Rápida (PAR) são instrumentos utilizados na mensuração da
qualidade ambiental, que levam em consideração a análise integrada dos ecossistemas lóticos,
através de uma metodologia simples e de rápida aplicação (RODRIGUES et. al, 2008 apud
OLIVEIRA E NUNES, 2015). Por ocasião da aplicação, são substituídos ou agregados
indicadores aos resultados das tradicionais análises físico-químicas e bacteriológicas de
qualidade de água. Através de inspeção visual, são facilmente interpretados 22 parâmetros que
são pontuados de 0 a 4 na primeira parte, e de 0 a 5 na segunda parte. A pontuação para cada
parâmetro é atribuída com base na observação das condições de habitat. Os resultados de cada
ponto são somados, classificando-o como: natural, alterado ou impactado (CALLISTO et al,
2002, VARGAS E JÚNIOR, 2012 apud OLIVEIRA E NUNES, 2015).
_______________________
10

Escuma: Matéria graxa e sólidos em mistura com gases, que flutuam no líquido em tratamento

(BRASIL/1993).

22

Com relação aos aspectos químicos, em 1970, a National Sanitation Foundation, dos
Estados Unidos, criou o Índice de Qualidade de Águas – IQA -, que foi utilizado pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB - a partir de 1975, e, nas décadas seguintes, por
outros estados brasileiros (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA, 2016). Programas de
monitoramento da qualidade da água baseiam-se e análises de algumas classes de substâncias
mais comumente encontradas, e com riscos relativamente conhecidos à saúde humana e à
biodiversidade (EGLER, 2011, pág.212).
No Estado do Rio de Janeiro, o monitoramento de águas, como importante instrumento
de gestão ambiental, vem sendo realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA -, desde
a década de 1970, em rios, reservatórios, lagoas costeiras, baías e praias. O órgão, visando uma
linguagem acessível ao público em geral, atua com a utilização de 5 índices de monitoramento,
dentre estes o Índice de Qualidade de Água – IQA -, que consiste num produto ponderado da
qualidade de nove variáveis selecionadas, elevadas ao seu peso respectivo (INEA, 2016).
Os indicadores ou parâmetros de qualidade podem ser: de contaminação orgânica (por
esgotos domésticos, efluentes orgânicos e fertilizantes); de mudança na composição físicoquímica da água; de metais pesados; de compostos orgânicos e inorgânicos sintéticos; biológicos;
entre outros (EGLER, 2011, pág.212).
A Agência Nacional de Águas – ANA (2016) tem utilizado os indicadores: oxigênio
dissolvido (OD), coliformes termotolerantes, potencial hidrogeniônico (pH), demanda
bioquímica de oxigênio (DBO), temperatura de água, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e
resíduo total.
Neste sentido, há que se ressaltar diferenças de aplicação quanto ao monitoramento das
águas pelos diversos órgãos, não havendo um padrão específico. Há uma variabilidade quanto
aos parâmetros utilizados e irregularidades nos intervalos de tempo dos registros (EGLER, 2011,
pág. 211).
O potencial hidrogeniônico (pH), por exemplo, determina a basicidade ou acidez de uma solução,
sendo considerado uma das variáveis ambientais mais importantes. Em corpos d’água
continentais, o pH geralmente varia entre 6 e 8. Na maioria das águas naturais, o pH da água é
influenciado pela concentração de íons originados da dissociação de ácidos carbônicos, entre
outros ácidos, que geram valores baixos de pH. A assimilação de CO2 durante o processo
fotossintético de macrófitas aquáticas e algas tendem a elevar o valor do pH. Via de regra, os
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organismos heterotróficos (animais aquáticos e bactérias) interferem sobre o pH do meio,
abaixando-o (ESTEVES, 1998, pág.64-66).
Quanto aos compostos de nitrogênio e fósforo, quando lançados em grandes quantidades
nos corpos d’água, provenientes de esgotos sanitários e efluentes industriais, são tidos como
prejudiciais ao abastecimento público, a recreação e a preservação da vida aquática (ANA, 2016).
Dentre as principais formas (inorgânicas) que o nitrogênio pode ser encontrado, o amônio
e o nitrato assumem grande importância nos ecossistemas aquáticos, uma vez que representam
as principais fontes para os produtores primários; já o nitrito é normalmente encontrado em
baixas concentrações em ambientes oxigenados. Em nenhum outro ciclo biogeoquímico os
microorganismos têm maior participação do que no ciclo do nitrogênio, em processos de
amonificação, nitrificação e desnitrificação (ESTEVES, 1998, pág.72-74). A presença de baixas
concentrações de nitrato pode indicar que o nitrogênio esteja presente na forma orgânica ou
amoniacal (PONTES; MARQUES, A.; MARQUES, G., 2012).
Com relação ao fósforo, na maioria das águas continentais, é apontado como principal
responsável pela eutrofização artificial dos ecossistemas. A forma fosfato inorgânico dissolvido
ou ortofosfato é a que assume maior relevância, por ser a mais importante forma de fosfato
assimilada pelos vegetais aquáticos (ESTEVES, 1998, pág.85). O transporte através das águas é
parte fundamental, correspondendo à forma predominante com que o fósforo (na forma de
fosfato) se move através do meio ambiente (QUEVEDO E PAGANINI, 2011). O escoamento de
áreas urbanas, agrícolas ou de matas pode contribuir para o aumento da concentração deste
nutriente nos cursos d’água (XAVIER, 2005 apud PONTES; MARQUES, A.; MARQUES, G.,
2012).
Em áreas com grande concentração populacional, o aporte de fósforo nas águas está mais
relacionado com as fontes denominadas artificiais ou antrópicas, especialmente os detergentes
(QUEVEDO E PAGANINI, 2011). O padrão espacial da concentração normal de fosfato na
coluna de água geralmente segue a de nitrogênio inorgânico dissolvido (amônio, nitrito e nitrato).
Entretanto, para um bom desenvolvimento de comunidades naturais de fitoplânctons, fazse necessário que os nutrientes essenciais N e P estejam disponíveis na proporção 16:1 (razão
atômica), conhecida como relação de Redfield (REDFIELD et al, 1963; GOLDMAN, 1980 apud
FURNAS et al, 2004). Normalmente, em razões baixas entre nitrogênio inorgânico dissolvido e
fosfato, o aumento da biomassa de fitoplâncton é fortemente limitado pela disponibilidade de
nitrogênio (FURNAS et al, 2004).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
No presente estudo é apresentada uma visão global da região que compreende a bacia
hidrográfica do rio Ubatiba, no município de Maricá, quanto aos aspectos de uso e ocupação do
solo, os fatores relacionados à degradação dos corpos hídricos e as ações desencadeadas pelo
Poder Público. Dentre estas ações, está a implantação da rede geral de esgotamento sanitário, em
consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, lançado em 2015.
Para efeito de temporalidade, foi considerado o período correspondente aos últimos
dezessete anos - a partir do censo demográfico realizado no ano 2000-, quando foi verificada
elevada taxa de crescimento demográfico no município e mudanças na distribuição espacial da
população – fato que se estendeu até os dias atuais. Na Figura 10, encontra-se disposta uma
síntese dos métodos utilizados neste trabalho.
PESQUISAS PRELIMINARES
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES
SOCIOECONÔMICASAMBIENTAIS

PESQUISAS QUALI-QUANTITATIVAS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE
MARICÁ, COM FOCO NO 1º DISTRITO
IMAGENS DE SATÉLITE - MAPAS - ILUSTRAÇÕES

DADOS DO IBGE - CENSOS 2000 E 2010

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO UBATIBA
PROTOCOLO DE ANÁLISE RÁPIDA - PAR

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E DE NUTRIENTES NAS ÁGUAS DO RIO UBATIBA
ETAPA DE CAMPO

ETAPA DE LABORATÓRIO

Figura 10 - Organograma dos métodos utilizados neste trabalho.
Fonte: próprio autor, 2017.
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4.1. Pesquisas preliminares: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saúde e
questões socioeconômico-ambientais no município de Maricá.
Preliminarmente, foram realizadas pesquisas exploratórias, através de levantamentos
bibliográficos em fontes primárias, a respeito do funcionamento e evolução dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Maricá. Considerando a
estreita relação entre saneamento básico e saúde pública, foram também realizadas pesquisas
exploratórias em fontes primárias e secundárias referentes às principais doenças que acometem
a população do município, em especial aquelas de notificação compulsória. Pesquisas
complementares foram realizadas, também de forma exploratória, em fontes primárias e
secundárias, além de trabalho de campo, envolvendo as questões sociais, econômicas e
ambientais, e as correlações com o uso e ocupação do solo e degradação das águas, com
observância das atividades mais vulneráveis por ocasião desta degradação.
4.2 Pesquisas quali-quantitativas do uso e ocupação do solo na área correspondente ao
município de Maricá, com foco no 1º Distrito.
Dentro de um aspecto espacial (qualitativo), foram analisadas as questões de uso e
ocupação do solo no município de Maricá, através de pesquisa exploratória bibliográfica, com
ênfase na bacia hidrográfica do rio Ubatiba. Para a análise quantitativa, foram utilizados como
parâmetros temporais os dois últimos censos demográficos (2000 e 2010) e as projeções para o
ano de 2016, referentes a população e quantidade de domicílios, de acordo com dados
disponibilizados pelo IBGE (Anexo 1). Os dados foram dispostos em tabela, representando os
quantitativos da população em cada momento, de maneira a apresentar melhor entendimento, e,
em gráficos, objetivando proporcionar melhor visualização.
4.3 Avaliação da qualidade das águas do rio Ubatiba, Maricá-RJ.
A situação atual dos aspectos físicos das águas da bacia do rio Ubatiba foi obtida através
de análise qualitativa baseada em observação, utilizando-se o Protocolo de Análise Rápida
(PAR), desenvolvido pelo professor Callisto (2002), da Universidade Federal de Minas Gerais.
Através deste protocolo, em inspeção visual, são facilmente interpretados 22 parâmetros
(Anexo 2), que são pontuados de 0 a 4 na primeira parte, e de 0 a 5 na segunda parte. Para cada
parâmetro analisado são atribuídas características boas, médias ou ruins. Em cada ponto, os
resultados são classificados de acordo com os valores em que o somatório se enquadra: natural
(61 – 100 pontos), alterado (41 – 60 pontos), e impactado (0 – 40 pontos).
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Os pontos de análise (Quadro 3) deste estudo foram escolhidos de acordo com as
orientações técnicas estabelecidas na NBR 9897 (que dispõe sobre o planejamento de
amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, tendo como característica a observância
das condicionantes do antes e depois de determinado local). Foram distribuídos ao longo de cerca
de 15 quilômetros (medição através do Google Earth). As análises foram realizadas em dia de
período sem ocorrência de chuvas e dia posterior a período chuvoso.
Quadro 3 - Descrição dos pontos utilizados no Protocolo de Análise Rápida – PAR.

PONTOS

LATITUDE

LONGITUDE

Local onde o rio Ubatiba cruza a
Estrada do Silvado pela primeira vez,
em região próxima a nascente
(pouquíssimo povoada).

22º52’11,91” S

42º44’00,00” O

Cruzamento do rio Ubatiba com a
Estrada de Ubatiba. Logo após a
Barragem de Captação de Águas, a
aproximadamente 6,90 quilômetros a
jusante de P1. Região anterior ao
bairro Ubatiba (bairro de baixa
densidade demográfica).

22º52’16,71” S

42º47’01,31” O

22°52'56.47" S

42°48'20.62" O

P4

Cruzamento do rio Mombuca com
Rodovia RJ-106, logo após a
confluência entre os rios Ubatiba e
Itapeteiú, a aproximadamente 3,00
quilômetros a jusante de P3. Região
anterior ao Centro do município (área
de moderado adensamento urbano).

22º54’20,57” S

42º48’48,02” O

P5

Rio Mombuca - em frente ao último
domicílio antes de seu exutório
(Lagoa de Maricá). Logo após a
passagem pelo Centro do município, a
cerca de 2,20 quilômetros de P4 e
depois da confluência com o rio
Ludgero.

22º55’00,23” S

42º49’44,27” O

P1

P2

P3

DESCRIÇÃO DO PONTO

Cruzamento do rio Ubatiba com a Rua
Marquês de Valença, no bairro
Ubatiba, a aproximadamente 2,80
quilômetros a jusante de P2. Região
posterior ao bairro Ubatiba.

Fonte: próprio autor, 2017.

A Figura 11 traz a distribuição espacial dos pontos de análise, referenciados em
coordenadas geográficas (Quadro 3) através da página Google Earth, a partir das cotas superiores.
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Entre os pontos 1 e 2, destaque para a barragem de captação de água destinada ao abastecimento
público, e entre os pontos 4 e 5, destaque para o ponto de análise utilizado pelo INEA no
monitoramento da qualidade de água do rio Ubatiba.

Bacia Hidrográfica do
rio Ubatiba

Figura 11 - Imagem com a distribuição dos pontos de análise de águas ao longo do rio Silvado-UbatibaMombuca, e pontos associados à qualidade das águas: Barragem de captação de água, ponto do INEA, ETE, ETA
e Empresa Charque 500.
Fonte: Fábio F. Dias, 2017 – elaboração através do Sistema ArcGis.

4.4 Análises físico-químicas e de nutrientes nas águas do rio Ubatiba, Maricá-RJ.
Com relação aos aspectos químicos das águas da bacia do rio Ubatiba, foram efetuadas
coletas de amostras, em trabalho de campo, nos cinco pontos descritos (Quadro 3), por ocasião
do Protocolo de Análise Rápida (subcapítulo 4.3), de forma a proporcionar um gradiente das
condições químicas das águas do rio. As coletas foram realizadas com a utilização de recipientes
plásticos convencionais. Parâmetros de pH e temperatura foram analisados no local (etapa de
campo), utilizando-se um pHmetro (Figura 12). Os demais parâmetros foram analisados no
laboratório do Instituto de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense, pelo método
colorimétrico de Grasshoff, com a utilização de um espectrofotômetro (Figura 13). Em
laboratório, logo após a coleta, as amostras foram filtradas com a utilização de filtros de malha
0,45 micrômetros, em quantidades variando entre 50 ml (ponto 1) e 100 ml (demais pontos), de
acordo com a capacidade de filtragem do equipamento. O material filtrado foi congelado e,
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posteriormente, foram analisadas as formas inorgânicas dissolvidas: amônio, nitrito, nitrato e
fosfato.

Figura 12 – Trena e pHmetro (modelo HI 8424) utilizados nos trabalhos de campo.
Fonte: próprio autor, 2017.

Figura 13 – Imagem (fotografia) do espectrofotômetro, marca Kasuaki, modelo IL-227.
Fonte: próprio autor, 2017.
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5 RESULTADOS
5.1 Análises preliminares: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saúde e questões
socioeconômicas-ambientais no município de Maricá.
5.1.1 Abastecimento de água
De acordo com Plano Diretor Municipal (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006), em
2000, o sistema público de abastecimento de água de Maricá era composto pelas seguintes
fontes: barragem de captação (situada no bairro Ubatiba), estação de tratamento de águas (bairro
Flamengo), e sete poços (três no bairro Espraiado, dois em Araçatiba, um no Flamengo e um
no Condado de Maricá). O 1º Distrito–Sede–Maricá dispunha de 47% dos domicílios
abastecidos por rede geral de água (equivalente a 7,33% do município). Em alguns setores
censitários, foram verificadas as formas de captação poço ou nascente. Por vezes, estas formas
ocorriam concomitantemente ao que o IBGE denominava por “Outra”, quando o domicílio era
servido de água de reservatório (ou caixa), abastecido com água das chuvas, por carro-pipa ou,
ainda, por poço ou nascente localizados fora do terreno ou da propriedade.
Em 2010, de acordo com o PMSB (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015), foi verificado
através do Censo 2010 do IBGE, que 18,95% dos domicílios do município eram atendidos por
rede geral (cerca de 41% do 1º Distrito), 74,13% por poço ou nascente, e 4,39% por poço ou
nascente fora da propriedade. Foram computados também 1,72% de domicílios abastecidos por
carro pipa e 0,82% por “outra” forma. Apenas dois poços encontravam-se em operação: um na
localidade Marquês e outro em Manoel Ribeiro – outros dois poços que constavam no Sistema
encontravam-se inoperantes. A Estação de Tratamento de águas, no bairro Flamengo, opera
com sistema de tratamento convencional de água - processos físico-químicos: floculação,
decantação, e desinfecção por hipoclorito de cálcio e, na fase seguinte, por adição de
fluossilicato de sódio, sendo posteriormente feito o encaminhamento das águas para o
reservatório (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).
5.1.2 Esgotamento sanitário
Segundo o relatório do Plano Diretor Municipal (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006),
com base no Censo Demográfico (IBGE, 200011), o município de Maricá dispunha de 97,5% de
_______________________
11

O IBGE segue a seguinte classificação quanto o sistema de esgotamento sanitário: rede geral; fossa

séptica; fossa rudimentar; vala; rio, lago ou mar; e outro. São considerados apenas os domicílios com banheiro.
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domicílios com banheiro, porém no 1º Distrito-Sede, esta taxa era de 98%. Quanto ao tipo de
sistema de esgotamento sanitário no 1º Distrito, a distribuição, era a seguinte: rede geral com
8,33%; fossa séptica com 60%; e fossa rudimentar com 21,67%. Foi verificada também a
ocorrência de residências que utilizam combinações de sistemas de esgotamento, em 15% dos
setores censitários no 1º Distrito, com incidência superior à 25% dos domicílios (ver Anexo 3
- 2). Vale ressaltar que à ocasião, não foi registrada a existência de qualquer rede geral oficial,
mas foi verificada uma Estação de Tratamento de Efluentes – ETE -, no bairro Araçatiba (IBGE,
2000).
Em 2010, de acordo com o Censo 2010, o município de Maricá apresentava a seguinte
situação quanto ao sistema de esgotamento sanitário: rede geral em 12,38% dos domicílios;
fossa séptica em 51,88%; fossa rudimentar em 28,21%; vala, sendo utilizada por 5,05% dos
domicílios; lançamento direto em rio, lago ou mar em 1,65%; “outro” em 0,69% dos domicílios;
e 0,14% não tinham banheiro ou sanitário (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015). A principal
Estação de Tratamento de Esgotos, segundo o PMSB (2015), situada no bairro Araçatiba, não
vinha funcionando adequadamente, não sendo dimensionada para tratar todo esgoto gerado pela
população. Foi verificada também a existência de uma Estação de Tratamento de Esgotos –
ETE – no bairro Pedreiras, administrada por empresa privada de engenharia, responsável pelo
tratamento do esgoto de apenas de parte do bairro.
Visando alcançar objetivos pré-estabelecidos, seguindo os princípios da Lei
11.445/2007 – Plano Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007), foi desenvolvido um
projeto de rede geral de esgotamento sanitário de Maricá, que definiu metas de curto (20152019), médio (2019-2023) e longo prazo (2023-2035).

Figuras 14 e 15 - Projeto inicial do Sistema de Esgotamento Sanitário no 1º Distrito-Sede-Maricá – RJ.
Fonte: Viva Rio. Publicado em 10/11/2013

As imagens apresentadas nas Figuras 14 e 15 dizem respeito ao projeto original,
elaborado pela empresa vencedora do processo licitatório referente à implementação da rede
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geral de esgotamento. Mesmo diante das alterações sofridas, os esquemas proporcionam uma
visualização aproximada do projeto que vem sendo implementado. Com as mudanças, o projeto
passou a prever a construção de uma única Estação de Tratamento de Esgotos, um emissário
terrestre e um emissário submarino (a ser implantado na Barra de Maricá).
Na primeira fase de implantação do projeto, foi previsto o financiamento da
PETROBRÁS, como contrapartida da construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ), estimado em 60 milhões, com a construção de 16 quilômetros de redes coletoras
de esgoto, 2 quilômetros de redes de recalque, cerca de 700 ligações domiciliares nos bairros
Araçatiba e Itapeba e a construção do emissário submarino. Na segunda fase, o projeto prevê a
utilização de 33 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com a
complementação da rede da região Central de Maricá. O processo de implantação já foi
iniciado, a exceção do emissário submarino (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).
Porém, em visita à Sede da CEDAE de Maricá, em junho de 2017, obteve-se a
informação que, embora a nova rede geral de esgotos esteja sendo implantada, aquele órgão
ainda não dispõe dos dados quantitativos (cadastros) dos domicílios que efetivamente já
regularizaram a ligação.
A área a ser implantada a rede geral de esgotamento sanitário na região da bacia do rio
Ubatiba, compreendendo os bairros Centro, Itapaba e Araçatiba, engloba os seguintes setores
censitários: 1.1 a 1.12; 1.17 a 1.19; e 1.29 a 1.33, que correspondem a uma população de 10.091
habitantes, conforme último censo demográfico (IBGE, 2010).
5.1.3 Saúde
Foram abordadas neste trabalho apenas as doenças de Notificação Compulsória,
relacionadas a veiculação hídrica, disponibilizadas na página do Ministério da Saúde - DATA
SUS. São elas: hepatites virais, cólera, febre tifoide, esquistossomose, leptospirose, dengue,
febre amarela e malária (SES/SP, 2009).
Dentre as doenças de Notificação Compulsória, as que apresentaram ocorrência
significativa no município de Maricá, entre os anos 2001 e 2015, foram: hepatites virais,
leptospirose e dengue (ver Anexo 4). Para efeito comparativo, foram realizados levantamentos
referentes ao município do Rio de Janeiro e ao Estado do Rio de Janeiro, relacionados às duas
primeiras (hepatites virais e leptospirose) (Anexo 5), por terem relação direta com a qualidade
das águas. Foi utilizada a relação do quantitativo para cada 100 mil habitantes (coeficiente
utilizado pelo Ministério da Saúde), na apresentação das incidências (Tabela 1).
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Tabela 1 - Casos de hepatites virais e leptospirose, registrados nos municípios de Maricá e do Rio de Janeiro e
no Estado do Rio de Janeiro, nos anos 2001, 2010 e 2015, e a correlação entre população, casos notificados
(compulsórios) e indicador por 100 mil habitantes.

MUNICÍPIO DE MARICÁ

HEPATITES VIRAIS

LEPTOSPIROSE

POPULAÇÃO
2001 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES
POPULAÇÃO
2010 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES
POPULAÇÃO
2015 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES

80.735
38
47,07
127.461
9
7,06
146.549
8
5,46

80.735
6
7,43
127.461
6
4,71
146.549
0
0

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

HEPATITES VIRAIS

LEPTOSPIROSE

POPULAÇÃO
2001 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES
POPULAÇÃO
2010 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES
POPULAÇÃO
2015 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES

5.902.424
2349
39,80
6.320.446
1334
21,10
6.476.631
345
5,33

5.902.424
71
1,20
6.320.446
65
1,03
6.476.631
21
0,32

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HEPATITES VIRAIS

LEPTOSPIROSE

POPULAÇÃO
2001 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES
POPULAÇÃO
2010 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES
POPULAÇÃO
2015 CASOS NOTIFICADOS
RELAÇÃO 100 MIL HABITANTES

14.543.829
4161
28,61
15.989.929
2723
17,03
16.550.024
696
4,21

14.543.829
71
0,49
15.989.929
266
1,66
16.550.024
89
0,54

Fonte: IBGE (2015); Data-SUS (2017). Elaboração: próprio autor, 2017.

As análises tiveram como base: o ano 2001 (por não haver dados disponibilizados do
ano 2000 na página DATA-SUS. Utilizou-se, neste caso, a relação com a taxa de crescimento
populacional médio anual do IBGE para aquele período (1,06%)); o ano 2010; e o ano 2015
(por não haver dados do ano 2016 disponibilizados na página DATA-SUS. Utilizou-se a relação
com as projeções do IBGE para aquele ano).
5.1.4 Questões socioeconômicas-ambientais
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5.1.4.1 Questões socioeconômicas
O produto interno bruto (PIB) do município de Maricá, segundo dados estatísticos do
IBGE (2016) está dividido da seguinte forma: serviços; indústria; administração, saúde e
educação e seguridade social; impostos sobre produtos líquidos de subsídios; e agropecuária.
Em consulta à página da internet do IBGE (cidades@), foram pontuados na Tabela 2 os anos
2000 e 2010 (seguindo os padrões adotados neste trabalho), e o ano 2014 por ser o último ano
com dados disponíveis na página consultada. Vale destacar que, em 2000, a fonte
“administração, saúde e educação públicas e seguridade social” não foi contabilizada.
Tabela 2 - Distribuição do Produto Interno Bruto, de acordo com a fonte, no município de Maricá-RJ, nos anos
2000, 2010 e 2014.

2000

2010

2014

SERVIÇOS

309.176

637.189

2.711.280

INDÚSTRIA

46.049

617.647

5.970.311

-

544.443

892.499

15.315

69.742

169.320

4.999

4.253

9.500

375.543

1.873.273

9.752.910

CATEGORIAS/ANO

ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO
PÚBLICAS E SEGURIDADE SOCIAL
IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS LÍQUIDOS
DE SUBSÍDIOS
AGROPECUÁRIA
TOTAL

Fonte: IBGE (a, 2016), Cidades@. Elaboração: próprio autor, 2017.

Entre 2010 e 2014, a fonte “administração, saúde e educação públicas e seguridade
social” apresentou crescimento linear. A agropecuária foi o único setor a apresentar queda entre
2000 e 2010, mas com boa recuperação entre 2010 e 2014, porém, como setor de menor
arrecadação do município de Maricá. O setor de serviços, no ano 2000, era o que apresentava
maior arrecadação, contribuindo com mais de 80% do total; em 2010, este setor praticamente
dobrou os valores com relação ao ano 2000, e, em 2014, os valores multiplicaram-se em mais
de 4 vezes. O setor indústria foi o que mais evoluiu, aumentando em mais de 13 vezes de 2000
para 2010, chegando a quase se igualar com o setor de serviços, e aumentando em quase 10
vezes de 2010 para 2014, tornando-se a principal fonte do produto interno bruto do município,
responsável por mais de 60% do total. Os impostos sobre produtos líquidos seguem uma
regularidade sobre o total do município, que no geral teve um comportamento bastante positivo
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nos períodos analisados, principalmente entre 2010 e 2014, quando foi multiplicado em 5 vezes
num período de 4 anos.
No que diz respeito à pesca como atividade econômica, não há discriminação dentre as
fontes do Produto Interno Bruto do município de Maricá. Porém, há que se salientar que a
produtividade no regime antigo (de enchentes, com a abertura de um canal na Barra de Maricá
pós período de cheias) era impressionante: um recorde em lagunas, com cerca de 3,416
toneladas anuais entre peixes e camarões e média de 10 toneladas diárias (OLIVEIRA et al,
1955). A pesca era a atividade mais importante, sendo a colônia do Zacarias, situada na área de
restinga, responsável, em 1940, por um terço da produção pesqueira do Estado do Rio de Janeiro
(LAMEGO, 1974 apud HOLZER; CRICHYNO; PIRES, 2004).
Atualmente, a pesca em Maricá se faz representar por 12 Colônias de Pescadores (ver
Anexo 3 – Figura em anexo 10), que há muito exploram as lagoas, onde outrora a produção era
bastante abundante. As espécies ainda encontradas são tainhas, acarás, bagres, pampos,
linguados, corvinas e crustáceos (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006, pág.153).
5.1.4.2 Questões ambientais
De acordo com o PMSB (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015), a utilização inapropriada
das áreas de várzea tem causado uma série de impactos negativos, tais como alterações
topográficas, modificações no ciclo hidrológico, processos erosivos, assoreamento de corpos
hídricos, desmatamento, bem como a alteração da vazão fluvial e consequente elevação do
escoamento superficial.
Desmatamentos: observando-se as ilustrações de uso e ocupação do solo e de cobertura
vegetal (Anexo 3 – Figuras em anexo 3 e 5) e as análises qualitativas de uso e ocupação do solo
realizadas neste trabalho no subcapítulo 5.2, verifica-se, de um modo geral, que o 1º Distrito
encontra-se intensamente desconfigurado, tendo sido sua vegetação em grande parte suprimida,
em decorrência dos diversos usos provenientes das atividades humanas (áreas urbanas,
agriculturas, pastagens, rodovias, etc.). O bairro Silvado, em especial, apresenta grande
degradação da vegetação (Figura 16), desmatamento de mata ciliar, extração irregular de areia
e evolução da erosão no leito do rio (CEDAE, 2013).
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Figura 16 – Imagem (fotografia) de desflorestamento às margens do rio Ubatiba, no bairro Silvado.
Fonte: próprio autor, 2017.

A vegetação natural das florestas no município de Maricá prevalece apenas nas serras:
em 2001, ocupava apenas 6% do território municipal. No mesmo ano, a vegetação secundária
ocupava cerca de 16%. Nestas condições, verifica-se que ambas já se encontravam bastante
desbastadas, em avançado processo de sucessão, cedendo lugar para outros usos, como a
pecuária por exemplo (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006).
Dentro do perímetro do 1º Distrito de Maricá, verifica-se uma única Área de Proteção
Ambiental, a APA de Maricá, instituída através do Decreto Estadual Nº 7.230/1984,
abrangendo a área de restinga e a orla do Complexo Lagunar Maricá-Guarapina (PREFEITURA
DE MARICÁ, 2006). A bacia hidrográfica do rio Ubatiba, embora esteja localizada em área
originalmente de Mata Atlântica, não possui nenhuma área de proteção ambiental.
Erosão: segundo o Plano Diretor (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006, pág.153), no
capítulo destinado aos estudos de “áreas de risco ambiental e/ou social”, foram detectados no
município 4 áreas com autorização para extração de minerais, estando uma delas situada na
bacia do rio Ubatiba, nas proximidades de um de seus afluentes, o rio Sapucaia, realizada pela
empresa Bosque Fundo, no bairro Caxito, com a atividade de extração de saibro (ver Anexo 3
– Figura em anexo 6). Por ocasião dos trabalhos de campo, foram verificados pontos de
assoreamento no rio em estudo, principalmente no ponto 4 (rio Mombuca), às margens da
Rodovia Amaral Peixoto, onde se observa claramente a prática, de forma precária, de extração
clandestina de areia (Figura 17), que, após chuvas, é carreada para o leito.
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Figura 17 - Imagem (foto) de extração ilegal de areia, ocasionando em erosão das margens e assoreamento do
leito do rio Ubatiba, próximo ao cruzamento com a Rodovia RJ-106.
Fonte: próprio autor, 2017.

Alterações físicas: nos trabalhos de campo, as principais alterações físicas verificadas
ao longo do trajeto do rio Ubatiba foram: barragens, derivações, reservatórios e retificações.
Não foram verificadas canalizações. A principal barragem ocorre por conta do sistema de
captação de águas para abastecimento público (Figura 18), tratado no tópico 5.1.1, com uma
tomada de água do rio Ubatiba, no bairro Ubatiba, e posterior tratamento na estação situada no
bairro Flamengo (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006). Uma pequena contenção também foi
verificada, em campo, em cotas superiores, no bairro Silvado, destinada a proporcionar acesso
a uma propriedade particular (residência).

Figura 18 - Imagem (foto) da barragem de captação de água no rio Ubatiba, no bairro Ubatiba.
Fonte: próprio autor, 2017.
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O PMSB descreve algumas destas alterações, como desvios dos cursos de água
(derivações e reservatórios) para a formação de açudes e barragens, além de múltiplos usos da
água do rio (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015, pág. 30). Em trabalho elaborado pela
Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, foram identificados 5 lagos
utilizados para diversas atividades, tais como irrigação, criação de peixes (Figura 19) e criação
de cavalos, não sendo nenhum deles destinados ao consumo humano (CEDAE, 2013).

Figura 19 – Lago (derivação) localizado na parte superior do bairro Silvado, utilizado para a criação de peixes.
Toda a contribuição de córregos desta parte da bacia fica retida, não permitindo o deságue no rio Ubatiba.
Fonte: CEDAE, 2013.

As retificações, observadas em trabalho de campo, estão mais presentes em trechos
(pontes) onde o rio atravessa ruas e rodovias ao longo do seu curso. A primeira, na Estrada do
Silvado; a segunda, na passagem pela Estrada de Ubatiba; a terceira, no bairro Ubatiba, na
passagem pela Rua Nova Friburgo; a quarta, na passagem pela Rodovia RJ-106; e, por fim, na
passagem pelo Centro do município, nas Ruas Vereador Francisco Sabino da Costa e Abreu
Sodré (ponto de análise do INEA - MN010).
A degradação dos mananciais e a perda de biodiversidade serão abordadas nos
subcapítulos 5.3 e 5.4, dando continuidade aos objetivos propostos neste trabalho.
5.2 Análises quali-quantitativas do uso e ocupação do solo na área correspondente ao
município de Maricá, com foco no 1º Distrito.
A ocupação de Maricá (Quadro 4) teve seu início na década de 1940, quando foram
aprovados os primeiros loteamentos no município, com características tipicamente turísticas, e
prosseguiu até a década de 1990, quando houve a duplicação da Rodovia Amaral Peixoto (RJ106) (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006).
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Quadro 4: Evolução da ocupação de Maricá e sua relação com o turismo 12.

PERÍODO

EVENTOS

OCUPAÇÃO/LOCAL

DÉCADA DE
QUARENTA

Aprovados os primeiros loteamentos no município: 8
loteamentos. Início da ocupação do território por
loteamentos turísticos.

Distrito Sede

DÉCADA DE
CINQUENTA

Asfaltamento da Rod. Amaral Peixoto (RJ-106), em
1952, favorecendo o acesso ao município. Primeiro
"boom" imobiliário e incremento do turismo.

Loteamentos nas orlas
oceânicas e lagunares.

DÉCADA DE
SETENTA

Inauguração da Ponte Rio-Niterói, facilitando ainda
mais o acesso e valorizando as terras da Região dos
Lagos.

Inoã; Ponta Negra;
Itaipuaçu; Distrito Sede
(~ 1/8 da área loteada)

DÉCADA DE
NOVENTA

Duplicação da RJ-106 e outro "boom" imobiliário.

Maior parte no Distrito
Sede

Fonte: Plano Diretor, 2006. Elaboração: próprio autor, 2017.

A Figura 20 retrata as atuais características qualitativas de uso e ocupação do solo no
município de Maricá. No polígono representativo da bacia hidrográfica do rio Ubatiba
(delineado na cor vermelha), é possível observar: predominância de grandes áreas classificadas
como agropasto; áreas de florestas nas regiões centro-sul e noroeste da bacia; área de

Figura 20 - Mapa de uso e cobertura da terra do município de Maricá. Em destaque, a bacia hidrográfica do rio
Ubatiba – adaptado pelo autor (delimitação da bacia), 2017.
Fonte: Costa; Santos; Seabra, 2016.

_______________________
12

As décadas de sessenta e oitenta não tiveram representações significativas.
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adensamento urbano rarefeito na parte centro-sudoeste (nas imediações dos Centro do
município); área de adensamento urbano moderado a sudoeste (Centro do Município, na
proximidades da Lagoa de Maricá); e algumas áreas de solo exposto na região central da bacia.
As áreas de solo exposto dizem respeito aos diversos empreendimentos imobiliários
(observados em campo), que retratam a expansão urbana naquela direção. Contudo, é possível
observar ainda a existência de alguma vegetação nas circunvizinhanças destes
empreendimentos – com características de mata ripária.
Com relação aos dados quantitativos, Maricá foi o município de maior crescimento
populacional do Estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas. Inobstante ao interstício 1991 –
2000, em que o município já apresentava este perfil, entre os anos 2000 e 2010, a população de
Maricá passou de 76.737 para 127.461 habitantes, ou seja, um acréscimo de 66,10% no período.
Entre 2010 e 2016 (ano em que o número de habitantes foi estimado em 149.876, segundo
projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o incremento populacional foi de
17,59% - taxa relativamente alta se comparada aos demais municípios do Estado.
O 1º Distrito – Sede-Maricá -, região que abrange a área de estudo (bacia hidrográfica
do rio Ubatiba), contava em 2000, segundo censo demográfico, com uma população de 29.943
habitantes, que equivale a cerca de 39% da população do município (IBGE, b, 2016) - a
densidade era de 2,9 hab/ha (IBGE, a, 2016). Em 2010, foi contabilizada no 1º Distrito uma
população de 40.701 habitantes (equivalente a 31,92% da população do município), que
representou um acréscimo de 35,93% no período (significativamente menor que no município)
- a densidade demográfica passou a 3,07 hab/ha (IBGE, a, 2016).
Com relação à área de estudo, a bacia hidrográfica do rio Ubatiba, foram considerados,
para efeito de análises quantitativas, os setores censitários utilizados pelo IBGE, no ano 2000.
O município era dividido em 134 setores, dos quais 43 compunham o 1º Distrito. Em análise
criteriosa, foram confrontadas as ilustrações da geomorfologia, de bacias hidrográficas, de
setores censitários e de abairramento (ver Anexo 3 - Figuras em anexo 1, 8, 11 e 12) - todos
contidos no Plano Diretor Municipal (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006). Desta forma, foi
possível identificar 32 setores censitários do IBGE que compunham a bacia hidrográfica do rio
Ubatiba. Nestes setores, foram totalizados 21.006 habitantes.
O Anexo 1 apresenta os dados referentes à população total e ao número de domicílios
na área da bacia hidrográfica do rio Ubatiba, que foram enquadrados e nomeados de acordo
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com a divisão por bairros adotada pelo município, conforme Lei Orgânica Municipal de 1990.
Foram registradas as maiores populações absolutas nos bairros: Centro (à exceção dos setores
censitários 1.4, 1.9 e 1.31), Itapeba, Araçatiba, Caxito, Pilar e Ubatiba-Jardins – áreas
predominantemente urbanas. As menores populações absolutas foram em: Condado de Maricá,
Ubatiba (à exceção do setor 1.38) e Silvado – predominantemente rurais.
Há que se considerar, porém, que houve subdivisões (ou adequações) dos setores
censitários por ocasião do censo demográfico de 2010, quando foram totalizados 93 setores.
Desta forma, considerando-se um crescimento regular da população em toda extensão do 1º
Distrito, que foi de 35,93%, a população na área da bacia (que corresponde a cerca de 60% da
área do distrito) foi estimada em 28.553 habitantes, em 2010, equivalendo a uma densidade
demográfica de 3,63 hab/ha (muito próxima da registrada no município: 3,52 hab/ha (IBGE, a,
2016)).
Com relação ao número de domicílios, foram contabilizados em Maricá 22.864, em
2000, e 42.831, em 2010 (acréscimo de 87,33%). A região do 1º Distrito (considerando a
divisão político-administrativa do IBGE) passou de 8.981 domicílios, em 2000, para 19.814 em
2010: um incremento de cerca de 120,6% (IBGE, b, 2016). Na área da bacia do rio Ubatiba,
considerando ter havido um comportamento regular, seguindo a variação do 1º Distrito, e
considerando que foram totalizados 5.738 domicílios em 2000, de acordo com a divisão de
setores censitários (Anexo 1), o número de domicílios, em 2010, foi estimado em 12.860.
Outra questão importante a ser abordada é a chamada população flutuante,
desencadeada por ocasião do turismo/veranismo, nos períodos de alta temporada. As atividades
turísticas propiciaram no município um incremento na população local, responsável por
alterações na qualidade das águas. Segundo dados do PMSB (PREFEITURA DE MARICÁ,
2015, pág.98), a população flutuante no município de Maricá, em 2010, foi de 52.740 pessoas,
representando um acréscimo na população local de 41,38%. Em 2015, foi de 65.404 pessoas,
equivalente a um aumento de 44,63%. As projeções para os anos 2019, 2023 e 2035 (prazos
estabelecidos pelo PMSB), indicam que, nos períodos de alta temporada, esta população
represente algo em torno de 41%.
5.3 Avaliação da qualidade das águas do rio Ubatiba, Maricá-RJ.
Os aspectos qualitativos das águas foram realizados com base em observações
realizadas em campo, utilizando-se o Protocolo de Análise Rápida – PAR, conforme Tabela 3,
em que foram descritas as características verificadas em cada ponto, em duas análises.
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As primeiras observações foram realizadas no dia 15 de fevereiro de 2017, em dia claro,
céu aberto e temperatura média de 28ºC, sem a ocorrência de chuvas anteriores. As análises
seguintes foram no dia 02 de abril de 2017, em dia claro, parcialmente nublado, com
temperatura média de 22ºC, com registro de precipitação, segundo estações de monitoramento
do CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (2017),
nas 48 horas anteriores, de 30 mm na estação de Itapeba e 16 mm na estação do Espraiado13.
Tabela 3 - Análises do Protocolo de Análise Rápida, realizadas nos dias 15 de fevereiro de 2017, em período
sem chuvas, e 02 de abril de 2017, após ocorrência de chuvas. Em vermelho, índices que diminuíram e, em azul,
índices que apresentaram melhoria na aparência visual.
PAR

DIA SEM CHUVAS

Parâmetros
Larg. média
Prof. média
Horário
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTAL
NÍVEL

P1

P2

P3

1,5 m 10,0 m 2,5 m
0,15 m 0,70 m 0,30 m
14:30 13:30 12:45
2
2
0
2
2
2
4
4
2
0
4
0
4
4
2
4
2
4
4
2
2
4
4
2
4
4
4
4
4
2
5
3
2
5
2
2
5
2
0
3
0
2
5
5
3
3
3
3
5
3
5
5
2
2
5
2
2
5
3
2
3
3
3
5
5
5
86
65
51

P4

PAR

P5

Parâmetros

DIA PÓS CHUVAS

P1

4,0 m
0,5 m
11:20
0
0
2
0
2
2
4
2
2
2
2
0
0
0
2
0
3
2
0
2
2
5
34

P2

25 m Larg. média 2,5 m 12 m
2,0 m Prof. média 0,25 m 0,90 m
10:25
Horário
13:10 12:20
0
1
2
2
2
2
2
2
0
3
4
4
0
4
0
4
2
5
4
4
2
6
4
4
0
7
4
2
2
8
4
4
2
9
4
4
2
10
4
4
2
11
5
5
0
12
5
2
0
13
5
2
0
14
3
2
0
15
5
5
0
16
2
3
0
17
5
3
5
18
5
3
0
19
5
2
3
20
3
3
0
21
3
3
2
22
5
5
24
TOTAL
85
72
Natural Natural Alterado Impactado Impactado
Natural Natural
NÍVEL

P3

P4

P5

3,0 m
0,40 m
11:40
0
2
2
4
4
4
2
4
4
2
3
3
5
2
3
3
5
5
2
3
3
3
68

5,0 m
0,6 m
11:00
0
0
2
0
4
4
2
4
4
2
2
2
2
0
2
0
3
5
0
2
2
2
44

26 m
2,0 m
10:30
0
2
0
0
2
2
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
5
0
3
0
2
24

Natural

Alterado Impactado

Fonte: Callisto, 2002.

_______________________
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A estação de monitoramento do bairro Espraiado foi considerada por se situar nas imediações do bairro

Silvado e, portanto, do ponto 1 do presente estudo. Sendo assim, os índices pluviométricos registrados nesta
estação é que propiciam influência direta sobre os parâmetros deste ponto.
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Os pontos foram analisados cronologicamente na ordem inversa, iniciando-se pelo
quinto ponto (próximo ao exutório), devido ao horário das avaliações (maré vazante). Procurouse evitar, desta forma, as interferências do regime de marés, que ocorrem na lagoa de Maricá,
naquele ponto.
No ponto 1 (Figuras 21 e 22), o rio Silvado, com padrão de águas transparentes e muito
rasas, apresentou, em período sem ocorrência de chuvas, profundidade variando entre 10 e 20
centímetros e largura entre 1 e 2 metros. De acordo com os parâmetros utilizados pelo
Protocolo, foram totalizados 86 pontos, enquadrando o rio, neste ponto, como “natural”.

Figuras 21 - Rio Silvado, no 1º ponto de análise, em período sem ocorrência de chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

Figuras 22 - Rio Silvado, no 1º ponto de análise, em dia pós chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

Após a ocorrência de chuvas, mesmo em quantidade relativamente reduzida (16
milímetros nas últimas 48 horas, de acordo com a estação pluviométrica do Espraiado), foi
verificada no local apenas uma alteração física significativa, no tópico referente aos “depósitos
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sedimentares”: o leito do rio encontrava-se ligeiramente assoreado, com quantidade de areia
junto às margens, provavelmente carreada da Estrada do Silvado, onde observou-se ter sido
recentemente terraplenada. A profundidade passou a cerca de 25 centímetros e a largura a 2,5
metros, em média. No somatório geral, houve queda em apenas um ponto, mantendo-o com a
mesma classificação: natural.
No trecho que antecede o ponto, as características são de razoável preservação ambiental
e influência antrópica aparentemente reduzida, existindo apenas um domicílio às margens do
canal. Nas proximidades do ponto de análise, foram observadas algumas glebas com criação de
animais, entre equinos e bovinos, não sendo possível mensurar o tamanho do rebanho.
Seguindo à montante, verifica-se que a Estrada do Silvado é margeada por cercas de
arame farpado, por uma extensão de aproximadamente 1,250 km, funcionando, assim, como
um fragmentador de mata. Em imagens de satélite, observa-se grandes áreas de vegetação
rasteira, possivelmente consequência de desflorestamentos ou queimadas.
No ponto 2 (Figuras 23 e 24), o rio Ubatiba apresenta alguma alteração física-química
e largura bastante variável. Destaca-se neste ponto um grande remanso (tangenciando a Estrada
de Ubatiba) de largura aproximada de 20 metros, seguido por outros remansos de larguras
inferiores, e alguns rápidos de larguras bem reduzidas, com poucos centímetros, que chegam a
desaparecer no substrato acumulado. Em dia sem ocorrência de chuvas, a profundidade
predominante nos diversos remansos foi de 70 centímetros. O leito dispunha de solo pedregoso,
com a presença acentuada de musgos, o que aponta para ocorrência de atividade primária.
Totalizando 65 pontos na aplicação do protocolo, foi classificado como “natural”.

Figuras 23 - Rio Ubatiba, no 2º ponto de análise, em período sem ocorrência de chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.
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Figuras 24 - Rio Ubatiba, no 2º ponto de análise, em dia pós chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

Em dia pós chuvas, o ponto apresentou sensível melhoria, passando para 72 pontos,
mantendo-o na classificação “natural”. A profundidade aumentou em cerca de 20 centímetros
e a largura em pelo menos 2 metros. Quanto aos parâmetros analisados, não foi observada
qualquer sinal de oleosidade, os habitats se apresentaram mais diversificados e estáveis e o
fundo apresentou predominância de cascalho, principalmente próximo aos remansos.
O trecho entre os pontos 1 e 2 está inserido em área com características
predominantemente rurais. Logo no início, observa-se pequena criação de gado e, seguindo a
jusante, algumas casas isoladas, até que o rio Ubatiba adentra em propriedade privada
(Fazenda), onde observa-se a existência de criação de bovinos e equinos, em maior quantidade.
Ao sair da propriedade, o rio perpassa por povoado de densidade baixa e segue paralelamente
à Estrada de Ubatiba, até a barragem de captação de água para abastecimento público. São
observadas por imagens de satélite, neste trecho, nas proximidades da Estrada de Ubatiba, em
ambas as margens, áreas de solos expostos, identificadas no local como áreas destinadas a
empreendimentos imobiliários, além da existência também de alguns campos abertos.
O ponto 3 (Figuras 25 e 26) apresentou largura variando de 2 a 3 metros e profundidade
num padrão em torno de 30 centímetros. Por ocasião da primeira análise, foram somados 51
pontos, classificando-o como “alterado”. As águas transparentes (mas não tão claras,
caracterizadas como tipo “chá”) não exalavam cheiro marcante, porém, os sedimentos de fundo,
ao serem remexidos, apresentaram cheiro típico de esgoto doméstico. O leito encontrava-se
encoberto por musgos, parcialmente assoreado e pouco lamacento.
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Figuras 25 - Rio Ubatiba, no 3º ponto de análise, em período sem ocorrência de chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

Figuras 26 - Rio Ubatiba, no 3º ponto de análise, em dia pós chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

Na segunda análise, em dia posterior as chuvas, o ponto apresentou significativa
melhoria em seu aspecto visual, passando para classificação “natural” (68 pontos). Destaque
para os parâmetros referentes à cobertura vegetal e características do fundo do leito, odor da
água e do sedimento, e fluxo e frequência de rápidos. Houve redução apenas com relação à
quantidade de plantas aquáticas, que provavelmente foram removidas pelo fluxo das águas.
O trecho que antecede o ponto (entre os pontos 2 e 3) é caracterizado por área de
densidade demográfica relativamente baixa: trata-se do bairro Ubatiba, tipicamente residencial.
Na região, foram observadas algumas alterações antrópicas, tais como lixo e construções às
margens do canal - mas há que se ressaltar certa conservação de mata ciliar.
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O ponto 4 (Figuras 27 e 28) encontra-se com seus aspectos físicos bem alterados. Na
primeira análise, apresentou profundidade média de 50 centímetros e largura variando entre 2
e 6 metros. A grande influência antrópica lhe conferiu pontuação consideravelmente baixa (34
pontos), enquadrando-o como “impactado”.
Nas análises pós chuvas, foi classificado como “alterado”, com total de 44 pontos. A
largura variou de 3 a 7 metros e a profundidade passou para 60 centímetros, em média. Os
parâmetros que apresentaram melhores condições foram: odor e oleosidade (tanto da água
quanto do sedimento), extensão e frequência de rápidos, e fluxo das águas. Os parâmetros que
tiveram a pontuação reduzida foram os relacionados à transparência da água, que se encontrava
turva, provavelmente por conta de sedimentos totais transportados, e os relacionados à
quantidade de plantas aquáticas, que provavelmente foram removidas pelo aumento do fluxo.

Figuras 27 - Rio Ubatiba, no 4º ponto de análise, em período sem ocorrência de chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

Figuras 28 - Rio Ubatiba, no 4º ponto de análise, em dia pós chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.
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O trecho entre os pontos 3 e 4 caracteriza-se como área de transição entre o rural e o
urbano. Em análise visual, apresentou-se bastante impactado, tanto com relação à qualidade das
águas, quanto com relação aos aspectos físicos do leito e das margens.
Nos trabalhos de campo, observou-se que o rio, após o ponto 3, atravessa uma
propriedade privada (Fazenda). Seguindo à jusante, à margem direita, há um loteamento pouco
denso demograficamente, e, mais a frente, à margem esquerda, um condomínio residencial de
casas, antes da confluência com o rio Itapeteiú. Na margem direita, após a passagem pela
rodovia RJ-106, observa-se intensa atividade de extração mineral (tipicamente clandestina), o
que certamente ocasiona desestabilização da margem e consequente assoreamento do leito.
O ponto 5 (Figuras 29 e 30), situado no rio Mombuca, próximo à foz, apresenta padrão
retilíneo e águas bastante turvas, não sendo possível a visualização do leito. A profundidade foi
estimada em 2 metros (utilizando-se um pedaço de bambu como instrumento), e a largura
estimada entre 25 e 30 metros (utilizando-se a ferramenta “régua” do Google Earth). Seguindo
os parâmetros do protocolo, foram totalizados 24 pontos, para período sem chuvas, conferindolhe a classificação de “impactado”.
Nas análises pós-chuvas, não foram observadas alterações significativas em qualquer
dos parâmetros analisados, conferindo-lhe, desta forma, mesma pontuação.
Curiosamente, o ponto de análise é restrito por cerca de arame farpado, sendo necessário
autorização da moradora da última casa ao longo da bacia para se ter o acesso. As margens, nas
proximidades do ponto, de cujo canal segue paralelamente ao Aeroporto de Maricá, não
dispõem de mata ripária.

Figuras 29 - Rio Ubatiba, no 5º ponto de análise, em período sem ocorrência de chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.
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Figuras 30 - Rio Ubatiba, no 5º ponto de análise, em dia pós chuvas.
Fonte: próprio autor, 2017.

O trecho entre os pontos 4 e 5 trata da região de maior adensamento populacional: o
Centro do município de Maricá. Ao longo deste trecho, é possível visualizar diversas
construções na faixa marginal de proteção, englobando comércios, indústria (de abate de aves),
residências de classes sociais diversas (destacando as comunidades de baixa renda e ocupação
desordenada nas localidades Pedreiras e Mombuca), entre outros - o que reflete a falta de
controle e de fiscalização da parte do Poder Público.
Ressalta-se que o ponto 5 está localizado logo após a confluência com um importante
tributário, o rio Ludgero. Este afluente, ao atravessar o Centro do município, quase que
paralelamente ao rio Mombuca, recebe também efluentes de diversas fontes pontuais, entre
residências, estabelecimentos comerciais (dentre eles um Posto de Combustíveis),
estabelecimento de ensino e outros.
5.4 Análises físico-químicas e de nutrientes nas águas do rio Ubatiba, Maricá-RJ.
Os aspectos quantitativos aqui apresentados dizem respeito aos indicadores químicos
utilizados para o monitoramento da qualidade das águas, seguindo os padrões previstos na
Resolução CONAMA 35714. Foram avaliados dados absolutos dos indicadores, não se
utilizando cálculos destinados a construção de índices de correlação, pelo fato de existirem
outras abordagens que convergem para as mesmas conclusões, tais como: análise qualitativa
através do Protocolo de Análise Rápida; análises de uso e ocupação do solo; e análises
_______________________
14

Revogada pela Resolução CONAMA 430/2011.
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referentes às bases da economia. Todas as abordagens apontam para que a degradação dos
mananciais, muito provavelmente, está quase que exclusivamente vinculada aos usos urbanos,
em especial ao lançamento de efluentes domésticos.
As análises foram realizadas em duas etapas: campo, quando foram verificados aspectos
referentes à pH e temperatura da água; e laboratório, onde foram verificados os parâmetros
químicos fosfato, amônio, nitrito e nitrato.
5.4.1 Etapa de campo.
O trabalho de campo foi realizado em 08 de fevereiro de 2017: dia claro e parcialmente
nublado; temperatura mínima registrada 25 ºC, e máxima 32 ºC.
Quadro 5 - Análises de campo: pH e temperatura.
PONTOS / PARÂMETROS

pH

TEMPERATURA ºC

P1
P2
P3
P4
P5

6,92
6,08
6,34
6,55
7,39

32,7
33,1
34,1
32,7
32,7

Fonte: próprio autor, 2017.

Nas análises de campo, sintetizadas no Quadro 5, foram verificadas no ponto 1 uma
qualidade de água com características tipicamente naturais: pH de 6,92, ligeiramente ácido, e
temperatura de 32,7ºC.
O ponto 2 apresentou considerável acidificação, comparado ao ponto anterior, registrando
pH 6,08, e temperatura de 33,1ºC.
O ponto 3 apresentou pH de 6,34 (menos ácido que o ponto anterior), e temperatura
superior, marcando 34,1ºC (esta temperatura pode ser justificada por se tratar de canal de
pouquíssimo volume d’água, associado ao lançamento de águas residuárias).
No ponto 4, o pH apresentou-se um pouco menos ácido, marcando 6,55, e temperatura de
32,7ºC.
O ponto 5 teve pH 7,39 (ligeiramente alcalino – que pode ser justificado pela influência da
Lagoa de Maricá), e temperatura de 33,7ºC. Em todos os pontos, foram coletadas amostras, em
recipientes plásticos para as análises de laboratório (Figura 31).
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Figura 31 – Coleta de amostra em campo.
Fonte: próprio autor, 2017.

5.4.2 Etapas de laboratório
As amostras coletadas por ocasião das etapas de campo foram imediatamente levadas
para o laboratório do Departamento de Geoquímica (Instituto de Química) da Universidade
Federal Fluminense, onde foram filtradas, com a utilização de filtros de malha 0,45
micrômetros. Após a filtragem, foram congeladas, visando preservação para análises químicas
em dia posterior, referentes à: fosfato, amônio, nitrito e nitrato (Tabela 4). Com relação à
amostra do ponto 1 (P1), foram facilmente filtrados 100 mililitros. Entretanto, com relação às
amostras dos pontos 2, 3, 4 e 5, foram filtrados apenas 50 mililitros, devido às dificuldades na
passagem pela malha utilizada. Iguais quantidades foram armazenadas em sua forma bruta,
sendo também congeladas para possíveis futuras análises de fósforo e nitrogênio totais, em
outros estudos.
Tabela 4 - Resultados das amostras dos pontos de análise P1, P2, P3, P4 e P5, referentes à: fosfato,
amônio, nitrito e nitrato, do trabalho de campo realizado em 08/02/2017.

Parâmetros
Pontos
P1
P2
P3
P4
P5

Fosfato

Amônio

Nitrito

Nitrato

Quantidade filtrada

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

1,00

1,34

0,17

0,12

(ml)
100 ml

0,30

0,17

0,17

0,11

50 ml

1,60

0,88

0,36

0,34

50 ml

1,90

1,40

0,26

0,19

50 ml

6,50

2,00

0,19

0,15

50 ml

Fonte: próprio autor, 2017.

As concentrações corrigidas dos parâmetros analisados apresentam gradiente bem
característico ao longo do canal estudado, com aumento de concentração em direção à jusante,
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à exceção do ponto 2, que registrou concentrações relativamente baixas em todos os parâmetros.
O ponto 3 teve destaque negativo comparativamente aos demais pontos nos resultados
referentes à nitrito e nitrato. O ponto 5 apresentou concentrações superiores com relação a
fosfato e amônio, e concentrações relativamente baixas com relação a nitrito e nitrato.
O fosfato variou de 1,0 mg/L, no ponto 1, a 6,5 mg/L no ponto 5. A concentração de
amônio teve comportamento diferenciado no ponto 1, com 1,34 mg/L, e gradiente progressivo
do ponto 2 (0,17 mg/L) ao ponto 5 (2,00 mg/L). O nitrito apresentou variações mais acentuadas
nos pontos 3 e 4, com 0,36 mg/L e 0,26 mg/L, respectivamente. Com relação ao nitrato, o ponto
1 apresentou concentração de 0,12 mg/L, com crescimento no ponto 3 (0,34 mg/L), e
decréscimo à jusante, chegando a uma concentração de 0,15 mg/L no ponto 5.
De modo geral, as concentrações de fosfato e da forma reduzida do nitrogênio
inorgânico dissolvido amônio apresentaram-se significativamente superiores às formas
oxidadas do nitrogênio: nitrito e nitrato.
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6 DISCUSSÕES
6.1 Análises preliminares: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saúde e questões
socioeconômicas-ambientais no município de Maricá.
6.1.1 Abastecimento de água
O Plano Diretor Municipal de Maricá, dentro da Política de Saneamento Ambiental,
prevê como um de seus objetivos, quanto ao Programa de Abastecimento de Água: “promover
a universalidade do abastecimento de água potável no município, de modo a garantir a sua
frequência, quantidade e qualidade conforme os padrões técnicos vigentes e as demandas
sociais” (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006).
De acordo com os levantamentos sobre abastecimento de água em Maricá, o município
está longe de alcançar o objetivo. O sistema de captação e tratamento de águas, embora seja
tecnicamente adequado, é bastante limitado e não acompanha o crescimento populacional.
Somente uma parcela consideravelmente baixa da população é atendida. Além disso, a
sazonalidade torna-o menos eficaz em seu propósito (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).
Em termos comparativos, de acordo com dados do IBGE (2010), em 2000, no município
do Rio de Janeiro, 97,81% dos domicílios particulares eram abastecidos por rede geral, 1,01%
por poço ou nascente, e 1,18% por outra forma; em 2010, a abrangência era de 98,47% de
domicílios abastecidos por rede geral, 0,57% por poço ou nascente, e 0,96% por outra forma
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2016).
No estado do Rio de Janeiro, no ano 2000, 83,22% dos domicílios particulares
permanentes eram atendidos por rede geral de abastecimento de água; em 2010, este percentual
passou para 84,57 (IBGE, b, 2016).
Em nível nacional, em 2000, 77,82% dos domicílios particulares permanentes
dispunham de rede geral de abastecimento de água; 15,58% eram abastecidos por poço ou
nascente na propriedade, e 6,61% por outra forma. Em 2010, 82,85% eram abastecidos por rede
geral, 10,03% por poço ou nascente na propriedade, e 7,12% por outra forma (IBGE, b, 2016).
Desta forma, é notória a precariedade quanto ao sistema de abastecimento de água no
município de Maricá – fato este retratado na Figura 32, no gráfico comparativo.
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Figura 32 - Gráfico comparativo do abastecimento de água entre os municípios de Maricá, do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro e Brasil, nos anos 2000 e 2010.
Fontes: Prefeitura de Maricá, 2015; Prefeitura do Rio de Janeiro, 2016; IBGE, b, 2016. Elaboração: próprio
autor, 2017.

O problema de abastecimento de água no Município de Maricá é sério, pois, cruzando
a questão do alto índice de abastecimento feito por poços ou nascentes com o sistema de
esgotamento vigente (fossas sépticas-sumidouro), é prevista uma possível contaminação do
lençol freático (PREFEITURA DE MARICÁ, 2006, pág. 130). É necessário manter as fontes
de poluição de águas subterrâneas afastadas da área de recarga natural do aquífero, com vistas
a manter o abastecimento de água com qualidade, principalmente em áreas que sejam favoráveis
à infiltração (FOLLMANN; FOLELO, 2013).
A partir deste cenário, será abordado no tópico seguinte o sistema de esgotamento
sanitário, que vem sendo implementado, em Maricá, especificamente no 1º Distrito-Sede.
6.1.2 Esgotamento sanitário
A Lei Orgânica Municipal de Maricá (1990) rege, em seu artigo 249, que “toda
edificação, em locais desprovidos de rede coletora de esgotos, terá fossa séptica, construída
segundo normas técnicas que assegurem o seu bom desempenho”, e, no artigo 348, que “os
lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos sanitários deverão
ser precedidos, no mínimo, de tratamento primário completo”.
O Programa de Esgotamento Sanitário disposto no artigo 45 do Plano Diretor Municipal
(2006) prevê como objetivo “implantar gradualmente o sistema de captação e tratamento de
esgotos sanitários nas áreas urbanas consolidadas do município” e, em seu artigo 176, prevê o
Plano Setorial, que tem por finalidade:
“[...] estabelecer as condições para a coleta de esgotos sanitários
domésticos e industriais bem como a implantação de interceptadores, de
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estações de tratamento e a destinação final de subproduto e/ou efluente
oriundo do processo, em condições ambientais aceitáveis para todo o território
municipal”.

Seguindo as orientações do Plano Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007),
visando a recuperação ou mitigação da degradação dos mananciais, o Plano Municipal de
Saneamento Básico - versão preliminar (2015), em suas diretrizes, contidas no artigo 47, traz
os seguintes incisos relacionados ao esgotamento sanitário:
IV. indicar técnicas alternativas para implementação do esgotamento sanitário em áreas
de especial interesse social, disponibilizando a essa população, por meio do órgão público
através do Banco de Materiais, materiais e equipamentos a baixo custo para a instalação de
sistemas individuais e coletivos de tratamento;
VIII. tornar obrigatória a implantação de estações de tratamento de esgotos, a nível
secundário com no mínimo 85% de eficiência, em todos os parcelamentos;
X. tonar obrigatório para os novos projetos de parcelamento uma solução adequada de
esgotamento sanitário.
Por ocasião da preparação do Plano, no que tange a bacia hidrográfica em estudo, foi
verificado que a principal Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), instalada no bairro
Araçatiba, não funciona adequadamente e também não é dimensionada para tratar todo o esgoto
gerado, funcionando apenas como um by-pass para as lagunas de Maricá, as quais têm
apresentado mau cheiro constante. Uma segunda ETE, com 350 ligações, opera no bairro
Pedreiras, mas contempla apenas cerca de 1750 pessoas (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).
Todavia, é importante frisar que o tratamento realizado na ETE de Araçatiba abrange apenas os
efluentes oriundos dos Canais da Avenida e do Aeroporto, não tendo qualquer ligação com rio
Mombuca.
As obras de implantação de rede geral de esgotamento sanitário foram iniciadas em
2015, com dependência de investimentos oriundos do Complexo Petroquímico do Estado do
Rio de Janeiro – COMPERJ. Entretanto, considerando a atual crise que atingiu este
empreendimento, não há informações inerentes à efetivação e/ou regularidade desses repasses.
Quanto aos tipos de sistemas de esgotamento sanitário, foi salientada pelo PMSB a
enorme discrepância no tocante às instalações de rede geral, se comparado ao Estado do Rio de
Janeiro, que possui taxa aproximadamente seis vezes maior (PREFEITURA DE MARICÁ,
2015).
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No que diz respeito às fossas rudimentares, no município de Maricá, o percentual
verificado é cinco vezes maior que o registrado no estado do Rio de Janeiro. Estes números,
conforme descrito no PMSB, apontam para a necessidade urgente e prioritária de o município
investir em planejamento e projetos para o desenvolvimento do seu sistema de esgotamento
sanitário (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).
O que se verifica no município é uma predominância quanto à utilização do sistema de
fossa séptica no tratamento dos esgotos (Figura 33). Esta tecnologia é considerada adequada
quando projetada e mantida em conformidade com as normas técnicas de engenharia,
respeitando-se as frequências de limpeza (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015).

A lei

municipal exige sua implantação, mas não prevê regras de instalação, de acordo com as
diretrizes da ABNT (1993), nem fornece orientações aos usuários quanto à manutenção do
sistema, que, sem o devido acompanhamento, transforma-se num sistema semelhante à fossa
rudimentar.
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DE MARICÁ:
VARIAÇÃO 2000-2010
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Figura 33 – Variação dos sistemas de esgotamento sanitário no município de Maricá: 2000 e 2010.
Fonte: PREFEITURA DE MARICÁ 2006; 2015. Elaboração: próprio autor, 2017.

Na implantação de um plano de saneamento, faz-se necessário um estudo criterioso
visando a adoção da melhor estratégia. São vários os exemplos no mundo em que governantes
adotaram estratégias de recuperação de águas degradadas, porém nem sempre o resultado foi o
esperado, havendo, assim, casos mal sucedidos e casos bem-sucedidos.
Um exemplo de caso mal sucedido é o descrito por Lima (2006), relacionado à baía da
Guanabara, – Rio de Janeiro -, para a qual, no início dos anos 1990, em sua primeira fase,
definiu como prioridade a construção de rede esgotos e a implantação de tratamento primário
de seus afluentes, de modo a reduzir a degradação das águas da baía. Inicialmente, o programa
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era previsto como um projeto de saneamento com objetivo social, com vista a melhoria da
qualidade de vida da população, mediante o fornecimento de um sistema de redes de
esgotamento sanitário. Posteriormente, tornou-se cada vez mais um projeto voltado para
construção de grandes estações de tratamento com uso de tecnologias convencionais. Por fim,
não houve grandes avanços e os problemas continuaram.
Como exemplo bem-sucedido é o caso abordado por Gomede (2013, p. 23-25), referente
à Coréia do Sul, que, em dez anos, revitalizou seus quatro maiores rios e ressuscitou, bem no
centro da capital, Seul, um riacho urbano cercado pelo concreto e invadido pelo esgoto. Houve
uma mudança de mentalidade, depois de décadas de crescimento econômico acelerado. O
sistema adotado pelo governo daquele país foi a implantação de 1281 estações de tratamento
de esgotos mais modernas e com alta qualidade, em detrimento das outras estações consideradas
de qualidade regular: o resultado foi a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Em outro
viés, houve a restauração dos habitats de plantas e de animais, com a criação de escadas e
passagens para peixes em barragens, assegurando as migrações entre jusante e montante. O
investimento acabou com o prejuízo das enchentes e fomentou a agricultura e a produção de
energia.
6.1.3 Saúde
Com relação à saúde, seguem abaixo gráficos (Figuras 34, 35 e 36) representativos das
duas doenças de maior ocorrência (hepatites virais e leptospirose), relacionadas à qualidade da
água, de acordo com número de registros em função da notificação obrigatória, no município
de Maricá, no município do Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro, no período
compreendido entre 2001 e 2015.

Figuras 34, 35 e 36 - Gráficos referentes aos casos de hepatites virais e leptospirose, registrados nos municípios
de Maricá e Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro, nos anos 2001, 2010 e 2015, e a correlação entre
população, casos notificados (compulsórios) e indicador por 100 mil habitantes.
Fontes: IBGE (2015); Data-SUS (2016). Elaboração: próprio autor, 2017.

Verifica-se com relação às hepatites virais, que o município de Maricá apresentou
comportamento semelhante na redução do percentual de casos, comparado ao município do Rio
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de Janeiro e ao Estado do Rio de Janeiro. Com relação à leptospirose, nota-se que Maricá
apresentava percentual relativamente alto em 2001 e obteve considerável melhoria no controle
desta doença, chegando a não registrar qualquer caso no ano de 2015.
Quanto aos casos de hepatites virais, é salutar lembrar que existem variações quanto aos
tipos dessas doenças, as quais podem estar vinculadas a causas diversas. Nos casos de
contaminação de origem hídrica, a mais comum é a hepatite tipo A. Porém, a página do DATASUS não faz esta distinção, não sendo possível, desta forma, sugerir que os dados registrados
estejam completamente ligados aos aspectos de saneamento do município.
A principal via de transmissão do vírus da hepatite A é a fecal-oral. O risco e a incidência
de infecção tendem a diminuir com o saneamento básico e com a incorporação de melhores
hábitos de higiene em aglomerações humanas (SIQUEIRA-BATISTA et al, 2011 apud
GOMES et al, 2012).
A leptospirose ocorre, normalmente, através do contato com águas e lama de enchentes
contaminadas pela urina de rato. (SES/SP, 2009). Guimarães et al (2014), em estudos no
município do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2012, sobre a leptospirose, associaram o aumento
sazonal do número de casos da doença à elevação dos índices pluviométricos em áreas sujeitas
a inundações. De modo geral, correlacionaram a ocorrência da doença a fatores
socioeconômicos, tais como: maior incidência nos estratos de menor infraestrutura sanitária,
expansão urbana desordenada e coleta de lixo inadequada.
Outros fatores que merecem atenção são as doenças cujos sintomas são de diarreia
aguda, que podem estar relacionadas à ingestão de água contaminada e/ou saneamento
deficiente, entre outras causas. Quadros mais graves ou até mesmo óbito podem acometer
principalmente crianças, gestantes, idosos e pessoas imunocomprometidas. Casos individuais
de diarreia aguda não são de notificação obrigatória e os porventura encontrados na página do
DATA-SUS estão vinculados às internações, não sendo registrados os casos de atendimento e
liberação para tratamento na própria residência (SES/SP, 2009). Portanto, para o presente
estudo, tornam-se também de difícil mensuração.
Em referência às doenças de contaminação hídrica por ingestão, tão importante quanto
a manutenção do sistema de controle de doenças de notificação obrigatória, é manter
funcionando regularmente os sistemas de controle das ocorrências de surtos, que podem estar
relacionados a alguma falha no sistema de água ou esgoto, ou a emergência de algum outro
fator de risco (SES/SP, 2009).
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No tratamento convencional realizado no município de Maricá, na ETA do Flamengo,
conforme consta no Plano Municipal de Saneamento Básico (versão preliminar), são
adicionados hipoclorito de cálcio e fluossilicato de sódio (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015,
pág.34) no processo de desinfecção da água. O cloro é o elemento ativo fundamental na
desinfecção da água, eliminando os organismos patógenos, enquanto o flúor pode funcionar
como substância essencial na prevenção de certas doenças relacionadas aos dentes.
Os casos registrados em Maricá, pertinentes às hepatites virais e leptospirose,
apresentam-se de forma satisfatória, comparada aos exemplos do município do Rio de Janeiro
e do Estado do Rio de Janeiro. Tais resultados podem estar associados a fatores como: maiores
investimentos no setor de saúde; melhores políticas de assistência familiar; ou falha no
diagnóstico e o consequente não lançamento no sistema. Entretanto, de maneira didática, a
Prefeitura do município poderia providenciar a elaboração e distribuição de materiais
destinados à orientação da população quanto aos cuidados a serem tomados na utilização da
água, principalmente à extraída de corpos subterrâneos.
6.1.4 Questões socioeconômicas-ambientais
6.1.4.1 Questões socioeconômicas
Quanto às análises da economia de Maricá, dividida por fontes de arrecadação,
referentes aos anos 2000, 2010 e 2014, formando o Produto Interno Bruto do município, foram
traçados gráficos representativos (Figuras 37, 38 e 39).
No ano 2000 (Gráfico A), o principal setor era o de serviços, com 82% do produto
interno bruto total do município de Maricá. O setor agropecuário representou apenas 2%, sendo
o de menor contribuição.
Em 2010 (Gráfico B), observa-se um equilíbrio entre serviços e indústria, representando
34% e 33%, respectivamente, seguidos por administração, saúde e educação públicas, com
29%. O setor de agropecuária não teve qualquer representatividade.
No ano de 2014 (Gráfico C), a indústria, com 61% do total do produto interno bruto, foi
o setor que mais se destacou, com mais do que o dobro do setor de serviços, que contabilizou
29% do total. A representatividade da administração, saúde e serviços foi apenas 9%, e mais
uma vez o setor de agropecuária não teve um percentual contabilizado.

59

A

B

C

Figuras 37, 38 e 39 - Gráficos demonstrativos do produto interno bruto, dividido por setor econômico, do
município de maricá. Em A, ano 2000; em B, ano 2010; e em C, ano 2014.
Fonte: IBGE, a, 2016. Elaboração: próprio autor, 2017.

Águas degradadas afetam diretamente o setor de serviços, tais como restaurantes,
pousadas, hotéis, etc., ao influenciarem negativamente as atividades de turismo (e/ou
veranismo) e pesca (tanto profissional quanto artesanal), além de afetarem indiretamente outros
setores da economia local.
O turismo como um fenômeno social, quando planejado e estruturado pode proporcionar
a geração de renda, diminuição de desigualdades, fortalecimento econômico, inclusão social e
melhorias na qualidade de vida da população (HÜFFNER, 2011). Porém, a falta de
planejamento e organização político administrativa deixam de potencializar o turismo como
uma atividade promissora ambientalmente economicamente, vindo a experimentar um cenário
negativo com acelerados processos de degradação, urbanização e ocupações desordenadas e
demais aspectos negativos (NASCIMENTO, 2005 apud HÜFFNER, 2011).
Há menção no subcapítulo destinado ao turismo do Plano Diretor e Maricá
(PREFEITURA DE MARICÁ, 2006, pág.155), retratando o fato:
“[...] a expressão desta atividade está condicionada à presença de
condições mínimas de infraestrutura. Por outro lado, Maricá apresenta um
grande potencial para o desenvolvimento turístico, porém não faltam
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acusações de degradação cultural e ambiental, provocada pelo exercício das
atividades econômicas e pela falta de consciência destes dois temas”.

Quanto à pesca, antigos mercados consumidores do pescado de Maricá, como Niterói e
Rio de Janeiro, passaram a ser abastecidos por outros fornecedores, como Cabo Frio e cidades
do sul do país. De acordo com pescadores, o principal obstáculo, além da redução da população
de peixes devido ao desequilíbrio ambiental, foi a falta de estrutura para o congelamento do
pescado, necessitando o setor de investimento e organização, tanto para a pesca profissional
quanto de subsistência, a industrial e a artesanal (SOCHACZEWISKI, 2004).
6.1.4.2 Questões ambientais
Com relação às questões ambientais, o Plano Diretor Municipal (PREFEITURA DE
MARICÁ, 2006) prevê a criação de mecanismos e programas específicos para recuperação e
recomposição da mata ciliar e reflorestamento das nascentes, rios e lagoas. As faixas marginais
de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda
da calha do leito regular, são áreas de preservação permanente, com premissa de proteção e
conservação dos sistemas hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade,
além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas (BRASIL, 2012).
As matas ciliares, também chamadas de zona ripária, atuam como um sistema de
transição entre o solo seco e os corpos hídricos, funcionando como barreiras físicas e químicas
para a contaminação dos corpos de água. Essas barreiras desenvolvem um papel importante na
filtragem de nutrientes, retenção de materiais particulados, decomposição de matéria orgânica,
entre outras funções (EGLER, 2011, pág. 41).
A retirada da vegetação contribui para o aumento dos processos erosivos ao longo das
margens, com desbarrancamentos e consequente assoreamento – fatos que podem potencializar
as ocorrências de inundações e alagamentos nas áreas mais baixas (PREFEITURA DE
MARICÁ, 2015, pág. 31). A partir das intervenções antrópicas, à medida que mais áreas são
desmatadas, o processo erosivo tende a se acelerar, pois os solos ficam desprotegidos da
cobertura vegetal e são submetidos à ação das chuvas, que incidem diretamente sobre o terreno,
alterando a dinâmica natural e ocasionando em maior perda de solo, com a aceleração dos
processos erosivos (TOMINAGA, SANTORO E AMARAL, 2009).
Todos os estudos apresentados ao longo deste trabalho retratam a pressão exercida pelo
uso e ocupação do solo na área da bacia hidrográfica do rio Ubatiba sobre seu exutório, a Lagoa
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de Maricá. Comparativamente, em estudos relacionados às lagoas Rodrigo de Freitas (Rio de
Janeiro) e de Araruama, Lima, C. et al (2014) se reportaram à Soffiati (1998), relatando que:
Dentre os diferentes tipos de corpos d’água, as lagoas costeiras sofrem
grande impacto ambiental, por estarem situadas em área urbanizada entre o
mar e o continente, recebendo os resíduos produzidos pelas atividades
humanas realizadas em seu entorno.

Porém, é oportuno ressaltar que, em 2010, Bonfim et al, em estudos quali-quantitativos
de foraminíferos, microorganismos protistas marinhos, existentes nos sedimentos do fundo da
lagoa de Maricá, concluíram que, apesar do ambiente estar sujeito à poluição antrópica, ainda
não havia atingido níveis críticos, pois “não foi observada a presença de espécies bioindicadoras
de poluição orgânica ou metais pesados”, e sugeriram “um controle ambiental eficiente através
da atuação de Políticas Públicas”.
Todavia, a partir do novo sistema de saneamento básico, cuja implementação iniciou-se
em 2015, fazem-se necessárias novas pesquisas, visando verificar possíveis mudanças na
estrutura quali-quantitativa da microfauna daquele ecossistema, tendo em vista as seguidas
reportagens relacionadas à mortandade de peixes na Lagoa de Maricá. Em janeiro de 2016, o
jornal G1-Região dos Lagos noticiou um desses eventos: “Grande quantidade de peixes mortos
aparece na lagoa de Maricá, no RJ” - segundo a Prefeitura, o caso estaria associado ao aumento
da população. Em julho do mesmo ano, foi publicada na página virtual local Maricá Info matéria
com título: “Maricá: mortandade de peixes afeta lagoa”.
6.2 Análises quali-quantitativas do uso e ocupação do solo na área correspondente ao
município de Maricá, com foco no 1º Distrito.
A Lei Federal 10.257/2001 (BRASIL, 2001), que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, dispõe que “O Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais poderão ser
permitidas alterações de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário”.
O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão
urbana (BRASIL, 1988).
De acordo com a Lei Federal 6.766/1979 (BRASIL, 1979), o parcelamento do solo
somente é admitido para fins urbanos em áreas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas
em lei municipal, sendo todas as alterações do uso do solo rural para fins urbanos dependentes
de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA-, e do
órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o município. Percebe-se, desta forma, que
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Maricá teve um “desenvolvimento”, quanto ao uso e ocupação do solo, que fugiu totalmente
aos termos da legislação vigente.
Observando-se a delimitação referente ao macrozoneamento urbano x rural de Maricá
(Anexo 3 – Figura em anexo 4), confrontando-o com o que dispõe o próprio Plano Diretor e a
Lei Municipal 2.272/2008, no que diz respeito ao macrozoneamento, e analisando o mapa de
uso e cobertura da terra apresentado neste trabalho (Figura 20), percebem-se a existência de
alterações referentes ao tipo de uso em algumas glebas localizadas em áreas originalmente
rurais. Os bairros mais acometidos são Ubatiba e Silvado, com a ocorrência de solos expostos,
em decorrência de terraplenagem destinada à implantação de condomínios residenciais.
Desde a década de 1940, quando houve a abertura dos canais de Itaipuaçu e Ponta Negra,
alterando a dinâmica das cheias, áreas drenadas e/ou sujeitas a inundações passaram a ser
povoadas. Na década de 1980, com a crise fiscal no Brasil, houve uma segregação social que
empurrou as camadas médias da população urbana do Rio de Janeiro na direção de cidades mais
tranquilas, como Maricá. A duplicação da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) no início dos aos
2000, acarretou num novo “boom” populacional, com a ocorrência de fixação de residências
por veranistas e a chegada de novos compradores. O município de Maricá, através de seus
agentes hegemônicos, tomou a decisão de adotar um crescimento não-planificado, baseado em
loteamentos não-fiscalizados. A arrecadação do município passou a depender em grande parte
de impostos prediais e territoriais (SOCHACZEWSKI, 2004).
Como mencionado ao longo deste trabalho, Maricá foi o município de maior
crescimento demográfico do Estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas. Para efeito de
comparação, o segundo município com maior crescimento populacional, no período 2000 –
2010, foi Mangaratiba, com acréscimo de 46,40%, quando passou de 24.901 para 36.456
habitantes. Entre 2010 e as projeções para 2016 (estimada em 41.557 habitantes), o acréscimo
neste município foi de 13,99%.
Depois de Mangaratiba, aparece o município de Guapimirim que, entre 2000 e 2010,
passou de 37.952 para 51.483 habitantes, representando um acréscimo de 35,65%. As projeções
para 2016 indicavam uma população de 57.105 habitantes (incremento de 10,92%) (IBGE, a,
2016).
O município do Rio de Janeiro, no período 2000-2010 apresentou aumento da população
de 7,9%, passando de 5.857.904 para 6.320.446 habitantes; as projeções para 2016 foram de
um acréscimo de 2,82%, passando a população para 6.498.637 habitantes (IBGE, a, 2016).
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Levando-se em conta o Estado do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2010, a população
cresceu de 14.391.282 para 15.989.929 habitantes, o que representa um incremento de 11,11%.
Em 2016, a população estimada pelo IBGE foi de 16.635.996 habitantes, representando um
acréscimo de 4,04% com relação a 2010.
Tabela 5 - Variação da população entre os anos 2000, 2010 e 2016, nos seguintes entes federativos: município
de Maricá, município de Mangaratiba, município de Guapimirim, município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro e Brasil.

POPULAÇÃO / ANO
UNIDADE ADMINSTRATIVA
MUNICÍPIO DE MARICÁ

2000
76.737

2010
127.461

2016
149.876

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

24.901

36.456

41.557

MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM

37.952

51.483

57.105

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

5.857.904

6.320.446

6.498.637

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

14.391.282

15.989.929

16.635.996

BRASIL

169.799.179

190.755.799

206.081.432

Fonte: Cidades@. IBGE, a, 2016. Elaboração: próprio autor, 2017.

A Tabela 5 indica a evolução da população do município de Maricá, comparativamente
a evolução da população dos municípios Mangaratiba, Guapimirim e Rio de Janeiro, do Estado
do Rio de Janeiro e do Brasil, entre os anos 2000 e 2016.

Figura 40 - Gráfico com a variação da população entre os anos 2000, 2010 e 2016, nos seguintes entes
federativos: município de Maricá, município de Mangaratiba, município de Guapimirim, município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e Brasil.
Fonte: Cidades@. IBGE, a, 2016. Elaboração: próprio autor, 2017.

Através da Figura 40, observa-se a diferença considerável na curva relacionada ao
município de Maricá, que apresenta um comportamento crescente bastante acentuado, se
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comparada às curvas referentes aos demais municípios analisados, ao estado do Rio de Janeiro
e ao Brasil.
Com relação à população residente na área do 1º Distrito, foi verificado que houve um
acréscimo relativamente baixo, se comparado aos percentuais registrados no município.
Enquanto o município teve um aumento de 66.10%, entre 2000 e 2010, o distrito registrou
aumento de 35,93%. Concomitantemente, houve um crescimento bastante considerável quanto
ao número de domicílios do distrito: 120.6%, ocasionando em redução na correlação entre
número de pessoas residentes e domicílio. Estes fatos podem estar relacionados a alguns fatores
de reorganização do território municipal, em termos de uso e ocupação do solo, tais como:
i) Êxodo rural, provocado por mudanças na economia do município;
ii) Mudança do tipo de uso referente às construções domiciliares no centro do
município;
iii) Incremento da chamada segunda residência (casas de veraneio);
iv) Construção de grandes empreendimentos no lugar de construções domiciliares;
v) Migração da população para outros bairros, induzida pelos inúmeros investimentos
imobiliários no município;
vi) Efeito da periferização provocada pela expansão da área urbana.
Seguindo os registros de 2000 e 2010 no 1º Distrito, quanto à população e ao número
de domicílios, e considerando ter havido variação regular em toda a extensão do distrito, foram
projetadas as variações (nas mesmas proporções) na área da bacia do rio Ubatiba (Figuras 41 e
42).
BACIA HIDRGRÁFICA DO RIO UBATIBA
VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO
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BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO UBATIBA
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS
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Figuras 41 e 42 – Em A, gráfico com a variação da população na área compreendida pela bacia hidrográfica do
rio Ubatiba, Maricá-RJ, entre os anos 2000 e 2010. Em B, gráfico com a variação do número de domicílios.
Fonte: IBGE, b, 2016. Elaboração: dados estimados pelo autor, 2017.
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De acordo com Brito e Pinho (2012), com o início do processo de urbanização acelerado,
as periferias apresentam um ritmo de crescimento mais acelerado do que os núcleos, refletindo
na redistribuição do espaço das atividades econômicas e na expulsão das populações mais
pobres em direção às periferias. Este fenômeno reflete-se nos incrementos absolutos, que na
periferia é sempre superior aos núcleos.
6.3 Avaliação da qualidade das águas do rio Ubatiba, Maricá-RJ.
Através da aplicação do Protocolo de Análise Rápida – PAR-, foram traçados gráficos
comparativos (Figuras 43 e 44), apresentando os gradientes das variações da qualidade das
águas do rio Silvado/Ubatiba/Mombuca, em dia de período sem a ocorrência de chuvas e em
dia posterior à ocorrência de chuvas.
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Figuras 43 e 44 - Gráficos com gradiente demonstrativo da variação da qualidade das águas do rio
Silvado/Ubatiba/Mombuca, seguindo as diretrizes do Protocolo de Análise Rápida, em dia de período sem a
ocorrência de chuvas (à esquerda), em dia posterior à ocorrência de chuvas (à direita).
Fonte: próprio autor, 2017.

Os pontos 3 e 4 foram os que apresentaram as maiores oscilações, ocasionadas pelo
aumento da energia. A maior vazão, em função das chuvas, propiciou modificações
significativas na qualidade das águas, mesmo com índices pluviométricos não tão elevados.
Conclui-se, desta forma, que o fluxo de águas em maior volume atua como fator crucial na
melhoria dos aspectos visuais naqueles pontos.
Em avaliação realizada por Oliveira e Nunes (2015) em 11 pontos ao longo do rio
Pequeno, em Linhares-ES, utilizando o Protocolo de Análise Rápida – PAR, apenas 2,27%
foram classificados como “naturais”, 11,36% como “impactados” e 86,37% como “alterados”.
Segundo os autores, impactos como lançamento de esgoto doméstico, lixo domiciliar e
desmatamento da vegetação ripária, com a finalidade de ocupação, colaboraram
significativamente para que a qualidade ambiental fosse reduzida na área estudada. Embora o
canal possua características e dinâmicas diferenciadas, os aspectos identificados pelos autores,
responsáveis pelos impactos, assemelham-se com os estudos realizados neste trabalho.
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Em aplicação do Protocolo por Callisto (2002), ao longo do rio Doce, ficou evidenciado
que os trechos de cabeceira conservam suas características naturais, considerando tipos de
fundo, velocidade de correnteza, dimensões de rápidos e remansos, e deposição de sedimentos.
Na região do médio rio Doce, houve trechos classificados como “alterados” e, na maioria dos
casos, trechos classificados como “impactados”. Os primeiros, segundo o autor, estariam
relacionados à intensa pressão de atividades antrópicas: criação de gado e lançamento pontuais
de esgotos domésticos in natura. Quanto aos impactados, estariam relacionados à monocultura
de Eucalyptus spp, à siderurgia, à mineração, ao lançamento de efluentes domésticos e
industriais (com elevados teores de coliformes e metais pesados), ao intenso desflorestamento
da mata ciliar, e à erosão nas margens dos rios e consequente assoreamento. Neste estudo, tanto
as características do curso d’água quanto os resultados são mais convergentes com os realizados
no presente trabalho.
6.4 Análises físico-químicas e de nutrientes nas águas do rio Ubatiba, Maricá-RJ.
6.4.1 Etapa de campo
Em corpos d’água continentais, o pH geralmente varia entre 6 e 8 (ESTEVES 1998,
pág.64). As análises de pH ao longo da bacia hidrográfica do rio Ubatiba (Figura 45) se
enquadraram perfeitamente nesta afirmativa. Entretanto, as temperaturas registradas em todos
os pontos de análise foram consideravelmente altas.
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Figura 45 - Gráfico representativo do potencial hidrogeniônico (pH), ao longo da bacia hidrográfica do rio
Ubatiba, Maricá – RJ, em análises realizadas em 08 de fevereiro de 2017.
Fonte: próprio autor, 2017.

Notadamente, o ponto 2 apresentou o menor valor de pH, com 6,08. Segundo Esteves
(1998, pág.65-67), ecossistemas aquáticos continentais, com baixos valores de pH, são
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encontrados, dentre outras regiões, em turfeiras, onde ocorrem intensos processos metabólicos,
que tendem a abaixar o potencial hidrogeniônico, acidificando o meio. Como característica
física deste tipo de ambiente, a água apresenta com escura, em tons de café ou chá –
convergindo com observado em campo neste trabalho.
Quanto ao ponto 5, o pH ligeiramente alcalino registrado (7,39), muito provavelmente,
está relacionado à influência do mar, que contribui com a adição de carbonatos e bicarbonatos,
liberando íons de hidróxido, alcalinizando a solução (ESTEVES, 1998, pág.65-67).
Os demais pontos seguiram uma tendência natural, proporcionalmente ao grau de matéria
orgânica contida na água – fato este que pode ser verificado nos tópicos seguintes, referentes à
matéria inorgânica dissolvida, especificamente o fosfato e compostos de nitrogênio (amônio,
nitrito e nitrato).
6.4.2 Etapa de laboratório
Com relação aos parâmetros encontrados pertinentes ao nitrogênio inorgânico
dissolvido (Figuras 46, 47 e 48), a forma reduzida (amônio – NH4) foi a que apresentou valores
mais significativos (Figura 46). Estes valores podem estar relacionados à intensa atividade
metabólica. A primeira forma reduzida do nitrogênio, a amônia (NH3) é formada na
decomposição, tanto aeróbia como anaeróbia, da parte nitrogenada da matéria orgânica, por
organismos heterotróficos. Em meio aquático de pH ácido, a amônia é instável, sendo
facilmente convertida por hidratação a íon amônio (NH4) (ESTEVES, 1998, pág.79).

Figuras 46, 47 e 48 – Gráficos representativos das análises de amônio, nitrito e nitrato ao longo da bacia
hidrográfica do rio Ubatiba.
Fonte: Próprio autor, 2017.

Todavia, o ponto 2 apresentou menores valores do composto amônio, com 0,17 mg/L.
Este comportamento pode ser explicado por sua localização, logo após a estação de captação
de águas, onde a utilização de bombas hidráulicas provoca considerável oxigenação. Desta
forma, processos de nitrificação podem ser intensificados. Eustáquio Júnior et al (2014), em
estudos sobre eficiência de sistemas de aeração em cascatas no tratamento de águas residuárias

68

do café, obteve resultados bastante significativos neste sentido. As reduções de nitrogênio
foram na ordem de 62,5%. De acordo com os autores, a remoção deste elemento pode ocorrer
devido aos processos de assimilação pela massa microbiana (parcialmente sedimentada) e aos
processos de nitrificação e desnitrificação no meio.
O ponto 3 foi o que apresentou valores relativamente mais altos, embora esteja situado
em local de baixa densidade demográfica. Este fato pode ser explicado pelos lançamentos in
natura de esgotos domésticos através de valas (verificados em campo) e por se tratar de um
ponto estreito e raso do canal, o que propicia a ocorrência de maiores concentrações dos
efluentes lançados.
Os pontos 4 e 5 apresentaram tendência de aumento da quantidade de amônio e queda
da quantidade de nitrito e nitrato. Fato que pode ser explicado pelo aumento do aporte da carga
orgânica na região correspondente, com consequente diminuição da oxigenação, o que ocasiona
em redução da nitrificação (ESTEVES, 1998, pág.82).
No que se refere aos parâmetros previstos para o nitrogênio em ambientes lóticos de
água doce classe 2, estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, as concentrações
verificadas de amônio, nitrito e nitrato, em todos os pontos de análise, encontravam-se
consideravelmente abaixo do estabelecido. Considera-se, neste caso, que as concentrações de
nitrogênio amoniacal em águas de pH < 7,5 não deve ser maior que 3,7 mg/L.
Em estudos realizados no rio Banguelo, no município de Contagem – MG, os resultados
obtidos para a concentração do nitrato, foram abaixo do esperado, em 6 pontos analisados
(PONTES; MARQUES, A.; MARQUES, G., 2012). Segundo os autores, a contaminação do
canal por esgotos domésticos e industriais, com concentrações reduzidas de nitrato,
demonstram a predominância das formas intermediárias do ciclo geoquímico (orgânica, amônia
e nitrito). Comportamento que se assemelha ao presente estudo.
Quanto ao fósforo, representado neste trabalho por sua forma inorgânica (fosfato - PO4),
os resultados (Figura 49) tiveram uma distribuição muito parecida com a obtida nos compostos
nitrogenados, em especial o amônio (NH4).
As fontes (artificiais) do fósforo, normalmente, são os esgotos domésticos, que possuem
concentração que podem variar de 4 a 50 mg/L. No Brasil, a concentração típica desse nutriente
situa-se na faixa de 4 a 15 mg/L. Desse total, a fração inorgânica, representada basicamente
pela utilização de detergentes, varia entre 3 a 9 mg/L (BRAGA, B. et al, 2002; CHAVE, P.A.,
1997; METCALF, L.; EDDY, H.P., 2003 apud QUEVEDO, C.M.G.; PAGANINI, W.S., 2011).
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Nos locais onde há utilização doméstica de detergentes compostos por STPP (tripolifosfato de
sódio), considera-se que 50% a 80% do fósforo presente nos esgotos tem essa origem (DEVEY,
D.G.; HARKNESS, N, 1975; GLENNIE, E.B. et al, 2002 apud QUEVEDO, C.M.G.;
PAGANINI, W.S., 2011).

Figura 49 – Gráfico representativo das análises de fosfato ao longo da bacia hidrográfica do rio Ubatiba.
Fonte: próprio autor, 2017.

É possível se verificar que os níveis de fósforo tendem a ser mais elevados em áreas
com maior concentração populacional (QUEVEDO, C.M.G.; PAGANINI, W.S., 2011). Tais
afirmações convergem os dados obtidos por conta das análises de fosfato ao longo da bacia do
rio Ubatiba, em que as concentrações aumentaram consideravelmente nas proximidades do
exutório, na região entre os pontos 4 e 5, onde o adensamento demográfico é maior.
Considerando que os parâmetros previstos para a concentração de fósforo total para
ambientes lóticos de água doce classe 2, estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, é
de 0,1 mg/L, as concentrações no presente estudo apresentaram-se acima do permitido, em
todos os pontos analisados. O ponto 2 foi o que mais se aproximou dos limites estabelecidos,
com 0,3 mg/L. Com relação aos padrões típicos brasileiros, que variam dentro da faixa de 4 a
15 mg/L, apenas o ponto 5 enquadrou-se nesta faixa, com 6,50 mg/L.
Os valores verificados no ponto 2 podem também ter explicação nos estudos de
Eustáquio Júnior et al (2014), sobre eficiência de sistemas de aeração. Os autores obtiveram
resultados bastante significativos na remoção do fósforo, com redução na ordem de 35,7%.
Neste caso, o sistema de aeração propicia a incorporação de oxigênio no meio líquido,
possibilitando a oxidação e/ou a remoção de poluentes. Segundo os autores, a remoção do
fósforo pode ser causada pela absorção e incorporação aos protoplasmas dos microorganismos.
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Nos estudos do rio Benguelo (Contagem – MG), em todos os pontos de monitoramento,
a concentração de fosfato se apresentaram acima do permitido pela Resolução CONAMA
357/05 (PONTES; MARQUES, A.; MARQUES, G., 2012). As concentrações mais elevadas
foram no período chuvoso. Os autores atribuíram o aumento da concentração ao escoamento de
áreas urbanas, agrícolas ou de matas (XAVIER, 2005 apud PONTES; MARQUES, A.;
MARQUES, G., 2012). Estas concentrações elevadas de fósforo também se assemelham aos
resultados encontrados neste trabalho.
Considerando a correlação dos valores encontrados para fósforo e nitrogênio (Figura
50), os resultados não satisfazem as relações propostas por Redfield. As baixas concentrações
de nitrogênio o caracterizam como nutriente limitante para o crescimento do fitoplâncton
(FURNAS et al, 2004) e, consequentemente, para o desenvolvimento da biota. Nos pontos 1,
2, 3, 4 e 5, a relação N:P foi de 3,46; 3,57; 2,24; 2,21 e 0,80, respectivamente, ou seja, bem
abaixo da relação ideal 16:1 (Relação de Redfield).
Em áreas urbanas, é plausível frisar a existência de várias hipóteses para este
comportamento. Dentre as quais, os processos de nitrificação e desnitrificação, desencadeados
por microorganismos (bactérias), com real potencial para fixar e biodegradar o elemento
nitrogênio. Surge, desta forma, a necessidade de estudos aprofundados na esfera da
biogeoquímica, não só na bacia hidrográfica do rio Ubatiba, mas também na lagoa de Maricá,
onde o órgão ambiental encontrou relações semelhantes entre fósforo e nitrogênio.
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Figura 50 - Gráfico com variação do fosfato e do nitrogênio inorgânico dissolvido ao longo da bacia
hidrográfica do rio Ubatiba, Maricá – RJ.
Fonte: próprio autor, 2017.
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Entretanto, a estação de monitoramento MN010 do INEA, situada no rio Mombuca, no
Centro do município, apresenta característica diferenciada em relação aos pontos analisados
neste trabalho. Há uma grande ocorrência de plantas macrófitas (Figura 52), formando uma
cobertura em toda extensão da lâmina d’água. Este fato pode estar relacionado ao intenso aporte
de nutrientes, por ocasião da passagem por área urbana e, em especial a comunidade de baixa
renda conhecida como Pedreiras (Figura 51), situada imediatamente à montante do ponto, onde
o esgotamento de efluentes não dispõe do devido tratamento, sendo lançado in natura no rio
Mombuca.

Figura 51 - Imagem da comunidade Pedreiras, às margens do rio Mombuca. No detalhe, tubos de esgotamento
sanitário, em material PVC, destinado ao lançamento de efluentes in natura diretamente no canal.
Fonte: próprio autor, 2017.

Figuras 52 - Imagens do rio Mombuca, na estação de monitoramento do INEA (MN010), no Centro do
município de Maricá.
Fonte: próprio autor, 2017.
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Salienta-se que, seguindo à jusante, nas proximidades do ponto 5 deste trabalho, não se
observa mais abundância daqueles vegetais, o que remete à possibilidade de um novo
desequilíbrio quanto às relações envolvendo nutrientes. Tal fato pode ser ocasionado por um
maior aporte de fósforo, como por exemplo os relacionados aos diversos comércios e à empresa
especializada em abate de aves domésticas (Charque 500 Indústria e Comércio Ltda),
localizados às margens do canal. Em outro viés, pode simplesmente haver intolerância das
espécies quanto à mudança de salinidade, já que o ponto sofre interferência do regime de marés.
No monitoramento da qualidade das águas pelo INEA, são utilizados métodos de cálculo
fatorial de Índice de Qualidade de Água – IQA, sendo os resultados enquadrados em classes de
qualidade de água, conforme Tabela 6.
Tabela 6 - Classes de qualidade de água de acordo com os valores obtidos para cálculo de IQA, utilizado pelo
INEA, com o método de cálculo fatorial.

Fonte: INEA, 2016.

As análises nas bacias hidrográficas de Maricá são realizadas em 6 estações de
monitoramento, sendo 3 delas situadas na área compreendida pela bacia hidrográfica do rio
Ubatiba. Estas estações encontram-se instaladas: no rio Mombuca (MN010), no Centro do
município de Maricá (entre os pontos 4 e 5 deste trabalho); no rio Ludgero (LU010), tributário
do rio Mombuca; e no canal de drenagem de águas pluviais localizado em área do Aeroporto
de Maricá (AM000), próximo a Foz do rio Mombuca (Figura 53) (INEA, 2015).

Figura 53 - IQA das águas interiores monitoradas pelo INEA no município de Maricá no ano de 2013.
Fonte: INEA, 2016.
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Em 2013, os valores finais de IQA (Figura 53) obtidos na estação de monitoramento
MN010 (rio Mombuca), indicaram qualidade “ruim” das águas – representado pela cor laranja.
Com relação a 2014, a estação de monitoramento MN010 (rio Mombuca) apresentou
média anual de 23,9 (14,5 em fevereiro e 33,2 em agosto), sendo classificada como muito ruim.
Em 2015, a estação teve pequena melhoria, com média anual de 26,6, sendo 22,2 em
março e 31,0 em dezembro, e foi classificada com qualidade de águas de ruim (Tabela 7).
Tabela 7 - Resultados referentes aos anos 2014 e 2015 das estações de monitoramento do INEA nas águas
interiores do município de Maricá.
ANO
2014
2015

RESULTADOS DE IQA REFERENTES AOS ANOS 2014 E 2015
LOCALIZAÇÃO
JAN
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
14,5
33,2
MN010
RIO MOMBUCA
22,2
CATEGORIA DE RESULTADOS
EXCELENTE
BOA
MÉDIA
IQA
100 > IQA > 90
90 > IQA > 70
70 > IQA > 50

ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

OUT

NOV

DEZ

31
RUIM
50 > IQA > 25

IQA (Média)
23,9
26,6
MUITO RUIM
25 > IQA > 0

Fonte: INEA, 2016. Adaptado pelo autor, 2017.

A Figura 54 traz uma representação dos índices de qualidade de água nas 3 estações de
monitoramento do INEA situadas na bacia do rio Ubatiba: MN010 (rio Mombuca), LD010 (rio
Ludgero) e AM000 (Canal do Aeroporto). À exceção deste último, em que constam apenas
duas análises na página do INEA, cujas avaliações apresentaram pouca variação, são notórias
as diferenças da qualidade de água de acordo com a sazonalidade, indicando melhoria nos
meses de baixa temporada (inverno) e queda na qualidade das águas em meses de alta
temporada (verão). Neste sentido, as evidências apontam para uma variação da qualidade das
águas diretamente relaciona ao aporte de nutrientes ocasionado pela oscilação da população de
acordo com a época do ano, ou seja, pela atividade turística e/ou veranista peculiar à região.

Figura 54 - Gráfico demonstrativo da evolução temporal (2014 e 2015) do Índice de Qualidade de Águas – IQA,
nas estações de monitoramento do INEA na bacia do rio Ubatiba, em Maricá-RJ.
Fonte: INEA, 2016. Elaboração do gráfico: próprio autor, 2017.
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Os resultados descritos, referentes à estação de monitoramento MN010 (Figura 54),
convergem com os dados da estação de monitoramento MR012, situada na lagoa de Maricá,
próximo ao exutório do rio Mombuca, entre outubro de 2010 e novembro de 2014. Ambos
indicam um declínio na qualidade das águas que saem do canal e uma sazonalidade ao longo
do período - com exceção das análises realizadas em 28/08/2012, que apresentaram
comportamento diferenciado.
Nas análises da estação MR012 (Figura 55), os resultados se assemelharam aos obtidos
neste trabalho na questão da predominância das formas inorgânicas dissolvidas fosfato e
nitrogênio amoniacal. As concentrações de fosfato (ou fósforo inorgânico dissolvido ou
ortofosfato dissolvido) variaram de 0,08 mg/L a 1,1 mg/L. Os resultados dos compostos
nitrogenados variaram de 0,001 mg/L a 0,1 mg/L para nitrogênio amoniacal (NH3 e NH4), de
0,001 mg/L a 1,2 mg/L para nitrito e 0,01 mg/L a 0,12 mg/L para nitrato. Tais análises
demonstraram gradativo aumento de todos os parâmetros ao longo daquele período. Os
resultados encontram-se dispostos no Anexo 6.
Houve convergência também no sentido de que a proporção entre as formas inorgânicas
dissolvidas do nitrogênio e do fósforo não atenderam às relações propostas por Readfield (16:1)
– fato que que pode justificar a reduzida biodiversidade verificada in loco.

Figura 55 - Gráfico demonstrativo de indicadores de qualidade de água na estação de monitoramento de águas
do INEA MR012 (lagoa de Maricá) entre 06/10/2010 e 26/11/2014. No detalhe, acima, variação temporal de
cada indicador: orto-fosfato dissolvido; nitrogênio amoniacal total; nitrato; e nitrito.
Fonte: INEA, 2015. Elaboração: próprio autor, 2017.

Quanto às altas temperaturas da água verificadas em campo, tal fato pode ocasionar em
influência direta no comportamento do elemento nitrogênio. Em estudos de Rugani (1980, apud
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ESTEVES, 1998), em lagos do médio rio Doce (MG), foi constatada que a distribuição das
bactérias amonificantes ao longo da coluna d’água foi fortemente influenciada pela
estratificação térmica. No epilímnio, que fica isolado das camadas inferiores, há maior
concentração de oxigênio, ocasionando em processos de nitrificação (formação de nitrito e
nitrato). No hipolímnio, onde as concentrações de oxigênio são menores, ocorre a amonificação
de nitrato (ou respiração por nitrato) (ESTEVES, 1998, pág.84).
Nos quatro primeiros pontos de análise deste estudo, onde foram verificadas baixíssimas
profundidades, não há que se considerar estratificação térmica. Neste sentido, é razoável sugerir
um consumo de oxigênio de forma igualitária ao longo de toda coluna d’água, em processos de
nitrificação. A amonificação, neste caso, tende a se limitar no sedimento. Com o gradativo
aumento do aporte de efluentes, ricos em matéria orgânica, e o consequente consumo de
oxigênio, iniciam-se os processos de redução (desnitrificação e amonificação).
De modo geral, o comportamento ao longo da bacia, em seus aspectos quantitativos,
quanto aos parâmetros químicos, se assemelha às análises visuais obtidas por ocasião da
aplicação do Protocolo de Análise Rápida – PAR. A exceção foi o ponto 1, que visualmente
aparentava condições melhores que o ponto 2.
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7 CONCLUSÕES
O município de Maricá não dispõe de um sistema de gerenciamento de águas bem
desenvolvido, tanto com relação ao abastecimento público quanto com relação à destinação das
águas residuárias. O abastecimento público não ultrapassa a 20% da demanda do município,
restringindo-se apenas ao 1º Distrito-Sede, mas ainda de forma bastante incipiente. Isto obriga
as pessoas a recorrerem a outra forma de captação de água, sendo a extração por poços a forma
predominante.
Concomitantemente, é predominante a destinação das águas residuárias através da
utilização de sistema fossa séptica-sumidouro, o que compromete a qualidade das águas dos
lençóis freáticos, aviltando os riscos com relação à saúde pública. Entretanto, neste quesito,
comparativamente aos índices apresentados pelo município do Rio de Janeiro e estado do Rio
de Janeiro, relacionados às doenças de notificação compulsória, Maricá apresentou números
relativamente satisfatórios e com tendência de melhoria.
As análises dos aspectos de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Ubatiba
indicaram predomínio de grandes áreas de agropasto (economicamente insignificantes), além
de algumas áreas de florestas, uma área de adensamento urbano rarefeito e uma área de
adensamento urbano moderado, próximo ao exutório, representada pelo Centro do município.
Áreas de solos expostos se destacam, principalmente na parte central da bacia, retratando a
expansão urbana: fato relacionado aos diversos empreendimentos imobiliários que vem sendo
implementados e que podem comprometer os remanescentes de mata ripária.
Em termos demográficos, Maricá se destaca como município de maior crescimento
populacional do Estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas, com incremento de 66,10% no
número de habitantes entre 2000 e 2010, e de 95,31% entre o ano 2000 e as projeções do IBGE
para 2016. Contudo, entre 2000 e 2016, o 1º Distrito apresentou variação bem abaixo da
registrada no município: 35,93%. Considerando-se evolução regular em toda a área do distrito,
a variação da população na área da bacia do rio Ubatiba foi projetada nas mesmas proporções.
Este comportamento pode estar relacionado a fatores sociais, tais como: êxodo rural; mudança
do tipo de uso das construções; incremento do número de casas de veraneio; implementação de
grandes empreendimentos no lugar de construções domiciliares; efeito da periferização; e
migração interna da população, induzida por investimentos imobiliários no município.
As análises visuais de qualidade das águas dos rios Silvado-Ubatiba-Mombuca, através
de Protocolo de Análise Rápida – PAR – apontou para uma redução gradual de qualidade à
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medida que o rio perpassa áreas mais urbanizadas, ou seja, à medida que é aumentada a
diversidade dos usos do solo. A degradação inicia-se por grandes áreas desflorestadas,
destinadas, em sua maior parte, às atividades agropastoris, onde ainda não são perceptíveis
alterações físicas de qualidade das águas. Ao atravessar o bairro Ubatiba, de baixa densidade
demográfica, o rio recebe o aporte de efluentes domésticos in natura, que desencadeiam as
primeiras alterações visuais. Por fim, ao perpassar o Centro do município, o canal recebe o
aporte de todo tipo de cargas urbanas, além das diversas alterações físicas na faixa marginal,
que ocasionam em degradação bastante acentuada das águas e vulnerabilidade das margens.
Os resultados dos aspectos químicos da água indicaram um aporte de fosfato (forma
inorgânica dissolvida) consideravelmente superior aos padrões CONAMA em todos os pontos
- especialmente no ponto 5-, em contraste com menores concentrações das formas inorgânicas
dissolvidas do nitrogênio (amônio, nitrito e nitrato). Este comportamento converge com as
análises realizadas pelo órgão ambiental estadual na lagoa de Maricá, nas proximidades do
exutório do rio Mombuca, assim como também converge com resultados dos estudos realizados
neste trabalho.
Porém, a razão nitrogênio:fósforo diverge das relações propostas por Redfield (N:P
igual a 16:1). Tal fato pode estar relacionado, dentre outros fatores: ao incremento da
população, refletida no adensamento urbano e no consequente aumento do lançamento de
efluentes; ao maior aporte de fósforo de natureza antrópica, (principalmente nas proximidades
do ponto 5, onde funciona uma empresa especializada em abate de aves); à atividade
microbacteriana, em processos de nitrificação e desnitrificação; e, ainda, à contribuição do rio
Ludgero (em P5), tributário que atravessa regiões urbanas de densidade moderada, tais como o
Centro do município de Maricá e o bairro Mombuca.
Outro fator importante a ser considerado é a recente implantação da rede geral de
esgotamento sanitário, alterando o sistema de fossa séptica-sumidouro para o sistema fossa
séptica-rede geral, com previsão de conclusão das obras relativamente longa: para o ano 2035.
Concomitantemente, as ligações domésticas têm sido conectadas à rede geral desde 2015, sem
haver orientações técnicas quanto à construção das fossas sépticas, nem tão pouco quanto a sua
manutenção. Esses fatos combinados tendem a comprometer bastante a qualidade das águas
dos mananciais.
Embora as pesquisas indiquem resultados satisfatórios quanto à saúde, os resultados
obtidos neste trabalho apontam para uma gradual aceleração da degradação das águas
superficiais nos últimos anos, indicando um problema típico de gestão. Tais fatores, a médio e
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longo prazo, podem afetar significativamente as esferas sociais, econômicas e ambientais,
podendo, desta forma, vir a comprometer também as questões relativas à saúde pública.
O desenvolvimento de uma conscientização integrada torna-se imprescindível, com a
implementação de uma governança mais participativa dentre os diversos atores da região, a
implementação de sistemas de gestão eficientes e alinhados, e o aprimoramento dos sistemas
de coleta, tratamento e destinação das águas residuárias. Estas questões devem ser observadas
tanto com relação aos aspectos de uso e ocupação do solo, quanto com relação aos aspectos de
recuperação e manutenção da qualidade dos mananciais.
Maricá é um lugar que dispõe de privilegiada beleza cênica, com rios, belas lagunas,
praias oceânicas, florestas, entre outras. É destino de diversos turistas e veranistas,
principalmente no período de alta temporada. Porém, o município precisa se estruturar para
receber os incrementos urbanos e os sazonais da população, de forma a não agredir o meio
ambiente e as condições de vida daqueles que ali residem e frequentam.
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ANEXO 1 - SETORES CENSITÁRIOS DA BACIA DO RIO UBATIBA, NO 1º DISTRITO –
SEDE– MARICÁ, EM 2000.

Setor Censitário
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.17
1.18*
1.19
1.30
1.31
1.32
1.33
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.43
3.24
3.25
3.26*
3.27*
3.28
2.29
3.30

Bairro

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Araçatiba
Araçatiba
Centro-Araçatiba
Itapeba
Centro
Centro
Itapeba
Caxito
Pilar
Ubatiba
Ubatiba
Ubatiba-Jardins
Ubatiba
Centro-Marquês
Condado de Maricá
Condado de Maricá
Condado de Maricá
Ubatiba
Silvado
Silvado
TOTAL

População em 2000
888
494
722
278
677
622
904
830
240
815
860
893
368
689
1136
907
230
744
754
653
775
941
315
1149
427
738
621
185
246
346
94
88
21006

Número de domicílios em
2000
279
149
222
90
186
177
264
252
76
160
261
256
113
195
354
279
73
211
214
172
221
266
89
348
124
208
203
55
80
93
29
39
5738

Fonte: IBGE, 2016.

*Foram considerados na base de 50%, em função dos limites da bacia hidrográfica.
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ANEXO 2 - PROTOCOLO DE ANÁLISE RÁPIDA – PAR.

90

Fonte: Callisto, 2002.
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ANEXO 3 - ILUSTRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MARICÁ EXTRAÍDOS DO PLANO
DIRETOR 2006.

Figura em anexo 1 – Abairramento do município de Maricá.

Figura em anexo 2 – Distribuição por tipo predominante de sistema de esgotamento sanitário
utilizado no município de Maricá: rede geral, fossa rudimentar, fossa séptica, rio ou lago, e vala.
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Figura em anexo 3 – Classes de Uso e Cobertura do Solo do município de Maricá.

Figura em anexo 4 – Macrozoneamento: Áreas Urbana e Rural.
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Figura em anexo 5 – Cobertura vegetal do município de Maricá.

Figura em anexo 6 – Áreas de Riscos Ambientais do município de Maricá.
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Figura em anexo 7 – Unidades de Conservação do município de Maricá.

Figura em anexo 8 – Bacias Hidrográficas do município de Maricá.
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Figura em anexo 9 – Indústrias do município de Maricá, por Distritos.

Figura em anexo 10 – Distribuição das Fazendas e Colônias de Pesca do município de Maricá.
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Figura em anexo 11 – Distritos e setores censitário do município de Maricá.

Figura em anexo 12 – Geomorfologia do município de Maricá.
Fonte: CPRM, 2001.
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ANEXO 4 - DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGISTRADAS NO
MUNICÍPIO DE MARICÁ, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2001 E 2015.

CÓLERA

FEBRE TIFÓIDE

ESQUISTOSSOMOSE

LEPTOSPIROSE

DENGUE

FEBRE AMARELA

MALÁRIA

ANO /
DOENÇAS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

HEPATITES VIRAIS

MUNICÍPIO DE MARICÁ

38
22
13
42
40
33
1
0
1
9
1
0
1
6
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

6
1
0
1
0
1
3
6
3
6
0
0
1
0
0

70
371
24
9
2
50
499
1838
21
123
2062
498
-_
-_
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

Fonte: Data-SUS, 2016.
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ANEXO 5 - CASOS (NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA) DE HEPATITES VIRAIS E
LEPTOSPIROSE, REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2001 E 2015.

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO /
DOENÇAS

HEPATITES
VIRAIS

LEPTOSPIROSE

ANO /
DOENÇAS

HEPATITES
VIRAIS

LEPTOSPIROSE

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2349
1812
2010
2008
1606
1125
828
975
1247
1334
1713
1796
1564
1016
345

71
68
70
80
81
66
46
59
81
65
60
51
54
34
21

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4161
2966
3843
3987
3803
3421
2089
2268
2575
2723
3113
3361
3046
2083
696

71
68
70
80
81
67
249
214
317
266
422
190
233
152
89

Fonte: Data-SUS, 2016.
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ANEXO 6 - INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA, MEDIDOS NA LAGOA DE
MARICÁ PELO INEA, ENTRE OUTUBRO DE 2010 E NOVEMBRO DE 2014: ORTOFOSTATO DISSOLVIDO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, NITRITO E NITRATO.

Data
06/10/2010
01/02/2011
25/05/2011
08/11/2011
25/01/2012
17/04/2012
30/05/2012
10/07/2012
28/08/2012
03/10/2012
05/12/2012
22/05/2013
28/08/2013
30/10/2013
26/03/2014
05/08/2014
26/11/2014

ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO MR012
Orto-fosfato Dissolvido (mg/L)
Nitrogênio Amoniacal Total (mg N/L)
0,08
0,01
0,5
0,01
0,14
0,01
0,13
0,01
0,84
0,46
0,87
0,06
0,4
0,07
0,39
0,01
1,1
0,81
0,37
0,04
1,1
0,01
0,88
0,01
0,47
0,1
0,25
0,1
1
0,1
1
0,86

Fonte: INEA, 2015.

Nitrito (mg N/L)
0,001
0,007
0,007
0,001
0,001
0,5
0,02
0,06
0,05
0,81
0,04
1,2
0,01
0,02
0,01

Nitrato (mg N/L)

0,01

0,01

0,12
0,01
0,09
0,01
0,04
0,1
0,01
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01

