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Resumo -  

Apesar do Pacto pelo Saneamento, instituído pelo Governo do Estado em abril de 2011 com 
o objetivo de universalizar no Estado do Rio de Janeiro, o acesso a sistemas de 
saneamento básico na grande maioria dos municípios do estado ainda se encontra em uma 
condição insatisfatória. Mesmo nos municípios com os maiores níveis de atividade 
econômica, como o Rio de Janeiro, ainda prevalecem graves problemas de saneamento 
com a grande maioria da população vivendo em condições precárias quanto à coleta e 
tratamento de esgoto. 
 
O uso de índices e indicadores é uma tendência mundial na avaliação e expressão da 
informação. Eles são úteis para sinalizar o estado de uma feição particular de interesse ou, 
ainda, aferir a condição de uma variável, comparando as diferenças observadas no tempo e 
no espaço (Maranhão, 2007). 
 
Neste trabalho um indicador o IECE – Indicador Específico de Carga Estimada e um índice, 
IQAFAL – Índice Fuzzy de Qualidade de Água para Ambiente Lótico são usados para 
comparar pressão estimada por saneamento nos municípios com a qualidade da água em 
rios dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.   
 
Os resultados mostram que as regiões do estado aonde se observam as maiores pressões 
por saneamento, expressa pelos maiores valores do IECE, coincidem com os trechos de 
rios com as piores condições de qualidade de água reveladas pelo IQAFAL. 
 
Palavras-Chave – Saneamento Básico, Qualidade de Água, Índices e Indicadores.  
 
Tema: 1 Gestão de recursos hídricos em contextos nacionais e transfronteiriços. 
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1 Introdução 
 
 

Os esgotos domiciliares foram, são e serão ainda por algum tempo as principais 

causas de degradação de nossos corpos d’água. A implantação de redes coletoras de 

esgoto por si só, sem que se tenha um destino adequado (sistema de tratamento), não é 

suficiente para estancar o passivo ambiental presente nesses ambientes. Além disso, a rede 

sem o tratamento acompanhante termina por concentrar o lançamento em poucos pontos, 

reforçando o impacto localizado. 

Mesmo os investimentos realizados pelos governos federal, estaduais e municipais 

em sistemas de tratamento (ETEs) nos últimos anos demonstram ser insuficientes para 

reverter a atual situação, já que uma parcela significativa de efluentes sanitários não 

tratados ainda é lançada direta ou indiretamente através de ligações clandestinas em redes 

de águas pluviais, em rios, baías, lagos, lagoas e praias. 

Esse cenário de condições precárias de saneamento reflete-se necessariamente na 

qualidade das águas dos corpos d’ água do estado comprometendo a qualidade e a 

quantidade das mesmas e consequentemente a disponibilidade para seus usos múltiplos. 

O uso de índices e indicadores é uma tendência mundial na avaliação e expressão 

da informação. Eles são úteis para sinalizar o estado de uma feição particular de interesse 

ou, ainda, aferir a condição de uma variável, comparando as diferenças observadas no 

tempo e no espaço (Maranhão, 2007).  

Este trabalho compara a carga estimada de esgoto não tratada nos municípios 

expressa através de um indicador, o IECE – Indicador Específico de Carga Estimada, com a 

qualidade das águas dos corpos d’água de rios do Estado do Rio de Janeiro expressa 

através de um índice de qualidade de água o IQAFAL – Índice Fuzzy de Qualidade de Água 

para Ambiente Lótico. 

 

2 O Indicador Específico de Carga Estimada (IECE) 

  

A carga de esgoto não tratada está expressa nesse trabalho através do Indicador 

Específico de Carga Estimada (IECE). Esse indicador obtido a partir de dados censitários 

(IBGE, 2007) e sanitários (SEA, 2010), retrata os níveis de vulnerabilidade sanitária nos 92 

municípios de ERJ (Fig. 1). Traduz-se o IECE como a relação equivalente em carga de DBO 

(expressa em kg O2/dia) dos percentuais da população residente, não atendida formalmente 

por qualquer sistema de tratamento (primário, secundário ou terciário), e a respectiva área 

territorial de cada município. Considerou-se, para fins de cálculo da carga de DBO, a 

produção de 54g/dia por habitante (FEEMA, 2007). 



 

3 O Índice Fuzzy de Qualidade de Água para Ambiente Lótico (IQAFAL) 

 

A qualidade da água é descrita pelo comportamento de seus aspectos físicos, 

químicos e biológicos e o gerenciamento dos recursos hídricos depende de informações 

precisas e continuamente atualizadas no espaço e no tempo. A informação obtida com 

avaliação e interpretação dos dados de qualidade de água é baseada geralmente, na 

análise individual de parâmetros físicos, químicos e biológicos. Essa informação, 

consolidada em extensos e detalhados relatórios técnicos é, muitas vezes, compreendida 

quase que exclusiva por especialistas. 

Existe uma dificuldade intrínseca de comunicação entre aqueles que produzem e 

detêm o conhecimento sobre a qualidade das águas e aqueles que não são especialistas 

em qualidade de água, mas necessitam desse conhecimento para subsidiar suas ações 

gerenciais. Entre as propostas para reduzir esse lapso de comunicação, o desenvolvimento 

de índices ou indicadores de qualidade de água são bastante comuns. 

Neste trabalho a qualidade da água é apresentada a partir do IQAFAL – Índice Fuzzy 

de Qualidade de Água para Ambiente Lótico (PESSOA, 2010).  

Baseado em lógica nebulosa, o IQAFAL foi desenvolvido com a contribuição de 

especialistas em qualidade de água do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. Este índice 

sintetiza em um único valor ou categoria a informação originalmente descrita por um 

conjunto extenso de variáveis ambientais. A utilização do IQAFAL tem se mostrado útil na 

avaliação dos dados de qualidade de água dos ambientes lóticos e também na comunicação 

da qualidade das águas para pessoas não especialistas.  

O IQAFAL não incorpora no seu cálculo algumas variáveis de qualidade de água 

características de lançamentos de despejos industriais e atividades agrícolas como metais 

pesados e hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. Apesar de ser mais difícil detectar a 

presença dessas substâncias na água, em função do fato de ficarem adsorvidas nos sólidos 

em suspensão que acabam sedimentando (FEEMA, 2002), é importante encontrar outras 

metodologias que complementem a avaliação da qualidade das águas para que estas 

possam cobrir um espectro mais completo dos aspectos qualitativos do ambiente aquático. 

A aplicação do IQAFAL aos dados de qualidade de água gerados pelo INEA revelou 

que esse índice é mais eficiente do que os índices cujo cálculo é obtido por média 

ponderada de valores normalizados de parâmetros de qualidade de água. A utilização da 

média ponderada, apesar de incorporar a subjetividade do conhecimento do especialista, 

através da atribuição de pesos diferenciados aos diversos parâmetros de entrada, não tem 

sido capaz de evitar o efeito de atenuação da influência de valores muito ruins de um 



determinado parâmetro, frente ao comportamento equilibrado dos outros, efeito eclipse 

(SILVA e JARDIM, 2006). A metodologia do IQAFAL, além de evitar o efeito eclipse, foi capaz 

de incorporar a percepção do especialista de que, alguns parâmetros de qualidade de água, 

dependendo da faixa em que se encontram, precisam determinar o resultado do índice de 

forma preponderante, independente dos valores dos outros parâmetros (PESSOA, 2010). 

 

4 Resultados 

 

 Analisando-se o mapa temático com os resultados do IECE calculado para 

cada município do Estado do Rio de Janeiro verifica-se que de maneira geral, as regiões 

norte e noroeste são as que possuem os menores valores, com uma variação do IECE entre 

1 e 6. Essa menor vulnerabilidade muito provavelmente se deve à baixa densidade urbana 

por área territorial dessa região. Ao contrário, na região centro-sul, em especial na Região 

Metropolitana, estão os piores resultados do IECE no Estado situados na faixa de 50 a 500. 

Nessa região sobressaem os municípios de Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis, todos com 

IECE acima de 200, tendo o último o pior resultado do Estado, 425. Rio de Janeiro e São 

Gonçalo, com 133 e 195 respectivamente, também apresentam IECE elevados, 

demonstrando a necessidade de se ampliar os investimentos em novas unidades de 

tratamento de esgoto ou mesmo aprimorar a eficiência da operação das instalações já 

existentes nesses locais.  

Cabe destacar que os elevados valores deste índice, muitas vezes obtidos em 

municípios de alta arrecadação, revelam a necessidade de avançar no entendimento do 

saneamento apropriado para o ERJ. Trata-se de garantir, no mínimo, além do recolhimento 

um tratamento secundário (retirada de matéria orgânica por processos biológicos) para o 

efluente recolhido. 

 



 
Figura 1. Vulnerabilidade sanitária dos municípios do Estado do Rio de Janeiro expressa através do 
Indicador Específico de Carga Estimada. 

 

Os resultados do IQAFAL estão expressos pela categoria com o maior percentual de 

ocorrência (Moda) no período de 2000 a 2010 (Fig. 2). 

Observa-se que nos municípios do entorno da Baía de Guanabara os maiores 

percentuais dos resultados do IQAFAL ocorrem na categoria “Péssimo”, o que confirma os 

resultados observados no mapa do Indicador Específico de Carga Estimada onde os 

municípios dessa região apresentam os maiores valores.  

Nos municípios banhados pelo Rio Paraíba do Sul, na maioria das estações de 

coleta, os maiores percentuais de resultados do IQAFAL ocorrem na categoria “Ruim”. 

Figura 2. Resultados do IQAFAL expressos pela categoria com o maior percentual de ocorrência 
(Moda) no período de 2000 a 2010. 



Os mapas a seguir apresentam os resultados dos subíndices que compõem o 

IQAFAL expressos pela categoria com o maior percentual de ocorrência (Moda) no período 

de 2000 a 2010 (Fig. 3, 4, 5). 

Observa-se nos mapas dos subíndices que os péssimos resultados do IQAFAL nos 

municípios do entorno da Baía de Guanabara são causados pela ocorrência de baixos 

teores de OD acompanhados de altos teores de DBO (SubÍndice Oxigênio), altos teores de 

Nutrientes (SubÍndice Nutrientes) e altos teores de Coliformes Fecais (SubÍndice 

Coliformes). 

Nos municípios banhados pelo Rio Paraíba do Sul, na maioria das estações de 

coleta, diferente das estações do entorno da Baía de Guanabara, verifica-se que as 

condições de OD, DBO e Nutrientes (SubÍndice Oxigênio e SubÍndice Nutrientes) são boas. 

Os resultados do IQAFAL, nesta região, são causados na maior parte das estações de coleta 

pela ocorrência de altos teores de Coliformes Fecais (SubÍndice Coliformes).  

Pode-se supor que isso se deve ao fato da vazão no Rio Paraíba do Sul ser 

suficiente para diluir os lançamentos de carga orgânica ao longo do seu curso. 

 

Figura 3. Resultados do SubÍndice Nutrientes expressos pela categoria com o maior percentual de 
ocorrência (Moda) no período de 2000 a 2010. 

  



Figura 4. Resultados do SubÍndice Oxigênio expressos pela categoria com o maior percentual de 
ocorrência (Moda) no período de 2000 a 2010. 

 

 

Figura 5. Resultados do SubÍndice Coliformes expressos pela categoria com o maior percentual de 
ocorrência (Moda) no período de 2000 a 2010.  
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