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1. RESUMO 

 

Neste trabalho, os parâmetros pH, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e 

concentração de metais pesados foram investigados. A avaliação baseou-se na 

coleta da água do rio Paraíba do Sul, na região da cidade de Lorena (São Paulo - 

Brasil), próximo à Escola de Engenharia de Lorena de outubro de 2011 a agosto 

de 2012. Verificou-se que os resultados apresentados são compatíveis com as 

pesquisas feitas anteriormente. A partir da análise estatística, verificou-se que os 

resultados obtidos para OD oscilou em torno dos 5 mg O2 L-1, apresentando 

níveis de concentração de OD abaixo do limite estabelecido pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA nº. 357/2005) em 40% dos dias 

analisados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A poluição, o uso inadequado e a falta de planejamento dos espaços urbanos e 

industriais limitam a quantidade de água disponível para o consumo humano. Esta 

escassez, cada vez mais crescente, prenuncia a questão da água como um dos 

mais graves problemas da humanidade no século XXI. Uma das principais fontes 

poluidoras das águas consiste no lançamento de efluentes, particularmente, de 

esgotos domésticos e industriais. Geralmente, esses efluentes não recebem nenhum 

tipo de tratamento adequado, gerando uma carga de poluentes que nem sempre os 

rios conseguem absorver, tendo então sua qualidade muito afetada (Araújo et al., 

2007). 

Como em vários rios espalhados pelo mundo, os rios brasileiros encontram-se 

extremamente impactados e dentre eles, o Rio Paraíba do Sul certamente é um dos 

que vem sendo mais impactado ao longo da história brasileira, principalmente pela 

sua localização entre o eixo Rio - São Paulo, vetor de ligação e desenvolvimento de 

uma das mais importantes regiões econômicas da América do Sul. Dele se extraem 

diariamente cerca de cinco milhões de m3 de água para consumo humano.  A água 

utilizada pelo setor industrial corresponde à metade desse valor, ou seja, cerca de 

2,5 milhões de m3/dia. Depende diretamente das águas da bacia do rio Paraíba do 
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Sul cerca de 14 milhões de pessoas, incluindo 90% da população do grande Rio de 

Janeiro (Delfino, 2001). 

Alinhado a esses princípios, diversos trabalhos apresentam os seus resultados 

relativos ao controle físico, químico e biológico em bacias hidrográficas, em especial 

no rio Paraíba do Sul. De acordo com os estudos realizados por Bernardi et al. 

(2001), foi possível analisar o impacto das emissões de efluentes no rio Paraíba do 

Sul, perto da cidade de Pindamonhangaba (São Paulo - Brasil), utilizando a análise 

de superfícies de tendência, por regressão polinomial e análise estatística 

multivariada de componentes fundamentais. Outro estudo foi proposto por Togoro e 

Marques (2007), que apresentou a tendência da queda da qualidade da água 

através da análise de algumas variáveis, tais como pH, condutividade, OD, DBO, 

DQO, nitrato, nitrito e coliformes fecais no trecho fluminense do rio. Margina et al. 

(2008) pôs em prática as análises de sistemas de monitoramento automático do rio 

Paraíba do Sul no trecho paulista entre as cidades de Jacareí, Guaratinguetá e 

Cruzeiro (São Paulo - Brasil), para a aquisição de dados relacionados com as 

mudanças na qualidade da água, inclusive durante a noite. 

Diante deste contexto, é uma questão de grande preocupação a realização de 

análises para avaliar as qualidades físico-químicas e biológicas peculiares da água 

no rio Paraíba do Sul, reconhecendo o nível de poluição e os impactos causados ao 

meio ambiente, que modificam a qualidade da água e a maneira de vida da 

população. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Tendo em vista os problemas relativos ao impacto sofrido pelo rio Paraíba do 

Sul, o presente trabalho tem como objetivo, avaliar a atual situação da água do rio 

através de análises físicas e químicas a fim de verificar o nível de poluição da água 

do rio, através da coleta de amostras em um ponto demarcado nas proximidades da 

Escola de Engenharia de Lorena, localizada na cidade de Lorena (São Paulo - 

Brasil). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Coletas das amostras 

As amostras da água do rio Paraíba do Sul foram coletadas em frascos 

apropriados, uma vez por semana no período da manhã, em um ponto da margem 

próxima à Escola de Engenharia de Lorena (EEL). O recipiente para a coleta das 

amostras foi lançado manualmente ao rio no ponto demarcado, sendo coletado, em 

média, três litros de amostras semanalmente. 

 

4.2 Potencial hidrogeônico (pH) e temperatura 

A determinação do pH e da temperatura foi realizada a partir do método 

potenciométrico, utilizando um pHmetro de Bancada de ORP/Temperatura - Modelo 

HI 2221.  

 

4.3 Oxigênio dissolvido (OD) 

Para a quantificação do concentração do oxigênio dissolvido foi utilizado o 

método de Winkler modificado (Lima et al., 2006). 

 

4.4 Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)  

A determinação da demanda bioquímica de oxigênio foi realizada de acordo com 

a metodologia descrita em Lima et al. (2006). 

 

4.5 Demanda química de oxigênio (DQO) 

Para a determinação da concentração da demanda química de oxigênio (DQO) 

utilizou-se a metodologia segundo Standard Methods – 5220 D Closed Refflux, 

Colorimetric Methods (APHA, 1998). 

 

4.6 Metais pesados 

Todas as determinações analíticas dos elementos metálicos foram realizadas 

em um espectrômetro de absorção atômica, marca PerkinElmer, modelo Aanalyst 

800. Para a determinação dos elementos de interesse em amostras de águas 

superficiais fez-se a adaptação da metodologia do Standard Methods 3000 – Metals 

(APHA, 1998), baseada na análise de elementos metálicos via atomização por 
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chama (Flame atomic absorption spectrometry –FAAS) para a determinação de Ba, 

Cr, Cu, Mn, Ni, Sn e Zn, e análise via atomização eletrotérmica (Eletrothrmal atomic 

absorption spectrometry  - ETAAS) para a determinação de Ag, As, Cd, Hg, Pb e Se 

(APHA-AWWA, 1998).  

Para a validação do método analítico foram avaliadas as figuras de mérito (limite 

de quantificação, os testes de recuperação e linearidade).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto foi desenvolvido tendo sido selecionada e estudada a bibliografia. Após 

esta etapa, procedeu-se a realização das coletas de dados através da análise 

semanal da água do rio com determinações de pH, temperatura, oxigênio dissolvido 

(OD), demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

e detecção da presença de metais pesados na água; 

Em seguida, um modelo estatístico foi aplicado para avaliar alguns padrões de 

variabilidade de poluição. E por fim, realizou-se um estudo comparativo com os 

padrões da Resolução do Conama nº 357/2005, estabelecidos para águas doces de 

Classe 2. 

 

6. RESULTADOS 

 

Com base nos resultados obtidos para o potencial hidrogeniônico (pH), 

apresentados na Figura 1, observou-se que os valores variaram entre 6,0 e 8,0, 

estando de acordo com os limites estabelecidos pela resolução do CONAMA nº 

357/2005 para corpos de água doce classe 2, ou seja, pH entre 6,0 e 9,0. Nos 

primeiros meses da análise, observou-se que os resultados foram ligeiramente 

maiores que o valor da neutralidade (pH=7,0), indicando um pH levemente básico. 

Nos meses seguintes, observou-se que os valores do pH das amostras da água não 

mantiveram um padrão durante o período de estudo, com variações nos resultados 

constantes. As variações nos resultados do pH podem estar relacionadas às 

variações da concentração de ácidos e bases despejadas por esgotos industriais ou 

até mesmo domésticos.  

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

5 

 

 

Figura 1 - Valores do pH da água do rio Paraíba do Sul. 

 

Através dos resultados obtidos para a temperatura, mostrados na Figura 2, 

constatou-se que ocorreu aumento gradativo das temperaturas nos meses de 

Janeiro e Fevereiro, enquanto que nos meses seguintes a Maio, os resultados 

apresentaram uma redução gradativa dos valores obtidos para a temperatura. Essas 

oscilações são decorrentes das variações sazonais na região.  

 

 

Figura 2 - Valores da temperatura da água do rio Paraíba do Sul. 

 

Os valores obtidos para a concentração de oxigênio dissolvido (OD) na análise 

realizada na água do rio Paraíba do Sul, durante o período de estudo, são 

apresentados na Figura 3. Observou-se que as amostras da água apresentaram 

alguns valores de concentração de oxigênio dissolvido abaixo do limite estabelecido 

pela resolução do CONAMA nº 357/2005 para rios de classe 2, a qual estabelece 

que a concentração de OD deve ser superior a 5 mg O2 L
-1.  
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Figura 3 - Valores de OD da água do rio Paraíba do Sul. 

 

Os resultados obtidos para a demanda bioquímica de oxigênio das amostras da 

água do rio Paraíba do Sul são apresentados na Figura 4. Observou-se que as 

amostras da água apresentaram valores de DBO dentro do limite estabelecido pela 

resolução do CONAMA nº 357/2005 que neste caso, para um rio de classe 2 é no 

máximo 5 mg O2 L
-1.  

 

 

Figura 4 - Valores de DBO da água do rio Paraíba do Sul. 

 

As análises realizadas para os valores da DQO das amostras da água do rio 

Paraíba do Sul apresentaram variações entre 15,98 a 44,15 mg O2 L-1, conforme 

mostrado na Figura 5. A resolução do CONAMA nº 357/2005 não estabelece um 

valor limite para a DQO, não havendo um valor de referência para comparar os 

resultados obtidos.  
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Figura 5 - Valores de DQO da água do rio Paraíba do Sul. 

 

Os resultados obtidos para a análise dos níveis de metais pesados na água do 

rio Paraíba do Sul são apresentados na Tabela 1, sendo uma média de triplicata 

com coeficiente de variação < 3%. 

 

Tabela 1 – Resultado das análises de metais na água do rio Paraíba do Sul 

Metal pesado Concentração Concentração limite - 
Resolução CONAMA 357/05 

Arsênio (As) < 4,3 µg L-1 0,010 mg L-1 

Bário (Ba) < 2,7 µg L-1 0,700 mg L-1 

Boro (B) < 0,3 mg L-1 0,500 mg L-1 

Cádmio (Cd) < 0,15 µg L-1 0,001 mg L-1 

Chumbo (Pb) 5,53 µg L-1 0,010 mg L-1 

Cromo (total) (Cr) < 1,2 µg L-1 0,050 mg L-1 

Cromo (hexa) (Cr) < 50 µg L-1 ----------- 

Cobre (Cu) < 2,5 µg L-1 0,009 mg L-1 

Estanho (Sn) < 0,5 µg L-1 ---------- 

Ferro solúvel (Fe) < 0,1 µg L
-1

 0,300 mg L
-1

 

Fluoreto (F) 0,22 mg L-1 1,400 mg L-1 

Manganês (Mn) < 10,3 µg L-1 0,100 mg L-1 

Mercúrio (Hg) < 2,5 µg L-1 0,0002 mg L-1 

Níquel (Ni) 0,01 mg L-1 0,025 mg L-1 

Prata (Ag) < 0,4 µg L-1 0,010 mg L-1 

Selênio (Se) 6.2 µg L-1 0,010 mg L-1 

Zinco (Zn) 0,10 mg L
-1

 0,180 mg L
-1

 

 

De acordo com a análise realizada, todos os resultados obtidos para 

concentração de metais pesados encontram-se abaixo dos limites estabelecidos 

pela resolução CONAMA nº 357/2005 para um corpo de água doce de Classe 2. 

Desta forma, não foram detectadas concentrações significativas dos indicadores de 

poluição por substâncias tóxicas na água do rio Paraíba do Sul. 
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Após esta determinação espectrométrica dos metais pesados nas amostras de 

água do Rio Paraíba do Sul, realizou-se a validação dos métodos espectrométricos 

por absorção atômica para quantificação dos elementos em águas superficiais 

apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Figuras de mérito para validação dos métodos espectrométricos por 

absorção atômica para quantificação dos elementos em águas superficiais 

Elemento Limite de Quantificação(2) Recuperação(%) Linearidade (mg L-1) / 
Correlação (R2) 

 
Chama 
(mg L-1) 

Forno de Grafite 
m0

(1) (pg) 

Ag - 4,1 98,3±0,4 0 – 0,05 / 0,992 
As - 42,5 95,5±0,3 0 – 0,08 / 0,995 

B 0,3(3) - 98,2±0,2 0 – 5,0 / 0,997 

Ba 1,5 - 95,0±0,6 0 – 10,0 / 0,993 

Cd - 1,5 102,1±2,3 0 – 0,1 / 0,994 

Cr 0,25 - 103,3±1,5 0 – 5,0 / 0,998 

Cu 0,26 - 97,9±0,9 0 – 3,0 / 0,998 

Hg - 25,5(4) 91,4±0,8 0 – 0,05 / 0,975 

Mn 0,15 - 99,5±1,0 0 – 2,0 / 0,998 

Ni 0,4 - 98,3±0,6 0 – 2,0 / 0,999 

Pb - 32,9 93,6±0,9 0 – 0,5 / 0,987 

Se - 62,4 91,0±1,3 0 – 0,1 / 0,975 

Sn 8,5 - 95,2±1,7 0 – 15,0 / 0,990 
Zn 0,05 - 98,6±0,5 0 – 2,0 / 0,989 

(1) Concentração característica (2) considerou-se 3 X limite de detecção. 
(3)espectrofotometria (4) após extração 

 

Avaliando-se os resultados da Tabela 2, observa-se que o teste de dopagem e 

recuperação variou de 91,0 a 103,3 % para os elementos selênio e cromo, 

respectivamente. Estes valores porcentuais de recuperação mostram boa exatidão 

analítica aliada a precisão (baixo desvio com valores < 3%). Os limites de 

quantificação estão com boa correlação das curvas analíticas, apresentando 

confiabilidade na metodologia analítica para a determinação dos elementos 

metálicos por espectrometria e espectrofotometria. 

Após a aplicação do modelo estatístico em todos os resultados obtidos, não 

foram apresentadas evidências de que o parâmetro OD não se ajusta à Distribuição 

Normal de dados, conforme apresentado na Figura 6. Dessa forma, o parâmetro OD 

foi ajustado de acordo com a hipótese de Distribuição Normal, constatando-se que a 

água do rio Paraíba do Sul apresentou níveis de concentração de OD abaixo do 
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limite estabelecido pela Resolução do CONAMA nº 357/2005 para corpos de água 

doce de Classe 2 (≥ 5 mg/L O2) em 40 % dos dias analisados. Assim, se 

considerarmos 100 dias de análises, a proporção de dias em que as águas do rio 

Paraíba do Sul apresentaram concentrações de oxigênio dissolvido abaixo do limite 

estabelecido pelo CONAMA (5 mg O2 L-1) seria correspondente a 40 dias. 

 

 

Figura 6 – Valores ajustados do parâmetro OD para distribuição Normal. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as análises realizadas na água do rio Paraíba do Sul os 

parâmetros de pH, DBO, DQO, temperatura e concentração de metais pesados 

apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos pela Resolução Conama nº 

357/2005. Enquanto que os níveis de concentração de OD apresentaram-se abaixo 

do limite estabelecido pela Resolução Conama nº 357/2005 em 40 % dos dias 

analisados. 

Um estudo completo dos resultados de todos os parâmetros mostra que a 

qualidade do rio, mesmo comprometida, ainda se encontra em condições de ser 

recuperada. Para isso, torna-se essencial a continuidade do monitoramento da 

qualidade da água e sua proteção. 
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