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RESUMO 

Estudos recentes em várias partes do mundo têm relatado a distribuição de produtos 

farmacêuticos e de higiene pessoal (PPCPs), em águas superficiais contaminadas 

por efluentes de esgoto. Um potencial indicador e/ ou marcador de contaminação 

antrópica é cafeína. A cafeína é amplamente consumida pela população e sua 

utilização como indicador de poluição das águas superficiais por esgoto doméstico 

foi avaliada neste estudo. Concentrações de cafeína em amostras coletadas no rio 

Paquequer, localizado no município de Teresópolis/ RJ, foram comparadas com 

outros tradicionais parâmetros de qualidade da água (fosfato, nitrato, amônio, 

condutividade elétrica, coliformes totais e coliformes fecais), a fim de caracterizá -la 

como um eficiente indicador de poluição antrópica urbana no ambiente aquático. O 

rio Paquequer nasce no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) e seu 

percurso corta grande parte da área urbana do município de Teresópolis. Desta 

forma, foram coletadas amostradas de água em sete pontos ao longo do rio, 

considerando os diferentes usos do solo (3 pontos na área preservada e 4 pontos na 

área urbana do município) e os períodos de chuva e estiagem. A cafeína foi 

detectada utilizando extração em fase sólida (SPE) e a Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (HPLC) com detector de arranjo de diodos (DAD); suas 

concentrações foram encontradas em um intervalo de 0,16 a 47,5 µg L-1, com um 

limite de detecção de 0,05 µg L-1 e de quantificação de 0,15 µg L-1. As menores 

concentrações de cafeína foram encontradas em amostras analisadas na área do 

PARNASO, a correlação entre essas concentrações e as de amônia e fosfato 

encontradas nesta área não obtiveram qualquer relação, o que sugere a provável 

presença de fontes naturais de cafeína, tais como a vegetação, e não, fontes 

antrópicas. Já os resultados encontrados ao longo da área urbana mostram um 

incremento e uma significativa correlação entre as concentrações de cafeína, 

amônia e fosfato, em conformidade com o aumento do aporte de esgoto no rio. 

Esses resultados sugerem que a cafeína pode ser utilizada como indicador de 

contaminação por esgoto doméstico em águas superficiais, principalmente quando 

há dúvidas sobre a fonte da contaminação. 

Palavras-chave: PPCPs, indicadores, contaminação antrópica, qualidade de água, 

HPLC-UV/DAD.  



  
  

ABSTRACT 

Recent studies around the world have reported the distribution of pharmaceuticals 

and personal care products (PPCPs) in surface water contaminated by sewage 

effluent. A potential indicator and/or marker of human contamination is caffeine. 

Caffeine is widely consumed by the population and its use as an indicator of pollution 

of surface waters by domestic sewage was evaluated in this study. Concentrations of 

caffeine in samples collected in the river Paquequer, located in the city of 

Teresópolis/ RJ, were compared with other traditional water quality parameters 

(phosphate, nitrate, ammonium, electrical conductivity, total coliforms and fecal 

coliforms), in order to characterize it as an effective indicator of anthropogenic 

pollution in urban aquatic environment. The river Paquequer has its source in the 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) and its route crosses the urban 

area of the city of Teresópolis. Thus, samples of water were collected at seven points 

along the river, considering the different uses of soil (3 points in the preserved area 

and 4 points in the urban area) and the periods of rain and drought. The caffeine was 

detected in using solid phase extraction (SPE) and the high efficiency liquid 

chromatography (HPLC) with the diode array detector (DAD); their concentrations 

were found in a range of 0.16 to 47.5 µg L-1, with a detection limit of 0.05 µg L-1 and 

quantification of 0.15 µg L-1. The lowest concentrations of caffeine were found in 

samples in the area of PARNASO, the correlation between these concentrations of 

ammonium and phosphate found in this area have not received any relationship, 

suggesting the likely presence of natural sources of caffeine, such as vegetation, and 

not, anthropic. However, the results found along the urban area show an increase in 

and a significant correlation between the concentrations of caffeine, ammonium and 

phosphate, in agreement with the increase in the contribution of sewage in the river. 

These results suggest that caffeine can be used as an indicator of contamination by 

domestic sewage into surface waters, especially when there are questions about the 

source of contamination. 

Key-words: PPCPs, indicator, anthropic contamination, water quality, HPLC – 

UV/DAD 
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1- INTRODUÇÃO 

 

São crescentes os problemas de poluição dos recursos hídricos relacionados 

ao crescimento demográfico e ao despejo inadequado de esgoto em rios, lagos e 

mares. Durante as últimas décadas, um elevado número de compostos orgânicos 

tem sido detectado nas águas superficiais, o que tem gerado uma grande 

preocupação com a poluição deste importante recurso natural.  

A poluição das águas pode ser resultado de várias atividades, tais como 

domésticas, industriais e agrícolas. Desta forma, é de grande utilidade dispor de 

indicadores adequados para detectar e localizar as fontes de contaminação. O 

indicador (ou marcador) ideal é aquele que permite determinar, de forma inequívoca, 

a fonte e a magnitude da contaminação. 

Bradley et al. (2007) sugerem que um indicador aplicável à determinação de 

contaminação por esgoto doméstico deve ter as seguintes características: ser 

detectável no ambiente em concentrações relevantes utilizando-se os métodos 

analíticos disponíveis; ter incompleta remoção durante o tratamento nas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs); ser utilizado pelo homem antes de entrar no sistema 

de esgoto; e comportar-se no ambiente de maneira representativa de outros 

importantes contaminantes derivados de efluentes domésticos. 

Tradicionalmente, o monitoramento de vazamentos derivados do esgoto 

doméstico pode ser realizado através de análises microbiológicas e/ou químicas. No 

primeiro caso, o monitoramento é feito investigando-se a presença de bactérias 
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patogênicas; já para a determinação química, é usual o estudo da série nitrogenada 

(amônia, nitrato e nitrito) (BUERGE et al., 2003).  

As principais bactérias usadas como indicadores de poluição fecal nas águas 

são os coliformes totais, os coliformes fecais (termotolerantes), os estreptococos 

fecais e o Clostridium perfringens (CHAGAS et al., 1981). O grupo coliforme é formado 

por bactérias que incluem os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e 

Enterobactéria (CETESB, 2007). A determinação da concentração de coliformes 

assume grande importância por constituir não somente um parâmetro indicador da 

existência de microrganismos entéricos patogênicos, responsáveis pela transmissão 

de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, 

desinteria bacilar e cólera (CETESB, 2007), mas também da presença de qualquer 

outro componente de esgotos de origem doméstica (CHAGAS et al., 1981). 

Por outro lado, bactérias coliformes são encontradas também no solo e na 

vegetação (GELDREICH et al., 1964), o que faz do grupo coliforme fecal o mais 

adequado para o uso como indicador de contaminação fecal, já que este grupo é 

encontrado predominantemente nas fezes de animais de sangue quente (CHAGAS et 

al., 1981).  

Entretanto, também existem desvantagens associadas ao uso da bactéria 

fecal como indicador. Rose et al. (1999-2000) afirmam que em ambientes tropicais e 

subtropicais, a bactéria coliforme fecal pode crescer sob a vegetação, além de 

sobreviver nos sedimentos por um longo período de tempo, o que resultaria em um 

aumento de concentração nas águas caso esse sedimento sofresse uma 

ressuspensão. Porém, a grande desvantagem é que a determinação de coliformes 

fecais não permite distinguir a diferença entre origem humana ou animal da 

contaminação (PEELER, 2004; ROSE et al., 1999-2000; SANKARARAMAKRISHNAN; GUO, 

2005).   

Para avaliar a má qualidade das águas causada por esgoto doméstico são 

comuns as determinações dos compostos nitrogenados. As fontes de nitrogênio nas 

águas podem ser de origem natural (proteína, clorofila e outros compostos 

biológicos) ou antrópica (esgotos domésticos, resíduos industriais, excremento de 

animais e fertilizantes). O excesso desses nutrientes nitrogenados (juntamente com 
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o fósforo) acarreta em um crescimento acelerado de plantas e bactérias, 

denominado eutrofização (MCCLAIN et al., 1998). Este processo está diretamente 

ligado à etapa de nitrificação no ciclo do nitrogênio, onde ocorre a oxidação da 

molécula de amônia (NH3) (e seu ácido conjugado, o íon amônio – NH4
+) a nitrato 

(NO3
-), passando por nitrito (NO2

-) que é o estado intermediário do nitrogênio no 

ciclo (BAIRD, 2002). 

Contudo, o uso dos compostos nitrogenados como indicador de esgoto 

doméstico apresenta dificuldades no que diz respeito à identificação da fonte, já que 

são diversas as fontes de nitrogênio, e também ao seu elevado consumo pelos 

organismos no ambiente. 

Inúmeros contaminantes despejados nos sistemas aquáticos estão 

relacionados aos diversos produtos de consumo humano, como alimentos, 

medicamentos e bebidas. Tais contaminantes podem ser, por exemplo, moléculas 

encontradas em medicamentos (tais como o ácido acetilsalicílico – utilizado como 

analgésico e antiinflamatório) que não são eliminadas totalmente através dos 

processos usuais de tratamento de água e esgoto (TERNES, 1998). 

Em virtude do desenvolvimento de novas técnicas analíticas, tem sido 

possível determinar a presença, em águas naturais, desse novo grupo de poluentes 

orgânicos denominados Produtos Farmacêuticos e de Higiene Pessoal 

(Pharmaceuticals and Personal Care Products- PPCP), que congrega milhares de 

compostos (drogas terapêuticas, fragrâncias, cosméticos, filtros solares, agentes de 

diagnósticos, biofarmacêuticos, entre outros) (KOLPIN et al., 2002). Em termos gerais, 

PPCP se refere a qualquer molécula encontrada em produtos de uso pessoal, seja 

medicamento ou cosmético, uso humano ou veterinário (MOLDOVAN, 2006).  

A ocorrência e o destino dos PPCPs no ambiente aquático (Fig.1) têm sido 

reconhecidos como uma questão emergente na química ambiental e na saúde 

pública (RICHARDSON; TERNES, 2005). A presença difundida neste ambiente pode ser 

explicada pelo seu uso extensivo e sua incompleta remoção em estações de 

tratamento de água (MOLDOVAN, 2006) e de esgoto (BUERGE et al., 2003). Seu 

consumo anual está entre poucos quilogramas e diversas centenas de toneladas por 

composto individual. Dados do comportamento de tais compostos em rios e lagos, 
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incluindo o compartimento sedimentar, são raros. Além disso, informações e dados 

de sua ocorrência em rios e águas subterrâneas são ainda limitados a poucos 

países. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Figura 1: Fontes e destinos de PPCPs no ciclo da água urbana.  
(Adaptado de ELLIS, 2006.)  

 

Alguns trabalhos avaliando a presença de resíduos de drogas humanas e 

veterinárias têm sido reportados em alguns compartimentos ambientais, incluindo 

efluentes de esgotos (TERNES, 1998), águas de rios (KOLPIN et al., 2004) águas 

subterrâneas (SACHER et al., 2001) e águas de mar (WEIGEL et al., 2001). Desta 

forma, uma grande variedade de diferentes compostos tem sido identificada no 

ambiente. Esta tendência é ainda mais pronunciada para a cafeína que, atualmente, 

está sendo encontrada em todas as águas contaminadas por emissões domésticas 

humanas.  

A cafeína é considerada um dos compostos mais utilizados e consumidos em 

todo o mundo, sendo utilizada como componente de diversos alimentos, bebidas, 

condimentos e medicamentos (CHEN et al., 2002). Diversos autores têm proposto a 

utilização da cafeína como traçador de efluentes de esgoto doméstico (BUERGE et 

al., 2003; SEIGENER; CHEN, 2002; SEILER et al., 1999). 



  
  

15 

A cafeína vem sendo encontrada em efluentes de esgoto [0,07 – 126 µg L-1 

(WEIGEL et al., 2004)], em água de poços [1,7 µg L-1 (SWARTZ et al., 2006)], em água 

subterrânea [0,23 µg L-1 (SEILER et al., 1999)] e em águas costeiras [0,14 – 1,6  µg L-

1; (SEIGENER et al., 2002)]. Esses estudos indicam que a cafeína pode ser facilmente 

encontrada nos sistemas aquáticos. 

Pesquisas desenvolvidas sobre a aplicação da cafeína e de outros fármacos 

na avaliação da contaminação de ambientes são recentes e potencialmente eficazes 

por sua especificidade (PEELER, 2004). A necessidade de técnicas analíticas de alta 

sensibilidade, com melhores limites de detecção, faz com que tais métodos tornem 

os diagnósticos mais seguros. Desta forma, a utilidade da cafeína como indicador da 

presença de PPCPs ou de outras substâncias orgânicas está relacionada ao seu 

uso como traçador, marcador ou indicador de contaminação ambiental das águas 

naturais derivada das fezes humanas. 

Nesta dissertação foi avaliado o uso da cafeína como indicador de 

contaminação por esgoto doméstico em águas superficiais. Para isto, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 1) a adaptação e otimização dos 

procedimentos analíticos existentes na literatura para determinação da cafeína 

(extração, concentração e quantificação) em amostras de água superficial; 2) coleta 

de amostras de água do rio Paquequer, utilizado como área de estudo para a 

avaliação da referida proposta de trabalho; 3) quantificação e comparação da 

cafeína e alguns indicadores usuais de contaminação por esgoto doméstico nas 

amostras coletadas.  
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- OBJETIVO GERAL: 

Avaliar a potencialidade do uso da cafeína como indicador de contaminação 

por esgoto doméstico em águas superficiais da bacia do rio Paquequer – Município 

de Teresópolis/ RJ (Brasil). 

 

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar a concentração de cafeína, amônia, nitrato, fosfato, coliformes 

totais e fecais, e monitorar os parâmetros pH e condutividade, em amostras 

de águas superficiais do rio Paquequer, município de Teresópolis/ RJ; 

• Comparar as concentrações de cafeína com os demais parâmetros usuais de 

indicação de contaminação por esgoto doméstico; 

• Avaliar a concentração de cafeína em diferentes locais ao longo do rio 

Paquequer;  

• Comparar a concentração de cafeína encontrada no rio Paquequer com a 

concentração estimada de cafeína presente na carga de esgoto produzida 

pela população de Teresópolis. 
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3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1- A CAFEÍNA 

A cafeína é um composto orgânico identificado como 1,3,7-trimetilxantina, 

cuja estrutura contém um esqueleto de purina heterocíclica (Fig. 2). Sua fórmula 

molecular é representada por C8H10N4O2, cujo peso molecular é 194,19 g mol-1 (DE 

MARIA; MOREIRA, 2007; PEELER, 2004). 

 
 

 

 

 

Figura 2: Estrutura de uma molécula de cafeína. Fonte: (PEELER, 2004). 
 

Segundo Gardinali e Zhao (2002), a cafeína apresenta características 

importantes que a torna presente ao longo da coluna d’água: alta solubilidade [21,7 

g L-1 a 20ºC (WHO, 1991 apud BUERGE et al, 2003)]; baixo coeficiente de partição 

octanol-água [log Kow=0,01 (GOSSETT et al., 1983, apud GARDINALI; ZHAO, 2002)]; e 

insignificante volatilidade (WEINBERG; BEALER, 2001, apud GARDINALI; ZHAO, 2002). A 

alta solubilidade permite que a cafeína encontre-se presente preferencialmente na 

fase aquosa à fase sedimentar (BRADLEY et al., 2007). 
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3.1.1- Fonte e consumo da cafeína 

A cafeína é encontrada naturalmente em mais de 60 espécies de plantas 

(CAMARGO et al., 1999), além de também ser produzida sinteticamente (PEELER, 

2004). É encontrada nas sementes de café (Coffee sp.), nas folhas de chá verde 

(Camilla sinensis), no cacau (Theobroma cocoa), no guaraná (Paullinia cupana), na 

erva-mate (Ilex paraguayensis), entre outros (DE MARIA; MOREIRA, 2007). 

A cafeína é amplamente utilizada na composição de fármacos para o 

tratamento de tosse, gripes e dores de cabeça. É também utilizada como 

estimulante cardíaco, cerebral e respiratório, além de possuir efeito diurético 

(BUERGE et al., 2003). É provavelmente a droga mais consumida no mundo, embora 

uma parcela pequena da população consuma cafeína na forma de fármacos, já que 

grande parte deste alcalóide é ingerida na forma de bebidas e outros itens 

alimentares (DE MARIA; MOREIRA, 2007). Na tabela 1 é apresentada a quantidade 

média de cafeína encontrada em alguns itens alimentares. 

Segundo Peeler (2006), as populações dos países industrializados consomem 

mais cafeína. Seu consumo médio no Reino Unido, Estados Unidos e Suíça é, 

respectivamente, 440, 210 e 300 mg dia-1 (valores estimados a partir do consumo de 

café, chá e refrigerantes) (BUERGE et al., 2003; SEIGENER; CHEN, 2002).  No Brasil, o 

consumo médio é de 171 mg dia-1, e o café é considerado a principal fonte de 

cafeína na dieta brasileira (CAMARGO et al., 1999). 

O consumo da cafeína pela população é um fator importante para a detecção 

deste composto nas águas superficiais. A concentração de cafeína presente no 

ambiente será influenciada pelos hábitos de consumo de uma determinada 

população, assim como pelo seu tamanho e taxa de crescimento e principalmente 

pela disposição e tratamento dado às águas servidas. Ghiselli (2006) encontra um 

percentual de remoção de 99,6% da cafeína no esgoto tratado, em comparação com 

o esgoto bruto, de uma estação de tratamento de esgoto, na cidade de 

Campinas/SP, cujo processo de tratamento utiliza lodos ativados.  
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Tabela 1: Quantidade média de cafeína presente em alguns itens alimentares.  
 

Itens 
Volume ou 

Peso 

Quantidade Média 

(mg) 

Café (moído, tostado) 60 mL 37 

Café Instantâneo 60 mL 44 

Chá Mate (folha) 150 mL 5 

Chá Mate (saquinho) 150 mL 10 

Chá Preto (saquinho) 150 mL 35 

Coca-Cola (Regular) 350 mL 29 

Coca-Cola (Diet) 350 mL 33 

Guaraná (Regular) 350 mL 3 

Guaraná (Diet) 350 mL 4 

Barra de Chocolate 30 g 13 

Barra de Chocolate (meio 

amargo) 
30 g 26 

Barra de Chocolate (Branco) 30 g 7 

Chocolate em pó 13 g 8,5 

Fonte: (CAMARGO et al., 1999) 
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3.1.2- Estabilidade da cafeína no ambiente 

A utilidade da cafeína como indicador de esgoto doméstico nas águas 

superficiais requer o entendimento de seu comportamento no ambiente. Contudo, 

poucos trabalhos sobre esse assunto são reportados na literatura.  

Um dos primeiros trabalhos elaborado com o objetivo de elucidar o destino no 

ambiente da cafeína excretada por humanos foi feito por Ogunseitan (1996). Neste 

estudo, bactérias Pseudomonas putida, envolvidas no metabolismo da cafeína no 

tratamento de esgoto doméstico, foram isoladas e parcialmente caracterizadas. A 

taxa inicial (nos primeiros 3 dias) de degradação de cafeína no esgoto foi de 0,0029 

mg mL-1 dia-1. Esse resultado demonstrou que, aparentemente, os processos de 

tratamento de esgoto (com duração de tratamento de 6 horas) dependentes do 

metabolismo bacteriano, não são capazes de eliminar toda a cafeína do esgoto 

(OGUNSEITAN, 1996). Os resultados encontrados neste trabalho corroboram com os 

resultados encontrados em estudos que determinaram a presença de cafeína em 

efluentes de estações de tratamento de esgoto (BENDZ et al., 2005; BENOTTI et al., 

2007; BUERGE et al., 2003; SEILER et al., 1999; WEIGEL et al., 2004). 

Com a finalidade de estabelecer um balanço de massa para cafeína em lagos 

na Suíça, Buerge et al. (2003) avaliaram seu comportamento no ambiente, 

caracterizando os seus possíveis processos de eliminação: sorção/sedimentação e 

volatilização, biodegradação, degradação química e fotoquímica. Quanto aos 

processos de sorção/sedimentação e volatilização, estes são considerados como de 

baixa importância na eliminação da cafeína, observando-se a alta solubilidade, o 

baixo coeficiente de partição e a insignificante volatilização (baixo valor da constante 

da lei de Henry = 1,9 x 10-19 atm m-3 mol-1) apresentados pelo composto. 

Para avaliar a degradação biológica, química e fotoquímica, foram feitos 

experimentos de incubação com água de lagos, fortificada com cafeína, exposta à 

luz natural ou mantida no escuro, sob condições estéreis e não estéreis. Foi 

observada uma cinética de primeira ordem com taxas de degradação química, 

biológica e fotoquímica de 0,001, 0,006 e 0,054 por dia, respectivamente. 
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Peeler (2004) elaborou ensaios para avaliar a degradação da cafeína em 

amostras de água de mar sob três diferentes condições: à temperatura ambiente 

(com variações entre 18 e 32 ºC), sob luz solar e protegidas da luz com papel 

alumínio; e a 4 ºC, no escuro. Após 54 dias, as amostras submetidas à temperatura 

ambiente sob luz solar retinham 35,9 % da cafeína presente na solução fortificada 

inicialmente; 49,4 % da cafeína inicial foram encontradas nas amostras sob 

temperatura ambiente e protegidas da luz; e 88,9 % nas amostras que 

permaneceram no escuro a 4 ºC. 

De acordo com as taxas de degradação encontradas com um modelo cinético 

de primeira ordem, nas diferentes condições, Peeler (2004) calculou a meia-vida da 

cafeína em cada ensaio: no ensaio exposto à luz e sob temperatura ambiente, a 

meia-vida foi de 30,5 dias; no ensaio sob temperatura ambiente e protegido da luz, a 

meia-vida foi de 71,5 dias; e no ensaio feito no escuro a 4 ºC, a meia-vida da cafeína 

foi de 177,7 dias.  

Um trabalho publicado recentemente por Bradley et al. (2007) investigou o 

potencial impacto da biotransformação da cafeína (8-14C radioativa), na sua utilidade 

como indicador de esgoto doméstico em águas superficiais. Foi avaliado o potencial 

de biotransformação no sedimento (sob condições óxicas e anóxicas) e na coluna 

d’água de três rios nos Estados Unidos (Foumile Creek, Boulder Creek e Platte 

River). Significativas taxas de biotransformação foram observadas nos sedimentos 

sob condições anóxicas (25 a 85 %, em 32 dias), mas quando comparadas com as 

taxas apresentadas para as condições óxicas (95 % em 32 dias), a biotransformação 

anóxica linear inicial (nos primeiros cinco dias) foi substancialmente menor (entre 85-

98 % menor). De acordo com essas observações, os autores concluem que a taxa 

de biotransformação da cafeína é mais sensível às condições redox, desta forma, a 

concentração de oxigênio nas águas superficiais poderia causar um impacto 

relevante na persistência da cafeína no ambiente. 

Os resultados encontrados por Bradley et al. (2007) para a biotransformação 

da cafeína na coluna d’água apresentaram uma considerável variação (em 46 dias, 

100 %, 3 % e nenhuma transformação significativa, no Platte River, Fourmile Creek 

e Boulder Creek, respectivamente). A explicação apresentada pelos autores para 

essa variação são os diferentes fatores ambientais existentes em cada um dos 
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corpos hídricos.  Os autores concluem que a biotransformação da cafeína na coluna 

d’água deve ser avaliada nos sistemas, mas não pode ser considerada como um 

importante mecanismo de atenuação em todas as águas superficiais. Eles afirmam 

ainda que os fatores que afetam a biotransformação da cafeína na coluna d’água 

merecem maiores investigações. 

A degradação biológica em ambientes naturais depende de vários fatores, 

como a atividade biológica, a temperatura, as condições tróficas e a profundidade da 

água (BUERGE et al., 2003). Desta forma, é de difícil mensuração a contribuição que 

não só a atividade biológica, mas também as demais atividades, exercem sobre a 

cafeína. Contudo, uma meia-vida de 30 dias encontrada para a cafeína em 

ambientes naturais permite sua aplicação como indicador (PEELER, 2004). É um 

comportamento um tanto estável, o que permite sua mensuração no ambiente após 

algum tempo à contaminação inicial, não podendo ser utilizada, entretanto, para 

indicar contaminações de meses atrás. 

 

3.2- A CAFEÍNA NOS COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido publicados determinando cafeína 

em diferentes compartimentos ambientais, como indicador de contaminação por 

esgoto doméstico (BARCELO, 2003; BENDZ et al., 2005; BENOTTI; BROWNAWELL, 2007; 

BUERGE et al., 2006; BUERGE et al., 2003; CAHILL et al., 2004; CHEN et al., 2002; 

ELLIS, 2006; FERREIRA, 2005; GARDINALI; ZHAO, 2002; GHISELLI, 2006; GODFREY et al., 

2007; GOMEZ et al., 2007; KIM et al., 2007; KOLPIN et al., 2002; KOLPIN et al., 2004; 

LISHMAN et al., 2006; PAPADOPOULOU-MOURKIDOU, 2001; PEELER, 2004; POIGER et al., 

2003; RICHARDSON, B. J. et al., 2005; RICHARDSON; TERNES, 2005; 

SANKARARAMAKRISHNAN; GUO, 2005; SEIGENER; CHEN, 2002; SEILER et al., 1999; SOLÀ, 

2006; STACKELBERG et al., 2004; SWARTZ et al., 2006; VERENITCH et al., 2006; WEIGEL 

et al., 2004; WEIGEL et al., 2001; WEIGEL et al., 2002).  

Um dos primeiros trabalhos utilizando a cafeína como indicador de esgoto 

doméstico foi feito por Seiler et al. em 1999, onde os autores analisaram amostras 

de dois compartimentos: água subterrânea e efluentes de ETEs. Foram 
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determinadas as concentrações de cafeína e nitrato, a fim de comparar esses dois 

parâmetros indicadores de esgoto. No poço onde a mais alta concentração de 

cafeína foi encontrada (230 ng L-1), obteve-se também a maior concentração de 

nitrato (30 mg L-1). Contudo, em duas amostras, uma de efluente de ETE e outra de 

um poço, onde não foi encontrado nitrato, foi determinada a presença de cafeína. 

Neste caso, concluem os autores, a presença da cafeína indica a entrada de esgoto 

doméstico mesmo quando não é encontrada a presença de nitrato.  

No estudo feito por Papadopoulou-Mourkidou et al. (2001), os autores 

demonstraram que a ocorrência e a concentração de cafeína em aqüíferos de água 

subterrânea decresce conforme a profundidade do poço aumenta. Os autores 

sugerem que a entrada da cafeína nas águas subterrâneas se dê, principalmente, 

por processos de infiltração do esgoto doméstico de tanques de processamento 

(fossas). Neste estudo foram avaliados também, poços existentes em áreas 

desabitadas, onde foi detectada a presença de cafeína, o que demonstra a 

mobilidade desta substância no aqüífero. 

 Swartz et al. (2006) determinaram cafeína e seu metabólito paraxantina em 

poços e sistemas sépticos, para avaliar a contribuição desses sistemas à 

contaminação do aqüífero. Diferentemente dos resultados encontrados por 

Papadopoulou-Mourkidou et al. (2001), as concentrações de cafeína encontradas 

por Swartz et al. (2006) em amostras de poços mais superficiais foram mais baixas 

que nas amostras de poços de profundidade maior. Como era esperado, as 

concentrações de cafeína e de paraxantina no tanque séptico foram muito maiores 

que as presentes nos poços (para cafeína, os valores variaram de 17.300 a 22.900 

ng L-1 e 12 a 1.710 ng L-1 no sistema séptico e nos poços, respectivamente; para a 

paraxantina, os valores variaram de 54.900 a 65.100 ng L-1 e 180 a 1.730 ng L-1, 

respectivamente).  Ainda, as razões encontradas de cafeína e paraxantina no tanque 

séptico (3,0) e nos poços (2,3-2,8) foram similares. Baseados nestes resultados, os 

autores sugerem que uma substancial remoção de ambos os compostos ocorreu de 

forma similar no trajeto entre o tanque séptico e os poços, e mais acentuadamente 

nas profundidades mais superficiais. 

Batt et al. (2006) avaliaram a vulnerabilidade das águas superficiais para 

contaminação por antibióticos oriundos das descargas de estações de tratamento de 
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esgoto no estado de Nova Iorque/ Estados Unidos. Neste trabalho, além dos seis 

tipos de antibióticos avaliados, a concentração da cafeína foi monitorada, utilizado-a 

como marcador da entrada de esgoto doméstico não tratado no ambiente aquático. 

Em suas análises, a cafeína foi detectada em todos os efluentes, e em 

concentrações que variaram de 190 a 9.900 ng L-1. 

Poiger et al. (2003) investigaram a aplicação da cafeína como marcador de 

contaminação por esgoto doméstico de águas superficiais. Eles observaram também 

que apesar da eficiente eliminação nas estações de tratamento de esgoto, a cafeína 

está presente nas águas superficiais em concentrações acima de 250 ng L-1 e sua 

concentração, quando correlacionada com a vazão e com a população, indica sua 

sustentabilidade como indicador. 

Sankararamakrishnan e Guo (2005) ao analisarem amostras de um lago nos 

Estados Unidos, sob condições chuvosas, encontraram significativas correlações 

entre concentrações de cafeína e de parâmetros microbiológicos como coliformes 

fecais, estreptococos fecal, enterococos, nos valores de 1,00, 0,97 e 0,97, 

respectivamente. 

A quantificação de cafeína em águas superficiais no Brasil é reportada nos 

trabalhos feitos por Ferreira (2005) e Ghiselli (2006). Ferreira (2005) determinou 

cafeína em alguns rios pertencentes à Bacia Hidrográfica da Leopoldina, no 

município do Rio de Janeiro/ RJ. As concentrações encontradas variaram entre 

60.000 e 357.000 ng L-1. Amostras foram coletadas em alguns pontos na Baia de 

Guanabara e os valores de cafeína encontrados estiveram entre 34.000 e 47.000 ng 

L-1. Esses resultados foram comparados a indicadores microbiológicos de poluição 

fecal (C. perfringens, Enterococcus faecalis, E. coli, coliformes termotolerantes e 

coliformes totais), cujas altas concentrações demonstram a precária qualidade 

ambiental encontrada na Bacia.  

Ghiselli (2006) determinou a presença de vários PPCPs e de Interferentes 

Endócrinos em águas destinadas ao abastecimento público e esgoto na região de 

Campinas/ SP. As concentrações de cafeína encontradas nas águas superficiais 

variaram de 1000 – 17.000 ng L-1, enquanto aquelas encontradas no afluente e no 

efluente de ETE foram de 294.000 e 1.320 ng L-1, respectivamente. A taxa de 



  
  

25 

remoção de 9 % de cafeína na ETE apresentado por Ghiselli (2006) é similar às 

taxas encontradas por Kim et al. (2007) e Bendz et al. (2005), 99 % e 94 %, 

respectivamente.  

Dentre outros estudos, Peeler (2004) avaliou a presença da cafeína em áreas 

de preservação com o mínimo de interferência humana, no estado de Geórgia, nos 

Estados Unidos.  Em um dos pontos coletados, a concentração de cafeína esteve 

abaixo do limite de detecção, como esperado. Contudo, em outro ponto foi 

encontrada a concentração de 14,6 ng L-1. Segundo a autora, a origem da cafeína 

encontrada neste ponto é de fonte natural, isto é, da existência no local de plantas 

produtoras de cafeína.  Os resultados encontrados para coliformes fecais neste 

ponto, no valor de 16 NMP/100 mL, corroboram com esta afirmação. 

Diferentemente, no ponto em que não foi detectada cafeína, a concentração de 

coliformes fecais foi de 1620 NMP/100 mL. Estes resultados demonstram que a 

presença de coliformes fecais nesta área não é de origem humana. Já, a pequena 

quantidade de coliformes encontrada no ponto onde havia cafeína, sustenta a idéia 

de que a cafeína nesta área isolada poderia ser de fonte natural. Contudo, existem 

poucos estudos sobre como plantas produtoras de cafe ína poderiam contribuir como 

fonte desta espécie no ambiente. 
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3.3- DETERMINAÇÃO DE CAFEÍNA EM AMOSTRAS AMBIENTAIS 

A determinação da cafeína em amostras ambientais tem sido feita 

simultaneamente com outros fármacos, em concentrações da ordem de ng L-1 até µg 

L-1. Em geral, são utilizadas as técnicas analíticas de cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) ou de cromatografia gasosa (GC), acoplados a detectores UV-Vis 

(detector de arranjo de diodos - DAD) ou por espectrometria de massa (MS). 

A extração em fase sólida (SPE) tem sido amplamente aplicada em conjunto 

com a HPLC e com a GC, a fim de permitir a detecção em níveis de traços dos 

analitos nas amostras. Para a extração de cafeína em água são comuns os 

trabalhos utilizando extração líquido-líquido (LLE), porém, com o objetivo de detectar 

outros fármacos além da cafeína, a SPE é mais comumente aplicada.  

 

3.3.1- Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

A HPLC foi usada na separação de cafeína, pela primeira vez, no início da 

década de 70, com a finalidade de separar a cafeína de outros compostos orgânicos 

do café. Desde então, duas inovações permitiram uma melhor aplicabilidade da 

técnica: a introdução de coluna de fase reversa (permitiu a separação e 

determinação de compostos de baixo peso molecular); e o emprego do sistema de 

gradiente (redução do tempo de análise e melhor separação dos analitos) (DE MARIA; 

MOREIRA, 2007).  

Para a determinação de cafeína em amostras ambientais, a HPLC tem sido 

utilizada em diversos trabalhos acoplada com o sistema UV/DAD (CHEN et al., 2002; 

FERREIRA, 2005; PATSIAS; PAPADOPOULOU-MOURKIDOU, 2000; SOLÀ, 2006) ou com MS 

(BENOTTI et al., 2003; CAHILL et al., 2004; VERENITCH et al., 2006; WEIGEL et al., 

2001).  

Em geral, a separação da cafeína é feita em colunas C18, utilizando como fase 

móvel, misturas de água, solventes orgânicos e ácidos, seguido da detecção UV. 

Com relação ao limite de detecção do método, Patsias e Papadopoulou-Mourkidou 
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(2000) afirmam que o melhor limite detecção encontrado com a aplicação da HPLC/ 

UV está na ordem de 0,05 µg L-1. O valor encontrado por Chen et al. (2002) foi de 

0,1 µg L-1, utilizando um sistema automático (online) de SPE – HPLC/ UV para 

limpeza e pré-concentração da cafeína em amostras ambientais. 

O maior avanço da HPLC na análise de cafeína e fármacos em geral foi seu 

acoplamento à MS (DE MARIA; MOREIRA, 2007). Essa técnica permitiu a determinação 

simultânea de compostos não voláteis, com estruturas químicas diferentes, sem a 

necessidade de derivatização dos analitos, como no caso da GC/ MS. Desta forma, 

o  método é rápido e fornece uma identificação inequívoca da cafeína, com alta 

precisão, exatidão e sensibilidade.  

No tabela 2, são apresentados alguns trabalhos feitos utilizando a HPLC e 

diferentes métodos de extração e detecção. 

 

3.3.2 - Cromatografia Gasosa (GC) 

Segundo de Maria et al. (2007), a partir da década de 70, houve a 

necessidade de se desenvolver métodos que pudessem ser aplicados na 

determinação de cafeína em alimentos, em pequenos volumes de amostra. A GC foi 

um dos métodos testados para este propósito, sendo a detecção realizada com o 

auxílio de um detector de ionização de chama e a separação conduzida, 

principalmente, em coluna de vidro recheada com 2% de polietilenoglicol ou 2,5% de 

SE-30. 

Recentemente, a GC acoplada à espectrometria de massa (MS) tem sido 

utilizada para analisar uma série de compostos, dentre eles a cafeína, em águas 

superficiais, subterrâneas e efluentes de estações de tratamento de esgoto (BUERGE 

et al., 2003; GHISELLI, 2006; PEELER, 2004; VERENITCH et al., 2006; WEIGEL et al., 

2001).  

Nos trabalhos citados são utilizadas diferentes condições cromatográficas 

(rampa de temperatura, modo de injeção (split ou splitless), método de aquisição de 
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dados (SIM ou SCAN) de acordo com o que está sendo determinado além da 

cafeína. Em geral, os íons de identificação da cafeína são 194 e 109 (m/z). 

 
Tabela 2: Métodos de extração e detecção de cafeína, utilizados em conjunto com a 
HPLC. 
 

Fonte 
Preparo da 

Amostra 

Coluna/ Fase 

Estacionária 
Fase Móvel Detecção 

CHEN et al. 

(2002) 

Cartuchos de 

SPE (online) 

(5,8 x 4,6 mm), 

C18, PRP-1, 

PLRP-s e 

Bond-Elut Env 

Hypersil C18 

Gradiente 

Metanol e 

Acetonitrila 

UV/DAD 

? = 210 nm 

GARDINALI et 

al. (2002) 
LLE Luna C18 

Gradiente 

30% MeOH/ 70% 

água até 100% 

MeOH 

MS com 

fonte APCI; 

Modo SIM 

CAHILL et al. 

(2004) 

SPE 

Oasis HLB – 

Waters (0,5g e 

6 mL) 

Metasil Basic 

C18 

Gradiente 

tampão fórmico 

(10 mM, pH 3,7) e 

acetonitrila 

MS 

138,1 e 

195,1 (m/z) 

FERREIRA 

(2005) 
LLE 

Novapack 

RPC18 

Gradiente 30% 

MeOH/ 70% água 

até 100%MeOH 

UV-Vis 

? = 285 nm 

SOLA (2006) 

SPE 

(online/offline) 

(AccuBond® 

C18) 

Cromasil C18 

Separação 

isocrática com 

Acetonitrila:Água 

(20:80 v/v) 

UV-Vis 

? = 272 nm 

LD= 1 µg L-1 

Fonte: Este estudo. 
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3.3.3-  Extração de Cafeína em Amostras Ambientais 

As tendências gerais dos métodos analíticos desenvolvidos para 

determinação de cafeína e fármacos em água mostram uma crescente aplicação de 

técnicas como a extração em fase sólida (SPE), com a finalidade de melhorar o 

limite de detecção das análises ambientais. Contudo, em alguns trabalhos é utilizada 

a extração líquido-líquido (LLE) (FERREIRA, 2005; GHISELLI, 2006; SEILER et al., 

1999), com ou sem filtração prévia da amostra, utilizando-se em geral, 

diclorometano ou acetato de etila como solvente (GHISELLI, 2006).  

No emprego da SPE existe uma variedade de sorbentes utilizados (grupo 

octadecil, resinas poliméricas, resinas de troca iônica, carbono grafitizado, etc.) que 

podem ser utilizados para a determinação de fármacos. Para a extração de cafeína 

é comum a utilização do cartucho Oasis® da Waters, cujo sorbente é uma resina 

polimérica. Na tabela 3 são apresentadas as especificações e os procedimentos de 

condicionamento e extração de cafeína, encontrados na literatura.  

 



Tabela 3: Especificações e procedimentos de extração de cafeína por SPE citados na literatura. 

Fonte: Este estudo. 

 

Fonte Cartucho de Extração Condicionamento Recuperação 

TERNES (1998) 0,5 g de C18 

3 x 2 ml e hexano 
3 x 2 ml de metanol 

1 ml de água (pH 7,5) 
2 ml de TMAH (1 g L-1) 

4 x 1 ml de metanol 

STANDLEY et al, (2000) Discos Empore C18 diclorometano e metanol diclorometano e metanol 

KOLPIN et al. (2002) Oasis HLB 0,5 g - Metanol e 
Metanol acidificado com C2HCl3O2 

BUERGE et al. (2003) 10 ml de Bio-Beads SM-2 20-50 
mesh 

diclorometano, metanol e água 
ultra pura 

5 ml de metanol 
3x 10 ml de diclorometano 

CAHILL et al. (2004) Oasis HLB/Waters 0,5 g – 
6 mL 

6 mL de metanol 
6 mL de água ultra pura 

3 x 3 mL de metanol 
2 x 2 mL de MeOH acidificado c/ ác. 

trifluoracético – pH 3,7 

WEIGEL (2004) Oasis HLB/Waters 0,5 g – 
6 mL 

5 ml de hexano 
5 ml de acetato de etila 

10 ml de metanol 
10 ml de água ultra pura 

5 ml de n-hexano 
4 ml de acetato de etila 

14 ml de metanol 

BATT; AGA (2005);  BATT et al. 

(2006) 
Oasis HLB 0,5 g  e 

1 g tC18 Sep-Pak/ Waters 
6 ml de CAN 

6 ml de água ultra pura 2 x 4 mL de ACN c/ 1% amônia 

MOLDOVAN (2006) Oasis 60 mg 
6 ml de diclorometano 

6 ml de acetonitrila 
6 ml de água p/ HPLC 

2,5 ml de ACN:diclorometano (1:1) 
3,2 ml de diclorometano 

PEELER (2006) C18 da Supelco 
10 ml de diclorometano 

10 ml de metanol 
30 ml de água ultra pura 

5 ml de metanol 
30 ml de diclorometano 

(3 x 10 ml) 

VERENITCH et al. (2006) Oasis HLB 
3 ml de MTBE 
3 ml de MeOH 

3 ml de água deionizada 

1 ml de MeOH 
6ml de MeOH/MTBE (1:9) 

30 
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4- ÁREA DE ESTUDO 

 

RIO PAQUEQUER – MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ 

 

4.1- CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

O rio Paquequer nasce no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) 

e sua bacia cobre uma área aproximada de 270 km2 e 1673 segmentos de canais 

cortando grande parte da área urbana do Município de Teresópolis, abrangendo os 

distritos de Teresópolis (distrito sede) e Vale do Paquequer Pequeno (IBGE/UERJ, 

1999; SILVA et al., 2007) (Fig. 3 e Fig. 4). O município de Teresópolis está localizado 

na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, fazendo limite com os municípios 

de Petrópolis, São José do Rio Preto, Sumidouro, Nova Friburgo, Cachoeiras de 

Macacu e Guapimirim. Possui uma área total de 772,9 km2, correspondentes a 

11,1% da Região Serrana (TCE/RJ, 2003). O município encontra-se à altitude de 

871 m, e suas coordenadas variam de 22o06’52” a 22o28’38” (latitude) e 42o 42’17” a 

43o 03’19” (longitude) (FREITAS e COUTINHO, 2000). 

O Censo Demográfico de 2007 (IBGE, 2008) registrou que neste ano a 

população do município era de 150.268 habitantes, o que representava uma 

densidade demográfica de 194,4 hab km-2. Com relação à taxa de urbanização, em 

1996, 83 % dos habitantes residiam na zona urbana e 17 % na zona rural (ROCHA, 

1999), sendo que a maior parte da população urbana estava concentrada no distrito 

de Teresópolis (distrito sede), representando 96,28 % (IBGE/UERJ, 1999). Em 2000, 
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Município de 
Teresópolis 

Bacia Hidrográfica 
do rio Paquequer 

Brasil 

Estado do Rio de Janeiro 

Teresópolis possuía aproximadamente 61.000 domicílios, com uma taxa de 

ocupação de 69%. Dos 18.000 domicílios não ocupados, 64 % são de uso ocasional, 

demonstrando a forte vocação de Teresópolis para o turismo, bem como uma 

atividade imobiliária bem desenvolvida (TCE/RJ, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Mapa de localização do município de Teresópolis e da Bacia Hidrográfica 
do rio Paquequer. 
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Figura 4: Mapa da concentração populacional urbana de Teresópolis.  

Fonte: Cartografia – EMBRAERO. 
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Com relação à geologia e vegetação, a região de Teresópolis é caracterizada 

pelo relevo montanhoso, em algumas áreas bastante escarpado, e extensas 

florestas naturais preservadas abrigando inúmeras espécies raras ou endêmicas da 

Mata Atlântica (IBGE/UERJ, 1999). O município abriga além do PARNASO, mais 

três Áreas de Proteção Ambiental (APAs): APA da Floresta de Jacarandá, APA da 

Pedra da Tartaruga e APA do Rio dos Frades (Fig. 5). A região apresenta áreas com 

vegetação classificadas como floresta ombrófila densa e áreas de regeneração da 

mata classificadas como estágios 1, 2 e 3 (esta classificação leva em consideração 

o menor ou maior grau de regeneração) (SILVA et al., 2007). Apresenta ainda, em 

menores proporções, vegetação rupestre, vegetação pioneira aluvial e áreas de 

reflorestamento. 

Quanto ao clima, de acordo com Silva et al. (2007), a bacia do alto rio 

Paquequer apresenta clima ameno, tropical de altitude com temperatura média 

anual de 18ºC e pluviosidade com médias anuais em torno de 2.500 mm, 

apresentando chuvas concentradas nos meses de primavera e verão, e uma 

estação seca nos meses de inverno. Sua umidade relativa atinge média anual de 84 

%. 

Todos os rios da vertente continental do PARNASO são contribuintes 

da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Dentre estes rios, o Paquequer e seu afluente Beija-

Flor fornecem água para a cidade de Teresópolis. No PARNASO, a nascente do rio 

Paquequer está localizada no Rancho Frio (no sopé do Nariz do Frade), e a do rio 

Beija-Flor, na Falda do Papudo, descendo pela vertente voltada para o norte. Após 

cursos de 5 km, os dois rios se unem (IBAMA/PARNASO, 2008).  
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Figura 5: Mapa das Unidades de Conservação existentes em Teresópolis.  

Fonte: Cartografia – EMBRAERO. 



  
  

36 

No que se refere ao esgotamento sanitário, a infra-estrutura é bastante 

precária em todo o município de Teresópolis. Por não dispor de uma adequada rede 

coletora de esgotos, efluentes e rejeitos doméstico e industrial demandam as bacias 

de drenagem (IBGE/UERJ, 1999). Na maioria dos domicílios são utilizados sistemas 

de coleta e tratamento do tipo fossa / filtro / sumidouro. Alguns domicílios não 

contam com sistema de tratamento de esgotos sanitários, sendo estes, 

encaminhados diretamente para o sistema de drenagem de águas pluviais e/ou 

lançado, “in natura” nas coleções hídricas do município (PIRES, 2005).   

Segundo dados do IBGE apresentados em CNM (2008) e representados 

pelas Tabelas 4, 5 e 6, o panorama de saneamento básico do município de 

Teresópolis no ano 2000 era o seguinte:  

1. No tocante ao abastecimento de água, Teresópolis tinha 63,84 % dos 

domicílios com acesso à rede de distribuição, 29,98 % com acesso à água 

através de poço ou nascente e 6,18 % têm outra forma de acesso à mesma. 

O total distribuído alcançava 42.801 m3 por dia, dos quais 58 % passam por 

tratamento convencional e o restante por simples desinfecção (cloração) 

(Tabela 4). 

2. A rede coletora de esgoto sanitário chegava a 8,25 % dos domicílios do 

município; outros 56,60 % tinham fossa séptica, 11,16 % utilizavam fossa 

rudimentar, 23,28 % eram lançados diretamente em um corpo receptor (rio, 

lagoa ou mar) ou outro tipo de escoadouro, e 0,70 % da população não 

tinham nem banheiro, nem sanitário. O esgoto coletado não tem seu 

tratamento ou destino reportados (Tabela 5).  

3. Teresópolis tinha 91,0 % dos domicílios com coleta regular de lixo, outros 

1,53 % tinham seu lixo jogado em terreno baldio ou logradouro, 6,81 % o 

queimavam. O total de resíduos sólidos coletados somava 115 toneladas por 

dia, cujo destino eram 3 aterros controlados (Tabela 6). 
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Tabela 4: Abastecimento de água no município de Teresópolis – RJ.  

Forma de Abastecimento Domicílios Moradores 

Total 41.293 137.211 

Rede Geral 26.361 84.675 

Rede Geral – canalizada em pelo menos um 

cômodo 
26.212 84.170 

Rede Geral – canalizada só na propriedade ou 

terreno 
149 505 

Poço ou nascente (na propriedade) 12.380 43.354 

Poço ou nascente (na propriedade) – canalizada 

em pelo menos um cômodo) 
11.809 41.405 

Poço ou nascente (na propriedade) – canalizada 

só na propriedade ou terreno 
352 1.176 

Poço ou nascente (na propriedade) – não 

canalizada 
219 773 

Outra forma 2.552 9.182 

Outra forma – canalizada em pelo menos um 

cômodo 
2.318 8.388 

Outra forma – canalizada só na propriedade ou 

terreno 
84 297 

Outra forma – não canalizada 150 497 

Fonte: (CNM, 2008) 

 
 
Tabela 5: Esgotamento sanitário do município de Teresópolis – RJ.   

Tipo de Esgotamento Domicílios Moradores 

Total 41.293 137.211 

Rede geral de esgoto ou pluvial 3.202 9.880 

Fossa séptica 21.955 70.794 

Fossa rudimentar 4.330 15.157 

Vala 2.503 8.858 

Rio, lago ou mar 8.555 30.066 

Outro escoadouro 477 1.598 

Não tinham banheiro nem sanitário 271 858 

Fonte: (CNM, 2008) 
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Tabela 6: Destino do lixo do município de Teresópolis – RJ.   

Destino do lixo Domicílios Moradores 

Total 41.293 137.211 

Coletado 37.586 123.914 

Coletado por serviço de limpeza 30.972 100.440 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 6.614 23.474 

Queimado 2.811 10.071 

Enterrado 124 393 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 632 2.328 

Jogado em rio, lago ou mar 95 336 

Outro destino 45 169 

Fonte: (CNM, 2008) 
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4.2- PONTOS AMOSTRADOS: 

Na escolha da bacia do Paquequer como área de estudo e na escolha dos 

pontos de coleta levou-se em consideração os diversos usos do solo encontrados na 

bacia deste rio: área da reserva ambiental (PARNASO); e a área urbana. Assim, o 

rio Paquequer se faz presente tanto em uma área protegida, quanto em uma área 

urbana, com os conseqüentes efeitos e impactos de diversas ordens e origens.  

Foram escolhidos 7 pontos de coleta (Fig. 6). Três pontos, dentro do 

PARNASO (Fig. 7): P#1, no rio Beija-Flor (Represa), afluente do rio Paquequer; P#2, 

ponto mais a montante do rio Paquequer (na ponte); e P#3, a jusante da entrada do 

PARNASO (na cancela de entrada do Parque). Outros 3 pontos foram escolhidos no 

percurso do rio Paquequer, ao longo da cidade (Fig. 8): P#4 (sob a ponte existente 

entre as ruas Josepha Jorge Copelo e Alfredo Rebelo Filho); P#5 (sob a ponte 

existente entre a av. Alberto Torres e rua Armando Farjado, em frente a Elevatória 

da CEDAE Paul Harrys); e P#6 (sob a ponte existente entre a rua Dr. Aleixo e Av. 

Lúcio Meira). O ponto P#7 está localizado mais a jusante da bacia, na região 

conhecida como Cascata do Imbuí (Fig. 8), que seria um ponto turístico em 

potencial, se não fosse a presença de descarga de esgoto no rio, recebida ao longo 

da cidade. O posicionamento de cada ponto foi marcado por GPS (Global Position 

System) da marca Garmim V, utilizando o Datum SAD-69, e suas coordenadas 

geográficas são apresentadas na tabela 7. 

Tabela 7: Posicionamento dos pontos de coleta. 
 

Pontos Coordenadas Geográficas 

P# 1 S 22º 27’ 08,7’’ / W 043º00’19,8’’ 

P# 2 S 22º27’20,1’’ / W 42º59’47,8’’ 

P# 3 S 22º26’50,5’’ /  W 042º58’59,2’’ 

P# 4 S 22º26’09,8’’ / W 048º 58’ 34,7’’ 

P# 5 S 22º25’21,4’’ / W 042º58’36,9’’ 

P# 6 S 22º24’24,7’’ / W 42º57’59,3’’ 

P# 7 S 22º23’05,8’’ / W 042º 58’ 35,8’’ 
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Figura 6: Posicionamento dos sete pontos de amostragem. 

Fonte: Mosaico montado a partir de imagens do site http://maps.google.com.br.  

 

 

 

 

P#3

P#1

P#5

P#6Rio Paquequer

P#7

P#4

P#2

Área do PARNASO

Área 
URBANA

P#3

P#1

P#5

P#6Rio Paquequer

P#7

P#4

P#3

P#1

P#5

P#6Rio Paquequer

P#7

P#4

P#2

Área do PARNASO

Área 
URBANA

Direção do 

Fluxo 



  
  

41 

 

 

 
 
Figura 7: Vista geral dos pontos de coleta dentro do PARNASO. 
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Figura 8: Vista geral dos pontos de coleta ao longo do centro urbano de Teresópolis. 

 

 

 

 

      P#4       P#5 

      P#6       P#7 



  
  

43 

 

 

 

 

5- METODOLOGIAS APLICADAS 

 

5.1- AMOSTRAGEM, PROCEDIMENTOS DE COLETA E PRESERVAÇÃO 

Foram realizadas três campanhas de coleta, sendo a primeira, uma pré-coleta 

para avaliação das metodologias, onde foram utilizados apenas quatro pontos de 

amostragem; nas duas campanhas seguintes foram utilizados sete pontos. A 

escolha das datas para as duas campanhas maiores foi feita levando-se em conta 

os períodos de seca e de chuva da região. Na tabela 8 estão descriminadas as 

datas de amostragem, os pontos de coleta e os parâmetros determinados.  

Para a coleta das amostras foi utilizado um balde plástico como amostrador, 

amarrado a uma corda, que era lançado no rio. Em cada ponto amostrado foram 

coletados 4 L de água destinados à determinação de cafeína, que foram 

armazenados em frascos de vidro âmbar previamente descontaminados. As 

amostras destinadas à determinação de amônia, de fosfato e nitrato, e de coliformes 

foram armazenadas separadamente em frascos de plástico devidamente 

descontaminados. Após coletadas, as amostras foram preservadas no gelo até a 

chegada ao laboratório, onde foram armazenadas em geladeira sob refrigeração a 4 

ºC. As amostras para as determinações de cafeína, nitrato e fosfato foram 

imediatamente filtradas utilizando-se filtros de fibra de vidro (GF/F - Waters) e 

sistemas de filtração em vidro, sob vácuo. Logo após, foram armazenadas em 

geladeira até as respectivas análises. 
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O pH e a condutividade foram medidos no ato da amostragem, utilizando-se, 

respectivamente, um potenciômetro da marca Alfa Tecnoquímica e um 

condutivímetro da marca WTW.   

Os materiais e vidrarias utilizados na coleta e extração foram criteriosamente 

limpos, sendo previamente lavados com água/ detergente (Extran®), água destilada, 

água ultrapura (sistema purificador de água Milli-Q Plus, marca MILLIPORE) e 

acetona grau PA. Os materiais de vidro foram secos em estufa a 240 ºC por 4 h. Os 

materiais de plástico e Teflon foram secos a 105ºC por 1h. Os solventes e reagentes 

empregados apresentavam elevado grau de pureza (nanograde), obtidos da Merck e 

da Tedia. O padrão de cafeína utilizado apresentava 99,5% de pureza e foi obtido da 

CHEM SERVICE (Lote: 368-49B). Todas as pesagens foram realizadas em balança 

com precisão de 0,01 mg. 

 

Tabela 8: Informações sobre as campanhas de amostragem.  
 

Campanha Data da coleta 
Pontos 

amostrados 
Parâmetros Avaliados 

1 

(pré-coleta) 
6/ Fev/2007 

#2; #3; #5 e 

#6 

pH, condutividade, nitrato, 

amônia, fosfato e cafeína 

2  

(úmido) 
27/Março/2007 

#1; #2; #3; #4; 

#5; #6; #7 

pH, condutividade, nitrato, 

amônia, fosfato, coliformes 

fecais e totais, e cafeína 

3 

(seco) 
04/Outubro/2007 

#1; #2; #3; #4; 

#5; #6; #7 

pH, condutividade, nitrato, 

amônia, fosfato, coliformes 

fecais e totais, e cafeína 
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5.2- DETERMINAÇÃO DA CAFEÍNA 

Como metodologia de extração da cafeína em amostras ambientais, utilizou-

se a técnica analítica de extração em fase sólida (SPE) adaptada dos métodos 

descritos em Buerge et al. (2003), Peeler (2004) e Ghiselli (2006).  

Para cada ponto coletado a cafeína das amostras foi extraída em duplicata no 

volume inicial de 1 L. O cartucho utilizado na SPE foi o Strata-X® Phenomenex, de 

volume de 3 mL e recheado com 500 mg de sorbente polimérico (fase reversa),  

condicionado com 6 mL de metanol e 6 mL de água ultrapura. Após o 

condicionamento dos cartuchos, as amostras foram passadas pelos mesmos, sob 

vácuo, utilizando-se um sistema adaptado e uma bomba de vácuo (Fig. 9). A vazão 

média aproximada da percolação da amostra foi de 3 mL min-1.  

 Após a extração das amostras, os cartuchos foram secos sob fluxo de 

nitrogênio (4.6, White Martins) por 1 hora, e então eluiu-se a cafeína com 8 mL de 

metanol. Esse volume foi levado à secura sob fluxo de nitrogênio, em banho 

aquecido (Fig. 10), e o resíduo foi redissolvido com 500 µL de uma solução aquosa 

de metanol 30 % (v/v). Desta forma, foi obtido um fator de concentração de 2000 

vezes. 

O extrato final de 500 µL foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC). Foi utilizado um cromatógrafo da Bishoff (Modelo 2200) (Fig. 11), 

com uma coluna Agilent XDBC8 Zorbax Eclipse® (4,6 x 150 mm, 5 µm de tamanho 

de partícula), nas seguintes condições: fase móvel de metanol 30 % (v/v), vazão de 

1,0 mL min-1 e volume de injeção  de 5,0 µL.  Foi utilizado um detector de arranjo de 

diodos (DAD) da Shimadzu (modelo SPE-M104 VP). O comprimento de onda 

utilizado foi de 270 nm. Para a integração das áreas dos sinais foi utilizado o 

software da Shimadzu Class - VP. 

O fluxograma mostrado na figura 12 esquematiza as etapas empregadas para 

a determinação da cafeína. 
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Figura 9: Sistema de extração (SPE) empregado para determinação de cafeína. 
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Figura 10: Procedimento para concentração das amostras sob fluxo de nitrogênio e 
banho aquecido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Cromatógrafo à Líquido e Detector de Arranjo de Diodos. 
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Figura 12: Fluxograma esquematizando as etapas para extração e  

 

 

Figura 12: Fluxograma esquematizando as etapas para extração e determinação da 
cafeína. 

 

 

Condições Cromatográficas: 

Fase Móvel: MeOH 30 % (v/v); Coluna: Agilent XDBC8 Zorbax Eclipse (4,6 x 150 

mm); Vazão de 1,0 ml min-1; volume do extrato = 5 µL; TR de 3,8 min; ? = 270 nm. 

Concentração: 
Volume de 8 mL de MeOH levado à secura sob fluxo de nitrogênio, em 

banho aquecido; resíduo redissolvido com 500 µL de MeOH 30 % (v/v). 

Extração à Vácuo (SPE): 
Recuperação do Analito: secagem dos cartuchos sob fluxo de nitrogênio por 

1 h; eluição com 8 ml de MeOH. 

Filtração:  

(Filtro GF/F – Waters) 

Amostra de Água: 

Volume: 1 L 

Cartucho de SPE: 
Especificações: 3 mL e 500 mg de sorbente polimérico; 

Condicionamento: 6 mL de MeOH + 6 mL de H2O ultra-pura; 
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A análise quantitativa foi realizada empregando-se padronização externa. A 

curva analítica foi feita utilizando soluções-padrão de cafeína em concentrações de 

1, 2,5, 5, 10, 20 e 50 mg L-1, preparadas usando a fase móvel como solvente. Essas 

soluções foram obtidas através de diluições sucessivas da solução-estoque de 

concentração 50 mg L-1, preparada dissolvendo-se uma massa conhecida de padrão 

de cafeína em metanol 30 % (v/v). A curva analítica foi obtida através da regressão 

linear entre as áreas dos sinais dos padrões e suas respectivas concentrações. 

Para testar a recuperação do método, foram preparadas soluções em 

duplicata de 1 L de água ultra-pura, fortificadas com cafeína nas concentrações 1, 

2,5, 5, 10, 20 e 50 mg L-1. Essas soluções passaram pelo mesmo método de 

extração e determinação que as amostras coletadas no rio Paquequer. A 

concentração da cafeína foi determinada pela curva de calibração e a taxa de 

recuperação foi calculada pela seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

Cob = concentração obtida na replicata 

Cbr = concentração obtida no branco 

Cad = concentração adicionada 

 

Para a determinação do limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ) do 

método, procedeu-se conforme as recomendações da USEPA (USEPA, 1995). 

Foram preparadas sete réplicas de uma solução de cafeína em 1 L de água ultra-

pura, numa concentração de 0,15 µg L-1, equivalentes a uma concentração de 0,3 

mg L-1 no extrato final. Esta concentração estava próxima à concentração 

correspondente a cinco vezes a relação sinal-ruído do cromatograma, de acordo 

com as recomendações da USEPA. As 7 réplicas foram submetidas ao mesmo 

%R = ((Cob – Cbr)/Cad) x 100 
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método de extração, concentração e determinação que as amostras. O LD é definido 

como o desvio padrão das réplicas, multiplicado pelo fator t de Student 3,143 (para 6 

graus de liberdade com 99% de confiança).  Devido ao LD calculado 

estatisticamente estar relacionado à precisão das determinações, a metodologia 

USEPA permite o uso de um limite de detecção estimado (LDE).  Para a 

determinação do LQ utilizamos o valor igual a 9 vezes o desvio padrão obtido nos 

cálculos do LD. 

 

5.3- DETERMINAÇÃO DE FOSFATO, NITRATO E AMÔNIA 

Foram determinados os teores de nitrato, amônia e fosfato por colorimetria, 

segundo metodologia proposta por Grasshoff (1983), já que esses parâmetros são 

comumente aplicados para determinar contaminação de esgoto doméstico em águas 

superficiais. 

As concentrações de amônia foram determinadas pela reação com 

nitroprussiato de sódio, fenol e citrato de sódio (GRASSHOFF, 1983). A absorbância 

do produto desta reação foi medida no comprimento de onda de 630 nm no 

espectrofotômetro de UV-VIS. 

As concentrações de nitrato foram determinadas através da utilização de 

coluna de cádmio, solução tampão de cloreto de amônio, sulfanilamida e n-naftil-

etilenodiamina. A medida foi feita no comprimento de onda de 540 nm. Em todas as 

amostras foram consideradas que as concentrações de nitrito eram insignificantes 

quando comparadas com as de nitrato. 

As concentrações de fosfato foram determinadas pela reação com ácido 

ascórbico e molibdato de amônio. A medida foi feita utilizando o comprimento de 

onda de 885 nm. 
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5.4- DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS 

Determinou-se o número mais provável (NMP/100 mL) de bactérias do grupo 

coliforme total e coliformes de origem fecal, empregando-se o método dos tubos 

múltiplos. A colimetria das amostras foi realizada pelo Laboratório de Microbiologia 

Marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

5.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre as concentrações 

de cafeína e os demais parâmetros determinados (condutividade, pH, amônia, 

nitrato, fosfato, coliformes totais e fecais), utilizando o programa Excel (Microsoft 

Office XP – Professional). A ferramenta de análise de correlação é utilizada para 

examinar cada par de variáveis de medida e determinar se as duas variáveis tendem 

a se mover juntas, ou seja, se os valores baixos de uma variável tendem a estar 

associado aos valores baixos da outra (correlação positiva), se os valores altos de 

uma variável tendem a estar associado aos valores baixos da outra (correlação 

negativa), ou se os valores das duas variáveis não se relacionam (correlação não 

significativa).  

A significância estatística foi calculada para a = 0,01 (intervalo de confiança 

de 99%), um valor utilizado na maior parte das análises estatísticas e definido 

previamente às análises. Serão consideradas correlações significativas, aquelas 

com valor igual ou acima 0,645. 
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6- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1-OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO 

DE CAFEÍNA 

 A necessidade de se demonstrar a qualidade de medições químicas, através 

de sua comparabilidade, rastreabilidade e confiabilidade, está sendo cada vez mais 

reconhecida e exigida (Ribani et al., 2004). Desta forma, o método aplicado para 

determinação de cafeína em amostras ambientais foi realizado sob os seguintes 

parâmetros de desempenho: seletividade e especificidade, linearidade, precisão, 

limite de detecção e de quantificação, exatidão e robustez.  

Para avaliar a especificidade e seletividade do método foram comparados os 

espectros de absorção no UV da banda cromatográfica da cafeína no padrão e da 

obtida no mesmo tempo de retenção para as amostras. Os dois espectros são 

apresentados nas figuras 13 e 14. Nas figuras 15 e 16 são apresentados dois 

cromatogramas, um de solução de cafeína e outro de amostra. Os sinais de ambas 

as soluções mostram-se bem simétricos, indicando não haver outra substância no 

mesmo tempo de retenção.  
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Figura 13: Espectro de absorção no UV do padrão de cafeína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Espectro de absorção no UV de cafeína obtida da amostra. 

 

 



  
  

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cromatograma de solução padrão de cafeína (20 mg L-1). 

 

 
Figura 16: Cromatograma de amostra após extração (Ponto P#4, Réplica 1, 
Campanha 3) 
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A linearidade corresponde à capacidade do método de fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração do composto de interesse, dentro de uma 

faixa de aplicação (GHISELLI, 2006). Desta forma, foram preparadas soluções em oito 

níveis de concentração de cafeína (0,1; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; e 50,0 mg L-1). 

Para cada nível de concentração 3 soluções-padrão independentes foram 

preparadas.  A linearidade foi determinada através do coeficiente de correlação (R2). 

O R2 encontrado foi de 0,9998, estando assim, dentro do valor recomendado pela 

ANVISA. O gráfico, a equação da reta e o R2 são apresentados na figura 17. 

 

 

 

 

   

 
Figura 17: Curva de calibração, equação da reta e R2 utilizados para a determinação 
da linearidade do método.  

 

Para o cálculo da repetitividade do método cromatográfico empregado, foi 

avaliada a proximidade dos resultados obtidos nas réplicas de cada ponto utilizadas 

para o cálculo da linearidade. Já que a precisão do método analítico pode ser 

expressa pelo desvio padrão relativo (RSD (%)) ou coeficiente de variação (CV) de 

uma série de medidas (ANVISA, 2003). Segundo recomendações da ANVISA, a 

repetitividade pode ser verificada a partir de um mínimo de nove determinações 

independentes cobrindo o limite especificado do procedimento (ex. 3 níveis, 3 

repetições cada um).  A ANVISA sugere ainda que, o RSD (%) entre as injeções 

seja inferior a 5%.  

O RSD (%) encontrado para as réplicas de cada ponto foram menores que 

5%. As áreas dos sinais das réplicas de cada ponto e cálculo do desvio padrão 

relativo (RSD (%)) são apresentados na tabela 9. 
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Tabela 9: Desvio Padrão Relativo (%) encontrado para o cálculo da precisão do 
método.  
 
Concentração 

(mg.L-1) 
Área 1 

(mv/seg) 
Área 2 

(mv/seg) 
Área 3 

(mv/seg) DP Média RSD (%) 
ou CV 

0,100 10712 10849 10701 82,46 10754 0,77 
0,500 49913 52141 48589 1795,07 50214 3,57 
1,00 96469 91263 87946 4296,25 91893 4,68 
2,50 233536 236686 240375 3423,04 236866 1,45 
5,00 505667 491159 * 10258,71 498413 2,06 
10,0 914785 961990 955128 25504,76 943968 2,70 
20,0 1840301 1756297 1837609 47741,60 1811402 2,64 
50,0 4686694 4746908 4397413 186840,39 4610338 4,05 

Média do RSD (%) 2,74 

OBS: * Esta réplica não foi analisada. 

 

Para o cálculo do Limite de Detecção (LD) procedeu-se conforme método 

sugerido pela USEPA (1995). Foi encontrado o desvio padrão das sete réplicas e 

este foi multiplicado pelo fator t de Student 3,143. Para a determinação do Limite de 

Quantificação (LQ) utilizou-se o valor igual a 9 vezes o desvio padrão das réplicas. O 

valor calculado para o LD foi de 0,05 µg L-1 e 0,15 µg L-1 para o LQ; ambos são 

mostrados juntamente com os valores da média e do desvio padrão das réplicas na 

tabela 10. 

A baixa concentração encontrada deve-se ao fato da concentração utilizada 

para as 7 réplicas ter sido – de acordo com as recomendações da USEPA – próxima 

ao LD, ou seja, equivalente a uma relação sinal/ ruído de aproximadamente 5 vezes. 

 
Tabela 10: Limite de detecção e de quantificação do método para a análise de 
cafeína. 
 

Conc. fortificada 
de cafeína nas 7 
réplicas (µg L-1) 

Média das 
conc. obtidas 

(µg L-1) 

Desvio padrão 
das réplicas 

(µg L-1) 

LD 
(µg L-1) 

LQ 
(µg L-1) 

0,15 0,050 0,017 0,05 0,15 
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A exatidão de um método representa o grau de concordância entre os 

resultados individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de 

referência aceito como verdadeiro (RIBANI et al., 2004). Desta forma, a exatidão é 

calculada como a porcentagem de recuperação da quantidade do analito adicionado 

à amostra, ou como a diferença porcentual entre as médias e o valor verdadeiro 

aceito, acrescida dos intervalos de confiança (ANVISA, 2003). 

A faixa de recuperação encontrada nos ensaios para avaliar a exatidão do 

método para a determinação da cafeína foi de 74% a 95%, sendo a recuperação 

média do método de 86%. O cálculo do fator de recuperação médio para cada 

concentração feita em duplicata é apresentado na tabela 11. 

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites, a um dado nível de 

confiança (ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão). Estes limites 

podem ser estreitos em níveis de concentração elevados ou mais amplos em níveis 

traços (RIBANI et al., 2004). Segundo a ANVISA (2003), os intervalos aceitáveis de 

recuperação para análise de resíduos estão entre 70 e 120%, com precisão de até ± 

20%.  Porém, dependendo da complexidade do procedimento analítico adotado e da 

própria amostra, este valor pode ser de 50 a 120%, com precisão de até ± 15% 

(GHISELLI, 2006).  Portanto, os valores encontrados nos procedimentos aqui 

empregados estão dentro dos intervalos aceitáveis de recuperação. 

Segundo Ribani et al. (2004), a robustez de um método mede a sensibilidade 

que ele apresenta em face de pequenas variações (fase móvel, pH, vazão, 

diferentes lotes de coluna). Durante as análises das amostras da campanha 3, o 

método de determinação de cafeína precisou sofrer ligeiras modificações: a fase 

móvel foi modificada de MeOH 30% (v/v) para MeOH 20% (v/v); o volume de injeção 

de 5 µL para 10 µL; e a coluna, para outra de igua l modelo. A única variação 

significativa foi com relação ao tempo de retenção da cafeína, que mudou de 3,8 

para 8,0 min. 
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Tabela 11: Resultados para o teste de recuperação do método de determinação de 
cafeína em amostras de água (ensaios em duplicata). 
 

Pontos 

(µg L-1) 
Réplicas 

Conc. 

Encontrada 

(µg L-1) 

Recuperação 

(%) 

Recup. 

Média (%) 
DP 

A 0,97 97,5 
1 

B 0,93 93,1 
95,3 3,09 

A 2,33 93,1 
2,5 

B 1,99 79,6 
86,4 9,59 

A 4,50 90,0 
5 

B *  
90,0 - 

A 7,62 76,2 
10 

B 7,24 72,4 
74,3 2,7 

A 16,4 82,2 
20 

B 16,8 83,9 
83,1 1,20 

A 42,0 84,1 
50 

B 43,2 86,4 
85,2 1,65 

Recuperação Média do Método 85,7%  

* Esta réplica não foi analisada. 

 

 

 



  
  

59 

6.2- DETERMINAÇÃO DE CAFEÍNA NO RIO PAQUEQUER 

Para a determinação de cafeína no rio Paquequer procurou-se analisar 

amostras em duplicata de cada ponto coletado. Na tabela 12 são apresentadas as 

concentrações de cafeína das réplicas amostradas, seu valor médio e o desvio 

padrão, nas três campanhas de coleta.  

Era esperado que nos pontos amostrados dentro do PARNASO (P#1, P#2, 

P#3) não fosse encontrada a presença de cafeína ou que sua concentração fosse 

consideravelmente mais baixa que nos pontos ao longo da área urbana (P#4, P#5, 

P#6, P#7). Era esperado ainda que as concentrações de cafeína aumentassem ao 

longo do rio Paquequer, já que, em seu percurso através da área urbana do 

município de Teresópolis, ele vai recebendo o esgoto da região.  

A menor concentração de cafeína foi encontrada no ponto P#3, localizado na 

saída do PARNASO, no valor de 0,16 µg L-1, e a maior concentração encontrada foi 

47,5 µg L-1, no ponto P#6, localizado dentro da área urbana do município de 

Teresópolis. 

Os resultados encontrados estão dentro da faixa daqueles encontrados em 

estudos feito no Brasil por Ferreira (2005) nos rios da Bacia Hidrográfica da 

Leopoldina (RJ) (60 a 357 µg L-1), por Ghiselli (2006) nos rios da região de 

Campinas (SP) (1 a 17 µg L-1) e por Raimundo (2007) no rio Atibaia, também 

localizado na região de Campinas (SP) (0,2 a 73,9 µg L-1). Na tabela 13 são 

apresentadas as concentrações de cafeína encontradas em diferentes 

compartimentos ambientais reportadas em estudos anteriores comparadas às 

concentrações encontradas neste estudo. 

Considerando os resultados encontrados nos pontos dentro da área urbana 

(P#4, P#5, P#6 e P#7) para campanha 2 e 3, observamos um incremento nas 

concentrações de cafeína de seis vezes, quando comparamos o valor mais alto 

(P#6), com o menor valor encontrado (P#4). Analisando as diferenças entre as duas 

campanhas (úmida e seca), observamos um incremento médio das concentrações, 

entre os pontos em cada campanha, de duas vezes da campanha seca comparada 

com a campanha úmida. Esse incremento nas concentrações de cafeína nas 
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amostras coletadas durante a campanha seca era esperado, já que durante o 

período seco há a redução do volume de água do rio, porém, há a mesma entrada 

de carga de esgoto.  

Esses resultados ao longo do trajeto do rio Paquequer na área urbana 

indicam a crescente entrada de esgoto no rio. Contudo, como é possível observar na 

tabela 12, as concentrações de cafeína no ponto P#7 são mais baixas que aquelas 

encontradas no ponto P#6. Em geral, esse mesmo comportamento de redução nas 

concentrações pode ser observado em todos os parâmetros analisados, e que serão 

vistos a seguir. A explicação para esses resultados é a diluição dos componentes 

durante o trajeto entre o ponto P#6 e P#7, pois neste trajeto, o rio Paquequer corta 

uma região com menor densidade urbana e recebe água de corpos hídricos 

menores. 

 

Tabela 12: Concentrações de cafeína em (µg L-1) determinadas no rio Paquequer. 
 

Pts Repl Camp. 1 
(06/02/07) Média DP Camp. 2 

(27/03/07) Média DP Camp. 3 
(04/10/07) Média DP 

A NA <0,15 <0,05 P#1 
B NA 

- - 
- 

<0,15 - 
<0,05 

<0,05 - 

A 0,25 0,29 0,15 P#2 
B 0,17 

0,209 0,06 
- 

0,29 - 
0,16 

0,16 0,003 

A <0,15 <0,15 0,17 P#3 
B 0,251 

0,251 - 
0,17 

0,17 - 
0,17 

0,171 0,001 

A NA 3,82 11,2 P#4 
B NA 

-  
- 3,88 

3,9 0,04 
10,5 

10,8 0,493 

A 5,24 5,63 7,75 P#5 
B 5,29 

5,26 0,04 
 5,43 

5,53 0,14 
8,20 

7,97 0,317 

A 12,1 22,4 48,6 P#6 
B 12,9 

12,5 0,57 
 22,5 

22,5 0,07 
46,3 

47,5 1,62 

A NA 6,31 15,4 
P#7 

B NA 
- - 

6,08 
6,20 0,16 

- 
15,4 - 

NA = Ponto não coletado;  
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Tabela 13a: Concentração de cafeína encontrada em compartimentos ambientais 
por estudos anteriores. 
 

Fonte Local Compartimentos 
Concentração/ 

Faixa (ng L-1) 

Água Subterrânea < 30 – 230 
SEILER et al. (1999) Nevada (EUA) 

Efluente de ETE 60 – 80 

Rios 2.700 

Lagos 90 

PAPADOPOULOU- 

MOURKIDOU et al, 

(2001) 

Macedônia 

(Grécia) 
Água Subterrânea 750 

Rios 22 – 41 
GARDINALI et al. (2002) Flórida (EUA) 

Baía/Praia 6  – 12 

Mar/Baia 130 – 1.600 

Rios 130 – 370 

Afluente de ETE 20.000 

SIEGENER e CHEN 

(2002) 
Boston (EUA) 

Efluente de ETE 6700 

WEIGEL et al. (2002) Mar do Norte Mar/Baía 2 – 16 

Afluente de ETE 7.000 – 73.000 

Efluente de ETE 28 – 9.480 BUERGE et al. (2003) 
Suíça e Mar 

Mediterrâneo 
Lagos, Rios e Mar < 2 – 250 

POIGER et al. (2003) 
Lago Zurique 

(Suíça) 
Lago 25 – 80 

Afluente de ETE 54.000 – 104.000 

Efluente de ETE 70 – 126.000 WEIGEL et al. (2004) 
TromsØ 

(Noruega) 
Mar/Baía 7 – 87 

Rios < 5 – 100 

Afluente de ETE 3.690 BENDZ et al. (2005) Suécia 

Efluente de ETE 220 

Rios 60.000 – 357.000 

FERREIRA (2005) 

Baia de 

Guanabara / Rio 

de Janeiro 

(Brasil) 
Baía 34.000 – 47.000 

* Continua. 
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Tabela 13b: (continuação) 
 

Fonte Local Compartimentos 
Concentração/ 

Faixa (ng L-1) 

SANKARARAMAKRISHNAN 

e GUO (2005) 

Nova Jersey 

(EUA) 
Lagos 157 – 44.700 

Afluente de ETE 294.000 

Efluente de ETE 1.320 GHISELLI (2006) 
Campinas/ São 

Paulo (Brasil) 
Rio 100 – 17.000 

Poços 1,5 – 22,9 

Efluente de ETE 255 – 2.213 RABIET et al. (2006) 

Região 

Mediterrânea da 

França Rios 13 – 107 

Sistema Séptico 17.300 – 22.900 
SWARTZ et al. (2006) 

Massachusetts 

(EUA) Poços 12 – 1.710 

Efluente de ETE 8.132 – 2.263 VERENITCH et al. 

(2006) 

Vancouver e 

British Columbia 

(Canadá) Rios 29 – 1.590 

Rios e Lagos 10 – 195 
KIM et al. (2007) Coréia do Sul 

Efluentes de ETE 23 – 776 

Baía 2.400 

Afluente de ETE 42.000 
BENOTTI e 

BROWNAWELL (2007) 

Baia Jamaica – 

Nova Iorque 

(EUA) Efluente de ETE 15.200 

Afluente de ETE 52.000 – 192.000 
GOMEZ et al. (2007) 

Almería – Costa 

do Mediterrâneo 

(Espanha) Efluente de ETE 1400 – 44.000 

RAIMUNDO (2007) 
Campinas / São 

Paulo (Brasil) 
Rio Atibaia 200 – 73.900 

ESTE ESTUDO 

(2007) 

Teresópolis – 

Rio de Janeiro 

(Brasil) 

Rio Paquequer 160 – 47.500 
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Na tabela 14 são apresentados os resultados encontrados para os 

parâmetros determinados em todos os pontos nas três campanhas de coleta 

(condutividade, pH, amônia, nitrato, fosfato, coliformes totais e fecais). Foi calculado 

o coeficiente de correlação de Pearson (com intervalo de confiança de 99%) entre os 

parâmetros e a cafeína (Tab. 15), cujos resultados serão discutidos nos itens 

subseqüentes. 
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Tabela 14: Resultados encontrados para os parâmetros analisados em todos os pontos nas três campanhas de coleta no rio 
Paquequer. 

Campanha Data Ponto Cond 
(µS/cm) 

pH Amônia 
(µmol L-1) 

Fosfato 
(µmol L-1) 

Nitrato 
(µmol L-1) 

Coliformes Totais 
(NMP/100mL) 

Coliformes Fecais 
(NMP/100mL) 

6/fev/07 #2 5 6,65 12,08 0,15 12,2 ------ ----- 
6/fev/07 #3 21 8,70 12,17 0,12 11,3 ------ ----- 
6/fev/07 #5 60 8,45 45,50 1,39 52,1 ------ ------ 

1 

6/fev/07 #6 76 7,57 97,41 2,97 187,5 ------ ------ 
27/mar/07 #1 9 6,62 8,52 0,06 0,62 11000 4600 
27/mar/07 #2 6 6,21 11,08 0,10 3,3 4600 4600 
27/mar/07 #3 17 6,58 7,86 0,10 8,6 4600 4600 
27/mar/07 #4 49 6,58 62,74 1,48 34,1 24000 24000 
27/mar/07 #5 83 7,10 8,62 3,26 44 24000 24000 
27/mar/07 #6 114 6,92 277,56 9,65 31,6 24000 24000 

2 

27/mar/07 #7 85 6,91 172,98 3,76 28,5 24000 24000 
4/out/07 #1 11 7,35 4,80 0,26 0,91 =2400 =2400 
4/out/07 #2 7 7,24 4,23 0,26 0,55 210 93 
4/out/07 #3 18 7,70 4,80 0,31 8,1 1100 1100 
4/out/07 #4 51 7,10 212,15 5,24 738,8 11000 11000 
4/out/07 #5 60 6,86 260,63 6,99 610,6 2100 2100 
4/out/07 #6 105 6,74 567,70 17,46 2,77 =240000 =240000 

3 

4/out/07 #7 85 6,40 359,84 12,22 4,26 280 140 
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Tabela 15: Coeficientes de Correlação de Pearson entre os parâmetros.  
 

 
 

Cafeína Cond pH Amônia Nitrato Fosfato C.Totais 

Cafeína        
Cond. 0,76       

pH -0,16 -0,12      
Amônia 0,92 0,77 -0,24     
Nitrato 0,03 0,09 0,12 0,22    
Fosfato 0,94 0,82 -0,22 0,98 0,13   

C. Totais 0,87 0,49 -0,11 0,70 -0,14 0,70  
C. Fecais 0,88 0,50 -0,11 0,71 -0,13 0,70 1,00 

OBS: Os valores em negrito são aqueles considerados significativos com 99% de confiança  com 

n=14. 

 

6.2.1- Cafeína e Condutividade 

O parâmetro condutividade mensura a quantidade de íons dissolvidos e, 

portanto, a propriedade que determinada amostra de água tem em conduzir a 

corrente elétrica. Isto é afetado pela quantidade de íons na amostra, pela mobilidade 

e o estado de oxidação dos íons, e pela temperatura da amostra (GARCIA et al., 

2005). Água limpa tem poucos íons e por isso, baixa condutividade. Amostras com 

alta condutividade contêm muitos íons e impurezas.  

Como mostrado na tabela 14, o menor valor de condutividade encontrado nos 

pontos de amostragem no rio Paquequer, entre as três campanhas de coleta, foi 5 

µS.cm-1, no P#2 (campanha 1), e o maior valor encontrado foi 114 µS.cm-1, no P#6 

(campanha 2).  A análise dos resultados mostra um incremento da condutividade de 

15 vezes ao longo do rio, nas 3 campanhas de coleta. Esse incremento na 

condutividade está, possivelmente relacionado ao aumento da descarga de esgoto 

ao longo do rio. Essa afirmativa pode ser corroborada pelo significativo coeficiente 

de correlação de Pearson entre cafeína e condutividade (0,76) (Tab. 15), o que 

demonstra a mesma fonte antrópica para o incremento dos dois parâmetros ao 

longo do rio. 
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6.2.2- Cafeína e pH   

Como mostrado na tabela 14, o menor pH encontrado nos pontos de 

amostragem no rio Paquequer, entre as três campanhas de coleta foi 6,21 no P#2 

(campanha 2) e o maior valor encontrado foi 8,70, no P#3 (campanha 1). Os valores 

de pH das amostras não variaram muito, o desvio padrão relativo entre esses 

valores foi 9,4%. 

O coeficiente de correlação de Pearson encontrado para cafeína e pH foi 

negativo e próximo a zero (-0,16). Esse resultado indica que não há qualquer 

relação entre a cafeína e o pH. De maneira similar, não foi observada qualquer 

relação entre o pH e os outros parâmetros analisados. 

 

6.2.3- Cafeína e Amônia 

Conforme observado na tabela 14, os valores encontrados para amônia foram 

elevados nas três campanhas de coleta, sendo o menor valor igual a 4,23 µMol.L-1 

no P#2 (campanha 3) e o maior valor igual a 567,7 µMol.L-1 no P#6 (campanha 3). 

Em rios da Baia de Guanabara, poluídos por esgoto doméstico causado 

principalmente pelo impacto da urbanização desordenada e pela carência em 

saneamento básico, são encontradas concentrações de amônia em torno de 364 

µMol.L-1 (JICA, 1994 apud B IDONE et al., 1999). 

As concentrações de amônia apresentaram incrementos da ordem de 8 e 118 

vezes ao longo do rio nas campanhas durante o período úmido e seco, 

respectivamente. Esses incrementos foram similares ao encontrado para cafeína. Ao 

analisarmos o coeficiente de correlação de Pearson entre cafeína e amônia, 

encontramos um valor altamente significativo de 0,92 (Tab. 15). Esse valor sugere 

que as concentrações de cafeína e amônia estão fortemente relacionadas, como 

pode ser observado também na Fig. 18.  Esse resultado corrobora a hipótese de que 

os dois parâmetros possuam a mesma origem e que ambos indicam a contaminação 

por esgoto doméstico.  
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Figura 18: Relação entre as concentrações de cafeína e amônia encontradas nas 
amostras analisadas. 

 

 6.2.4- Cafeína e Nitrato 

As concentrações encontradas para nitrato em cada ponto amostrado nas três 

campanhas de coleta são apresentadas na tabela 14. O menor valor encontrado 

para nitrato foi de 0,546 µMol.L-1 no P#2 (campanha 3) e o maior valor foi de 738,8 

µMol.L-1 no P#4 (campanha 3). 

Nota-se, ao analisar as concentrações de nitrato encontradas ao longo do rio 

Paquequer, um incremento nessas concentrações em torno de 15 vezes (campanha 

1), 70 vezes (campanha 2) e 820 vezes (campanha 3). Contudo, esse incremento 

não apresenta uma tendência linear. É observado que nos pontos onde era 

esperado que as concentrações fossem maiores (P#6 e P#7), estes apresentam 

uma queda significativa provavelmente em função da pluviosidade. Na campanha 3 

essa redução é ainda mais acentuada que na campanha 2, onde os valores 

encontrados nos pontos P#6 e P#7 são em torno de 200 vezes menores que nos 

pontos P#4 e P#5.  

Quando analisamos a correlação de Pearson entre a cafeína e o nitrato, 

encontramos um coeficiente de 0,03 (Tab. 15). Esse coeficiente sugere que não há 

correlação significativa entre esses dois parâmetros. Analisando os demais 

coeficientes de correlação do nitrato com os outros parâmetros, mesmo o coeficiente 

de correlação com a amônia de 0,22 (Tab. 15) não é significativo.  
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Esses resultados demonstram que as concentrações de nitrato no rio 

Paquequer não refletem, necessariamente, as condições ambientais do rio, já que 

seus valores variam independentemente do aumento da carga de esgoto. Este 

nutriente tem origem na oxidação de outras formas de nitrogênio e pode ser 

incorporado rapidamente por microorganismos ao longo do rio (MCCLAIN et al., 

1998). Além disso, são diversas as fontes de nitrato, o que torna ainda mais limitado 

seu uso como indicador de poluição por esgoto doméstico (SEILER et al., 1999).  

 

6.2.5- Cafeína e Fosfato 

Elevadas concentrações de fosfato podem ser resultado das mesmas fontes 

responsáveis pelas concentrações de amônia e nitrato, tais como fertilizantes, 

esgoto, excrementos de animais. Entretanto, o fosfato não é tão solúvel quanto o 

nitrato e a amônia, assim, seu transporte é mais limitado (BAIRD, 2002).  

As concentrações encontradas para fosfato em cada ponto amostrado nas 

três campanhas de coleta são apresentadas na tabela 14. O menor valor encontrado 

foi de 0,06 µMol L-1 no P#1 (campanha 2) e o maior valor de 17,46 µMol L-1 no P#6 

(campanha 3). Em alguns rios da Baia de Guanabara poluídos por esgoto 

doméstico, são encontradas concentrações de fosfato em torno de 14 µMol L-1 

(JICA, 1994 apud BIDONE et al., 1999). Observa-se que as concentrações de fosfato 

ao longo do rio Paquequer apresentaram incrementos de 20, 160 e 67 vezes, nas 

campanhas 1, 2 e 3, respectivamente, o que demonstra a degradação da qualidade 

das suas águas conforme o rio atravessa a área urbana do município.  

O coeficiente de correlação de Pearson para cafeína e fosfato foi o mais alto e 

significativo encontrado entre os parâmetros comparados com a cafeína, no valor de 

0,94 (Tab. 15). Esse valor sugere que as concentrações de cafeína e fosfato estão 

fortemente relacionadas, como pode ser observado também na Fig. 19. De maneira 

similar, as concentrações de amônia e fosfato também estão fortemente 

relacionadas, já que o coeficiente de correlação encontrado entre eles foi de 0,98 

(Tab. 15). Esses resultados corroboram a hipótese de que os três parâmetros 
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(cafeína, amônia e fosfato) possuem a mesma origem, sendo um indicativo da 

contaminação por esgoto doméstico no rio Paquequer. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 19: Relação entre as concentrações de cafeína e amônia encontradas nas 
amostras analisadas. 

 

6.2.6- Cafeína, coliformes totais e fecais 

A análise da colimetria é comumente utilizada para avaliar a qualidade de 

água, já que a presença de coliformes poderá indicar a presença de outros agentes 

patogênicos danosos à saúde humana (SANKARARAMAKRISHNAN e GUO,  2005). 

Porém, a contagem de coliformes totais e fecais não permite a identificação da fonte 

de contaminação, já que estes também são encontrados em ambientes naturais 

tropicais, como no solo e na vegetação (ROSE et al., 1999-2000).  

A colimetria foi realizada nas campanhas de coleta 2 e 3, e os resultados 

encontrados para coliformes totais e fecais, em cada ponto amostrado, são 

apresentados na tabela 14. Na campanha 3 (seca) foi encontrado o menor e o maior 

valor de coliformes totais, que são, 210 NMP.100 mL-1 no P#2,  e 24000 NMP.100 

mL-1 no P#6 

Os resultados de coliformes fecais são interpretados da seguinte forma: do 

total de coliformes totais existentes em uma amostra, um valor x é referente ao valor 

de coliformes fecais, que são aqueles de origem do intestino de animais de sangue 

quente. Assim, dentre o total de coliformes totais encontrados no ponto P#2 
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(campanha 3), 93 NMP.100 mL-1 eram coliformes fecais; e no caso do ponto P#6 

(campanha 3), todas as bactérias encontradas eram fecais (24.000 NMP.100 mL-1). 

Quando analisamos os coeficientes de correlação de Pearson entre a cafeína 

e os coliformes totais, e a cafeína e os coliformes fecais, encontramos coeficientes 

de 0,87 e 0,88, respectivamente (Tab.15). Esses valores sugerem que há uma 

correlação significativa entre esses dois parâmetros e a cafeína. Comparando os 

coeficientes encontrados nas correlações dos coliformes totais e fecais com fosfato 

e amônio, cujos valores ficaram próximos de 0,70 (Tab. 15), conclui-se que houve 

uma boa correlação entre os parâmetros. O coeficiente de correlação entre 

coliformes totais e fecais encontrado foi igual a 1,0 (Tab. 15). 

 

6.3- INFLUÊNCIAS DA SAZONALIDADE CLIMÁTICA (SECA E CHUVA) NAS 

CONCENTRAÇÕES 

As coletas realizadas em um período de estiagem e em um período de 

chuvas tiveram como finalidade avaliar as possíveis diferenças na qualidade das 

águas do rio Paquequer como reflexo de mudanças na vazão do rio. 

As campanhas 1 e 2 foram realizadas próximas ao período de chuvas, e a 

campanha 3 realizada no período de seca. Para ilustrar esses dois períodos, as 

figuras 20 e 21 mostram dois momentos de coleta de água na represa do rio Beija-

flor (ponto P#1), afluente do rio Paquequer dentro dos limites do PARNASO. 
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Figura 20: Represa no rio Beija-flor em 27 de março de 2007 (Campanha 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Represa no rio Beija-flor no em 04 de outubro de 2007 (Campanha 3)
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Ao compararmos os resultados da campanha 1 e 2 com os resultados da 

campanha 3, observamos que as concentrações de cafeína (Fig. 22), fosfato (Fig 

23) e amônia (Fig. 24) nos pontos coletados dentro da área urbana (P#4, P#5, P#6 e 

P#7) sofreram um aumento no período de estiagem (campanha 3), isto é, no período 

de menor vazão do rio. Considerando que a quantidade de esgoto que chega ao rio 

é constante, que o efeito de diluição causado pelo volume de água da bacia 

drenagem é reduzido em épocas de estiagem, era esperado que as concentrações 

fossem maiores no período de estiagem do que no período de chuvas. 

Com relação às concentrações de cafeína (Fig. 22) e amônia (Fig. 24) 

encontradas nos pontos coletados dentro do PARNASO (P#1, P#2, P#3), estas 

foram um pouco menores na campanha 3 (período de estiagem), do que aquelas 

encontradas nas campanhas 1 e 2 (período de chuva). Já os valores encontrados 

para fosfato (Fig. 23) nos pontos no PARNASO, foram maiores na campanha 3 do 

que nas demais, provavelmente pelo fato do fosfato ser mais facilmente adsorvido 

por argilas, e serem, essas frações do solo, disponibilizadas em maior quantidade 

pelo intemperismo causado pela época chuvosa (ESTEVES, 1998). 

As concentrações de nitrato (Fig. 25), como já comentado, não refletiram 

nenhuma relação crescente com o aumento da carga de esgoto do rio. Da mesma 

maneira, o período de estiagem não refletiu em um aumento da concentração de 

nitrato.  

Os valores encontrados para a condutividade (Fig. 26) e pH (Fig. 27) em cada 

ponto amostrado, nos períodos de estiagem e de chuva foram semelhantes.  Com 

relação à condutividade, é possível que durante os períodos de chuva, o rio receba 

um aporte maior de íons trazidos através da lavagem do solo e da atmosfera pela 

água da chuva. Desta forma, o efeito diluição causado pelas chuvas, e 

conseqüentemente pelo volume de água no rio, não tenha tanto impacto nas 

variações da condutividade.  Contudo, é preciso um número maior de campanhas ao 

longo do ano, para avaliar as diferenças de condutividade encontradas no rio 

Paquequer na estação seca e na estação chuvosa. 

As concentrações de coliformes totais (Fig.28) e fecais (Fig. 29) foram 

menores na campanha 3 (período de estiagem). Uma exceção é feita para ponto 
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P#¨6, que apresentou uma concentração 10 vezes maior na campanha 3, quando 

comparada com a concentração encontrada neste mesmo ponto na campanha 2 

(período de chuva). No entanto, este ponto está localizado em uma área de alta 

concentração urbana e depois do rio ter percorrido quase todo perímetro urbano da 

sede do município. As mais altas concentrações de coliformes fecais e totais nas 

águas do rio Paquequer, encontradas durante o período de chuva (campanha 2), 

podem ser justificadas pela lavagem do solo e da vegetação pela chuva, o que pode  

trazer para o rio, uma quantidade maior de bactérias. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 22: Concentração de cafeína nas amostras de água nas 3 campanhas de 
coleta 
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Figura 23: Concentração de fosfato nas amostras de água nas 3 campanhas de 
coleta  
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Figura 24: Concentração de amônia nas amostras de água nas 3 campanhas de 
coleta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Concentração de nitrato nas amostras de água nas 3 campanhas de 
coleta 
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Figura 26: Condutividade medida nas amostras de água nas 3 campanhas de coleta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: pH medido nas amostras de água nas 3 campanhas de coleta. 



  
  

76 

Coliformes Totais (NMP/100mL)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7

Campanha 2

Campanha 3

Coliformes Fecais (NMP/100mL)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7

Campanha 2

Campanha 3

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Concentração de coliformes totais nas amostras de água nas 2 
campanhas de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Concentração de coliformes fecais nas amostras de água nas 2 
campanhas de coleta 
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6.4-  CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO PAQUEQUER 

6.4.1- Na área de proteção ambiental (PARNASO) 

Foi determinada a presença de cafeína na época de chuvas, e sua detecção 

próxima ao limite de quantificação na época de estiagem nos pontos localizados 

dentro do PARNASO. Ao comparar as concentrações de cafeína, amônia e fosfato 

encontradas dentro do PARNASO não é observada qualquer correlação significativa 

(Tab.16 e Fig. 30 e 31), o que sugere a existência de alguma outra fonte de cafeína 

que não à contaminação por esgoto doméstico. É possível que a presença de 

vegetação produtora de cafeína possa vir a contribuir para a sua entrada nos corpos 

hídricos, principalmente durante o período de chuvas, quando o solo é lavado, 

podendo trazer, assim, esse composto para os rios  

Semelhante resultado é encontrado por Peeler (2004), onde a autora encontra 

em área preservada a presença de cafeína. A autora sugere também, a possível 

contribuição de espécies vegetais como fonte da entrada de cafeína no ambiente. 

Em estudos futuros recomenda-se investigar a presença de plantas que possam 

contribuir como fonte de cafeína, e realizar medidas em pontos a montante, mais 

próximos da cabeceira do rio.   

 

Tabela 16: Coeficientes de correlação de Person entre as concentrações de cafeína, 
amônia e fosfato encontradas dentro do PARNASO. 
 

 Cafeína Amônia 

Cafeína   

Amônio 0,78*  

Fosfato -0,63* -0,80* 

OBS: *Os valores encontrados não são significativos com 95% de confiança (n=6). 
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Figura 30: Relação entre as concentrações de cafeína e amônia encontradas nas 
amostras analisadas dentro do PARNASO. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 31: Relação entre as concentrações de cafeína e fosfato encontradas nas 
amostras analisadas dentro do PARNASO 

 

Os pontos P#1, localizado em um ponto de captação de água na represa do 

rio Beija-flor, e P#3, localizado abaixo das piscinas naturais existentes dentro do 

PARNASO, cuja água do rio Paquequer é represada para fins recreativos, 

demonstram o uso múltiplo dado às águas do rio Paquequer, além da preservação 

do equilíbrio natural das comunidades aquáticas (ponto P#2). Assim, nesta área o rio 

Paquequer se enquadra na classe 1, pela Resolução CONAMA nº 357 (2005). 

Comparando os resultados encontrados para amônia, nitrato e fosfato, com 

os limites estabelecidos pela legislação para nitrato, nitrogênio amoniacal total e 

fósforo total, é possível fazer uma estimativa da qualidade das águas do rio 
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Paquequer. Todos os valores estiveram de acordo com os limites estabelecidos pela 

lei para classe 1, demonstrando assim que, através da avaliação desses indicadores 

as águas do Paquequer dentro do PARNASO estão de acordo com seus usos. 

Contudo, a presença da cafeína e de coliformes (totais e fecais) nas amostras 

coletadas dentro do PARNASO merece uma avaliação mais aprofundada, com 

relação ao uso para consumo humano dessas águas. 

 

6.4.2- Na área urbana do município de Teresópolis 

O rio Paquequer, ao atravessar a área urbana do município de Teresópolis, 

sofre intenso processo de degradação na qualidade de suas águas. Os valores de 

concentração encontrados e das correlações entre a cafeína e os demais 

parâmetros determinados não deixam dúvida de que a principal fonte de 

contaminação é oriunda de esgoto doméstico.  

Comparando as concentrações de amônia, nitrato e fosfato encontradas ao 

longo do rio nos pontos da área urbana (P#4, P#5, P#6 e P#7) com os limites 

estabelecidos pela legislação para nitrato, nitrogênio amoniacal total e fósforo total, é 

possível afirmar que esse trecho do rio só pode ser enquadrado na Classe 4, 

destinada à navegação e à harmonia paisagística. 
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6.5- COMPARAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES DE CAFEÍNA 

ENCONTRADAS E AS ESPERADAS NO RIO PAQUEQUER 

Com o objetivo de avaliar a relação entre o consumo de cafeína pela 

população e os valores encontrados no rio Paquequer, foram feitas estimativas 

desse consumo e do quanto era esperado ser encontrado (Tab. 17). 

Foram considerados os seguintes dados: 1) Que a população de Teresópolis 

em 2007 era de 150.268 habitantes (IBGE, 2008), e desses, 83% residem na zona 

urbana (um valor estimado de 124.722 habitantes) (ROCHA, 1999); 2) Que da 

população urbana, 23,28% despejam esgoto sem tratamento direto no corpo hídrico 

(CNM, 2008); 3) Que a taxa de esgoto produzido por pessoa é 0,16 m3.dia-1; 4) que 

o consumo por pessoa de cafeína é de 171 mg.dia-1  (CAMARGO et al., 1999) e o seu 

percentual excretado pelo corpo não metabolizado é de 1 a 6% (CHEN et al., 2002). 

A partir dos dados acima podem ser estimados os seguintes valores: 1) uma 

carga de cafeína eliminada pelo organismo não metabolizada de 1,71 a 10,6 mg por 

pessoa por dia; 2) um total de 49650 a 297899 mg de cafeína sendo eliminadas por 

dia pelo esgoto sem tratamento no corpo hídrico; 3) 19.956 m3.dia-1, como o volume 

de esgoto despejado no rio diariamente; e 4) 10,69 a 64,12 µg.L-1 de cafeína sendo 

eliminadas diariamente pelo esgoto bruto direto no rio. 

Portanto, a concentração esperada de cafeína no esgoto, estimada a partir 

dos dados da população e da carga de esgoto despejada diretamente no rio varia de 

10,69 a 64,12 µg.L-1, muito próxima aos valores de cafeína medidos durante o 

presente estudo na área urbana do município de Teresópolis de 3,85 a 47,45 µg.L-1. 
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Tabela 17: Comparação entre as concentrações de cafeína encontradas e as 
esperadas no rio Paquequer.  
 

População Urbana estimada (83% do 

total) 
124.722 habitantes 

Percentual da população cujo esgoto é 

jogado diretamente no corpo hídrico 
23,28 % 

Consumo de cafeína diário por pessoa 171 mg dia-1 

Percentual de cafeína não metabolizada e 

é excretada por pessoa 

1-6 % 

 

Total de cafeína excretado (não 

metabolizado) diariamente por pessoa 
1,71 – 10,26 mg dia-1 

Volume de esgoto produzido diariamente 

por pessoa 

0,16 m3 dia-1 

 

Total de cafeína eliminado no esgoto 

diariamente, considerando o percentual 

de 23,8% da população 

49650 a 297899 mg 

Volume diário de esgoto entrando no rio 

Paquequer 
19956 m3 dia-1 

Concentração de cafeína estimada 

entrando no rio Paquequer 
10,69 – 64,12 µg L-1 

Concentração de cafeína mensurada no 

rio Paquequer na área urbana 
3,85 – 47,45 µg L-1 
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7- CONCLUSÕES 

 

Através dos resultados encontrados neste trabalho foi possível avaliar o uso 

da cafeína como indicador de contaminação por esgoto doméstico em águas 

superficiais. Tais resultados permitiram relacionar o aumento observado nas 

concentrações de cafeína ao longo do rio (na área urbana), com a entrada de esgoto 

doméstico, confirmando assim, a aplicação da cafeína como indicador deste tipo de 

contaminação.  

Comparando as concentrações encontradas de cafeína com os demais 

parâmetros comumente utilizados como indicadores de contaminação por esgoto 

doméstico, foi observado que as concentrações de cafeína apresentam significativa 

correlação com as de amônia e fosfato, mas nenhuma correlação com as de nitrato.   

A presença de cafeína na amostras coletadas na área do PARNASO e a 

ausência de correlação entre suas concentrações e às de amônia e fosfato, indicam 

que a fonte de cafeína nesta área pode ser de origem não antrópica, sendo, porém, 

necessárias investigações quanto à contribuição natural deste composto, através 

das espécies vegetais, ao ambiente. 

A aplicação das técnicas analíticas de extração em fase sólida e 

cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por ultravioleta se mostraram 

eficientes na determinação de cafeína em águas superficiais impactadas por esgoto. 

Desta forma, sugere-se o uso desta metodologia para determinação deste composto 

em amostras ambientais. 
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O uso da cafeína como indicador de esgoto é uma nova ferramenta de 

análise, principalmente quando a aplicação dos demais indicadores não puder ser 

elucidativa quanto à fonte e quanto à magnitude da contaminação.  Além disso, a 

meia-vida de 30 dias da cafeína em ambientes naturais permite sua mensuração no 

ambiente, após algum tempo à contaminação inicial. Este comportamento é mais 

estável e conservativo do que aqueles apresentados por indicadores usuais, tais 

como o nitrogênio, o que favorece o uso da cafeína como indicador de contaminação 

por esgoto doméstico em águas superficiais. 

É importante salientar que ainda são necessários estudos sobre a 

degradação da cafeína em ambientes tropicais, suas possíveis fontes naturais, sua 

disposição em outros compartimentos ambientais e sobre a relação entre sua 

concentração e a degradação do ambiente. 
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