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RESUMO  

 

O tema deste trabalho é avaliar a qualidade da água do rio Sarapuí na cidade do Rio de 

Janeiro- RJ. A água foi coletada no ponto a montante, onde está localizado o despejo de 

esgoto sanitário e a jusante, onde se encontra o aterro controlado. Os parâmetros avaliados 

foram: alcalinidade total, pH nitrogênio amoniacal, demanda química de oxigênio, oxigênio 

dissolvido, turbidez, condutividade, sólidos totais, dureza total e cloreto. Os resultados 

obtidos, comparados com os valores da literatura, demonstram que o rio Sarapuí está em 

situação de anoxia, não sendo mais possível degradar a carga orgânica recebida, ficando 

também em não conformidade com a resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe II. 

Palavras-chave: Qualidade da água. Poluição. Análises físico químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this work is to evaluate the physico-chemical parameters of water samples 

collected in Sarapuí river, located in Rio de Janeiro city. The samples were collected upper 

stream, in a spot of sanitary sewage and downstream, the place of a controlled landfill. The 

evaluated parameters were as follows: total alkalinity, pH, ammonia, chemical oxygen 

demand, dissolved oxygen, turbidity, conductivity, total dissolved solids, total suspended 

solids, hardness and chloride. The obtained results, compared with literature data, shows that 

the Sarapuí river is in anoxia condition, meaning that the river is no longer able to degrade the 

actual input of organic matter. The river water samples are also in non conformity with the 

CONAMA resolution 357/05 in respect to class II fresh waters. 

Palavras-chave: water quality, pollution, physico-chemical analysis.  
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1 Introdução 

A água é imprescindível para vida na Terra, maior componente das plantas, animais e 

no homem mais de 60% de seu peso são constituídos por água. A água é fundamental para a 

manutenção da vida, por esta razão é importante saber que ela se distribui na forma de gelo, 

vapor, chuva, neblina ou no ar. Está nos rios, mares, lagos e calotas polares.1 

Do total de água disponível, apenas 0,8% pode ser utilizada para abastecimento 

público. Desta pequena fração, somente 3% apresenta-se na forma de água superficial, de 

extração mais fácil. Estes dados ressaltam a importância de se preservar os recursos hídricos 

na Terra.1 

Convenções internacionais estabelecem que qualquer tipo de material ou substância 

que interfira no equilíbrio de um determinado ecossistema é considerado um poluente. O alto 

nível de poluição dos rios brasileiros tem diversas causas, as principais delas são: esgoto 

doméstico, efluentes indústrias, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes e o lixo. 

(Tera,2014)2 

Segunda Legislação brasileira CONAMA 001 de 23 de janeiro de 1986 considera-se 

impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV: as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V: a qualidade dos recursos ambientais.3 

Muitas cidades ainda têm o sistema sanitário precário por falta de planejamento 

urbano e o esgoto doméstico é jogado nos cursos d’água sem receber tratamento. Este esgoto 

é um dos causadores da morte de peixes e do mau cheiro. 

Os produtos químicos que muitas indústrias despejam na rede de esgoto e nos rios 

também podem provocar a morte de comunidades aquáticas. O tratamento adequado dos 

resíduos e o descarte são de responsabilidade da empresa geradora. 

Dentre as fontes poluentes, uma das mais preocupantes é provocada pelos resíduos 

sólidos, tais como os provenientes de lixo comum ou domiciliar, que podem atingir os corpos 

de água. O lixo acumulado também pode provocar assoreamento dos rios favorecendo a 

ocorrência de enchentes. 
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Outro tipo de despejo inadequado causado pelo homem é o lançamento de lixo 

diretamente no solo, a céu aberto, sem qualquer cuidado técnico, medida de proteção a 

qualidade do solo, das águas e do ar, e tampouco da saúde pública. Estes são conhecidos 

como lixões. 

A legislação estadual (Lei n 650, de 11/01/1983) veda, por exemplo, a instalação de 

aterros sanitários e depósitos de lixo nas margens de rios, lagoas, lagunas, manguezais e 

mananciais, como prevê também a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (Art. 278) 4. No 

entanto, ainda encontramos isso no Brasil. 

No intuito de minimizar os impactos ambientais a Prefeitura do Rio de Janeiro fez de 

alguns lixões já existentes (Gericinó em Bangu e Gramacho em Duque de Caxias) um aterro 

controlado, que é um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. Segundo a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT - NBR  8849/1985, o aterro controlado é uma técnica 

de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública 

e à segurança, minimizando os impactos ambientais.5O aterro controlado possui os critérios 

básicos de um aterro sanitário, que são: compactação dos resíduos em rampa, cobertura diária, 

drenagem dos líquidos e gases e cobertura superficial.6 

Dentre as formas de drenar o líquido, ou seja, o percolado é a submissão deste a um 

sistema de tratamento por processo biológico, uma opção mais escolhida pelo seu baixo custo, 

eficiência e simplicidade (Lixo e Poluição,2011)7. Após o tratamento o líquido é destinado a 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ou despejado nos cursos de água.  

Porém, nem todos os aterros controlados fazem tratamento de seu líquido, como é o 

caso do Centro de Tratamento de Resíduo de Gericinó (CTR-Gericinó), onde é feito apenas 

seu armazenamento em uma lagoa, chamada de lagoa de chorume. E este é recirculado, 

incorporando-se a camada externa da cobertura e infiltrando se para dentro da célula. 

 

A água para o abastecimento humano é oriunda de águas superficiais que possuem 

como principal fonte de poluição o esgoto “in natura” e o percolado oriundo de vazadouro e 

aterros controlados. A fonte “in natura” é definida como fonte pontual, pois é possível 

identificar perfeitamente o local da descarga; fonte difusa é quando asfontes poluidoras estão 

dispersas no ambiente não sendo possível identifica-las.8 
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O aterro de Gramacho foi fechado em 2012 e transformado em uma usina de biogás no 

ano seguinte para produção de energia. O aterro de Gericinó, a partir de 2014 passou a receber 

apenas entulho de construção civil, permanecendo com a lagoa de chorume e caminhões 

fazendo recirculação deste pelo antigo aterro. 

Portanto, é fundamental que haja um monitoramento dos parâmetros de qualidade da 

água nos locais próximos aos aterros, com o objetivo de saber se o percolado captado 

consegue ser comportado no seu devido volume e identificar fontes pontuais. 

 

2 Objetivo 

Este estudo tem como objetivos: 

 Avaliar o impacto sobre a qualidade da água do Rio Sarapuí, na proximidade 

do aterro de Gericinó, por meio de análises físico químicas  

 Comparar os resultados com valores de referência preconizados pela 

Resolução CONAMA 357/2005 e com estudos relatados na literatura. 
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3 Contextualização do estudo 

Nesta seção serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no presente 

trabalho, como características referentes ao corpo d`água e à zona de estudo. 

3.1 Caracterizações da zona de interesse do estudo 

O presente estudo do Rio Sarapuí está localizado na Região Hidrográfica V (RH V) do 

estado do Rio de Janeiro, uma das regiões hidrográfica do Atlântico Sudeste. A área abrange 

parte dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé e 

Guapimirim. A Figura 01 representa a localização da Região Hidrográfica V em relação ao 

Estado do Rio de janeiro.9 

 

Figura 01- Mapa das Regiões Hidrográfica do estado do Rio de 

Janeiro.Fonte:http://pesca.iff.edu.br/pesquisa/gestao-dos-recursos-hidricos-2012_especializacao-em-educacao-

ambiental/RH02_Ciclo%20Hidrologico-2012-%20NOVO.pdf/@@preview_provider. 

 

Esta RH-05é a Baia de Guanabara, identificada pelo Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) ou por bacia hidrográfica da Baía de Guanabara (BHBG), com área aproximada de 

4.000km2engloba totalmente ou parcialmente 16 municípios, sendo os parcialmente incluídos 

os municípios de: Cachoeiras de Macacu, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, e 
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os municípios que se incluem totalmente são: Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita. São João de 

Meriti, Duque de Caxias, Guapimirim, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Magé.10 

Entre os municípios, a população total é de aproximadamente 11 milhões e 600 mil 

habitantes (CIDE,2009). Dentre os quais os principais como Rio de Janeiro, Niterói e São 

Gonçalo. Esta BHBG abriga o maior parque industrial do Estado, tendo um grau de 

complexidade alto, no ponto de vista ecológico e à sociedade que da vida a este espaço. Com 

coordenadas geográficas de latitude sul e longitude oeste de Greenwich adequada, a Baía de 

Guanabara ocupa uma área aproximada de 380 km2, incluindo superfícies de ilhas, ilhotas e 

pedras. Sua largura é de 28 km, entre a Foz dos rios São João de Meriti e Guapi-Macacau, e a 

maior extensão é de 38 km, entre a barra e a Foz do rio Magé. Esta barra possui 1500m de 

largura e está dividida entre os dois canais pela ilha de Cotunduba.11 

3.1.1 Bacia hidrográfica e Bacia do Rio Iguaçu/Sarapuí 

A água de precipitação é captada pelas bacias hidrográficas naturalmente, esta água é 

convergida para um único ponto de saída. A bacia é constituída de um conjunto de superfícies 

vertentes e rede de drenagem, que são formadas por cursos de água que se juntam no mesmo 

ponto até resultar em um leito único.12 

A bacia pode ser considerada um ente sistêmico onde são realizados os balanços de 

entrada e saída de água através do exutório. Permitindo assim, ser delineadas as bacias de sub-

bacias, que tem os sistemas hídricos sendo sua interconexão.12 

Este é o território onde se desenvolvem as atividades humanas. Todas as áreas 

urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação fazem parte da bacia hidrográfica. Entende-

se que, no seu exutório, estão representados todos os processos que fazem parte do seu 

sistema. E o que ocorreneste sistema é conseqüência das formas de ocupação do território e da 

forma de utilização das águas que foram convergidas até o exutório.12 

A bacia do rio Iguaçu-Sarapuí tem de 726km2referentes à área de drenagem, dos quais 

168km2 representam asub-bacia do Sarapuí, e contém todo o Município de Belford Roxo e 

parte dos Municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque 

de Caxias, que fazem parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, conforme mapa 

apresentado pela Figura 02. Esta bacia tem como limitação o Norte com a bacia do rio Paraíba 

do Sul, e ao sul com a bacia dos rios Pavuna/Meriti, a leste com a bacia dos rios Saracuruna e 
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Inhomirim/Estrela e a oeste com a bacia do rio Guandu e outros afluentes da baía de 

Sepetiba.9 

 

Figura 02 - Bacia da Baía de Guanabara e suas sub-bacias. Fonte: INEA 

O relevo desta Bacia se caracteriza principalmente por duas unidades: Serra do mar e a 

Baixada Fluminense onde se encontra um desnível de 1600m do Pico do Tinguá, o ponto mais 

alto. O clima é quente e úmido com estação chuvosa no verão, e temperatura média 22°C e 

precipitação média anual de1700mm. A vegetação ocorre no Norte e Nordeste, nas serras do 

Tinguá e de Madureira-Mendanha. Na primeira, um vasto trecho de Mata Atlântica encontra-

se bem preservado na Reserva Biológica Tinguá.11 

 A área florestada ocupa cerca de 20% da Bacia. Na parte central, um relevo de 

morrotes meias-laranjas é salteado de várzeas, cultivadas ou não, onde predomina atividades 

pecuárias em pastagens extensivas.11 

A área urbana da bacia se concentra na Baixada Fluminense. Aproximadamente 2,1 

milhões de pessoas vivem em baixíssimos níveis de qualidade de vida, famílias vivem em 

condições de indigência e mais da metade da população vivem com renda inferior a um 

salário mínimo. Precariedade nas condições de saneamento básico, saúde, educação e 
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infraestrutura. A coleta de lixo irregular ajuda estas condições precárias se agravarem, pois 

cobre 60% da bacia. O abastecimento de agua é de 51% e o esgoto sanitário atende apenas 

21% das residências. 9 

Na década de 90 cerca de 180 mil pessoas viviam na área inundável da bacia, onde as 

condições socioambientais eram as mais precárias. Pela precariedade da região citada acima, 

o lixo e esgoto das casas eram lançados nos canais e nos rios, agravando a qualidade e o 

escoamento das águas. Mesma situação ainda pode ser observada atualmente.9 

Quanto à atividade potencialmente poluidora, das 155 empresas consideradas 

prioritárias para o controle pela antiga FEEMA, concentram-se na área da bacia do 

Iguaçu/Sarapuí, dentre outras, as seguintes: Acesita Sandvik; Açúcar Pérola Indústria e 

Comércio Ltda; AtlanticIndal de Conservas S/A; Bayer do Brasil S/A; Bergitex Indústria 

Têxtil Ltda; Casas Sendas Comércio e Indústria S/A; Cia Progresso Indal - Fábrica Bangu; 

Marvin S/A; Nitriflex Indústria e Comércio S/A; Petrobras Distribuidora S/A; Petroflex 

Indústria e Comércio S/A; REDUC; Braspol; Briosol Indústria e Comércio; Cia Dinâmica de 

Refrigerantes; Ethyl Brasil Aditivos S/A; Frigorífico Santa Lúcia; Petrobras Terminais de 

Óleos; Philipe Martin Indústria e Comércio e Confecção Ltda; SadiaConcórdia S/A; IBF-

Indústria Brasileira de Filmes e aterro de Gericinó, ao lado do local de estudo.13 

3.1.2 Rio Sarapuí 

O rio Sarapuí nasce na serra de Bangu no município do Rio de janeiro, numa altitude 

de aproximadamente 900m. De sua origem a foz, no ponto de encontro com o rio Iguaçu, seu 

comprimento é de aproximadamente 36km2.O rio Sarapuí passou a pertencer à bacia do rio 

Iguaçu no início do século XX, por ocasião das primeiras grandes obras de saneamento na 

Baixada Fluminense, quando seus cursos (médio e inferior) foram retificados e sua foz 

desviada para o curso inferior do rio Iguaçu. Ambos os rios se apresentavam, anteriormente, 

bastante sinuosos. Tem como afluentes principais os rios Socorro, Dona Eugênia e da Prata, 

as valas Bom Pastor, Jardim Gláucia, Gaspar Ventura, dos Teles, Bananal, os canais do Peri 

Peri e do Rocha e o Valão Coletor Jardim Gramacho. Juntamente com o Rio Iguaçu, forma a 

Bacia Hidrográfica Iguaçu/Sarapuí.11 
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3.2 Chorume 

O chorume é oriundo de lixo domiciliar, que se decompõem quimicamente e micro 

biologicamente, ocasionando em uma solução escura, alta carga orgânica e tóxica. 

 O lixo possui uma dada quantidade de água, que com a ajuda das chuvas percorre os 

lixões e aterros sanitários, dissolvendo substâncias onde passa e formando um líquido 

muito poluente, este é o chamado chorume ou percolado, sua cor é escura e apresenta forte 

odor, sua composição química é muito variável pois depende de fatores climáticos, 

destacando-se a quantidade de chuva, temperatura e elementos químicos dos resíduos que 

estão próximos aos líquidos e por eles são arrastados, por isso também é chamado de 

lixiviado.14 

O chorume é composto de quatro frações principais: matéria orgânica, compostos 

orgânicos, macros componentes inorgânicos [dentre os quais se destacam Cálcio (Ca2+), 

Magnésio (Mg2+), Sódio (Na+), Amônio (NH4
+), Ferro (Fe), Manganês (Mn2+), Cloreto 

(Cl-), Sulfato (SO2-), e bicarbonato (HCO-)] e metais tóxicos [exemplo: Cádmio(Cd2+), 

Cromo (Cr+3), Chumbo (Pb+2), Níquel(Ni2+)e Zinco (Zn2+)]. Os principais íons encontrados 

no chorume e suas possíveis fontes são apresentados na Tabela 01.15 

Tabela 01: Origens dos íons encontrados no chorume. 

Íons ORIGENS 

Na+, K+, Mg2+, Ca2+ Material orgânico, entulho de construção casca de ovo 

PO3
-4, NO3

-, CO3
-2 Material orgânico  

Cu +2 Fe+2 Sn+2  Material eletrônicos, latas tampas de garras 

Hg+2, Mn+2 Pilha comum e alcalina, lâmpadas fluorescentes 

Ni+2, Cd+2, Pb+2 Baterias recarregáveis (celular, telefone sem fio 

automóveis) 

Al+3 Latas descantáveis, utensílios domésticos, cosméticos 

embalagens laminadas em geral 
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Cl-, Br-, Ag+ Tubo de PVC, negativos de filmes e raio-X 

As+3, Sb+3, Cr+3 Embalagens de tintas vernizes, solventes orgânicos 

Fonte: XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental. III039 caracterização 

do chorume do aterro sanitário de Bauru.16 

O contato do chorume com o solo (Figura 03) pode contaminar o lençol freático, 

trazendo como conseqüência a mortandade de peixes e demais organismos da fauna aquática, 

prejudicando a pesca.17  

 

Figura 03 - Chorume proveniente do lixo atingindo lençol freático. Fonte: 

http://www.residuossolidos.al.gov.br/sistemas/lixoes 

 

Devido às suas características, o chorume deve ser tratado antes de ser lançado no 

meio ambiente, evitando menores riscos de contaminação no solo, das águas subterrânea e 

superficiais, com sérias consequências para a saúde pública. Alguns métodos de tratamentos 

de chorume são:  

Tratamento biológico: através de lagoas de estabilização. 

Tratamento bioquímico: através de fito remediação. 

Tratamento de chorume: através de eletrólise assistida por fotocatálise.18 

Recirculação: uma técnica vinda de um estudo nos anos 60 sobre os movimentos dos líquidos 

através de sua incorporação na camada final de cobertura de aterro. Os primeiros registros de 
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recirculação de chorume em aterros ocorrem no fim na década de 70, com objetivo de 

promover uma aceleração dos processos aeróbicos e anaeróbicos dentro dos aterros. Na 

década de 90, as pesquisas sobre este método avançaram e desde então tem sido apontada 

com excelente técnica para acelerar o processo de degradação dos resíduos sólidos em 

aterros.19 

Segundo ANDRADE (2014) no que diz respeito à vantagem da recirculação,Pohland e 

Kim (1999) concluíram que isso promove um melhor contato entre substratos insolúveis, 

nutrientes e microrganismos, e ao mesmo tempo trata o lixiviado acelerando a degradação 

anaeróbica dos resíduos. 

No local de estudo utiliza-se o método de recirculação do chorume através de 

caminhões-pipa, com capacidade de 15m3, com regadores horizontais que irrigam as pistas. 

Isso contribui para redução das particulados na atmosfera, e causa a evaporação do chorume, 

diminuindo seu volume no aterro. 

Os parâmetros importantes para a caracterização do percolado são os mesmo para 

caracterização de água. 

3.5 Enquadramento do corpo d`água 

A resolução CONAMA 357 DE 2005, que substituiu a CONAMA 020 DE 1986 e é 

complementada pela resolução CONAMA 430/2011, “dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento”.20 

O enquadramento de um corpo d’água ocorre, não de acordo com suas condições 

atuais, mas sim de acordo com o objetivo de qualidade de água (classe) que deve ser 

alcançado para este corpo hídrico conforme seus usos preponderantes pretendidos. 

Os parâmetros de qualidade da água no Brasil são estabelecidos principalmente: 

pelaPortaria nº 2914 de 2011, que estabelece os padrões de potabilidade da água; pela 

Resolução CONAMA nº 357 de 2005, que, conforme discorrido, estabelece padrões de corpos 

d’água e de lançamentos; e pela Resolução CONAMA nº 430 de 2011, que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes e outros, complementando a resolução 

CONAMA nº 357/2005. 
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4 Parâmetros de qualidade  

Os parâmetros mostrados a seguir são de determinação rotineira em laboratório de 

análise de água. Estes parâmetros são diversos, e traduzem as suas principais características 

físicas e químicas. Os itens a seguir descrevem os principais parâmetros de forma sucinta, 

apresentando seu conceito, origem (natural ou antropogênica, isto é, causada pelo homem), 

sua importância sanitária e sua utilização. 1 

4.1 Parâmetros físicos 

4.1.1 Sólidos 

Sólido é toda matéria que permanece como resíduo após evaporar, secar ou calcinar a 

uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo, isto para saneamento. De uma maneira 

geral as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações 

de sólidos (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os métodos 

empregados são os gravimétricos, com exceção dos sólidos sedimentáveis, que tem como 

método mais o volumétrico. 21 

O esgoto doméstico é composto de água e sólidos, os quais são subdivididos em 

inorgânico e orgânico. A fração orgânica é representa por proteínas, gordura, substancias 

oriundas de atividades industriais e fenóis. As substancias inorgânicas constituem se de 

metais, sais e areia. As de natureza biológica proveniente dos seres vivos são bactérias, vírus, 

protozoários e fungos. 22 

Todas as partículas presentes em suspensão ou em solução são conhecidas como 

sólidos totais. Este engloba partículas sedimentáveis ou não e orgânicas ou minerais, que 

interferem na turbidez.23 

4.1.2Turbidez 

 Turbidez é a medida da dificuldade que um feixe de luz atravessa certa quantidade de 

água, conferindo uma aparência turva à mesma. A medição é feita com turbidímetro ou 

nefelômetro, que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra, com o 

de um feixe de igual intensidade, ao passar por uma suspensão padrão. Quanto maior o 

espalhamento, maior será a turbidez. 21 
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Os valores são expressos, normalmente, em Unidade Nefelométrica de Turbidez 

(UNT). 

As causas de turbidez na água são: sólidos em suspensão, finamente divididos. Pode 

ser provocado também por matéria orgânica, plâncton, algas e muitas outras substancias como 

zinco, ferro, manganês e areia resultantes do processo natural de erosão ou de despejos 

domésticos e industriais.24 

A turbidez além de reduzir a penetração da luz solar na água prejudicando a 

fotossíntese das algas e plantas aquáticas, pode recobrir os ovos dos peixes e os invertebrados 

benticos.Os sedimentos em suspensão podem carrear nutrientes e pesticidas, interferindo na 

alimentação dos peixes. 21 

4.1.3Condutividade 

A condutância, G, é definida como a capacidade que tem certas soluções de conduzir 

corrente elétrica, devido a presença de íons em solução. A condutância corresponde ao 

inverso da resistência, R, da solução. 

A determinação experimental da condutividade molar não é realizada por medidas 

diretas, mas por um processo que envolve a determinação da resistência elétrica da solução 

entre dois eletrodos sob condições padronizadas. Isto é feito usando circuito que possui: (i) 

fonte de corrente alternada com frequência fixa para impedir a polarização da solução junto 

aos eletrodos, (ii) ponte Wheatstone, Figura 04, onde um dos resistores, R, é substituído por 

uma célula de condutividade, que é constituída por um par de elétrodos de platina envolto por 

uma camisa de plástico ou vidro insolúvel.25 

 

Figura 4 - Circuito com ponte de Wheatstone. Fonte: 

http://www.mspc.eng.br/elemag/celetr0250.shtml 
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4.2 Parâmetros químicos 

4.2.1 Alcalinidade total 

 Define se alcalinidade a capacidade de reagir com um ácido forte até determinado pH.  

A alcalinidade das águas não representa risco à saúde pública mas provoca alteração 

no paladar. Esta não constitui o padrão de potabilidade, ficando o valor de pH responsável por 

este efeito. Também não é padrão de emissão de esgoto e de classificação de águas naturais, a 

importância deste parâmetro é o controle de processos unitários em estações de tratamento de 

água. Uma das etapas de tratamento de fundamental importância deste parâmetro é a de 

floculação por varredura, onde o coagulante reage com a alcalinidade da água formando 

hidróxidos metálicos insolúveis (de alumínio ou de ferro, depende do coagulante) que 

arrastam partículas coloidais em seus percursos de sedimentação.26 

No campo de tratamento de esgoto usa-se digestão anaeróbico de lodos. Nestes digestores, 

tem a alcalinidade de bicarbonato elevada para produzir efeito tampão que impeça a queda 

brusca de pH em caso de desequilíbrio. Com o desenvolvimento de reatores anaeróbicos, este 

conceito evoluiu no sentido de que a alcalinidade é uma condição de segurança e não 

indispensável.26 

4.2.2 Potencial Hidrogênionico 

 O pH é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez ou alcalinidade de uma 

dada solução através da medição de potencial do eletrodo de vidro. 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais tem influência direta 

devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é 

muito importante, dependendo das condições de pH isto pode contribuir para a precipitação 

de elementos químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos 

sobre as solubilidades de nutrientes. Logo, as restrições de faixas de pH são estabelecidas para 

as diversas classes de águas naturais.26 

No tratamento físico-químico de efluentes industriais, muitos são os exemplos de 

reações dependentes do pH: a precipitação química de metais pesados ocorre em pH elevado; 

a oxidação química de cianeto ocorre em pH elevado; a redução do cromo hexavalente à 

forma trivalente ocorre em pH baixo; a oxidação química de fenóis em pH baixo; a quebra de 

emulsões oleosas mediante acidificação; o arraste de amônia convertida à forma gasosa se dá 
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mediante elevação de pH, etc. Desta forma, o pH é um parâmetro importante no controle dos 

processos físico-químicos de tratamento de efluentes industriais. 26 

4.2.3 Nitrogênio amoniacal 

O esgoto sanitário é a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico, devido 

as proteínas e amoniacal, devido à hidrolise sofrida pela ureia na água. Alguns efluentes 

industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio amoniacal, como algumas 

industriais químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de conservas alimentícias, 

matadouros, frigorífero e curtumes. A Figura 05 a seguir ilustra o ciclo no Nitrogênio na 

natureza.27 

 

Figura 05 -Ciclo do nitrogênio.  

Fonte:http://slideplayer.com.br/slide/1642942/ 

 

Na Figura 05 acima vemos que o nitrogênio orgânico que faz parte do tecido de uma 

planta pode estar incorporado em tecidos animais pelo processo de nutrição destes. A morte, 

seguida da decomposição, de animais e vegetais e as transformações sofridas pelos compostos 

orgânicos no esgoto, levam a formação do nitrogênio amoniacal nas águas, na forma de 
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amônia gasosa (NH3) ou do íon amônio (NH4
+). Nas águas tem o processo de oxidação 

biológica sofrida pela amônia, que é convertida em nitrito (NO2
-), e posteriormente a nitrato 

(NO3
-), este processo é o de nitrificação. Este processo ocorre apenas em meio aeróbico, pois 

não existem bactérias anaeróbicas nitrificadas. O processo inverso é a redução do nitrato a 

nitrito e posteriormente a nitrogênio gasoso (N2).
27 

O nitrogênio pode ser encontrado na natureza na forma orgânica, amoniacal, que são 

as formas reduzidas e, nitrito e nitrato sendo as formas oxidadas. Pode-se associar a idade da 

poluição com as formas de nitrogênio detectado, ou seja, se as análises mostrarem a 

predominância das formas reduzidas significa que o foco da poluição se encontra próximo; se 

prevalecer nitrito e nitrato significa que as descargas se encontram distantes. 27 

Processos biológicos são sustentados por nitrogênio. Estes são tidos como macro 

nutrientes pois, depois do carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade 

pelas células vivas. Quando são descarregados nas águas junto com fósforo e outro nutriente 

presentes, tornam o meio mais fértil e possibilitam o crescimento em maior extensão dos seres 

vivos que os utilizam, especialmente as algas, o que é chamado de eutrofização.27 

Logo, a presença de nitrogênio amoniacal é relevante, introduzindo um caráter tóxico 

ao chorume (tóxico para peixes). A amônia, por sua solubilidade e altas concentrações é um 

importante traçador da contaminação do chorume e de esgoto doméstico nos corpos hídricos. 

O aumento da taxa de recirculação do chorume é responsável pelo aumento da concentração 

da amônia.28 

 

4.2.4 Demanda química de oxigênio 

A demanda química de oxigênio (DQO) determina a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica oxidável presente em uma amostra de água, ou 

esgoto ou matéria equivalente.29 

Na DQO a matéria orgânica (M.O.) é convertida com ajuda do agente oxidante em 

CO2 e H2O. Além da oxidação do Carbono, o Nitrogênio também pode reagir formando NH3 

ou NO3
-. De uma forma geral pode-se escrever o processo segundo a reação 1, sem esta 

balanceada. 29 
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M.O. + O2  CO2 + H2O + HNO3(NH4
+)reação 1 

Na DQO, na maioria das vezes a matéria orgânica é oxidada, independentemente de 

ser ou não degradada biologicamente. Logo, os resultados da DQO são sempre maiores que o 

da DBO (Demanda Biológica de oxigênio), a diferença aumenta quando a matéria resistente a 

degradação biológica aumenta. 29 

 Este é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de esgotos sanitários, 

efluentes industriais e seus tratamentos. A DQO é muito útil quando utilizada conjuntamente 

com a Demanda Biológica de oxigênio (DBO), onde se observa a biodegradabilidade de 

despejos. Como na DBO mede-se a fração biodegradável, quanto mais este valor se aproximar 

da DQO, significa que mais biodegradável será o efluente. 30 

Um efluente é considerado facilmente biodegradavel quando a relação DQO/DBO é menor 

que 2,5. Quando esta relação está entre 2,5 e 5,0 o efluente exigirá mais cuidados na escolha 

do processo biológico, e por fim, quando a relação é maior que 5,0 o processo biológico tem 

poucas chances de ocorrer, sendo necessário recorrer a oxidação química ou aos que incluem 

processos físicos como um processo alternativo. 31 

Vários agentes oxidantes têm sido usados para mediar a DQO da água e seu grau de 

poluição. Os agentes oxidantes mais usados são dicromato de potássio em meio ácido, 

permanganato de potássio em meio ácido e básico.29 

 

4.2.4 Oxigênio dissolvido (O.D) 

Dados da concentração de oxigênio dissolvido nas águas representam uma informação 

básica. A estrutura e o funcionamento de qualquer ecossistema mudam completamente 

quando passa de uma fase oxigenada a uma desoxigenada e vice-versa. 32 

Em condições anóxica (ausência de oxigênio), a biota se limita a comunidades de 

microrganismos, que substituem o oxigênio por outros oxidantes, como NO3
-, Fe3+, Mn4+, 

SO4
- e CO2.

32 

A fotossíntese de algas ocorre em maior extensão em águas poluídas ou, melhor 

dizendo, em águas eutrofizadas, onde a decomposição dos compostos orgânicos lançados 
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levou a liberação de sais minerais no meio, especiais os de nitrogênio e fosforo que são 

utilizados como nutrientes pelas algas.33 

A importância na determinação do oxigênio dissolvido se deve a este ser o elemento 

principal dos microrganismos aeróbicos nas águas e outros seres vivos, em especial os peixes, 

onde a maioria das espécies não resiste a concentrações inferior de 4,0 mg/L. 33 

2.4.7 Dureza total 

Originalmente, a dureza da água era entendida como uma medida da capacidade da 

água precipitar sabão.  Sabão é precipitado principalmente pelos íons presentes do cálcio e do 

magnésio.  Outros cátions polivalentes podem também precipitar sabão, mas eles 

frequentemente se apresentam em formas complexas, muitas vezes com constituintes 

orgânicos, e o seu papel na dureza da água pode ser mínimo e difícil de definir. Em 

conformidade com a prática atual, dureza total é definida como a soma das concentrações de 

cálcio e de magnésio, ambos expressados como carbonato de cálcio, em miligramas por 

litro.34 

A principal fonte de dureza nas águas é a sua passagem pelo solo (dissolução da rocha 

calcária pelo gás carbônico da água), desta forma, é muito mais frequente encontrar-se águas 

subterrâneas com dureza elevada do que as águas superficiais. A poluição das águas 

superficiais devido à atividade industrial é pouco significativa com relação à dureza, embora 

os compostos que a produzem sejam normalmente utilizados nas fábricas. As águas tratadas 

em estações convencionais apresentam dureza geralmente um pouco superior à das águas 

brutas devido ao uso da cal hidratada. A cal reage com o sulfato de alumínio, formando 

sulfato de cálcio. Mas as dosagens são relativamente pequenas em relação aos níveis de 

dureza necessários para implicar em problemas para os usos da água tratada. 26 

2.4.5 Cloreto 

Nas águas subterrâneas o ânion cloreto (Cl-) se apresente através de solos e rochas. 

Nas águas superficiais são fontes importantes as descargas de esgoto sanitários e efluentes 

industriais. Os efluentes que apresentam concentrações de cloreto elevada são, industrias de 

petróleo, algumas industriais farmacêuticas e curtumes.35 

Para água de abastecimento público, a concentração de cloreto constitui um padrão de 

potabilidade, segundo Portaria 2914 do Ministério da Saúde de 2011. O cloreto provoca sabor 

“salgado” na água, este se refere à forma de cloreto de sódio, que entra no padrão potabilidade 



49 
 

e cloreto de cálcio. O ânion também interfere na determinação de DQO, no método de DQO 

por digestão é adicionada sulfato de mercúrio para atenuar isto. Logo, análises de DQO em 

água do mar não apresentam resultados confiáveis. 35 

Antigamente utilizava-se cloreto como traçador, indicador de contaminação por esgoto 

sanitário, associava-se a elevação do nível de cloreto em rio com lançamento de esgotos 

sanitários. Hoje, o teste coliforme fecal é mais preciso para esta função. 35 
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5 Metodologia  

5.1 Área de estudo 

Dentre os municípios e seus respectivos bairros, que abrangem a extensão do rio 

Sarapuí, este estudo foi realizado no bairro de Bangu, onde um pequeno trecho do rio Sarapuí 

está paralalelo ao Centro de Tratamento de Resíduo Gericinó (CTR-Gericinó), que hoje está 

desativado recebendo somente resíduo de construção civil. Este aterro possui uma área de 

355.000 m2. Começou a funcionar em 1988, mas só em 2002 houve monitoramento 

ambiental. Em 2004, Cesar Maia, o Prefeito na época, criou o sub-bairroGericinó, na época 

com 14 mil pessoas que formavam a população carcerária, um lixão, e um campo de 

treinamento do Exército Brasileiro.
36 

A disposição dos resíduos sólidos urbanos era realizada, a margem do rio Sarapuí no 

Aterro de Gericinó (Figura 06). Esse aterro é rodeado por três rios, o Sardinha, Sarapuí e 

Cabral. O estudo foi destinado ao rio Sarapuí, que tem sua vertente na serra de Bangu, passa 

pelos municípios de Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis, até chegar à sua foz, no rio Iguaçu, 

juntos eles desaguam na Baía na Guanabara como mostra a Figura 07 que está abaixo da 

Figura 06. A Tabela 02 indica os pontos de coleta mostrados na Figura 06. 

 

Tabela 2: Identificação dos pontos de coleta. 

Nome do rio Pontos de coleta a montante Ponto de coleta a jusante 

Cabral AS-01 AS-02,AS-03 e AS-04 

Sarapuí AS-05 AS-06 

Sardinha AS-07  
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Figura 06 - Centro de tratamento de resíduos de Gericinó (CTR – Gericinó). Fonte: adaptado da 

empresa Qualylab análises ambientais Ltda
. 

Figura 07 - O encontro dos rios Iguaçu e Sarapuí e seu desaguamento na Baía de Guanabara. Fonte: 

Própria 
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5.2 Amostragem 

A amostragem seguiu a norma da ABNT NBR 9898 “Preservação e técnicas de 

amostragem de efluente líquidos e corpos receptores para parâmetros físicos e químicos”, que 

auxilia na organização da coleta, transporte de material e armazenamento de efluente.37 

Tabela 3:  Data das coletas e suas respectivas temperaturas. 

Coleta Data 

Temperatura (°C) 

Primeira 28/10/2015 32 

Segunda 25/01/2016 34 

Terceira  25/04/2016 31 

 

Com a ajuda de uma corda, lançou-se um balde no Rio Sarapuí e este foi rinsado três 

vezes até coletar o efluente e o armazenar em recipiente apropriado, que é polietileno, vidro 

borossilicato ou vidro borossilicatoambâr, depende do parâmetro que se desejar analisar. As 

condições de armazenamento também foram atendidas, como as de pH e prazo para as 

análises serem feitas.Separou-se dois frascos de borossilicato, um com ácido sulfúrico para 

deixar o pH até menor que 2 e outro com ácido nítrico também para deixar o pH até menor 

que 2. O primeiro era para determinação de DQO e nitrogênio amoniacal e o segundo para 

dureza total.Os frascos foram abertos nos locais de coletas e após, efetuação das coletas foram 

tampados e acondicionados em caixa de isopor, devidamente identificados, foram 

transportados até o Laboratório da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 

 Ambos tiveram que permanecer refrigerados a 4°C. Levou-se também um galão de 

polietileno com capacidade de 5 litros e este volume foi todo preenchido. Para determinação 

de Oxigênio dissolvido utilizou-se tubos de DBO que foram limpos com solução sulfocromica 

e auto clavados, para sua limpeza e esterilização. Como preservastes adicionou-se sulfato 

manganoso e iodeto-azida após a coleta, para capturar todo o possível oxigênio presente na 

amostra, como solicita a metodologia. 
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Ao chegar no laboratório COMLURB foram analisados pH, nitrogênio amoniacal, 

turbidez, condutividade e OD. O ensaio da DQO foi analisado no dia seguinte no Laboratório 

de Tratamento de reuso de efluentes da UFRJ – LABTARE. 

As amostras de água para este estudo foram coletadas em dois pontos identificados na 

CTR, conforme as Figuras 08 e 09. 

 

Figura 08 - Ponto de coleta à montante, águas superficiais (AS-5) Fonte: Própria. 

 

Figura 09 - Ponto de coleta à jusante, águas superficiais (AS-06). Fonte: Própria. 
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5.3. Os parâmetros selecionados 

Dentre os parâmetros de qualidade importantes, foram selecionados a alcalinidade 

total, pH nitrogênio amoniacal, demanda química de oxigênio, oxigênio dissolvido, turbidez, 

condutividade, sólidos, dureza total e cloreto, realizados de forma rotineira na COMLURB. 

5.3.1 Alcalinidade total – Método titulométrico 

Adicionou-se 50 mL da amostra em um erlenmeyer e quatro gotas do indicador misto 

vermelho de metila mais verde de bromocresol. Titulou-se com solução padronizada de ácido 

sulfúrico 0,02 mol.L-1 até a mudança da cor azul para salmão e anoutou-se o volume gasto. 

Este processo foi feito em triplicata e o resultado veio da fórmula final abaixo. 

CaCO3 mg.L-1: VH2SO4. NH2SO4.50.000/ Vamostra 

V H2SO4 =Volume gasto de ácido sulfúrico 

NH2SO4= Normalização do ácido sulfúrico 

V amostra= Volume da amostra 38
 

O indicador misto foi usado porque a faixa de pH da amostra é entre 5,5 e 7.6, não 

tendo alcalinidade por fenolftaleína, que seria para pH entre de 8,3 a 9,8. As utilizações de 

indicadores mistos permitem uma melhor visualização do ponto de viragem.37 

5.3.2 pH 

A amostra em temperatura ambiente foi submetida a medida direta com phmetro 

microprocessado de bancada – modelo PH3BW - marca Bel, calibrado com solução pH=4,00 

e pH= 6,86 como orienta o manual.  

5.3.3 Nitrogênio amoniacal 

Tomaram-se 200 mL da amostra em balão de Kjeldahl de 800mL. Adicionou-se 

solução tampão fosfato para manter o pH 7,4 durante a destilação, quando necessário a 

amostra foi neutralizada até pH 7,0. Diluiu-se à 400 mL com água destilada. Recolheu-se 200 

mL em um Erlenmeyer de 500 mL com 50 mL de solução indicadora de ácido bórico. Este 

processo foi feito em triplicado e com um teste em branco com todos os reagentes utilizados. 

O destilado foi titulado com ácido sulfúrico padronizado até a viragem do indicador. 

Miligramas por litro de Nitrogênio amoniacal: (a-b).0, 28.1000/c 



49 
 

A =mL de H2SO4 0,02 mol.L-1 gasto na titulação  

B =mL deH2SO4 0,02 mol.L-1gasto na titulação do branco 

C =mL da amostra. 39 

 

5.3.4 DQO 

Filtrou-se a amostra e adicionou-se 2,00mLem tubo de DQO. Para DQO alta adicionou-se 

2,00 mL de dicromato de potássio 1000 mg.L-1e 2,00 mL do catalisador ácido sulfúrico com 

sulfato de prata. Para DQO baixa adicionaram-se as mesmas quantidades, mas a concentração 

de dicromato de potássio é de 100 mg.L-1. Foi feito teste branco para DQO alta e DQO baixa 

e cada análise seguiu em triplicata. Por duas horas a amostra foi digerida no DryBlock 

digestor para DQO TE-021 marca Tecnal, em temperatura de 150º C. Após ser esfriada, os 

tubos foram analisados pelo espectrofotômetro portátil pré-programado para análise de água e 

efluentes, DR 2800 da marca Hach. A Figura 10 está o digestor e do espectrofotômetro 

respectivamente.40 

 

Figura 10: Digestor DryBlock a esquerda e espectrofotômetro a direita. Fonte: própria 
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5.3.5 OD 

Em um frasco de DBO de 300 mL, limpo com solução sulfocromica e auto clavado, 

adicionou-se a amostra lentamente no frasco não deixando ter bolhas de ar ao ser tampado. 

Com auxílio de uma pipeta de 2,00mL, 2,00 mLde solução sulfato de manganoso (MnSO4) 

fechou-se o frasco e agitou-se para homogeneização da amostra. Adicionou-se 2,00 mL de 

solução alcalina de iodeto de azida, fechou-se o frasco e agitou-se para homogeneização da 

amostra, formando-se um precipitado. As amostras foram armazenadas em uma caixa de 

isopor e ao chegar no Laboratório de análises físico-química da COMLURB adicionou-se 

mais 2,00 mL de ácido sulfúrico concentrado, agitou-se e o precipitado foi todo solubilizado, 

adquirindo a amostra uma cor amarelada. Titulou-se sob constante agitação uma alíquota de 

200 mL até a cor amarelo palha, utilizando solução padrão de Tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 

0,02 mg.L-1. Com a adição do indicador amido (1,00mL), a titulação continuar até o 

desaparecimento da cor azul. As análises foram feitas em triplicatas. 

O volume de tiossulfato gasto na titulação é igual ao volume de oxigênio dissolvido na 

amostra em mg.L-1.34 

A Figura 11 mostra a diferença da análise de OD para a as coletas de janeiro e de abril 

respectivamente. 

Figura 11: Análise de OD mês de janeiro a esquerda e mês de abril a direita. 

5.3.6Turbidez 

Em temperatura ambiente as amostras foram submetidas a análise no turbidímetro de 

bancada 0 a 1000 UNT da marca Tecnopon TB-1000. Primeiramente os padrões de 0,1UNT, 

1 UNT, 10UNT, 100 UNT e 1000 UNT foram medidos e após inseriu-se a amostra. 

A Figura 12 está a aparelhagem utilizada. 
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Figura12 -Turbidímetro de bancada. Fonte: https://www.shoppingdolaboratorio.com.br/p-968777-

Turbid%C3%ADmetro%20de%20bancada%200%20a%201000%20NTU%20(TECNOPON%20TB-

1000) 

5.3.7Condutividade 

Com uma célula de platina calibrada com solução de KCl146,7 μS cm-1 a 25 ºCcomo 

orienta o manual, mediu-se as amostras a temperatura ambiente por medida direta no 

condutivímetro da marca Tecnopom modelo 820. 

5.3.8 Sólidos totais (ST) 

Lavou-se bem a cápsula de porcelana e a aqueceu à 100 ºC na mufla durante uma hora, 

esperou-se seu esfriamento dentro de um dessecador e pesou-se P1, em gramas. Agitou-se 

bastante o frasco para que a amostra se homogeneizasse e mediu-se 100mL em uma proveta 

graduada introduzindo essa quantidade na cápsula. Lavou-se o cilindro com água destila para 

que todos os sólidos fossem arrastados para a cápsula. Em banho maria evaporou-se até a 

secura e colocou-se a cápsula com o resíduo na estufa à 105ºC até a secagem completa. 

Esfriou-se no dessecador e pesou-se P2, em gramas. As análises foram feitas em triplicatas. 

(P2-P1).1000000/100 mL da amostra = mg.L-1 de sólidos totais. 39 
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5.3.9 Dureza total 

Adicionou-se 50 mL da amostra em um erlenmeyer de 500mL, seguido de 1,00mL de 

solução tampão amoniacal para que o pH fique na faixa de 10,0. Adicionou-se 0,25g do 

inibidor cianeto de potássio (KCN), que mascara interferentes como Estrôncio, Ferro e 

Manganês. Pesou-se 0,2g de indicador negro de eriocromo T. Titulou-se com solução de 

EDTA 0,01 mg.L-1 vagarosamente com continua agitação até que toda tonalidade vinho 

desaparecesse e permanecesse a cor azul. Adicionou-se as últimas gotas entre 3 a 5 segundos 

de intervalo. A análise foi feita em triplicada seguida de amostra do branco. 

Cálculo dureza (EDTA) em mg.L-1 do CaCO3 = (Va-Vb). 1000.C/Vamostra 

 

Onde C = mL CaCO3 equivalente a 1,00ml de titulante gasto na padronização 

 Va: Volume de EDTA gasto na titulação da amostra 

Vb: volume de EDTA gasto na titulação do branco. 34 

 

5.3.10 Cloreto 

Para este parâmetro utilizou-se o Método de Mohr. 

Adicionou-se 50 mL da amostra em um erlenmeyer de 250 mL. Ajustou-se o pH entre 

7 e 10 com soluções de hidróxido de sódio ou ácido sulfúrico. Adicionou-se 1,00 mL de 

cromato de potássio (K2CrO4). Titulou-se com solução de nitrato de potássio 0,0141 mol.L-1 

até aparecimento da cor avermelhada, o cromato de prata (Ag2CrO4). A análise foi realizada 

em triplicata seguida da amostra de branco.32 

Miligramas por litro de cloreto: (A-B). N.35,45/ ml da amostra 

A = ml do titulante gasto na amostra 

B = ml do titulante gasto no branco 

N = normalidade do titulante. 34 
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6.0 Resultados e discussões 

Os resultados dos parâmetros avaliados estão apresentados a seguir, juntamente com a 

discussão dos mesmos. 

Os resultados referentes ao mês de outubro de 2015 foram cedidos pela empresa 

Qualy-Lab que realizou a amostragem nos mesmos pontos indicados na seção anterior. 

6.1 Parâmetros físicos 

6.1.1 Turbidez 

Segundo a resolução CONAMA 357/05 o valor máximo permitido para este parâmetro 

é de 100 UNT. Os resultados obtidos (Figura 18) demonstram valores bem inferiores ao 

estabelecido. A turbidez se reflete na determinação de oxigênio dissolvido, porque dificultam 

a penetração de raios solares, prejudicando a fotossíntese. 1 

A relação obtida entre os níveis de turbidez e sólidos totais (soma de sólidos em 

suspensão e sólidos dissolvidos) discordam apenas nos valores a jusante (AS-06) para as 

coletas de outubro de 2015, visto que, obtiveram-se valores muito altos de ST na coleta de 

outubro (1306mg/L) e uma turbidez baixa (8,81 UNT) e na coleta de abril obteve-se um valor 

aproximado de ST (1317mg/L) comparado com o mês de outubro, e uma turbidez maior (18,7  

UNT). Estes resultados indicam, provavelmente, erros de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Turbidez observada nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a 

montante e AS-06- águas superficiais a jusante 
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6.1.2 Sólidos 

Os resultados obtidos demonstram que este parâmetro excedeu a Resolução 357/05 no 

ponto a jusante de todas as coletas (Figura 17), a exceção do mês de janeiro onde se tem 

período de chuva intenso podendo causar solubilização; mas ainda assim, os valores 

observados foram bem maiores comparados a um ambiente não impactado, como no estudo 

de PEREIRA (2013).41 

 

Figura 14 - Sólidos totais observados nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a montante 

e AS-06- águas superficiais a jusante. 

 

6.1.3 Condutividade 

Condutividade é a expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente 

elétrica. A resolução CONAMA 357/05 não cita nada a respeito deste parâmetro, mas sabe-se 

que isto indica a quantidade de sais existentes, portanto, representa uma medida indireta da 

concentração de poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 μs/cm indicam ambientes 

impactados. 30 

A Figura 13apresenta os resultados obtidos para este parâmetro, sem diferença 

significativa à montante e a jusante (medidas realizadas no laboratório da COMLURB). 

Entretanto, os valores apresentados neste estudo são, de modo geral, mais elevados que os 

apresentados na literatura para ambientes impactados, como no estudo de SANTOS et. al. 

(2006).42 
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Figura 15: Condutividade observados nas análises do rio Sarapuí.AS:05- água superficiais a montante 

e AS-06- águas superficiais a jusante. 

6.2 Parâmetros químicos 

6.2.1 Alcalinidade total 

Embora este parâmetro não apresente especificação na resolução CONAMA (2005) e 

não tenha significado sanitário para água potável, elevadas concentrações do mesmo confere 

um gosto amargo para a água. É importante no tratamento de esgoto, quando há evidencias de 

que a redução do pH pode afetar os microrganismos responsáveis pela depuração. Os valores 

obtidos neste estudo (Figura 16) são mais elevados quando comparados a dados da literatura 

(SANTOS,2006). No entanto, os valores obtidos, em função do pH observado, indicam que a 

alcalinidade se deve a presença predominante de bicarbonato. 1 
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Figura 16: Alcalinidade observada nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a montante e 

AS-06- águas superficiais a jusante. 

6.2.2 pH 

Todas as amostras analisadas apresentam valores de pH entre 5,5 e 7,60. O pH não 

possui implicação em termos de saúde pública, a menos que os valores sejam extremamente 

baixos ou elevados, causando irritação na pele e nos olhos. Um pH baixo apresenta a 

tendência de causar corrosão às tubulações e valores de pH elevados aumentam a 

possibilidade de incrustações.1 

De acordo com a CONAMA 357/2005 o pH deveria estar entre 6,5 a 8,5, o que não foi 

observado no resultado à montante e a jusante no mês de abril (Figura17). Estes valores têm 

características ácidas, mas não o suficiente para oxidar certos metais, como por exemplo, o 

cromo à sua forma hexavalente, que predomina em pH menor que 5,0 (COSTA,2010) onde é 

considerado tóxico.43 
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Figura 17: pH observado nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a montante e AS-06- 

águas superficiais a jusante. 

 

6.2.3 Nitrogênio amoniacal  

Além de constituir um risco para saúde humana, a amônia livre também é diretamente 

tóxica aos peixes, podendo conduzir a eutrofização, provocando o consumo de oxigênio 

dissolvido das águas ao ser oxidada biologicamente e são importantes para avaliar a 

quantidade de nitrogênio disponível para as atividades biológicas. 

Os resultados (Figura 18) mostram que em todos os pontos foram observados teores 

muito acima do permitido pelo padrão de qualidade da água CONAMA 357/05 que é de até 

3,70 mg/L para pH ≤ 7,5 e 2,0 mg/L de nitrogênio amoniacal para 7,5 ≤ pH ≤ 8,0. 

 Não foi possível fazer a análise para as outras espécies de nitrogênio que determinaria 

se o foco da poluição está próximo ou não. Os resultados referem-se a nitrogênio total 

kjeldahl (NTK), forma predominante nos esgotos domésticos, que engloba nitrogênio 

orgânico e o amoniacal. No estudo o pH apresentou valor menor que 8,0, indicando que 

amônia se encontra na forma ionizada (NH4
+) não sendo tóxica aos peixes, mas ainda 

podendo ser oxidada a nitrito e nitrato pelo oxigênio dissolvido. 44 
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Figura 18: Nitrogênio amoniacal observado nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a 

montante e AS-06- águas superficiais a jusante. 

A amônia pode não se encontrar na forma tóxica para os peixes, mas pelos níveis de 

oxigênio detectados não há mais nenhum peixe vivendo no rio, como foi mostrado na 

reportagem de Flavia Junqueira. O nível baixíssimo de oxigênio, até mesmo nulo em alguns 

casos, se deve ao seu gasto para oxidar a amônia a nitrito, e supostamente pelo consumo feito 

pelas bactérias aeróbicas, levando a degradação da matéria orgânica. Não foi possível fazer 

análise de DBO, sendo a suposição citada apenas provável.45 

6.2.4 DQO  

A DQO, de uma forma indireta, retrata o teor de matéria orgânica nos esgotos ou no 

corpo d’água, sendo, a DBO, uma indicação do potencial do consumo do oxigênio dissolvido. 

A DBO e DQO são os parâmetros de maior importância na caracterização do grau de poluição 

de um corpo d’água. 

Os dados referentes à coleta do mês de janeiro (Figura 19) podem estar em 

concentrações mais diluídas por se tratar de um período de chuvas contínuas. A carga 

orgânica à jusante praticamente permaneceu estável durante o período das coletas, enquanto 

no ponto à montante houve variações, o que indica se o esgoto doméstico ser o a fonte 

principal de descarga orgânica.   
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Não foi possível fazer ensaios de DBO pela carência de equipamento do laboratório. A 

relação entre a DQO e DBO nos mostraria se toda a carga orgânica presente no corpo da água 

é degradada pelos seres vivos lá existentes, através da depleção do oxigênio dissolvido.  

Em corpos d’água impactados, as bactérias aeróbicas não são capazes de 

metabolizarem a matéria orgânica em compostos simples e inertes, como H2O e CO2, pois o 

oxigênio é dissolvido é baixo, com isso estas morrem, e o teor de material orgânico aumenta 

se o despejo continuar.44 

 

Figura 19: DQO observada nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a montante e AS-06- 

águas superficiais a jusante 

6.2.5 O.D 

A Resolução CONAMA 357/05 estabelece os valores de oxigênio dissolvido não 

devem ser inferiores à 5 mg/L de O2, para garantia da qualidade da água.  

Os valores obtidos mostraram que os níveis de oxigênio dissolvidos são bem inferiores 

ao estabelecido, quando não totalmente ausente (Figura 20). Isto pode ser explicado de três 

modos: devido à alta carga orgânica do local de estudo, que consome oxigênio para a 

oxidação; a presença de amônia pode estar consumindo oxigênio no processo de nitrificação e 

a turbidez e a cor podem estar dificultando a penetração dos raios solares, influenciando a 

taxa de fotossíntese da vegetação submersa e das algas. 

Todos estes fatores levam a condições de anaerobiose, causando maus odores, pois, 

bactérias que vivem neste ambiente decompõem a matéria orgânica em compostos do tipo 

sulfeto de hidrogênio (H2S), amina e amônia. Então é preciso avaliar outros dados para 
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certificar-se que é exclusivamente por causa de um fator ou se todos eles estão influenciando 

no baixo nível de oxigênio obtido neste estudo.30 

 

Figura 20: Quantidade de oxigênio dissolvido observado nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água 

superficiais a montante e AS-06- águas superficiais a jusante 

 

6.2.6 Dureza total 

Os cátions mais frequentes associados à dureza são o Ca+2 e Mg+2. A dureza pode ser 

classificada como dureza carbonato (associada a HCO3
- e CO3

2-) e dureza não carbonato 

(associada a outros ânions, especialmente Cl- e SO-
4). Não há evidencias que a dureza cause 

problemas sanitários, mas em determinadas concentrações ela causa um sabor desagradável e 

pode ter efeitos laxativos, além de reduzir a formação de espuma, implicando num maior 

consumo de sabão. A dureza carbonato é sensível ao calor causando precipitação em 

temperaturas elevadas. Isto em abastecimento industrial pode levar a incrustação e causar 

explosão de caldeiras.1 

Os resultados mostram que as amostras de água em ambos os pontos apresentaram 

dureza moderada (entre 50 e 150 mg/L de CaCO3) (Figura 21). A resolução CONAMA 

357/05 não estabelece um limite para este parâmetro, mas os valores obtidos são superiores 

quando comparados ao estudo realizado por SANTOS et. al (2006) no Estado da Amazônia. 
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Figura 21 - Dureza total observada nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a montante e 

AS-06- águas superficiais a jusante. 

 

6.2.8 Cloreto 

Os níveis de cloreto obtidos neste estudo, de modo geral, são maiores à jusante (AS-

06) que à montante (AS-05). Os níveis inferiores apresentados no mês de janeiro se devem, 

provavelmente, a chuva intensa do período (Figura 22). 

A resolução CONAMA 375/05 estabelece o nível máximo de cloreto até 250mg/L. Os 

teores obtidos neste estudo, embora elevados, estão abaixo do estabelecido pela resolução.  

De acordo com a CETESB um nível elevado de cloreto está associado ao lançamento de 

esgoto sanitário no corpo d’água. 30 
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Figura 22 - Quantidade de cloreto observado nas análises do rio Sarapuí. AS:05- água superficiais a 

montante e AS-06- águas superficiais a jusante. 

Quando comparado ao estudo realizado por SANTOS et. al. (2006)42, cujo objetivo era 

conhecer o impacto provocado pelo aterro sanitário e o esgoto doméstico em águas 

superficiais dos rios adjacentes da Bacia de Tarumã-Açú (Manaus), pode-se observar 

(Tabela4, anexo 1) que:  

a) Os valores de pH são mais baixos no estudo feito por SANTOS et. al. (2006), devido 

as características naturais da Bacia Hidrográfica Amazônia. 

b) Os valores de condutividade elétrica são maiores nos pontos próximos ao despejo de 

esgoto doméstico no estudo feito por SANTOS et. al. (2006), enquanto no presente 

estudo a condutividade permanece praticamente constante em ambos os pontos, 

evidenciando muito íons em solução. 

c) Os valores de cloreto excederam somente o ponto a jusante (próximo ao esgoto), 

quando comparado aos valores encontrados nas águas naturais de Manaus, no entanto, 

estes valores são muito mais baixos quando comparado com este estudo, o que 

também impactou nos valores de condutividade elétrica. 

d) Os valores de nitrogênio amoniacal no estudo de SANTOS et. al. (2006) também são 

bem inferiores, mas em ambos os estudos se apresentaram em concentrações maiores 

nas coletas feitas próximo ao aterro. 
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e) Os valores de dureza total no estudo de SANTOS et. al. (2006) mostraram ser 

inferiores, mas em ambos os estudos se apresentaram em concentrações maiores nas 

coletas feitas próximo ao despejo de esgoto doméstico. 

f) Os valores obtidos de alcalinidade neste estudo superam os de SANTOS et. al. (2006) 

em uma ordem de no mínimo dezessete vezes, conferindo maior quantidade de ácidos 

fracos ao corpo d’água deste estudo. 

g) Para valores de turbidez, o estudo de SANTOS et. al. (2006) obteve níveis maiores, 

mas não apresentou valores de sólidos totais, ficando a comparação com este 

parâmetro inconclusiva. 

Comparado ao estudo realizado por SANTOS et. al. (2006), existe a indicação de que o 

ambiente estudado é mais impactado, o que é evidenciado pela maior condutividade.  

No estudo realizado por Almeida (2013)46, cujo objetivo era avaliar a qualidade da água 

superficial do Rio Juma próximo ao Lixão do Município de Apuí/AM, podemos observar que 

(Tabela 4, anexo 1): 

a) Os valores de pH para neste estudo encontram-se superiores. 

b) Os níveis de sólidos totais são extremamente superiores aos de PEREIRA (2013), 

evidenciando maior número de materiais dissolvidos, sendo estas matérias orgânicas, 

minerais e algumas inorgânicas em suspensão. 

c) A diferença de concentração de cloreto da ordem de 10 vezes maior é mais um indicio 

de ambiente impactado. O cloreto em águas naturais é devido a dissolução de 

minerais, mas quando se tem valores discrepantes pode ser proveniente de esgoto 

doméstico. 

d) Os níveis de oxigênio dissolvido obtido por PEREIRA (2013), juntamente com outros 

dados do IQA, corroboram para um ambiente não impactado. O que não é observado 

pelos níveis bem inferiores, quando não totalmente ausente do presente estudo. 

 

O que indica que o ambiente do estudo de PEREIRA (2013) não sofre influência do lixiviado 

do lixão, ao contrário do observado neste estudo. 
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Quando comparado ao estudo de ALMEIDA (2013) 46, realizado também no Rio Sarapui, 

com a área de estudo sendo no bairro de Gramacho, podemos observar que: 

a) Os valores de pH, OD e DQO (120,5 mg/L) se aproximam dos valores encontrados no 

bairro de Gericinó. 

b) Os valores de condutividade são bem inferiores ao deste, o que pode ser justificado 

pela baixa salinidade e pela quantidade de chumbo (0,0103 mg.L-1), que mesmo baixa 

apresenta uma concentração dez vezes maior que a recomendada pela Resolução 

CONAMA 357/2005. 

c) Os valores de turbidez estão acima dos obtidos neste estudo, o que pode reforçar a 

hipótese de erro nas análises deste parâmetro 
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Um monitoramento que também corrobora para a conclusão deste trabalho foi 

realizado pelo INEA. Este órgão faz freqüentemente o monitoramento da qualidade de água 

de cada Bacia Hidrográfica, e avaliou o rio Sarapuí sendo de uma categoria de ruim (Figura 

23), que é a pior qualidade das águas dentre as categorias do IQA. 

O IQA avalia parâmetros como, OD, turbidez, DBO, fosforo total, nitrato, pH, 

coliforme termo tolerantes, sólidos dissolvidos totais e temperatura. 

É importante lembrar que o INEA não informa seu ponto de coleta. Esses resultados 

podem ser de um ponto perto da área de estudo ou não, sendo assim, concluímos apenas que o 

rio Sarapuí é afetado por contaminantes em sua extensão. 

 

Figura 23 - Histórica de 2016 do Boletim de qualidade das águas da região hidrográfica V.  

Fonte: http://www.inea.rj.gov.br 47 

 

Os monitoramentos realizados pela extinta FEEMA, atual INEA e os dados obtidos 

neste estudo, e considerando os parâmetros estabelecidos pela resolução citada acima, 

mostram que este corpo hídrico se encontra fora dos padrões estabelecidos para classe 2, cujo 

água são destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; á recreação de contatos primários, tais como natação, 

mergulho, esquie aquático, conforme resolução CONAMA 274 de 2000; à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campo de esportes e lazer, com os quais o 

público pode vir e ter contato direto; a aquicultura e a atividade de pesca.20 
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A Tabela 5 abaixo apresenta os parâmetros em comum entre o VMP da CONAMA nº 

357/05 e os parâmetros deste estudo.  

Tabela 5: Média dos valores dos parâmetros medidos em comum aos VMP da resolução 

CONAMA 357/05. 

Parâmetros CONAMA nº 357/05 Média dos pontos a 

montante 

Média dos pontos a 

jusante 

Turbidez 100 NTU 12,44 NTU 15,96 NTU 

Sólidos totais 500 mg/L 357 mg/L 888,25 mg/L 

pH Entre 6,0 – 9,0 6,78 7,02 

Cloreto 250 mg/L 39,16 mg/L 53,98mg/L 

Oxigênio dissolvido 
 5,0mg/L 

 0,55 mg/L 0,30 mg/L 

Nitrogênio 

amoniacal 

3,7mg/L, para pH ≤ 

7,5; 2,0 mg/L, para 

7,5 < pH ≤ 8,0 

25,39 mg/L 35,29 mg/L 
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7.0 Conclusão 

O Rio Sarapuí, sofre influência antrópica ao longo de ser percurso, oriundo de esgoto 

doméstico. Estaria mais claro que é também oriundo do lixiviado se fossem realizadas outras 

análises, como teores de íons metálicos como (Chumbo, Alumínio, Níquel, Manganês, 

Mercúrio e Cádmio), e obtivéssemos níveis relativamente superiores a jusante do aterro 

comparado a níveis de outros pontos do rio. Para OLIVEIRA (2010) os resultados de metais 

pesados e variáveis físico-químicas (pH, condutividade elétrica, etc.) podem ter 

comportamento aleatório pelo comportamento do aterro se dever a diferentes estágios de 

decomposição dos resíduos. 48 

Entretanto, os resultados de condutividade elétrica corroboraram para um despertar de 

poluição. Ao seguir com as análises de Demanda Química de Oxigênio, Nitrogênio 

amoniacal, cloreto e oxigênio dissolvido não restaram dúvidas da influência do homem na 

qualidade da água no rio Sarapuí. 

Sendo assim, conclui-se que o rio sofre influência do esgoto doméstico e não se 

enquadra na resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe 2. 
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Tabela 4: Comparação dos valores médio dos parâmetros deste estudo com os estudos de SANTOS et. al. (2006) e PEREIRA (2013) e estudo de  

ALMEIDA (2013). 

Parâmetros pH OD 

(mg/L) 

ST 

(mg/L) 

Cloreto 

(mg/L) 

Nitrogênio 

amoniacal 

(mg/L) 

Condutividade 
(μS/cm) 

Turbidez 

(NTU) 

Alcalinidade 

total 

(mg/L) 

Dureza 

total 

(mg/L) 

CONAMA 357/05classe II 6,0 – 

9,0 

 5,00 500 250 pH≤ 7,5: 3,70; 

7,5 > pH≤ 8,2: 

2,00 

 100   

                                                                                                   ESTE ESTUDO 

Montante 6,78 0,55 357 39,16 25,39 399,10 12,44 131,74 
81,67 

Jusante 7,02 0,30 888,25 53,98 35,29 545,58 15,96 153,83 68,76 

                                                                                                   

SANTOS et al. (2006)42 
         

Montante S1 5,57 N.F N.F 13,00 9,83 70,00 63,67 2,43 10,30 

Jusante S2 6,17 N.F N.F 10,40 5,33 183,33 27,33 7,83 35,00 

                                                                                                   PEREIRA (2013)41 

Montante P1 5,99 6,34 15,00 3,55 N.F N.F 9,50 N.F N.F 

Jusante P2 5,97 6,32 18,50 4,35 N.F N.F 10,00 N.F N.F 

                                                                                                  ALMEIDA46 (2013) 

 7,04 0,26 113,00 4,39 N.F 7,83 46,5 N.F N.F 
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