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Resumo – A avaliação da contaminação de corpos hídricos por efluentes domésticos costuma ser 

feita a partir de parâmetros biológicos, porém estes não são parâmetros que indicam exclusivamente 

contaminação de origem humana. Assim, neste trabalho o parâmetro utilizado para fazer a avaliação 

é o teor de cafeína presente na água, uma vez que este é mais fiel ao objetivo do estudo. As 

amostras utilizadas nas análises são provenientes do Arroio Vila Kunz, que é altamente antropizado 

e localiza-se em um centro populacional de Novo Hamburgo. O resultado analítico confirma a 

teoria, uma vez que os dois pontos selecionados apresentaram alto índice de cafeína e o mais 

populoso obteve resultado superior quando comparado ao outro. 
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DETERMINATION OF CAFFEINE IN WATER SAMPLES FROM VILA 

KUNZ’S STREAM – NOVO HAMBURGO, RS, BRAZIL 

Abstract – The evaluation of hydric contamination by effluents usually made from biological 

parameters, but these are parameters that indicate not only contamination of human origin. In this 

work the parameter used to make the evaluation is the caffeine content in the water, since this is 

more true to the purpose of the study. The samples used in analyzes are from Vila Kunz’s Stream, 

who is highly anthropic and located in a population center of Novo Hamburgo. The analytical result 

confirms the theory, since the two selected points showed high caffeine and most populous 

achieved superior results when compared to the other. 
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INTRODUÇÃO 

A ocupação das bacias hidrográficas e o uso da água alteram as características físico-químicas 

e ambientais dos corpos d’água, margens e seu entorno (VARGAS e JÚNIOR, 2012). Devido ao 

seu intenso uso, cresce a necessidade de monitoramento de sua qualidade (RODRIGUES et al., 

2008). Uma das ferramentas comumente usadas no monitoramento são as análises físico-químicas e 

microbiológicas.  
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A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos possui o maior parque industrial do sul do país, sendo 

considerada uma das bacias mais poluídas do Brasil (SPILKI e TUNDISI, 2010). Novo Hamburgo 

possui uma ampla gama de recursos hídricos, contribuintes da Bacia do Rio dos Sinos. Praticamente 

todas as sub-bacias do município encontram-se impactadas, principalmente pelo lançamento de 

esgotos domésticos sem tratamento, visto que o percentual de tratamento atinge apenas 2% da 

população. 

Neste contexto, a presença de esgotos domésticos em ambientes aquáticos geralmente é 

avaliada através de parâmetros biológicos (coliformes termotolerantes) e alguns parâmetros físico-

químicos (tais como oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio). Embora os coliformes 

termotolerantes sejam utilizados para avaliação dos níveis de poluição do ecossistema aquático por 

efluentes domésticos, este marcador não representa uma fonte de poluição exclusivamente humana 

(SAUVÉ et al., 2012). A determinação de marcadores exclusivos de contaminação humana pode ser 

útil para estabelecer as fontes de poluição e controlá-las.  

Indicadores químicos aumentam a exatidão no rastreamento e consomem menos tempo para a 

preparação e análise de amostras, em comparação com os métodos microbiológicos convencionais 

(KURISSERY et al, 2012). Dentre os indicadores químicos emergentes, destaca-se a cafeína.  Esta 

é uma das substâncias mais consumidas no mundo e pode ser encontrada em diversos produtos 

alimentícios (café, chá, refrigerante etc) e em medicamentos (SIEGENER e CHEN, 2002). Este 

composto apresenta meia vida estimada entre 120 e 240 dias, alta solubilidade, baixo coeficiente de 

partição e baixa volatilidade, constituindo-se, desta forma, como um marcador estável, diretamente 

relacionado à atividades humanas, visto que somente os seres humanos a consomem (SAUVÉ et al., 

2012).  

O presente trabalho tem por objetivo analisar o teor de cafeína e correlacioná-lo com outros 

indicadores de poluição, em amostras de água provenientes de um arroio no município de Novo 

Hamburgo - RS.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de estudo 

O arroio Vila Kunz está inserido na área urbana do município de Novo Hamburgo e possui 

uma extensão de aproximadamente 5 km. Tem sua nascente na ARIE Parque Municipal Henrique 

Luís Roessler (Parcão), com seu leito atravessando o perímetro urbano.  No seu trecho superior, 

dentro do Parcão, as águas são relativamente límpidas, protegidas pela mata ciliar. Entretanto, ainda 

na área do Parque, aparecem pontos de degradação com presença de lixo e águas fétidas.  

Coleta de amostra 

Coletou-se amostra de dois pontos: ponto 1 (29°41’48” S e 51º6’5” O), na divisa da ARIE 
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Parque Municipal Henrique Luís Roessler com a Rua Francisco Manoel da Silva (Figura 1A) e 

ponto 2 (29°41’2” S e 51°6’43” O), cerca de 2 km à jusante, no perímetro urbano (Figura 1B).  

Figura 1: A- Local de coleta na divisa com ARIE. B- 2 km à jusante do Ponto A. 

Foram coletadas amostras de água para análises físico-químicas dos pontos 1 e 2. A 

amostragem foi realizada conforme a ABNT NBR 9898:1987. As amostras foram identificadas e 

acondicionadas em caixa térmica durante o transporte e encaminhadas para laboratório.  

Determinações: As determinações de Oxigênio Dissolvido (OD) foram realizadas 

utilizando-se a metodologia de Winkler/Azida e as de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), a 

técnica de Manometria, conforme APHA, 2005.  Já as determinações microbiológicas para 

coliformes fecais e totais foram realizadas com uso da técnica de substrato enzimático Colilert
®
. 

Para a determinação de cafeína, foram realizadas três extrações em diclorometano, seguido por 

concentração, ressuspensão em metanol, concentração e ressuspensão em fase móvel (90:10 v/v, 

tampão fosfato pH 2,3 e acetonitrila). Após a extração, as amostras foram injetadas no sistema 

CLAE-DAD, onde os cromatogramas foram monitorados em 272 nm, com tempo de corrida total 

de 12 minutos e tempo de eluição da cafeína de aproximadamente 9 minutos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As áreas dos picos obtidos para cafeína nas amostras foram: ponto 1 com 17.075.152 e ponto 

2 com 19.207.044. Com estes valores foram calculadas as concentrações de cafeína, tendo como 

base a equação obtida a partir de sua curva de calibração (y=227336x-2285,4 e R²=1). As 

concentrações foram estimadas em ng mL
-1

. O resultado da concentração para ponto 1 foi de 75,11 

ng mL
-1

 e para ponto 2 foi de 84,49 ng mL
-1 

(Figura 2). 
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Figura 2: concentração de cafeína nas amostras. 

Os valores encontrados para cafeína indicam elevada influência antrópica no corpo receptor, 

com um aumento na contribuição entre ponto 1 e ponto 2. Comparando-se estes valores com outros 

estudos realizados no Brasil e exterior (Tabela 1), observa-se que o recurso hídrico já se encontra 

bastante degradado. A maioria dos estudos sobre cafeína em ecossistemas aquáticos são realizados 

em países como Estados Unidos e outros países da Europa (KURISSERY et al.,2012), existe ainda 

uma grande lacuna de dados sobre detecção de cafeína aplicado aos ecossistemas brasileiros.  

Ferreira (2005), ao monitorar os valores de cafeína em bacias no Rio de Janeiro, detectou valores 

variando entre 134 e 357 ng mL
-1

. Froehner et al. (2010) analisando a qualidade das águas do Rio 

Barigui, localizado na região metropolitana de Curitiba, encontraram valores de cafeína que 

variaram desde níveis inferiores ao limite de detecção do método utilizado até 533,5 ng mL
-1

.
 

Os trabalhos supracitados mostram valores extremamente diversos e bastante elevados para os 

ambientes aquáticos do Brasil. Comparando-se com outros países, em contrapartida, Gardinali e 

Zhao (2002) analisaram 14 amostras de água ao longo da bacia do Rio Miami, incluindo ambientes 

lóticos, estuarinos e salinos, as concentrações de cafeína variaram de 0 à 41,2 ng mL
-1

, sendo que os 

maiores valores foram detectados nos ambientes lóticos e estuarinos. Os resultados das demais 

análises físico-químicas e microbiológicas realizadas são apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 1: comparativo entre os resultados para cafeína obtidos com outros estudos. 

 

 Conc. cafeína (ng mL
-1

) Referência 

Ponto 1 84,49 - 

Ponto 2 147,0 - 

Bacias do Rio de Janeiro (RJ) 134 – 357 FERREIRA, 2005 

Rio Barigui (PR) 1,4 – 533,5 FROEHNER et al.,2010 

Miami River (FL) 41,2 GARDINALI e ZHAO, 2002 

0 

5000000 

10000000 

15000000 

20000000 

25000000 

0 20 40 60 80 100 120 

A
re

a
 d

o
 p

ic
o

s 
d

e 
ca

fe
ín

a
  

Concentração de cafeína (ngmL-1) 

Curva de calibração para determinação de cafeína  e 

concentração encontrada para as amostras 

amostra 

calibração 

y = 227336x - 2285,4        R² = 1 

P1 

P2 



 
 

 
 

5 
 

 

 

 

 

 

Tabela 2: resultados das análises físico-quimicas e microbiológicas. 

 Ponto 1 Ponto 2 

OD (mg L
-1

) 1,86 1,49 

DBO5 (mg L
-1

) 38 49 

Coliformes Termotolerantes (NMP mL
-1

) > 24196* > 24196* 

* Superior ao limite de detecção da técnica. 

Considerando-se a resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água, para os parâmetros analisados por este estudo, o referido arroio, tanto no ponto 1 

quanto no ponto 2 estaria enquadrado na Classe IV para DBO5 e coliformes termotolerantes. Já para 

o parâmetro OD, os valores encontrados foram tão baixos, que sequer se enquadram na Classe IV, 

que já é considerada a pior classe em nível de degradação ambiental, com seu uso indicado apenas 

para navegação e harmonia paisagística.  

Observa-se uma correlação entre os parâmetros OD, DBO e cafeína (Figura 3). Com o 

aumento da DBO, tem-se consequentemente, uma queda nos valores de oxigênio dissolvido, visto 

que o oxigênio é consumido na degradação da matéria orgânica. Conforme Silveira et al. (2003), 

um aumento da DBO nos ecossistemas aquáticos, indica a entrada de fontes poluidoras, tais como 

esgoto doméstico.  

Este fato é evidenciado pelo aumento dos teores de cafeína concomitantemente com o 

aumento do parâmetro DBO, indicando entrada de efluentes domésticos no recurso hídrico. A 

evidência de contaminação do corpo receptor em questão por esgotos domésticos é corroborada 

ainda, pelos elevados teores de coliformes fecais encontrados nos dois pontos analisados (superiores 

à 24.196 NMP mL
-1

).  

Figura 3: comparativo das concentrações de cada parâmetro no seu respectivo ponto de coleta. 

Levando-se em consideração os baixos índices de tratamento de esgotos no município, aliado 

aos resultados das análises físico-químicas e microbiológicas, é possível inferir que um dos 

principais contribuintes para a degradação dos pontos avaliados no corpo hídrico analisado é o 

lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, ou com um tratamento ineficiente.  
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CONCLUSÃO 

A determinação de cafeína é um excelente traçador de atividade antrópica, servindo como 

uma importante ferramenta para confirmar as origens das fontes poluidoras (SAUVÉ et al., 2012). 

Este parâmetro serve tanto como complemento para as análises físico-químicas tradicionais, quanto 

como ferramenta única no monitoramento da qualidade da água. Aliado a isto, a técnica é bastante 

rápida e precisa. O recurso hídrico analisado apresentou elevados valores de cafeína, corroborando 

com os resultados obtidos nas análises convencionais, indicando forte contaminação por esgotos 

domésticos.  
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