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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E 

MICROBIOLÓGICOS DAS ÁGUAS DA MICROBACIA DO ARROIO DAS 

MARRECAS, CAXIAS DO SUL / RS

Débora B. Dillon¹, Márjore Antunes² & Marcelo Giovanela³

RESUMO --- O novo complexo de represamento e tratamento de água para o abastecimento do 
município de Caxias do Sul (RS) será construído na Microbacia do Arroio das Marrecas. A 
avaliação preliminar das águas deste arroio pode fornecer informações importantes para o 
planejamento de ações preventivas ou corretivas referentes à sua qualidade. Em função disso, o 
presente trabalho teve por objetivo monitorar a qualidade das águas desse ecossistema com relação 
a parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, utilizando como referência a Resolução 357/2005 
do CONAMA para águas doces da CLASSE II. Dos parâmetros analisados, apenas as 
concentrações relativas à DBO5, fenóis, sulfetos, ferro e alumínio estão acima do limite permitido 
pela Resolução 357/2005 do CONAMA para águas doces da CLASSE II. As altas concentrações 
associadas às três primeiras variáveis parecem estar relacionadas com o lançamento de esgotos
domésticos in natura no arroio. A presença elevada de ferro e alumínio, por outro lado, sugere uma
correlação direta com a constituição geológica do local onde o arroio encontra-se inserido. De um 
modo geral, os resultados refletiram a boa qualidade das águas deste arroio para fins de 
abastecimento, visto que o mesmo está localizado em uma área não urbanizada com poucas 
interferências antrópicas.

ABSTRACT --- The new complex of damming and water treatment to supply the city of Caxias do 
Sul (RS) will be constructed in the Marrecas Stream microbasin. The preliminary evaluation of this 
stream’s water can provide significant information for planning preventive actions or correlative 
referring its quality. Therefore this paper was aimed to monitor the quality of waters of this 
ecosystem relating physical, chemical and microbiological parameters, using as reference the 
357/2005 Resolution of CONAMA, for sweet waters of CLASSE II. From the analyzed parameters 
only the concentrations relatives to BOD5, phenols, sulfides, iron and aluminum are above the 
allowed limit of the 357/2005 Resolution of CONAMA, for sweet waters of CLASSE II. The high 
concentrations associated to the first three variables seem to be related to the launch of domestic in 
natura effluents in the stream. The elevated presence of Fe and Al, in the other hand, suggests a 
direct correlation with the local geological constitution where the stream is inserted. Gladly, the 
results reflected good quality of water in this stream for supply purposes, acknowledged that it’s 
located in a site far from urbanized areas with few antropic interferences.
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1 - INTRODUÇÃO

A gestão dos recursos hídricos tem se imposto como imperativo de ordem pública e 

econômica. Premidos por um processo de acelerada degradação dos mananciais hídricos, com 

repercussões sócio-ambientais agravadas pelo aumento das demandas por água, os Estados 

deparam-se com problemas multisetoriais exigindo medidas concretas que possam reverter um 

quadro de escassez de um recurso vital. O gerenciamento desses recursos implica na gestão 

integrada do uso, controle e conservação dos mesmos, já que sua disponibilidade é determinante no 

processo de desenvolvimento econômico e social de uma cidade.

O município de Caxias do Sul – RS, com uma população de 412.053 habitantes (IBGE, 2007)

e uma área de 1.644 km², é um pólo industrial metal-mecânico de grande potencial econômico. A 

cidade está localizada a 760 m acima do nível do mar, sobre o divisor de águas das bacias do Rio 

Caí e do Rio das Antas, que pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba. A cidade possui um 

total de dezesseis bacias hidrográficas, sendo que somente cinco delas são utilizadas para captação 

de água para o abastecimento: Faxinal, Maestra, Dal Bó, Samuara e Galópolis. Nenhuma dessas 

áreas está totalmente protegida (Andreatta, 2007). O abastecimento público de água de Caxias do 

Sul depende diretamente de seus mananciais hídricos superficiais, visto que 98% da captação de 

água bruta é feita através do represamento de arroios de baixa vazão. Em localidades mais

afastadas, o abastecimento é realizado por meio de poços artesianos 

(http://www.samaecaxias.com.br).

Como garantia de água para o município, principalmente em períodos de estiagem 

prolongada, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) vem idealizando, desde 

2005, a construção de um novo complexo hidrográfico junto à Microbacia do Arroio das Marrecas. 

O empreendimento terá capacidade semelhante à da represa do Faxinal, que abastece atualmente

64% da cidade. Avaliações preliminares feitas pelo próprio SAMAE estimam que o novo complexo 

tenha a capacidade para represar cerca de 32,2 milhões de metros cúbicos de água e poderá 

processar mil litros de água por segundo (Machado, 2006).

Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade dos recursos hídricos 

da Microbacia do Arroio das Marrecas, através do monitoramento de parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos, utilizando como referência a Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) para águas doces da CLASSE II. O levantamento de todas essas 

informações foi de extrema importância, uma vez que a referida microbacia está para se tornar o 

mais novo complexo de represamento e tratamento de águas superficiais para o abastecimento do 

município de Caxias do Sul.
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2 – METODOLOGIA

2.1 – Coleta das Amostras de Água

2.1.1 Área de Estudo

O novo complexo de represamento e tratamento de água para o abastecimento do município 

de Caxias do Sul será construído na Microbacia do Arroio das Marrecas (Figura 1). Localizada em 

área predominantemente rural, esta microbacia possui 5.430 ha de área e faz divisa com a Bacia do 

Arroio Faxinal e com o Município de São Francisco de Paula. O arroio nasce próximo à localidade 

do Apanhador, em Caxias do Sul, e possui uma extensão de aproximadamente 15 km. Toda a 

extensão deste arroio localiza-se predominantemente em áreas destinadas à agricultura e à pecuária 

de pequeno e médio porte.

Figura 1 – Vista parcial da Microbacia do Arroio das Marrecas.

O barramento previsto para o Arroio das Marrecas está localizado a aproximadamente                 

23 km (em linha reta) na direção nordeste do centro urbano de Caxias do Sul, próximo à região 
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administrativa de Vila Seca. Este arroio está inserido na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que por 

sua vez faz parte da Bacia Hidrográfica do Guaíba. Dos 5.430 ha pertencentes à microbacia, cerca

de 170 ha serão destinados à área de alagamento.

A região está localizada, quanto à cobertura vegetal natural, na Floresta Ombrófila Mista 

(Floresta de Araucária) e, quanto à unidade de relevo, no Planalto Meridional. O clima é 

mesotérmico do tipo temperado, sendo o inverno rigoroso e o verão muito quente. A média anual 

situa-se entre 14 e 22°C. No verão, principalmente em janeiro, a média das máximas mantém-se em 

torno de 24 a 27°C. No inverno, principalmente em julho, a média das mínimas varia de 6 a 12°C, 

sendo comuns temperaturas próximas a 0°C ou com índices negativos, acompanhados de geada e 

neve, quando da invasão das massas polares. A pluviosidade média anual oscila entre 1250 a 2000 

mm, sendo que o máximo pluviométrico acontece no inverno e o mínimo no verão.

2.1.2 Amostragem

Foram realizadas coletas de amostras de água superficial em treze pontos de amostragem pré-

definidos na Microbacia do Arroio das Marrecas, porém no presente trabalho serão apresentados 

somente os resultados referentes aos pontos 1, 2, 3 e 4, como ilustra a Figura 2.

Figura 2 – Localização dos pontos de amostragem na Microbacia do Arroio das Marrecas.
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A coleta das amostras de água foi realizada no dia 24 de agosto de 2006. A localização dos 

pontos de amostragem, bem como a hora da coleta, a temperatura do ar e da água encontram-se na 

Tabela 1.

Tabela 1 – Localização, hora da coleta e temperaturas da água e do ar para os pontos de 

amostragem.

Temperatura (°C)Pontos de 
amostragem

Localização UTM (X/Y) a Hora da coleta
Ar Água

1 503754 E / 6785541 N 09 h 30 min 13 9
2 503883 E / 6785435 N 11 h 07 min 21 9
3 503994 E / 6785459 N 11 h 34 min 21 11
4 504058 E / 6785460 N 11 h 45 min 20 12

a
Coordenadas obtidas a partir de um GPS GARMIN MAP76S.

Devido à elaboração do projeto de construção do complexo de represamento e tratamento de 

água nesta microbacia estar sendo implementado neste momento, os estudos disponíveis sobre o 

Arroio das Marrecas são ainda muito escassos. Em função disso, não existem, até o presente 

momento, registros disponíveis a respeito das variáveis hidrológicas e metereológicas, o que não 

possibilita estimar valores de vazão e precipitação que poderiam corroborar os resultados obtidos 

neste trabalho.

2.2 – Avaliação da Qualidade da Água

O principal objetivo da avaliação da qualidade de água é a verificação do fato da qualidade 

ser adequada para determinado uso. Para esta avaliação adotou-se a atividade de levantamento que, 

segundo Paiva e Paiva (2001), consiste de um programa intensivo, com curta duração, para medir, 

avaliar e registrar a qualidade do ambiente aquático para um propósito específico.

Os padrões de qualidade de água são critérios numéricos ou qualitativos para os parâmetros 

fundamentais à preservação do uso do corpo d’água (Paiva e Paiva, 2001). A legislação vigente que 

classifica os corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento é a Resolução n° 357, 

de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Este órgão 

classifica as águas doces em quatro classes de acordo com a qualidade requerida para seus usos.

A Tabela 2 apresenta os limites individuais para cada substância em cada classe, segundo a 

Resolução 357/2005 para os padrões de qualidade de água analisados neste trabalho.
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Tabela 2 – Classificação das águas doces, segundo a Resolução 357/2005 do CONAMA.

Características físico-químicas Classe I Classe II Classe III Classe IV Unidade

Cor Natural 75 75 – mg Pt/L

Turbidez 40 100 100 – UNT

pH 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 –

Cloretos 250 250 250 – mg/L

Fluoretos 1,4 1,4 1,4 – mg/L

Oxigênio Dissolvido 6 5 4 2 mg/L

DBO5 3 5 10 – mg/L

Fenóis 0,003 0,003 0,01 1 mg/L

Fósforo Total 0,1 0,1 0,15 – mg/L

Nitrogênio Amoniacal (pH < 7,5) 3,7 3,7 13,3 – mg/L

Nitrito 1 1 1 – mg/L

Nitrato 10 10 10 – mg/L

Sólidos Totais 500 500 500 – mg/L

Surfactantes 0,5 0,5 0,5 – mg/L

Sulfatos 250 250 250 – mg/L

Sulfetos 0,002 0,002 0,003 – mg/L

Escherichia coli 200 1000 2500 – NMP/100mL

Alumínio 0,1 0,1 0,2 – mg/L

Bário 0,7 0,7 1 – mg/L

Cádmio 0,001 0,001 0,01 – mg/L

Chumbo 0,01 0,01 0,033 – mg/L

Cobalto 0,05 0,05 0,2 – mg/L

Cobre 0,009 0,009 0,013 – mg/L

Cromo 0,05 0,05 0,05 – mg/L

Ferro 0,3 0,3 5 – mg/L

Manganês 0,1 0,1 0,25 – mg/L

Níquel 0,025 0,025 0,025 – mg/L

Prata 0,01 0,01 0,05 – mg/L

Zinco 0,18 0,18 5 – mg/L

2.2.1 Parâmetros Físicos e Químicos

As metodologias utilizadas para a determinação dos parâmetros físico-químicos das amostras 

de água seguiram as normas estabelecidas pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (http://www.standardmethods.org) e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luis Roessler (FEPAM/RS) (http://www.fepam.rs.gov.br).

Foram analisados, respectivamente, os parâmetros temperatura da água e do ar (termometria 

in situ), cor (método de comparação visual), turbidez (método nefelométrico), condutividade 

elétrica (condutimetria in situ), sólidos totais (método gravimétrico), demanda bioquímica de 
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oxigênio (método da diluição e incubação por cinco dias a 20°C), demanda química de oxigênio 

(método colorimétrico do refluxo fechado), oxigênio dissolvido (método da membrana in situ), 

fenóis (método de extração com clorofórmio), surfactantes (método das substâncias tensoativas 

reativas ao azul de metileno), óleos e graxas (método gravimétrico), pH (método eletrométrico in 

situ), cloretos (titulação com AgNO3), fluoretos (método colorimétrico SPADNS), fósforo total 

(método do ácido ascórbico), nitrogênio total e amoniacal (destilação prévia com nesslerização),

nitratos (método fenoldissulfônico), nitritos (método colorimétrico da sulfanilamida), sulfatos 

(método turbidimétrico) e sulfetos (método iodométrico). Todos esses parâmetros foram avaliados 

pelo Laboratório de Saneamento (LASAN) do Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM) da 

Universidade de Caxias do Sul.

Utilizaram-se frascos especiais para as análises de nitrogênio total, amoniacal e fósforo total 

(frasco de vidro âmbar com 2 mL de H2SO4 concentrado para preservação da amostra) e de óleos e 

graxas (frasco de vidro de boca larga com 2 mL de HCl 1:1 para preservação da amostra) para a 

coleta das amostras de água. Para as demais análises, utilizaram-se frascos de polietileno com 

capacidade de 1 L, sem preservação.

Os metais Al, Ba, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Ag e Zn foram analisados por 

espectrometria de absorção atômica com chama, após a digestão em meio ácido das amostras sob 

aquecimento, de acordo com o método 3111 do Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (http://www.standardmethods.org). Para a coleta das amostras que foram utilizadas 

para a análise dos íons metálicos, utilizaram-se frascos de polietileno lavados com Extran alcalino 

15% v/v e HNO3 50% v/v. As amostras foram preservadas em geladeira, a 4°C, com a adição de 

HNO3 10% v/v até o momento da digestão.

2.2.2 Parâmetros Microbiológicos

Os parâmetros microbiológicos foram analisados no Laboratório de Análises e Pesquisas em 

Alimentos (LAPA) do Instituto de Biotecnologia (IB) da Universidade de Caxias do Sul. As 

amostras foram coletadas em frascos âmbar, previamente esterilizados, e analisadas com relação a 

coliformes fecais (Escherichia coli) por meio do método do número mais provável (NMP). 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 – Oxigênio Dissolvido e Demandas Química e Bioquímica de Oxigênio

Segundo Esteves (1998), as principais fontes de oxigênio para água são a atmosfera e a 

fotossíntese. Por outro lado, as perdas são o consumo pela decomposição de matéria orgânica 
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(oxidação), perdas para atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos 

como, por exemplo, ferro e manganês.

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos para as análises de oxigênio dissolvido (OD),

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO).
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Figura 3 – Distribuição dos parâmetros OD, DBO5 e DQO para as amostras coletadas na 

Microbacia do Arroio das Marrecas.

Através da Figura 3 é possível observar que os valores mínimo e máximo para o parâmetro

OD correspondem a 9,7 e 10,5 mg O2/L para os pontos de amostragem 1 e 3, respectivamente. Estes 

resultados estão em conformidade com a Resolução 357/2005 do CONAMA, para águas doces da 

Classe II, que prevê valores maiores de 5 mg O2/L. 

A DBO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável 

presente na água (Pereira, 2004). Com relação a esse parâmetro, os resultados encontrados foram de 

7, 6, 8 e 17 mg O2/L para as amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Esses resultados indicam que 

todos os pontos de amostragem apresentam valores de DBO acima do limite permitido pela 

Resolução 357/2005, que corresponde a 5 mg O2/L. Os altos valores associados a essa variável

parecem ter correlação direta com o lançamento de material de origem predominantemente orgânica 

(esgotos domésticos), o que pode favorecer o surgimento de micro-flora presente e outras formas de 

vida aquática.
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A DQO é a quantidade de oxigênio exigida para a oxidação química completa da matéria 

oxidável total presente nas águas, tanto orgânica quanto inorgânica (Pereira, 2004). Os resultados 

referentes a esse parâmetro variaram de 8 a 18 mg O2/L para os pontos de amostragem 2 e 4,

respectivamente. Os valores de DBO e DQO são relativamente próximos, o que indica que grande 

parte da matéria oxidável total presente na água corresponde à matéria orgânica biodegradável. 

Embora esse parâmetro não conste na Resolução 357/2005, o mesmo foi analisado tendo em 

vista que, no caso de águas, a grandeza caracteriza-se como um indicador importante por estimar o 

potencial poluidor de efluentes domésticos e industriais, assim como o impacto dos mesmos sobre 

ecossistemas aquáticos (Graner et al., 1998).

Segundo Tavares (2006), a importância de se analisar a DQO está no fato deste parâmetro

indicar a presença de compostos não biodegradáveis no efluente e o grau de tratamento adequado 

para o mesmo. Águas naturais com DQO maior que 10 mg/L não são propícias à vida aquática em 

ambientes lênticos. Por outro lado, valores de DQO até 30 mg/L favorecem a biota aquática em 

ambientes lóticos.

3.2 – pH, Cor, Turbidez, Condutividade e Temperatura

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para as análises de pH, cor, turbidez, 

condutividade e temperatura.

O pH é uma característica importante a ser controlada em um manancial, visto que influencia 

nos processos biológicos que ocorrem no meio aquático, bem como na toxicidade de alguns 

compostos nele presentes (Naime e Fagundes, 2005). Existe um padrão de comportamento nas 

concentrações de sais presentes em água, o que determina maiores ou menores teores de íons nas 

águas (Sperling, 1996 apud Naime e Fagundes, 2005).

Com relação ao parâmetro pH, os valores encontrados variaram de 6,57 a 7,47 para as 

amostras 1 e 3, respectivamente. Estes resultados estão enquadrados nos valores previstos para a 

Classe II da Resolução 357/2005, os quais devem variar de 6 a 9.

A cor da água origina-se através dos sólidos dissolvidos, decomposição da matéria orgânica, 

que libera compostos orgânicos complexos como ácidos húmicos e fúlvicos, ferro e manganês 

(Pereira, 2004). 

Segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

(http://www.standardmethods.org) um dos interferentes da medida de cor é o pH da amostra. Para o 

parâmetro cor, a Resolução 357/2005 prevê valores de até 75 mg Pt/L, para águas doces da Classe 
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II. Todas as amostras analisadas neste trabalho apresentaram resultados de 15 mg Pt/L para esse 

parâmetro.
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Figura 4 – Distribuição dos parâmetros cor, turbidez, condutividade elétrica, pH e temperatura para 

as amostradas coletadas na Microbacia do Arroio das Marrecas.

Em lagos e represas, onde a velocidade de escoamento da água é menor, a turbidez tende a ser 

bastante baixa. Além da ocorrência de origem natural, a turbidez da água pode também ser causada 

por lançamento de esgotos domésticos e industriais (Libânio, 2005). Para o parâmetro turbidez, os 

valores encontrados variaram de 5,70 a 8,15 UNT para as amostras 3 e 4, respectivamente, valores 

estes que estão enquadrados na Classe II da Resolução 357/2005, a qual prevê uma turbidez de até 

100 UNT. 

A temperatura da água e dos fluidos em geral indica a magnitude da energia cinética do 

movimento aleatório das moléculas e sintetiza o fenômeno de transferência de calor à massa líquida 

(Libânio, 2005). Ela desempenha um papel muito importante na solubilidade de sais e, em função 

disso, na condutividade elétrica, na determinação do pH e conhecimento da origem da água e de 

eventuais mudanças. Segundo Paiva e Paiva (2001), o aumento da temperatura é acompanhado pelo 

aumento da velocidade de reações químicas e por redução da solubilidade de gases na água, tais 

como O2, CO2, N2 e CH4. O aumento da temperatura também causa do aumento da demanda de 

oxigênio e da decomposição e da decomposição da matéria orgânica. De um modo geral, a 

temperatura das águas superficiais é influenciada pela temperatura do ar e, em função disso, deve-se 
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realizar a medição desse parâmetro no mesmo lugar e momento da coleta da amostra de água 

(Rodier, 1998). A temperatura nos pontos de amostragem 1 e 2 foi de 9°C e, nos pontos 3 e 4, de 11 

e 12°C, respectivamente.

A condutividade elétrica indica a capacidade da água natural de transmitir a corrente elétrica 

em função da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions, sendo 

diretamente proporcional à concentração iônica (Libânio, 2005). A medida da condutividade é 

influenciada pela temperatura e pelo gás carbônico dissolvido. Com relação ao parâmetro

condutividade, os resultados encontrados para as amostras 1 e 4 foram de 22,9 S/cm, para a 

amostra 2 de 22,6 S/cm, e para a amostra 3 de 21,40 S/cm. Embora este parâmetro não conste na 

Resolução 357/2005, constitui-se importante indicador de lançamento de efluentes por relacionar-se 

à concentração de sólidos dissolvidos. Segundo Libânio (2005), águas naturais apresentam 

comumente condutividade elétrica inferior a 100 µS/cm, podendo atingir 1000 µS/cm em corpos de 

água receptores de elevadas cargas de efluentes domésticos e industriais.

3.3 – Nitrogênio Total e Amoniacal e Fósforo Total

Segundo Libânio (2005), o nitrogênio constitui, junto com o fósforo, nutriente essencial para 

o crescimento de algas e plantas aquáticas. Os resultados para as análises de nitrogênio total, 

nitrogênio amoniacal e fósforo total encontram-se na Figura 5.
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Figura 5 – Distribuição dos parâmetros fósforo total e nitrogênio total e amoniacal para as amostras 

coletadas na Microbacia do Arroio das Marrecas.



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 12

Os resultados de nitrogênio total encontrados nas amostras de água foram de 2,34; 0,92; 2,10 

e 3,37 mg/L para os pontos de amostragem 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Já os resultados 

encontrados para o parâmetro nitrogênio amoniacal para os mesmos pontos foram, respectivamente, 

1,83; 0,72; 1,60; 2,71 mg/L. A Resolução 357/2005 prevê valores de nitrogênio amoniacal de               

3,7 mg/L para águas doces da Classe II com pH menor ou igual a 7,5. Os resultados confirmam que 

as amostras analisadas estão em conformidade com a legislação vigente.

Para as amostras 1 e 4, a concentração de fósforo total foi de 0,02 mg/L; já o ponto de 

amostragem 2 apresentou uma concentração de 0,01 mg/L, e o ponto 3 uma concentração de       

0,07 mg/L. A Resolução 357/2005 prevê valores de fósforo total de 0,1 mg/L para ambientes 

lóticos. Os resultados confirmam novamente que as amostras analisadas estão em conformidade 

com a legislação vigente.

3.4 – Cloretos, Fluoretos, Nitratos, Nitritos e Sulfatos

A Figura 6 apresenta os resultados obtidos para as análises de cloretos, fluoretos, nitratos, 

nitritos e sulfatos. 
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Figura 6 – Distribuição de ânions para as amostras coletadas na Microbacia do Arroio das Marrecas.

Para cloretos, os valores mínimo e máximo encontrados foram de 0,5 e 1,5 mg/L para as 

amostras 1 e 3, respectivamente. Os valores para fluoretos variaram de 0,15 mg/L (para as amostras 

1 e 2) a 0,24 mg/L (para a amostra 3). As concentrações de nitrito variaram de 0,14 a    0,42 mg/L 
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para as amostras 2 e 3, respectivamente. Todos estes resultados estão em conformidade com a 

Resolução 357/2005, a qual prevê limites de 250 mg/L para cloretos; 1,4 mg/L para fluoretos; e 1 

mg/L para nitritos, para águas doces da Classe II.

Segundo Sperling (1996), a poluição recente está associada ao nitrogênio na forma orgânica 

ou amônia, enquanto a poluição mais remota está associada ao nitrogênio na forma de nitrato. Com 

exceção da amostra 3, que apresentou uma concentração de 0,01 mg/L para nitrato, todas as outras 

amostras apresentaram concentrações menores que 0,01 mg/L, ou seja, não excederam o limite de 

detecção do método. De acordo com a Resolução 357/2005, o limite para este parâmetro foi fixado 

como sendo 10 mg/L, o que permite afirmar que os resultados obtidos estão em conformidade com 

a legislação vigente.

Segundo Esteves (1998), dentre as várias formas de enxofre presentes na água, o íon sulfato e 

o gás sulfídrico são os mais freqüentes, sendo que o íon sulfato assume maior importância na 

produtividade do ecossistema, visto que constitui a principal fonte de enxofre para os produtores 

primários. As fontes de enxofre para os ambientes aquáticos são principalmente chuvas (lavagens 

atmosféricas) e agricultura (através da aplicação de adubos contendo enxofre).

Os resultados encontrados para sulfatos foram 1,78; 1,73; 2,59 e 4,47 mg/L para as amostras 

1, 2, 3 e 4, respectivamente. Todos estes valores estão em conformidade com a Resolução 

357/2005, a qual prevê um limite de 250 mg/L para sulfatos em águas doces da Classe II.

3.5 – Fenóis

Fenóis e compostos relacionados são amplamente encontrados na natureza; a tirosina, por 

exemplo, é um aminoácido que ocorre nas proteínas (Solomons e Fryhle, 2002). As concentrações 

associadas ao parâmetro fenol, apresentadas na Figura 7, variaram de 5,32 g/L (para as amostras 2 

e 3) a 7,16 g/L (para a amostra 1), valores estes que não se enquadram na Resolução 357/2005 que 

prevê uma concentração de 3 g/L para águas doces da Classe II.

As fontes antrópicas de fenol são emissões de efluentes de diferentes ramos da indústria 

química e petroquímica e da indústria farmacêutica, bem como de hospitais e clínicas (Tavares, 

2006). Como não há lançamentos de efluentes industriais no arroio, as concentrações de fenol acima 

do limite permitido pelo CONAMA podem estar relacionadas à decomposição da matéria orgânica 

presente na água.
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Figura 7 – Distribuição de fenol para as amostras coletadas na Microbacia do Arroio das Marrecas.

3.6 – Óleos e Graxas

São considerados óleos ou graxas, hidrocarbonetos, ácidos graxos, sabões, gorduras, óleos e 

ceras, assim como alguns compostos de enxofre, corantes orgânicos e clorofila (Baumgarten e 

Pozza, 2001 apud Pereira, 2004).  Essas substâncias, quando presentes em grandes quantidades, 

podem interferir nos processos biológicos, tanto aeróbios como anaeróbios, causando ineficiência 

do tratamento de águas residuárias. Todas as amostras apresentaram valores menores que 10 mg/L 

para óleos e graxas. De acordo com a Resolução 357/2005, o limite para este parâmetro foi fixado 

como sendo “virtualmente ausente”, o que não permite afirmar se o resultado obtido está ou não em 

conformidade com a legislação vigente.

3.7 – Surfactantes, Sulfetos e Sólidos Totais

A Resolução 357/2005 prevê uma concentração de 0,5 mg/L de surfactantes para águas doces 

da Classe II. Os resultados obtidos para as amostras encontram-se na Figura 8 e foram de 0,13; 

0,06; 0,16 e 0,38 mg/L para as amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente, valores estes que estão em 

conformidade com a legislação.
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Figura 8 – Distribuição de surfactantes, sulfetos e sólidos totais para as amostras coletadas na 

Microbacia do Arroio das Marrecas.

Sulfetos são sais insolúveis em água, provenientes de solos, rochas, esgoto doméstico e 

industrial, metalurgia, indústrias de fertilizantes (Ricklefs, 1996 apud Tavares, 2006). A formação 

de sulfetos em águas superficiais está relacionada com a decomposição de substâncias orgânicas 

presentes nos sedimentos (Tavares, 2006).

Os resultados encontrados para sulfetos também estão apresentados na Figura 8. As 

concentrações variaram de 9,6 a 10 mg/L para as amostras 2 e 1, respectivamente. Estes valores não 

estão em conformidade com a Resolução 357/2005, visto que a mesma prevê um limite de 0,002 

mg/L para este parâmetro.

As altas concentrações associadas aos sulfetos podem estar relacionadas à geologia do local 

onde o arroio está inserido e/ou à presença de matéria orgânica natural ou proveniente do 

lançamento de esgotos domésticos in natura no arroio. A região onde se localiza o Arroio das 

Marrecas pertence à Bacia Sedimentar do Paraná, que é composta majoritariamente por basalto. De 

acordo com Rüeg (1969), a composição mineralógica predominante dos basaltos é formada por 

plagioclásios, augita e pigeonita. Ocorrem como minerais acessórios outros silicatos e óxidos,

contendo principalmente Al, Fe, Ca, Mg, Na, Ti e K. Como o ambiente é redutor, o sulfeto 

dificilmente é oxidado a sulfato, logo pode associar-se a metais como o ferro, acarretando em altas 

concentrações de sulfetos na água.
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O termo “sólidos” é amplamente utilizado para definir a maior parte dos compostos presentes 

em águas naturais que permaneçam no estado sólido após evaporação. Os sólidos suspensos totais e 

os sólidos dissolvidos totais correspondem aos resíduos não filtráveis e filtráveis, respectivamente. 

Sólidos fixos e sólidos voláteis correspondem ao remanescente após o aquecimento na estufa e à 

perda após superaquecimento a uma dada temperatura, respectivamente.

Os resultados obtidos para sólidos totais foram menores que 10 mg/L para a amostra 1; e de 

33, 21 e 32 mg/L para as amostras 2, 3 e 4, respectivamente. Estes valores estão em conformidade 

com a Resolução 357/2005, a qual prevê um limite de 500 mg/L para este parâmetro.

3.8 – Coliformes Fecais

As bactérias usadas como indicadores de poluição da água por matéria fecal são os coliformes 

fecais, que vivem normalmente no organismo humano e no dos animais de sangue quente existindo 

em grande quantidade nas fezes. Embora não sejam patogênicos, a presença dessas bactérias na 

água indica que ela recebeu matéria fecal e pode, portanto, conter microrganismos patogênicos. 

Entre as bactérias do grupo coliforme, a mais usada como indicadora da poluição fecal é a 

Escherichia coli (Braga et al., 2002).

A Tabela 3 mostra que os valores de OD são inversamente proporcionais aos resultados 

encontrados para coliformes fecais. Isso indica que quanto maior for a disponibilidade de matéria 

orgânica no meio, maior será a oferta de alimento às bactérias aeróbias, fazendo com que estas se 

reproduzam e conseqüentemente consumam mais OD (Latuf, 2004).

Tabela 3 – Níveis de coliformes fecais para as amostras coletadas na Microbacia do Arroio das 

Marrecas.

Pontos de Amostragem
Escherichia coli
(NMP/100 mL)

OD
(mg O2/L)

1 1100 9,7
2 75 9,8
3 43 10,5
4 23 10,4

O alto valor para coliformes fecais no ponto de amostragem 1 pode estar relacionado ao 

lançamento de esgotos domésticos in natura próximo ao local. Deve-se ter cuidado com a análise 

deste valor, já que, como a distância entre o ponto de lançamento e o da coleta é pequena, não é 

possível prever a influência dos fatores ambientes neste parâmetro como, por exemplo, a condição 

de diluição de poluentes. Os demais pontos de amostragem, por outro lado, estão em conformidade 
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com a Resolução 357/2005, que estabelece um valor limite de 1000 coliformes termotolerantes por 

100 mL para águas doces da Classe II.

3.9 – Metais

Alguns elementos-traço como Mg, Fe, Mn, Cu, Co e Mo são essenciais aos seres vivos em 

pequenas concentrações, pois participam de um grande número de processos fisiológicos, tais como

fotossíntese, cadeia respiratória e a fixação de nitrogênio. Entretanto, quando presentes em altas 

concentrações podem se tornar tóxicos aos organismos vegetais e animais. Outros elementos, como 

Hg, Pb, Cd, Ag, Cr, Ni e Sn, não participam de nenhuma função biológica conhecida e são tóxicos 

para a maioria dos seres vivos (Esteves, 1998). A Tabela 4 apresenta as concentrações dos metais 

analisados nas amostras de água coletadas na Microbacia do Arroio das Marrecas.

Tabela 4 – Concentração de metais para as amostras coletadas na Microbacia do Arroio das 

Marrecas.

Pontos de amostragem
Metais (mg/L)

1 2 3 4

Al
(LD = 0,1)

0,711 ± 0,080 0,640 ± 0,171 0,541 ± 0,049 0,794 ± 0,029

Ba 
(LD = 0,1)

< LD < LD < LD < LD

Cd 
(LD = 0,01)

< LD < LD < LD < LD

Cu
(LD = 0,01)

< LD < LD < LD < LD

Pb 
(LD = 0,05)

< LD < LD < LD < LD

Co 
(LD = 0,03)

< LD < LD < LD < LD

Cr
(LD = 0,02)

< LD < LD < LD < LD

Fe 
(LD = 0,03)

0,665 ± 0,041 0,653 ± 0,097 0,694 ± 0,033 0,742 ± 0,063

Mn
(LD = 0,01)

0,021 ± 0,008 0,016 ± 0,003 0,022 ± 0,002 0,026 ± 0,001

Ni 
(LD = 0,05)

< LD < LD < LD < LD

Ag
(LD = 0,01)

< LD < LD < LD < LD

Zn 
(LD = 0,01)

0,057 ± 0,010 0,084 ± 0,015 0,091 ± 0,015 0,077 ± 0,014
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Os níveis de Cd, Cu, Pb e Ni nas águas do Arroio das Marrecas não excederam o limite de 

detecção do método em nenhuma das amostras analisadas. De acordo com os limites estabelecidos 

pela Resolução 357/2005, não é possível afirmar se os resultados obtidos estão ou não em 

conformidade com a legislação vigente, uma vez que esta estabelece limites de 0,001 mg/L para Cd; 

0,009 mg/L para Cu; 0,01mg/L para Pb, e 0,025 mg/L para Ni. 

Os resultados encontrados para os metais Ba, Co, Cr, Ag e Zn, apesar de não terem excedido 

o limite de detecção do método, estão em conformidade com a legislação, assim como o Mn (0,016 

a 0,026 mg/L). O CONAMA estabelece limites de 0,7 mg/L para Ba; 0,05 mg/L para Co e Cr;   

0,01 mg/L para Ag; 0,18 mg/L para Zn, e 0,1 mg/L para Mn.

O ferro e o manganês são constituintes naturais do solo e das rochas. O ferro, um dos 

elementos mais abundantes na crosta terrestre, é encontrado com muito mais freqüência que o 

manganês (Di Bernardo, 1992 apud Madeira, 2003). O alumínio é um metal abundante na crosta 

terrestre, correspondendo a 8% da massa total (Chang, 1996). 

Os metais Al e Fe, nas amostras de água, excederam os limites estabelecidos pela legislação 

que prevê concentrações de até 0,1 mg/L para Al, e 0,3 mg/L para Fe. Como é possível observar na 

Tabela 4, a concentração destes metais variou de 0,541 a 0,794 mg/L para Al, e de 0,653 a      

0,742 mg/L para Fe. As altas concentrações associadas a esses dois metais podem estar relacionadas 

à constituição geológica da região, onde predominam rochas de formação basáltica, tendo em vista 

que a região não recebe efluentes industriais nem outros contaminantes de origem antrópica que 

poderiam alterar a concentração destes metais. 

4 – CONCLUSÕES

O monitoramento da qualidade das águas pode servir como um instrumento para diagnósticos 

ambientais referentes à gestão e planejamento de ações preventivas ou de correção de parâmetros 

que não se enquadrem na legislação para os fins a que se destinam.

De todos os parâmetros avaliados, apenas as concentrações relativas à DBO5, fenóis, sulfetos 

Fe e Al estão acima do limite permitido pela Resolução 357/2005 do CONAMA para águas doces 

da Classe II. As altas concentrações associadas às variáveis DBO5 (6 a 17 mg O2/L), fenóis (5,32 a 

7,16 g/L) e sulfetos (9,6 a 10 mg/L) podem estar relacionadas ao lançamento de efluentes 

domésticos in natura no arroio pela população ribeirinha e/ou à matéria orgânica natural presente 

no meio. 
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As altas concentrações de Fe (0,653 a 0,742 mg/L) e Al (0,541 a 0,794 mg/L), por outro lado,

parecem ter correlação direta com a constituição geológica do local onde o arroio está inserido, 

visto que não há lançamento de efluentes industriais no mesmo. 

De um modo geral, os resultados evidenciaram a boa qualidade das águas deste arroio para 

fins de abastecimento, visto que o mesmo está localizado em uma área não urbanizada com poucas 

interferências antrópicas, o que é constatado através dos poucos parâmetros que não se enquadraram 

na legislação vigente para águas superficiais.

Este trabalho proporcionou um maior entendimento sobre a qualidade das águas da 

Microbacia do Arroio das Marrecas, preenchendo uma enorme lacuna na literatura especializada,

tendo em vista que o mesmo se tornará o mais novo complexo de represamento e tratamento de 

águas superficiais do município de Caxias do Sul.
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