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RESUMO

Para se obter resultados confiáveis de análises de amostras de água de corpos hídricos é necessário que se faça um planejamento detalhado da 
amostragem destas. Deve-se ter atenção a cada etapa, como a escolha do tipo de frasco e sua descontaminação, o tipo de preservação, o 
armazenamento e transporte, a rotina de atividades em campo e no laboratório. A decisão de como proceder dependerá sempre do tipo de 
amostra e do parâmetro que será posteriormente analisado. No Brasil, podemos contar com as normas ABNT/NBR 9897 e 9898 para guiar estes 
procedimentos. Após o levantamento de dados, deve ser realizada uma visita a campo preliminar, na qual serão verificados os dados levantados 
bibliograficamente, a viabilidade das coletas no local e a definição dos pontos de amostragem.  Os materiais utilizados para coleta irão variar de 
acordo com o parâmetro que se deseja analisar, podendo ser de diferentes tipos de vidro, polietileno, papel alumínio ou outros. Neste trabalho, 
foram analisados os seguintes parâmetros em campo, com equipamentos portáteis: pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido. Não 
sendo necessários processos de preservação das amostras para analisar estes parâmetros. Já os parâmetros de DBO, DQO, turbidez, nitrogênio 
total, amônia, fosfato total e coliformes foram analisados, posteriormente, em laboratório, havendo assim necessidade de preservação das 
amostras. O desenvolvimento deste trabalho foi divido em 3 etapas. A primeira delas teve como objetivo estudar as técnicas de planejamento e 
coleta de amostras e também os parâmetros físico-químicos de corpos hídricos. A segunda etapa envolveu o trabalho de campo para escolha dos 
pontos a serem utilizados na coleta de amostras. Na terceira etapa, as amostras foram coletadas e analisadas. As coletas foram realizadas no rio 
Mombuca, situado no município de Maricá. Foram realizadas três visitas à campo, a primeira  para a análise do ambiente e definição dos pontos 
de coleta e outras duas para coleta de amostras e análise dos parâmetros pré-definidos. Após a análise visual do rio e de seu entorno, foram 
demarcados três pontos de coleta, um próximo a nascente do rio (Ponto 1), para obter um parâmetro inicial; um na sua parte urbana (Ponto 2), 
onde a probabilidade de haver violação dos padrões de qualidade é grande; e outro próximo a sua foz (Ponto 3), para verificar a capacidade de 
autodepuração do rio. Foi considerada também a facilidade de acesso aos locais de coleta nessa escolha. A amostragem foi feita por amostras 
simples, de acordo com as técnicas previstas na norma NBR 9898 (1987). Para a determinação dos parâmetros de campo: temperatura, pH, 
condutividade e OD, foi utilizado um recipiente de polietileno (balde) amarrado a uma corda para a coleta da água, e os equipamentos foram 
mergulhados diretamente no recipiente, sendo realizada a leitura dos respectivos parâmetros no local, em triplicata. Nos pontos 1 e 3 foi possível 
fazer as medidas diretamente na água do corpo hídrico, conferindo maior segurança aos dados. Todos os resultados obtidos no local foram 
compilados nas fichas de coleta. Para as análises realizadas em laboratório, as amostras foram coletadas em recipientes de plástico e vidro, 
totalizando 2 L de volume. Foi utilizada caixa de isopor com gelo para acondicionamento das amostras até o laboratório, onde ficaram em 
geladeira até a realização das análises, que foram realizadas dentro do prazo máximo de 24 horas. Através da análise dos resultados da medição 
destes parâmetros foi possível perceber que o corpo hídrico recebe quantidades significativas de efluentes com grande carga de matéria orgânica 
entre os pontos 1, 2 e 3, tendo piores resultados na sua foz. Por se tratar de um rio predominantemente urbano, pode-se concluir que a maior 
parte dessa descarga se trata de esgoto doméstico não tratado. Esses resultados comprometem diretamente na qualidade do rio, influenciando 
negativamente na flora e fauna aquáticas e também na população do entorno.
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