
E-mail para contato: alena.netto@estacio.br IES: UNESA

Autor(es): Alena Torres Netto; Glacielen Ribeiro de Souza; Vanessa Gonçalves Siilva; Eurico Huziwara; Luiz Gomes Ferreira Junior

Palavra(s) Chave(s): monitoramento ambiental; abastecimento de água; poluição hídrica; qualidade de água

Título: MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO CANAL DAS FLECHAS E DO RESERVATÓRIO QUE É 
DISTRIBUÍDA AS COMUNIDADES

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Exatas e Engenharias

RESUMO

A elaboração da presente pesquisa surge a partir da contradição e a possibilidade do não cumprimento, de forma eficiente, do direito garantido 
pela Constituição Federal em seu Art. 225, que diz que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”. Na região a ser analisada podemos observar duas comunidades, onde uma recebe água tratada e a outra recebe água sem 
qualquer tipo de tratamento, sendo que ambas são abastecidas pelo o mesmo rio, o Canal das Flechas-RJ. A distribuição da água bruta direto do 
rio para a população, sem o conhecimento prévio das condições físico-química e biológicas pode ser um grande problema e vai contra a 
legislação, pois a mesma exige conhecimento dos padrões de potabilidade da água para o  abastecimento público, uma vez que pode trazer 
prejuízos a saúde dos consumidores. Este trabalho, certamente será importante para as comunidades abastecidas pelo rio, visto que 
levantaremos dados sobre a qualidade da água, fazendo a detecção de possíveis alterações nos padrões de qualidade  e analisaremos se os 
tratamentos, ou a falta deles, estão dentro dos padrões exigidos pela portaria MS nº. 518/2004. Tendo informações das características da mesma 
e do ambiente em seu entorno será possível desenvolver ações que visam o aprimoramento do tratamento, garantindo o padrão de potabilidade 
e a vigilância da qualidade da água. Com o levantamento destes dados, poderá ainda ser feito o planejamento de melhor uso da água do rio, 
visando a  conservação da bacia, a conscientização e o bem estar da comunidade. Pois a qualidade de vida de um povo é essencial para 
determinar o seu grau de desenvolvimento. O presente projeto de pesquisa tem por objetivo investigar e caracterizar as propriedades da água 
visando à possibilidade de uma poluição difusa do Rio Canal das Flechas, com intuito de estabelecer padrões referentes à qualidade da água dos 
reservatórios. Foi feito um mapeamento ao longo do canal das Flexas, e definidos os pontos de coleta: 1-Nascente/Lagoa Quissamã; 2-Ponte 
sobre o Canal; 3-E.M. Sinhozinho Rocha - Canto do Engenho; 4-E.M. Francisco José da Silva e 5-UMS de Retiro - Retiro; 6-Barragem – Pau Grande; 
7- ETA – Barra do Furado;  Exutório – Barra do Furado. Já foram feitas coletas em novembro/2016 e maio/2017 e ainda serão feitas mais duas 
coletas em Julho e Setembro de 2017. As coletas das amostras de água estão ocorrendo de acordo com a ANA (2011) e pela CETESB (2011). Após 
a coleta da água, todos os recipientes de amostras de água foram armazenados e um reservatório com gelo e mantidos em geladeira para serem 
analisadas no dia seguinte no laboratório da FUNASA-RJ. As análises fisico-químicas realizadas levantaram as seguintes características:  cloretos 
(Cl), turbidez (Turb), cor aparente (Cor), Potencial hidrogênio (pH) e também análise dos parâmetros bacteriológico pelo método cromogênico e 
depois de 24h foi feita a leitura em cartela quanti-tray. A partir das análises já realizadas podemos perceber que existem diferenças nas 
características físico químicas e biológicas entre os diferentes pontos analisados, entre as épocas analisadas o que na verdade já era esperado 
uma vez que são épocas sazonais diferentes o que leva a alterações das características das águas dos corpos hídricos. As alterações entre as 
localidades que recebem água tratada e não tratada tem diferenças que comprometem a potabilidade da água. Mas precisamos fechar os demais 
ciclos de analise para concluir de forma mais incisiva sobre os resultados encontrados. A partir dessas informações podemos sugerir a elaboração 
de um plano de recursos hídricos para a região para um melhor planejamento e melhor uso da água e a conservação da bacia o que trará boas 
consequências para as comunidades abastecidas pelo rio canal das Flechas .
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