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RESUMO

Nas últimas décadas, a preocupação da sociedade com os recursos hídricos tem sido alvo de atenção, principalmente em função das ações 
indevidas e do uso irracional da água, que resulta em uma série de prejuízos à sociedade, tais como escassez de água e veiculação de doenças 
devido à falta de saneamento. Sendo imprescindível restabelecer a qualidade ambiental dos recursos hídricos, pesquisas científicas têm ganhado 
espaço para melhor compreensão das medidas mitigadoras, propondo ações que possam contribuir para a preservação deste bem. Um exemplo 
da falta de fiscalização e monitoramento é a Lagoa de São José que está localizada no interior do Parque Natural Municipal Paleontológico São 
José de Itaboraí, Itaboraí/RJ. A Lagoa de São José é artificial e foi formada em 1984 decorrente da extração do calcário e das escavações 
arqueológicas que chegaram ao lençol freático. Suas margens oferecem uma grande possibilidade de usos em atividades recreativas e de lazer 
para a população, favorecendo um maior contato com a natureza, no entanto, tem apresentado indícios de poluição. O objetivo deste trabalho é 
avaliar o grau de poluição da Lagoa de São José de Itaboraí, através de análises físico-químicas e microbiológicas de amostras de água e 
sedimentos. A qualidade da água e dos sedimentos foram verificadas através da comparação com a Resolução CONAMA 357/2005 e a Resolução 
CONAMA 454/2012, respectivamente. O resultado referente trata-se dos parâmetros mais relevantes para definição da qualidade ambiental da 
água. As coletas de água e dos sedimentos foram feitas no dia 08 de abril de 2019 em dois pontos distintos: P1) localizado nas coordenadas 
geográficas 22º50’27”S 42º52’38”W e ponto P2) nas coordenadas 22º50”26”S 42º52”43W. Para as amostras de água obtiveram os seguintes 
resultados para as análises feitas no P1:  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) = 6,90 mg/L e P2: DBO = 18,74 mg/L. Os valores da DBO 
ultrapassam o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, parâmetro este utilizado para indicar presença de matéria orgânica. 
Também foram analisados metais pesados tais como Mercúrio (Hg), Alumínio (Al), Chumbo (Pb), bem como a bactéria de Escherischia coli 
quantitativo, que se apresentaram dentro do limite estabelecido pela Resolução. O pH identificado foi de 9,6 em ambos os pontos e temperatura 
33,4ºC. Normalmente se o pH é muito alto (9,5 a 11,0) e a temperatura está elevada (geralmente acima de 27ºC), possivelmente está ocorrendo 
floração de determinadas algas. As amostras de sedimentos foram coletadas nos mesmos pontos (P1 e P2), nos primeiros 15 cm da coluna 
sedimentar. Os parâmetros analisados foram alguns metais pesados, como Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Cromo (Cr), Níquel 
(Ni). Esses resultados analisados, nos pontos P1 e P2, estão enquadrados dentro do nível 1 de acordo com a classificação de análises para 
sedimentos, exceto Alumínio (Al), Ferro (Fe) e Manganês (Mn) que não possuem valor orientador na legislação, de acordo com a Resolução 
CONAMA 454/2012. Através dos resultados parciais, ainda serão realizadas coletas de amostras de água e sedimentos nos meses de junho e 
setembro de 2019, é possível ressaltar a importância de preservação deste recurso natural que está presente em todas as necessidades humanas, 
desde o consumo humano para sua sobrevivência, à fabricação de um bem material.

Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


