
Resumo

Este trabalho foi desenvolvido visando de-
terminar a qualidade das águas de mananciais, 
em fragmentos de Mata Atlântica, que abastecem a 
cidade de Teresópolis, através do estudo sistemático 
de parâmetros indicadores da qualidade, executado 
durante oito meses (julho/2003 a fevereiro/2004). 
Os dados obtidos em campo e os resultados ana-
líticos foram tratados por estatística multivariada, 
confirmando a semelhança entre os pontos de 
coleta de amostra de água no Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos e seu entorno. Em termos 
ambientais e de saúde pública, a conclusão 
mais importante é o fato de no período ter sido 
constatado que os parâmetros físicos e físico-
químicos determinados encontram-se nos limites 
estabelecidos pela legislação vigente no Brasil.
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Abstract

This work was developed aiming to determine 
the quality of waters of sources, in atlantic forest 
fragments that supply the city of Teresópolis, through 
the systematic study of indicating parameters of the 
quality executed during the period of eight months 
(July/2003 up to February/2004). Field data  and  the 
analytical results were treated using multivariated 
analysis. The results show similarity between 
points, in Serra dos Orgãos National Park and its 
neighborhood, and the interaction of the physical-
chemical characteristics of the water with climatic 
conditions, in special, the rain regimen. In terms 
of the environment and public health, the most 
important conclusion is the fact that, during the 
study period, the physycal and physical-chemical 
parameters studied were within the limits allowed 
by current law in Brazil. 
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Introdução

A conservação da quantidade e da quali-
dade da água para abastecimento humano e 
outras utilizações depende da compreensão 
de que as represas, assim como os rios, são 
pequenas parcelas de uma grande região – a bacia 
hidrográfica – que compreende todo o território 
onde estão localizadas as nascentes, os rios, ria-
chos e córregos que alimentam as represas e 
barragens, de onde são captadas as referidas águas
(GOBBI D.L., 1997; AMADOR, 2003).

Ao fornecerem a água que se acumula 
nas represas (dependendo da capacidade), esses 
cursos d’água também podem trazer detritos e 
materiais poluentes que tenham sido despejados 
diretamente neles ou no solo por onde passaram. 
Por isso, mesmo em pontos muito distantes das 
barragens, onde aparentemente não há qualquer 
relação com ela, o depósito de lixo, por exemplo, 
pode estar contribuindo para o comprometimento 
da qualidade de suas águas (AMARAL, 2002). 

Além do despejo de substâncias poluentes 
e depósitos irregulares de lixo, outros fatores con-
tribuem para a degradação dos mananciais, tais 
como a impermeabilização do solo, resultante da 
urbanização não planejada, dos desmatamentos e 
perda das matas ciliares, bem como das atividades 
agrícolas sem controle de erosão que podem afetar 
o ambiente natural e contribuir para modificar as 
características das águas (GOMES, 2005). 

Práticas como essas impedem a infiltração 
da água da chuva, que é responsável pela alimen-
tação dos lençóis subterrâneos e, conseqüente-
mente, de todos os cursos d’água existentes na 
bacia hidrográfica. Os resultados aparecem nas 
inundações que ocorrem nas cidades no período 
de verão, pois a água escorre com muito mais ve-

locidade, e na estiagem do inverno, pois há perda 
da capacidade de armazenamento. Além disso, 
grandes quantidades de solo são carreados para 
os rios, córregos e barragens, tornando os cursos 
d’água mais rasos e, por isso, com menor quanti-
dade de água (PIRES, 2005). 

Em termos gerais, os objetivos básicos dos
parques nacionais estabelecidos no Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (Snuc) con-
sistem em preservar os ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas 
e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico. Ao respeitar 
a evolução natural, dentro dos limites de uma das
unidades de conservação, fica assegurada a per-
petuidade de aspectos superlativos da flora, fauna, 
geomorfologia, paisagem e, em especial, da água 
e outros recursos (BRASIL, 2000).

É de se ressaltar a importância do Parnaso 
entre os remanescentes de Mata Atlântica preser-
vados, que regulam o fluxo das águas, asseguram 
a fertilidade do solo, influem na regulação do clima 
da região, protegem escarpas e encostas das ser-
ras e, ainda, preservam um patrimônio histórico e 
cultural imenso onde se encontram mananciais e 
captações de água para consumo humano e outras 
finalidades de uso nos municípios de Teresópolis e 
Guapimirim. 

Os fatos relacionados demonstram a impor-
tância de cobertura vegetal preservada para o 
ecossistema, incluindo a proteção da quantidade e 
qualidade das águas para consumo humano.

Portanto, para a execução deste trabalho fo-
ram selecionados seis pontos de coleta de amos-
tras de águas em barragens situadas no Parque 
Estadual dos Três Picos e no Parque Nacional da 
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Serra dos Órgãos, localizados no município de Te-
resópolis, Rio de Janeiro.

O estudo realizado deu ênfase à determina-
ção de alguns parâmetros capazes de contribuir 
para o conhecimento da qualidade das águas, 
constituindo-se numa base de dados para futuras 
ações de gestão, visando atender à Constituição 
Brasileira (1988), à Lei nº 9.085/00, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação; à 
Lei nº 9.433/97, que estabelece a Política Nacional 
dos Recursos Hídricos; à Portaria n° 518-GM/04-
MS e à Resolução nº 357/05 Conama-MMA.

Materiais e métodos

As coletas realizadas no período de julho 
de 2003 a fevereiro de 2004 foram planejadas 
de modo a obter dados nos períodos de maior 
pluviosidade (verão) e no período de estiagem 
(inverno), realizando coletas durante cinco se- 
manas seguidas. No período intermediário foram
feitas coletas mensais, exceto no mês de dezem-
bro, perfazendo um total de 13 coletas. A perio-
dicidade das coletas e datas estão mostradas no 
Quadro 1.

Coleta Data Coleta Data

1 01/07/2003 8 28/11/2003
2 08/07/2003 9 13/01/2004
3 15/07/2003 10 20/01/2004
4 22/07/2003 11 27/01/2004
5 30/07/2003 12 03/02/2004
6 04/09/2003 13 09/02/2004
7 27/10/2003

Quadro 1 – Datas das coletas realizadas.

Os seis pontos de coleta de amostras de 
água, todos no município de Teresópolis, estão 
indicados no mapa da Figura 1. Foram selecionados 

avaliando variáveis como a preservação da área, a 
importância para a biodiversidade, acessibilidade 
e, principalmente, seu uso para consumo público.

Figura 1 - Pontos de coleta de amostras de água.
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Ponto 1 - Penitentes (22°27’40,9” S; 
42°58’02,9” W) → Localiza-se no Parque Estadual 
dos Três Picos, próxima à BR-116, trecho de difícil 
acesso com subidas íngremes e por meio da 
mata. É a captação que apresenta maior espelho 
d’água.

Ponto  2 - Beija-Flor (22°27’03,2” S; 43°00’02,7” 
W) → Barragem das águas provenientes do rio 
Beija-Flor, localizada no fim da estrada do Parnaso, 
de fácil acesso aos turistas. 

Ponto 3 - Britador (22°27’17,0” S; 42°59’55,6” 
W) → Barragem do rio Paquequer em área de 
difícil acesso. As águas coletadas nesse ponto são 
utilizadas sem  desinfecção para a distribuição aos 
consumidores.

Ponto 4 - Parque Nacional (22°26’51,7” S; 
42°59’14,0” W) → Barragem das águas do rio Pa-
quequer, situada próximo à sede do Parnaso e de 
residências.

Ponto 5 - Ingá (22°26’23,5” S; 42°59’46,3” W) 
→ Localiza-se no entorno do Parnaso e suas águas 
atendem à região do Ingá. 

Ponto 6 - Cascata dos Amores (22°25’58,3” 
S; 42°59’49,1” W) → Barragem localizada em sítio 
particular, dentro de área preservada, no entorno 
do Parnaso.

Todas as 2.652 determinações, correspon-
dentes a 78 amostras, coletadas no período de 
julho de 2003 a fevereiro de 2004, foram realizadas 
em triplicata, de forma a garantir a qualidade dos 
resultados analíticos. O conjunto de elementos 
químicos estudados é importante para se conhecer as 
características atuais e físico-químicas principais, as 
que funcionam como meio de indicar, com o controle 
e monitoramento permanente, todas as alterações 
ocorridas, mesmo em curto período de tempo. 
Desse modo, o acompanhamento da presença dos 
elementos selecionados indicará agressões ao meio 
ambiente na área da bacia hidrográfica.

Os métodos analíticos empregados na parte
experimental seguiram aos descritos no Standard 
Methods for the Examination of Water and Waste-
water (APHA,1989), documento utilizado como 
referência por instituições internacionais e nacionais 
de ensino, pesquisa, pelas empresas privadas e 
Vaitsman, (2000). 

Os parâmetros determinados foram os se-  
guintes: metais alcalinos (Na, K, e Li); metais sem
pré-concentração (Fe e Zn); metais com pré-
concentração (Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Sn, Ag, Co, Cr, 
Cd, Pb e Ba); mercúrio por vapor frio; surfactantes; 
amônia; sulfeto; cianeto; ânions por cromatografia 
iônica (F-, Cl-, NO2

-, ClO-, BrO3
-, NO3

- e SO4
-2); 

dureza; presença/ausência de bactérias do grupo 
coliforme (totais e fecais, E. coli). 

Para as análises microbiológicas, visando a 
caracterização da presença/ausência de bactérias 

do “grupo de bactérias coliformes”, “grupo colifor-
me” ou “coliformes”, consideradas sinônimas em 
água para consumo humano, utilizou-se a tecno-
logia do substrato definido® com reagente cromo-
gênico e fluorogênico (VAITSMAN, 2005).

Foram realizadas análises em todos os 
seis pontos de coleta, em três datas diferentes. 
A primeira no período de estio (08/07/2003), as 
seguintes no período de chuvas (03/02/2004) e no 
período intermediário (27/10/2003), não tendo sido 
considerada a necessidade de contagem, pois era 
de se esperar a existência das bactérias do grupo 
em águas naturais de superfície, em áreas de 
acesso humano com variedade de fauna.

Somente métodos de análise de dados 
multivariados são suficientemente poderosos para 
a avaliação objetiva e compreensiva e interpretação 
dos dados ambientais. Têm sido amplamente usados 
como métodos sem interpretações tendenciosas 
nas análises da qualidade da água, no sentido de 
se estabelecer um panorama pleno de informações 
significativas (REGHUNATH, 2002; SIMEONOV, 
2002; SINGH, 2004; MENDIGUCHIA, 2004; 
PARINET, 2004). 

O procedimento para o manuseio desses 
dados depende da técnica envolvida. Geralmente, a 
seleção da técnica depende da quantidade de dados 
que se encontra abaixo do limite de detecção, do 
tamanho do conjunto de dados e da distribuição da 
probabilidade em que as medidas se apresentam. 
Quando o número de observações “< LD” é pequeno, 
sua substituição por um valor fixo e constante, como 
“LD/2”, é perfeitamente satisfatório (EPA, 1989).

A análise de grupamento (cluster) é uma téc-
nica de reconhecimento não direcionado que ex-
põe a estrutura intrínseca que sustenta o compor-
tamento de um conjunto de dados, sem formular, 
a priori, nenhuma hipótese, tendo por finalidade 
classificá-los em grupamentos ou categorias, ba-
seado na proximidade ou similaridade entre eles
(PIRES, 2005). Neste trabalho foi utilizado o pro-
grama Mintab 14, versão Demo, para realizar as 
análises estatísticas.

Resultados e discussão

Os resultados analíticos provenientes das 
pesquisas em ambientes naturais são, normalmente, 
caracterizados por sua alta variabilidade, cujas 
origens principais são geológicas, hidrológicas, me-
teorológicas e também antropogênicas, como des-
cargas de emissores poluentes, atividades de
agricultura, pecuária e outros (AMADOR, 2003).
Outras referências relacionadas com a geomor-
fologia e a hidrologia das matas ciliares estão dis-
poníveis na literatura (AB´SABER, 2000; LIMA & 
ZAKIA, 2000).
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Portanto, poderia ser previsto que na de-
terminação quantitativa de alguns dos elementos 
químicos selecionados para compor este tra-
balho, alguns teores pudessem ficar abaixo do
limite de detecção dos equipamentos dispo-
níveis no Laboratório de Desenvolvimento Ana-
lítico (LaDA-IQ/UFRJ). Isso porque o trabalho 
objetivou a determinação de parâmetros físico-
químicos nas águas de mananciais em unidades 
de conservação que não se espera estarem po-
luídos. São nascentes, riachos e rios ainda não 
deteriorados pela ação do homem, nos quais 
a composição das águas é reflexo da ação da 
natureza que se faz presente de modo suave, 
interagindo com outros fenômenos naturais 
como as intempéries e a ação não premeditada 
dos animais silvestres.

Das 29 espécies químicas (cátions e ânions) 
determinadas, somente 31% apresentaram concen-
trações superiores ao limite de detecção (LD) dos 
métodos utilizados em suas determinações. Os 
elementos amônia, bário, bromato, cádmio, chumbo, 
cianeto, clorito, cobalto, cobre, cromo, estanho, fluo-
reto, lítio, manganês, mercúrio, nitrato, nitrito, prata, 
sulfeto e zinco obtiveram valores abaixo do LD e não 
serão discutidos neste trabalho.

A constatação explica-se uma vez que as águas 
foram coletadas em área sob proteção de unidade 
de conservação, onde não se verifica impacto
de despejos de esgotos domésticos ou existência de 
unidades industriais nas proximidades dos pontos

escolhidos. Portanto, a provável origem das espé-
cies químicas ou componentes inorgânicos que 
obtiveram resultados superiores ao LD, relacionados 
a seguir, é a lixívia do solo ou o aporte atmosférico 
(BAIRD, 2002).

Alumínio

Atualmente, há associação deste elemento 
com o Mal de Alzheimer (esclerose cerebral) além da 
possibilidade de deslocar o cálcio e o magnésio dos 
ossos, provocando osteosporose (VAITSMAN, 2001)

Embora tenham sido encontrados valores 
de Al inferiores ao valor máximo (0,2 mg/L) per-
mitido pela Portaria nº 518-GM/04-MS (BRASIL, 
2004) nas águas coletadas, pode-se destacar que 
em alguns pontos de coleta foram encontrados 
teores superiores aos indicados na Resolução n° 
357/05-Conama-MMA (0,1 mg/L) (BRASIL, 2005), 
conforme ilustra o Quadro 2. São eles: Ingá, Bri-
tador e Parque Nacional (dia 04/09/2003); Beija-
Flor e Parque Nacional (dia 28/11/03); Cascata dos
Amores e Britador (dia 20/01/04) e Ingá (dias 
27/01/04 e 03/02/04).

No trabalho realizado no Parque Nacional da 
Tijuca (GOMES, 2005) os valores observados em 
suas análises variaram de <0,02 mg/L a 0,09 mg/L, 
logo, não possuindo nenhum valor acima dos li-
mites máximos permitidos pela legislação e sendo 
sensivelmente inferiores aos valores encontrados 
no Parnaso.

Alumínio 
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 <0,02 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02
08/07/2003 0,05 0,03 0,05 0,08 0,03 <0,02
15/07/2003 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
22/07/2003 <0,02 <0,02 0,13 0,02 0,04 0,01
30/07/2003 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
04/09/2003 <0,02 <0,02 0,13 <0,02 0,12 0,27
27/10/2003 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02
28/11/2003 0,08 <0,02 <0,02 0,11 0,08 0,10
13/01/2004 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
20/01/2004 0,10 0,26 <0,02 <0,02 0,36 <0,02
27/01/2004 0,05 <0,02 0,09 0,22 <0,02 0,18
03/02/2004 0,03 <0,02 0,07 <0,02 0,02 0,02
09/02/2004 <0,02 0,05 0,18 0,09 0,09 <0,02

Quadro 2: Concentrações de alumínio (em mg/L).

Cálcio

Embora não citado explicitamente na legisla-
ção nacional referente à qualidade de águas, o cálcio, 
assim como o magnésio, é associado à dureza, 
sendo constituinte dos dentes, dos ossos, das 

unhas e outros.  Em quantidades elevadas, pode ser 
prejudicial ao uso doméstico e industrial, originando 
depósitos e incrustações, em especial, nas tubu-
lações que transportam água quente (GOMES, 
2005). O teor desse elemento não ultrapassou em 
nenhuma das amostras a concentração de 1,5 mg/L. 
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Os pontos em que foram encontrados os maiores 
teores médios e individuais desse elemento foram 
o Parque Nacional e a Cascata dos Amores, bem 
como as amostras das barragens de Penitentes e 
Cascata dos Amores, do dia 04/09/2003.

Segundo Gobbi (1997), no trabalho realiza-
do nas águas do rio Marau, teores de cálcio 

obti dos em suas determinações variaram de
0,4mg/L a 30 mg/L, sendo os de maior con-
centração nas regiões mais impactadas am-
bientalmente tanto por esgoto doméstico quanto 
por efluente industrial. Os valores obser vados são 
muito superiores aos encon trados no Par-
naso.

Cálcio 
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 0,34 0,78 0,54 0,64 0,51 0,84
08/07/2003 0,34 0,78 0,54 0,64 0,51 0,84
15/07/2003 0,34 0,78 0,54 0,64 0,51 0,84
22/07/2003 0,15 0,69 0,58 0,85 0,36 1,47
30/07/2003 0,31 0,77 0,54 0,49 0,43 0,65
04/09/2003 0,17 0,45 0,71 0,23 0,51 1,11
27/10/2003 0,02 0,56 0,04 0,72 0,36 0,92
28/11/2003 0,54 0,49 0,19 0,58 0,41 0,83
13/01/2004 0,71 0,52 0,83 0,81 0,81 0,83
20/01/2004 0,30 0,83 0,68 0,08 0,62 0,30
27/01/2004 0,47 0,88 0,71 0,92 0,32 0,54
03/02/2004 0,33 1,17 0,81 0,83 0,63 0,65
09/02/2004 0,28 1,13 0,41 0,85 0,62 1,11

Quadro 3: Concentrações de cálcio (em mg/L).

Cloretos

Abundante na natureza, um teor elevado de 
cloreto nas águas é forte indicativo de poluição por 
excreta de humanos e animais de sangue quente. 
Seus efeitos laxativos geralmente aparecem nos 
indivíduos habituados a ingerir essa espécie quí-
mica (VAITSMAN, 2005). O valor máximo para 
cloretos tanto na Portaria nº 518-GM/2004 do MS 
como na Resolução nº 357/05 - Conama, MMA 

é de 250 mg/L(BRASIL, 2004 e BRASIL, 2005),
superior aos encontrados em todos os pontos de
 coleta, demonstrando que por ocasião da cole ta as 
águas não apresentavam cloretos em concentração 
capaz de afetar a qualidade das águas.

No Parque Nacional da Tijuca, as concen-
trações de cloreto oscilaram de 7,01 a 13,17 mg/
L, sendo sensivelmente superiores aos valores 
encontrados no Parnaso, que pode ser explicado 
devido a sua maior proximidade com a região oceâ-
nica (GOMES, 2005).

Cloretos
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 1,41 1,29 1,12 1,02 1,11 1,46
08/07/2003 1,45 0,93 0,96 0,79 0,89 1,38
15/07/2003 1,59 1,18 0,96 1,40 2,11 1,95
22/07/2003 0,39 0,34 0,21 0,18 <0,05 0,70
30/07/2003 0,66 0,69 0,80 0,60 0,70 0,66
04/09/2003 0,43 0,38 0,41 0,28 0,30 0,33
27/10/2003 0,22 <0,05 <0,05 <0,05 0,25 0,43
28/11/2003 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
13/01/2004 0,21 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
20/01/2004 0,19 ,0,05 <0,05 <0,05 0,10 0,07
27/01/2004 0,71 <0,05 0,93 0,88 0,06 1,01
03/02/2004 0,61 0,73 0,74 0,10 0,61 0,36
09/02/2004 1,02 0,69 0,89 0,97 0,92 0,80

Quadro 4: Concentrações de cloretos (em mg/L).
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Dureza

A dureza total de uma água representa a
presença de sais de metais alcalino-terrosos (cálcio,
 magnésio, estrôncio) e de sais de metais pesados 
(ferro, alumínio e magnésio), notadamente os sais 
de cálcio e magnésio, que podem causar incon-
venientes para o consumidor ou organismos que
dependem da água para sua sobrevivência (VAITS-
MAN, 2001). Em nenhuma das amostras coletadas 

foram observados valores superiores aos 500 mg/L 
estabelecidos nas portarias e resoluções (BRASIL, 
2004 e BRASIL, 2005).

Conforme Gomes (2005), os valores de du-
reza obtidos no Parque Nacional da Tijuca oscilaram 
de 4,67 a 42,11 mg/L, sendo muito superiores aos
encontrados no Parnaso, porém inferiores aos valo-
res máximos permitidos pela Portaria nº 518-GM/04 
M (BRASIL, 2004).

Dureza
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 9,26 10,11 8,84 11,79 8,00 14,74
08/07/2003 12,21 11,79 10,11 12,63 11,37 12,63
15/07/2003 13,90 10,95 10,11 14,74 11,79 16,42
22/07/2003 11,89 12,72 11,30 12,84 11,37 14,78
30/07/2003 9,82 11,79 13,42 11,80 13,20 10,63
04/09/2003 7,62 10,36 11,30 9,42 8,23 12,63
27/10/2003 9,82 11,79 7,42 10,11 8,23 11,48
28/11/2003 10,23 8,20 6,52 9,89 7,54 10,42
13/01/2004 11,89 10,48 10,11 11,40 11,82 10,42
20/01/2004 8,72 7,85 9,74 7,54 8,23 8,42
27/01/2004 10,23 8,20 8,84 8,45 10,20 9,74
03/02/2004 10,23 10,95 9,74 9,23 11,37 10,62
09/02/2004 11,89 9,45 8,84 8,32 10,20 11,10

Quadro 5: Concentrações de dureza (em mg/L).

FERRO

O valor máximo permitido pela Portaria n° 518
-GM/04-MS é de 0,3 mg/L(BRASIL, 2004). Acima 
desse teor, a presença de ferro pode causar sabor 
desagradável e alterar a coloração das águas, além 
de manchar roupas (PIRES, 2005). Conforme pode 
ser observado no Quadro 3, o valor mais elevado 
para o ferro nas águas analisadas é de 0,3 mg/L, 

o qual atende perfeitamente aos parâmetros da 
legislação em vigor.

No trabalho realizado por Gomes (2005) os 
valores de ferro não excederam a concentração de 
0,11 mg/L. No Parnaso, os valores foram um pouco 
superiores, o que nos indica que o solo da região 
pode ser mais rico em ferro do que o do Parque 
Nacional da Tijuca.

Ferro 
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 0,20 0,18 0,14 0,18 0,20 0,14
08/07/2003 0,18 0,21 0,16 0,11 <0,10 0,13
15/07/2003 0,30 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30
22/07/2003 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
30/07/2003 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
04/09/2003 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
27/10/2003 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,29 <0,10
28/11/2003 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10
13/01/2004 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10
20/01/2004 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
27/01/2004 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
03/02/2004 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10
09/02/2004 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10

Quadro 6: Concentrações de ferro (em mg/L).
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Magnésio

Elemento essencial à vida, junto com o cálcio, 
é um dos fatores determinantes da dureza da água, 
constituinte da clorofila e de outras moléculas de 
importância biológica. Nos solos, do mesmo modo 
que o zinco, sua carência causa clorose nas folhas. 
Teores elevados podem causar sabor amargo em 
consumidores sensíveis (VAITSMAN, 2005). O valor
máximo para o metal, obtido nas amostras coleta-
das, foi de 2,92 mg/L na barragem do parque nacio-

nal, muito embora não haja na legislação vigente 
limite máximo permitido.

No trabalho realizado no rio Marau, os valores 
obtidos nas determinações de magnésio oscilaram 
entre 0,3 mg/L e 73 mg/L. Os valores maiores ocor-
reram em regiões de descarte de esgotamento 
industrial. Porém, em regiões não impactadas, os va-
lores oscilaram de 0,3 a 12 mg/L, sendo superiores 
aos valores encontrados no Parnaso (GOBBI, 
1997).

Magnésio 
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 0,70 1,15 0,99 0,77 1,06 1,55
08/07/2003 0,70 1,15 0,99 0,77 1,06 1,55
15/07/2003 0,70 1,15 0,99 0,77 1,06 1,55
22/07/2003 0,73 0,89 1,05 0,96 0,82 2,92
30/07/2003 0,96 1,55 1,97 0,55 1,88 0,95
04/09/2003 0,87 1,72 0,66 0,49 1,07 1,69
27/10/2003 0,11 1,34 0,06 1,14 0,93 1,88
28/11/2003 1,28 0,88 0,67 0,50 1,57 1,90
13/01/2004 0,99 1,57 1,20 1,37 1,02 0,78
20/01/2004 0,34 1,41 1,32 0,06 0,20 0,59
27/01/2004 0,84 1,21 0,46 1,11 1,28 1,27
03/02/2004 0,66 0,66 1,32 0,63 0,49 0,89
09/02/2004 0,41 0,81 1,18 0,86 1,33 2,65

Quadro 7: Concentrações de magnésio (em mg/L).

Potássio

Os principais minerais fontes de potássio 
são o feldspato potássico, mica moscovita e 
biotita, pouco resistentes aos intemperismos físico 
e químico (VAITSMAN, 2001). A ingestão de água 
com excesso deste elemento pode provocar efeitos 
laxantes. A contaminação das águas por este metal é 

rara e em geral relacionada a descargas industriais. 
Nas águas subterrâneas seu teor médio é inferior 
a 10mg/L, sendo mais freqüentes valores entre 1 
e 5mg/L (VAITSMAN, 2005). As concentrações 
obti das para o potássio não excederam 1,28 mg/
L, tendo a maioria das amostras concentrações 
inferiores a 1 mg/L.

Potássio 
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 0,85 0,72 0,70 0,58 0,65 0,71
08/07/2003 0,85 0,72 0,70 0,58 0,65 0,71
15/07/2003 0,85 0,72 0,70 0,58 0,65 0,71
22/07/2003 0,75 0,86 0,75 0,65 0,65 0,75
30/07/2003 1,28 0,86 1,17 0,96 0,86 0,98
04/09/2003 1,13 0,72 0,86 0,64 0,75 0,75
27/10/2003 0,75 0,75 0,75 0,64 0,65 1,17
28/11/2003 0,85 0,75 0,65 0,54 0,65 0,65
13/01/2004 0,75 0,65 0,54 0,54 0,54 0,54
20/01/2004 0,75 0,65 0,54 0,44 0,54 0,54
27/01/2004 0,75 0,65 0,54 0,44 0,65 0,54
03/02/2004 0,75 0,75 0,54 0,44 0,54 0,65
09/02/2004 0,75 0,54 0,65 0,54 0,65 0,54

Quadro 8: Concentrações de potássio (em mg/L).
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SÓDIO

As águas de consumo têm, em regra, 
teores de sódio inferiores a 50 mgL-1, podendo ser 
encontradas quantidades superiores em aqüíferos 
próximos do mar, em conseqüência da intrusão 
da água do mar (VAITSMAN, 2005). O sódio em 
excesso, em águas para consumo, pode causar 
riscos para a saúde humana devido à falta de 

capacidade dos rins para a recepção de doses 
elevadas do metal ou, ainda, provocar diarréias 
que podem levar à desidratação. Os valores en-
contrados para o sódio, nas águas analisadas, são 
inferiores aos 200mg/L permitidos na legislação 
(BRASIL, 2004). Assim, do mesmo modo que o 
potássio, o sódio manteve suas concentrações 
em níveis inferiores aos permitidos pela legislação, 
conforme pode ser observado no Quadro 9.

Sódio
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 1,26 1,61 1,38 1,38 1,02 1,73
08/07/2003 1,26 1,96 1,38 1,49 1,02 1,85
15/07/2003 1,26 1,49 1,38 1,38 1,26 1,49
22/07/2003 1,16 1,57 1,43 1,43 1,03 1,83
30/07/2003 1,30 1,30 1,43 1,43 1,30 1,43
04/09/2003 1,21 1,17 1,30 1,16 1,03 1,16
27/10/2003 1,16 1,16 1,02 0,89 1,03 1,16
28/11/2003 1,30 0,89 0,76 0,35 0,76 0,76
13/01/2004 1,30 0,76 0,76 0,48 0,35 0,62
20/01/2004 1,03 0,62 0,62 0,35 0,62 0,62
27/01/2004 0,76 0,89 0,76 0,49 0,62 0,76
03/02/2004 0,76 1,03 1,02 0,76 0,76 1,16
09/02/2004 0,62 0,75 0,76 0,62 0,62 0,48

Quadro 9: Concentrações de sódio (em mg/L).

Sulfato

Raramente deficientes nos organismos 
vivos, os sulfatos nas águas apresentam reduzi-
da toxicidade, mas que podem levar certos indi-
víduos a diarréias leves (VAITSMAN, 2005). O sul-
fato é um indicador de presença de descartes 
industriais em corpos d’água, o que justifica as  
baixas concentrações de sulfatos neste estudo, 

não excedendo o valor de 1,50 mg/L em águas 
coletadas em área de proteção.

No trabalho realizado no Parque Nacional da 
Tijuca, por Gomes (2005), as concentrações do ânion 
sulfato encontrado oscilaram de 0,97 a 2,84 mg/L, 
valores ligeiramente superiores aos encontrados no 
Parnaso, que podem evidenciar o maior efeito de 
chuvas ácidas no Parque Nacional da Tijuca, por se 
localizar cercado por um centro urbano.

Potássio 
Penitentes Amores Ingá Beija-Flor Britador Parque

01/07/2003 0,45 0,74 0,86 1,05 0,71 0,85
08/07/2003 0,74 0,58 0,43 1,18 0,86 0,97
15/07/2003 0,56 0,66 0,43 0,85 0,95 0,83
22/07/2003 <0,05 <0,05 <0,05 0,20 <0,05 <0,05
30/07/2003 0,23 0,15 0,19 0,26 0,33 0,30
04/09/2003 0,29 0,58 <0,05 0,11 0,17 <0,05
27/10/2003 0,35 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07
28/11/2003 0,12 <0,05 0,13 0,09 <0,05 <0,05
13/01/2004 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
20/01/2004 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
27/01/2004 0,49 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,62
03/02/2004 1,50 <0,05 0,49 <0,05 0,42 0,08
09/02/2004 0,56 0,78 0,74 0,88 0,69 0,30

Quadro 10: Concentrações de sulfato (em mg/L).
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Resultados microbiológicos

As bactérias englobadas na expressão “grupo
coliforme” pertencem aos gêneros Escherichia, 
Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter e outras. A pre-
sença desses organismos na água de consumo, 
qualquer que seja sua origem, pode representar 
risco para a saúde dos consumidores. Todos os 
resultados, nas 78 amostras da verificação da 
presença/ausência de coliformes totais e fecais, 
estes representados pela E. coli, foram positivos, 
indicando que, para consumo humano, as águas 
estudadas necessitam de desinfecção prévia. 

Análise de similaridade

A Figura 2 mostra o resultado da análise de 
similaridade entre as datas de coleta. É interessante 
notar dois grandes grupamentos formados. Da 
direita para a esquerda, observa-se um grande grupo 
envolvendo as datas das estações da primavera e 
verão. O outro grupo envolve as datas de inverno. 
Isso mostra que deve haver uma diferença perceptível 
nos resultados das amostras colhidas, segundo a 
sazonalidade mencionada. Provavelmente, estão 
envolvidos os parâmetros temperatura e todos aqueles 
outros que podem sofrer alterações em função das 
chuvas, modificando o padrão dos resultados. Este 
resultado sugere a divisão dos dados coletados para 
estudo em dois grandes períodos do ano: chuvoso 
(primavera/verão) e estiagem (outono/inverno). 

A Figura 3 mostra o resultado da similaridade 
entre os pontos de coleta. Pode-se notar a simi-
laridade entre os pontos Beija-Flor e Parque 
Nacional, formando um grupo, e os demais pontos 

Figura 2 - Similaridade entre as datas das coletas, 
revelando uma sazonalidade entre as coletas no 
município de Teresópolis.

formando um outro grupo. Na verdade, Britador, 
Beija-Flor e Parque Nacional formam um sistema 
diferenciado, sem conexão com os demais pontos. 
Verifica-se que Britador não influencia a similaridade 
entre Beija-Flor e Parque, isto é, suas águas não 
interferem nem modificam a interpretação dos 
resultados analíticos do conjunto Beija-Flor/Parque 
Nacional, fato explicável uma vez que a vazão do 
rio Beija-Flor é muito superior à do rio Britador, 
constatável visualmente. 

Embora as águas coletadas nos pontos 
Beija-Flor e Parque tenham resultados qualitativos e 
quantitativos extremamente semelhantes quanto às 
características físico-químicas, em futuras coletas 
não se pode dispensar nenhum dos pontos, uma 
vez que, com o tempo, o fator ambiente, devido 
a ações antrópicas ou mesmo naturais, podem 
mudar de forma diferente em cada região. O mesmo 
vale para os pontos Ingá e Cascata dos Amores, 
que também apresentam grande semelhança. A 
semelhança decorre do conjunto de resultados e 
não de um resultado individual. Mesmo tendo boa 
parte dos elementos abaixo do limite de detecção, 
um valor foi atribuído a eles, como já explicado: 
LD/2 (EPA,1989). Independentemente dos valores 
absolutos dos resultados, o aspecto visual do 
cluster obtido não se modificará. Somente a dis-
torção do conjunto é capaz de alterar a forma 
gráfica.

Vale lembrar que os pontos utilizados neste 
trabalho são captações de água da Cedae. Todos 
os pontos, exceto o Britador, sofrem desinfecção 
por cloro, sendo a  barragem de Penitentes por 
cloro sólido (hipoclorito de cálcio ou sódio) e os 
demais por cloro gasoso.

Figura 3 - Similaridade entre os pontos de coleta 
escolhidos no município de Teresópolis.
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Conclusão

Os dados obtidos em campo e os resultados 
analíticos foram tratados por estatística multivariada, 
levando à confirmação de semelhança entre os 
pontos de coleta de amostra de água. No Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos os pontos Beija-Flor e 
Parque Nacional apresentaram grande semelhança 
e em seu entorno os pontos Ingá e Cascata dos 
Amores também. O ponto denominado Penitentes 
foi o que menos se assemelhou com o dos demais, 
justificável por se encontrar em maciço diferente 
dos demais.

As informações corroboram a expectativa de 
que nos locais estudados na unidade de conserva-
ção e entorno, que estão bem conservados, os 
recursos hídricos podem ser considerados como 
satisfatórios, ainda, sem ação antrópica significativa. 

Os parâmetros determinados confirmam que eles  
encontram-se nos limites permitidos pela Portaria 
nº 518-GM/04-MS. Não foi objetivo deste estudo 
a determinação de parâmetros orgânicos e outros 
microorganismos, os quais exigem equipamentos e 
procedimentos técnicos não disponíveis no LaDA-
IQ/UFJ.

Quanto à resolução Conama nº 357/05, as 
determinações indicariam a classificação como 
Classe 1, exceto por algumas determinações de 
alumínio nos pontos Parque Nacional e Cascata 
dos Amores.

Deve-se enfatizar que as águas coletadas no 
Parnaso e entorno, com exceção daquelas loca-
lizadas na barragem do Britador, são submetidas 
apenas à tecnologia de tratamento por cloração 
e, em seguida, distribuídas para a população pela 
empresa estadual responsável.
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