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1. Resumo 

          

            Este trabalho busca correlacionar algumas técnicas analíticas capazes de 

analisar a matéria orgânica em determinados ambientes aquáticos, bem como a 

concentração de oxigênio nestes. Tais técnicas são: Oxigênio Dissolvido (OD); 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5); Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

e Série de Sólidos em Suspensão (SS).  

  As baixas concentrações de oxigênio em ambientes aquáticos são 

consequências graves da poluição decorrente tanto de esgotos como a falta de 

bom senso da sociedade, que utiliza esses ambientes como destino de seu lixo 

doméstico. Este monitoramento mostra ainda a qualidade da água de diferentes 

ambientes, ambientes poluídos, ambientes com grande vazão como o Rio 

Solimões ou com vazão inferior como o Rio Negro. É de grande valia ainda este 

estudo para comparação entre a quantidade de dejetos despejados em ambientes 

aquáticos e a carga permitida pelo afluente. Tentando buscar o restabelecimento 

do equilíbrio no meio aquático. 

              Alguns pontos distintos foram escolhidos para as coletas e análises de 

qualidade de água neste estudo. Amostras de águas brancas (rio Solimões), águas 

pretas (rio Negro e igarapé Tarumã-Açú) e em águas poluídas de igarapés da rede 

de drenagem da cidade de Manaus (ig. do São Raimundo e ig. do Educandos), em 

diferentes fases hidrológicas. O agrupamento dos parâmetros de matéria orgânica, 

acompanhando os diferentes ambientes aquáticos foi observado e pôde ser 

indicado como boa aplicação dos métodos de análises de dados. 

           Por fim, trata-se de uma eficiente forma de avaliar os impactos do 

lançamento de cargas poluidoras e ou aspectos relevantes dos diferentes 

ambientes que contribuem para o equilíbrio ou não destes. 

 

Palavras-chaves: Matéria orgânica, métodos analíticos, poluição,Manaus. 
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1. Introdução 

 

     O meio ambiente constitui um conjunto de condições, leis, influências e 

infraestrutura de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas. Este conjunto de condições pode influenciar direta 

ou indiretamente, em prazos curtos ou longos, os ecossistemas e ambientes em 

que o homem vive. 

     As ciências da Terra geralmente reconhecem quatro esferas, a litosfera, 

a hidrosfera, a atmosfera  e a biosfera, correspondentes respectivamente 

às rochas, água, ar e vida. Este segundo é o foco maior desse estudo, que leva em 

consideração características relevantes para cada situação distinta. Afinal, os 

ambientes podem apresentar diferentes origens relacionadas à presença de 

matéria orgânica, e isso depende desde as condições do entorno do corpo hídrico, 

como a presença de biomassa, assim como o uso e ocupação do solo de uma 

região próxima aos locais de estudo. Deve-se saber ainda que a qualidade da 

água é resultante dos fenômenos naturais e da atuação do homem. De modo 

geral, pode se dizer que a qualidade de uma determinada água é função das 

condições naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. Isso 

ainda tem ligação direta com os seguintes fatores: condições naturais e 

interferência dos seres humanos. (VON SPERLING,2007). 

A água, recurso natural limitado, constitui-se um bem de domínio público, 

conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seus Artigos 20 e 21 e Lei Nº 

9.433/97. Como tal, necessita de instrumentos de gestão, como por exemplo, o 

monitoramento de sua qualidade, visando assegurar às atuais e futuras gerações a 

água disponível em qualidade e quantidade adequadas, mediante seu uso racional 

e prevenindo situações hidrológicas críticas, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 
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        A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, 

que traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas que 

seguem algumas regras e metodologias como o padrão de corpos d’água e padrão 

de lançamento; Resolução CONAMA 357 (2005), do Ministério de Meio Ambiente e 

eventuais legislações estaduais. Ambos os padrões estão de certa forma inter-

relacionados e o real objetivo de ambos é a preservação da qualidade no corpo 

d’água. 

    Algumas legislações estaduais especificam padrões de lançamento para DBO ( 

expressos em termos de concentração máxima e/ou eficiência de remoção 

mínima. Condições específicas para os parâmetros DBO e OD estão apresentados 

no Artigo 10 da Resolução CONAMA 357/05 

      Art. 10º. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados 

em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas 

condições de vazão de referência. 

 § 1º Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para 

águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade 

de autodepuração do corpo receptor demonstre que as condições mínimas de 

Oxigênio Dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de 

vazão de referência, com exceção da zona de mistura. 

      Entre estes parâmetros, está a série de sólidos totais. Com a indicação 

dos sólidos voláteis na coluna d’água, o oxigênio dissolvido e a demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), a própria determinação da matéria orgânica (MO) 

na amostra de água indicada pela demanda química de oxigênio (DQO) e o pH. 

Esses indicadores ambientais podem variar conforme a sazonalidade e intensos 

períodos de chuva. (VON SPERLING, 2005). 

   Todos os contaminantes da água, com exceção dos gases dissolvidos, 

contribuem para a carga de sólidos. Os sólidos podem ser classificados de acordo 

com seu tamanho e estado (suspensão e dissolvidos), as suas características 

químicas (voláteis ou fixos) e sua decantabilidade (sedimentáveis ou não 
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sedimentáveis). Podem ser: algas, esgoto, protozoários e flocos de bactérias, 

material inorgânico como os silicatos. Esta caracterização é muito importante, pois 

é a forma como muitos compostos e substâncias estão presentes no ambiente 

aquático. (VON SPERLING, 2005). 

    A matéria orgânica presente nos corpos d’água proveniente dos esgotos é 

causadora do principal problema de poluição das águas. Isso porque proporciona o 

consumo do oxigênio dissolvido (OD) pelos microorganismos nos seus processos 

metabólicos, de degradação e estabilização de matéria orgânica. Utilizam-se 

normalmente métodos indiretos para a quantificação da matéria orgânica, ou do 

seu potencial poluidor. Nesta linha, existem duas principais categorias: Medida do 

consumo de oxigênio (Demanda Bioquímica de Oxigênio- DBO; Demanda química 

de oxigênio) e Medida do carbono orgânico (Carbono Total- COT). (VON 

SPERLING, 2005). 

    O demanda química de oxigênio DQO determina o consumo de oxigênio 

em função da oxidação química da matéria orgânica, oxidação esta, em meio 

ácido. Por isso ela favorece a relação direta com a presença de matéria orgânica 

no ambiente aquático, por proporcionar a oxidação total dessas substâncias pala 

ação de forte agente oxidante. (APHA) 

  O pH é o logaritmo inverso da concentração de íons H+ presentes no corpo 

hídrico, este parâmetro varia em função da temperatura. É o registro da acidez nas 

águas pretas amazônicas provenientes, principalmente, da degradação de material 

vegetal, quando ocorre a dissolução de ácidos graxos na coluna d’água. (LAGES,   

et al 2005). 

O Oxigênio Dissolvido tem sido utilizado tradicionalmente para determinação 

do grau de poluição e de autodepuração em cursos d’água. A sua medição é 

simples, e o seu teor pode ser expresso em concentrações, quantificáveis e 

passíveis de modelagem matemática. As águas constituem ambientes bastante 

pobres de oxigênio, em virtude da baixa solubilidade deste. Assim, qualquer 

consumo em maior quantidade do que o suportado (concentração mínima de 
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9mg/L) traz sensíveis repercussões quanto ao teor de oxigênio dissolvido na 

massa líquida. (VON SPERLING, 2007). 

 

2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Relação entre matéria orgânica e os parâmetros de análise. 

    Em todos os ambientes aquáticos (mares, rios, lagos, entre outros) vivem vários 

tipos de organismos que dependem uns dos outros, e também das condições do 

ambiente como luz, temperatura e nutrientes. Em ambientes naturais, estes 

organismos vivem em equilíbrio. No entanto, a ação do homem pode afetar estes 

ambientes, desequilibrando-os com o despejo de esgotos, substâncias tóxicas, 

petróleo e detergentes. Esses materiais contribuem com a presença de matéria 

orgânica que vem a influenciar nas características do corpo hídrico e no uso deste. 

O consumo de oxigênio dissolvido pelos microorganismos nos seus processos 

metabólicos de utilização da matéria orgânica compõe a principal problemática de 

poluição para corpos d’água, que é causada pela presença de matéria orgânica 

nos esgotos. As substâncias orgânicas presentes nos esgotos são constituídas 

principalmente por: 

- compostos de proteínas (40% a 60%); 

- carboidratos (25% a 50%); 

- gordura e óleos (8% a 12%); 

- uréia, surfactantes, fenóis, pesticidas, metais e outros (menos quantidade). 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

       Para a caracterização da qualidade da água, utilizam-se parâmetros que 

representam variáveis físicas, químicas e biológicas (Resolução CONAMA 357/05, 

CETESB, 2004). Entre estes parâmetros, estão a série de sólidos totais na coluna 

d’água, o pH, o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a 
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própria determinação da matéria orgânica (MO) na amostra de água, usando a 

demanda química por oxigênio (DQO).  

 

2.2 Determinações sobre sólido em suspensão. 

  A caracterização de sólidos na água é muito importante, pois é a forma como 

muitos compostos e substâncias estão presentes no ambiente aquático e todos os 

contaminantes da água entram na série de sólidos. Por esta razão os sólidos são 

analisados separadamente, antes de se apresentarem os diversos parâmetros de 

qualidade da água. A matéria orgânica, no geral, em ambiente aquático poluído é 

composta principalmente por algas, protozoários, flocos de bactéria e esgoto (VON 

SPERLING, 2005).   

    O seu tamanho é, sobretudo, uma divisão prática. Por convenção, diz-se que as 

partículas de menores dimensões, capazes de passar por um papel de filtro de 

tamanho especificado correspondem aos sólidos dissolvidos, enquanto que as 

maiores dimensões, retidas pelo filtro são consideradas sólidos em suspensão. A 

rigor, os termos sólidos filtráveis e não filtráveis são mais adequados. Em se 

tratando de características químicas, ao se submeter os sólidos a uma temperatura 

elevada (550ºC), a fração orgânica é volatilizada, permanecendo após combustão 

apenas a fração inorgânica. Os sólidos voláteis representam portanto uma 

estimativa da matéria orgânica nos sólidos, ao passo que os sólidos não voláteis 

(fixos ou inertes) representam a matéria inorgânica ou mineral. (VON SPERLING, 

2005).   

2.3 Determinações sobre Oxigênio Dissolvido 

    O oxigênio dissolvido é um dos gases mais importantes na caracterização e 

dinâmica dos ecossistemas aquáticos, e é uma ferramenta básica sobre a 

estrutura e funcionamento de qualquer ecossistema. As principais fontes de 

oxigênio dissolvido são a atmosfera e a fotossíntese, enquanto a demanda é 
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representada, principalmente, pela decomposição de matéria orgânica, respiração 

de organismos aquáticos, perda para a atmosfera e oxidação de organismos íons 

metálicos como ferro e manganês.  

    O oxigênio proveniente da atmosfera dissolve-se nas águas naturais, por ser um 

gás solúvel e também devido à diferença de pressão parcial. Este mecanismo é 

regido pela Lei de Henry, que define a concentração de saturação de um gás na 

água. O oxigênio dissolvido é essencial para todo organismos aeróbico presente 

em um corpo hídrico. Durante a estabilização de matéria orgânica, as bactérias 

usam oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir a causar uma grande 

redução da sua concentração no meio. Caso o oxigênio seja totalmente 

consumido, têm-se as condições anaeróbicas (ausência de oxigênio), com a 

possível geração de maus odores. (VON SPERLING, 2005). 

    Este parâmetro tem utilização mais frequente no controle operacional e estações 

de tratamento de esgotos e na caracterização de corpos d’água. É o principal 

parâmetro de caracterização dos efeitos de poluição das águas por despejos 

orgânicos. A concentração ideal de oxigênio dissolvido em um rio está entre 7 e 

14mg/L. 

2.4 Determinações sobre DBO5 

          O principal efeito ecológico da poluição orgânica em curso d'água é o 

decréscimo dos teores de OD causada pela respiração dos microorganismos que 

se alimentam da matéria orgânica. Da mesma forma, é fundamental o adequado 

fornecimento de oxigênio para que os microorganismos possam realizar seus 

processos de estabilização da matéria orgânica. Von Sperling (2005, p. 90) 

descreve: “[...] surgiu a idéia de medir o potencial de poluição de um determinado 

despejo pelo consumo de oxigênio [...], ou seja, uma quantificação indireta da 

potencialidade da geração de impacto, e não a mediação direta do impacto”. A 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) retrata a quantidade oxigênio necessária 
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para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica 

carbonácea.  

     Uma estabilização completa demora muito, em termos práticos, então se 

convencionou proceder a analise no 5º dia e fosse efetuado a 20ºC, já a 

temperatura interfere na velocidade do metabolismo bacteriano. Tendo-se dessa 

forma a DBO5
20, também conhecida como DBO padrão (VON SPERLING, 2005). 

    Esta medida é usada como índice simples de poluição orgânica (onde eficiência 

do tratamento de estações de esgoto). O oxigênio consumido pela respiração de 

algas também é incluído, e em alguns casos pode ser de 50% do total de DBO. O 

teste de DBO é comumente usado através da medida da concentração de oxigênio 

em amostras antes e depois de incubação no escuro, a 20°C por 5 dias. (APHA, 

2005). 

     Diluições preliminares e aeração das amostras são normalmente necessárias 

para garantir um excesso de oxigênio durante a incubação. Amostras absorvendo 

mais de 6 mg/L de oxigênio devem ser diluídas com água de diluição preparada 

com nutrientes.  

Algumas vezes é adicionada uma cultura de bactérias de modo que mais matéria 

orgânica seja usada durante a incubação. Para a medida de oxigênio dissolvido 

utiliza-se o método de Winkler com modificação de azida sódica para eliminação 

de interferentes como óxido nitroso (NO).  (APHA, 2005). 

    As principais vantagens do teste da DBO são que, indica a taxa de degradação 

do corpo aquático, taxa de consumo de oxigênio por processos bioquímicos em 

função do tempo e a aproximação da quantidade de oxigênio requerido para 

estabilização biológica da matéria orgânica presente. O teste também tem suas 

desvantagens como a inibição de microorganismos que pode ocorrer através de 

metais e outras substâncias tóxicas, e também há necessidade de inibir os 

organismos responsáveis pela oxidação da amônia, para evitar que o consumo de 
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oxigênio para nitrificação não interfira na demanda carbônica (VON SPERLING, 

2005). 

    Esta caracterização torna-se importante pelo fato de que a DBO, retrata, de 

forma indireta, o teor de matéria orgânica nos esgotos ou no corpo d’água, sendo, 

portanto, uma indicação do potencial do consumo do oxigênio dissolvido, além de 

ser o parâmetro de maior importância na caracterização do grau de poluição de um 

corpo d’água. Sua utilização mais frequente é na caracterização de águas 

residuárias brutas e tratadas, bem como corpos d’água. (VON SPERLING, 2005). 

    De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, os rios são classificados em 

classes diferentes, em função de características físico-químicas e microbiológicas, 

e um dos parâmetros diferenciais é a DBO5. Segundo esta norma, rios classe 1 

devem apresentar DBO5 < 3 mg L-1, rios classe 2 devem apresentar DBO5 < 5 mg 

L-1 e rios classe 3 devem apresentar DBO5 < 10 mg L-1 O2. Porém, estes valores 

não são facilmente determináveis, já que o menor valor possível de referência 

apresentado pelo método padrão (Standard Methods for examination of water and 

wastewater) é de 5 mg L-1 O2. 

 

2.5. Determinações sobre DQO 

    A Demanda Química de Oxigênio é usada como uma medida do equivalente de 

oxigênio, do conteúdo de matéria orgânica de uma amostra, susceptível a 

oxidação por um forte oxidante químico. Para amostras de uma fonte específica, a 

DQO pode ser empiricamente relacionada com o DBO, carbono orgânico, ou 

matéria orgânica. Uma vez estabelecida a correlação, o teste é útil para monitorar 

e controlar. O método de refluxo com o dicromato é preferido em relação a outros 

oxidantes devido ter uma superior capacidade de se oxidar, aplica-se a uma ampla 

variedade de amostras e é de fácil manipulação. A oxidação da maioria dos 

compostos orgânicos está entre 95 e 100% do valor teórico. (APHA, 2005). 

   A principal diferença com relação ao teste de DBO encontra-se claramente 

presente na nomenclatura de ambos os testes. A DBO relaciona-se a uma 
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oxidação química da matéria orgânica, realizada inteiramente por 

microorganismos. Já a DQO corresponde a uma oxidação química da matéria 

orgânica, obtida através de um forte oxidante (permanganato de potássio) em meio 

ácido. Suas vantagens são: 

- O teste gasta apenas de 2 a 3 horas para ser realizado; 

- o resultado do teste da uma indicação do oxigênio requerido para a estabilização 

da matéria orgânica. 

Suas limitações são: 

- no teste de DQO é oxidada, tanto a fração biodegradável, quanto a fração inerte 

da matéria orgânica do despejo. O teste superestima, portanto, o oxigênio a ser 

consumido no tratamento biológico dos despejos; 

- o teste não fornece informações sobre a taxa de consumo da matéria orgânica ao 

longo do tempo; 

- certos constituintes inorgânicos reduzidos podem ser oxidados e interferir no 

resultado. (VON SPERLING, 2005). 

 

3 Materiais e Métodos 

3.1 Área de estudo 

   A avaliação da contribuição da matéria orgânica será realizada em ambientes 

aquáticos no entorno da cidade de Manaus (Tabela 1), com pontos de coleta de 

amostras em corpo hídricos de águas brancas, águas pretas e de águas poluídas 

de igarapés que recebem esgotos domésticos e industriais da rede de drenagem 

da cidade.  

 

Pontos Descrição de pontos de coletas Tipo de água Latitude Longitude 

1 Careiro da Várzea - montante rio Solimões Água Branca S3º 11' 30.98'' S3º 11' 30.98'' 

2 Careiro da Várzea - jusante rio Solimões Água Branca S3º 11' 11.39'' S3º 11' 11.39'' 
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Tabela 1: localização de pontos de coletas georreferenciais. 

        Duas coletas já foram realizadas nos pontos 3, 4, 5 e 6 (tabela 1: localização 

de pontos de coletas georreferenciais)  nas datas de 31 de outubro de 2011 e 6 de 

dezembro de 2011. De acordo com BITTENCOURT & AMADIO tais datas 

correspondem ao período de seca no Amazonas. Todavia dificuldades foram 

encontradas ao fazer as coletas nos pontos 1 e 2 (tabela 1: localização de pontos 

de coletas georreferenciais) visto que não se conseguiu o barco do tipo bote para 

prosseguir com as coletas. 

3.2 Amostragem 

   As coletas são realizadas com periodicidade bimensal, acompanhando as 

diferentes fases hidrológicas de vazante, seca, enchente e cheia (BITTENCOURT 

& AMADIO, 2007), para comparação da variação sazonal influente no 

comportamento dos parâmetros a serem determinados. A Resolução CONAMA 

357/05 mostra que a avaliação de qualidade da água de corpo hídrico deve ser 

realizada no mínimo em períodos bimestrais. 

    As amostras são coletadas utilizando uma garrafa do tipo Van Dorn, onde uma 

amostra é separada para avaliação imediata dos parâmetros oxigênio dissolvido e 

pH,  através de eletrodos portáteis. As amostras são separadas em garrafas de 

polietileno ou, para análise de DBO, são reservadas em frascos tipo Winkler. 

3.3 Metodologias analíticas 

   As metodologias de amostragem analítica e de análises laboratoriais, utilizadas 

para a determinação das variáveis escolhidas, seguiram o Standard Methods for 

3 Praia Dourada - ig. Tarumã Açú Água Preta S3º 00' 56.6'' S3º 00' 56.6'' 

4 Píer Tropical Hotel - Rio Negro Água Preta S3º04' 12.2'' S3º04' 12.2'' 

5 Ponte Silves - ig. Educandos Água Poluída S3º07' 9.96'' S3º07' 9.96'' 

6 Ponte Av. das Torres - ig. Mindú Água Poluída S3º07' 9.96'' S3º07' 9.96'' 
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the Examination of Water and Wastewater (SMWW)-21st, publicado pelo APHA 

(2005). 

3.3.1 Potencial Hidrogeniônico – (pH)  

O pH  mede-se em campo pelo método potenciômetro, utilizando-se um 

pHmêtro portátil, marca HANNA e modelo HI-9125. O aparelho é previamente 

calibrado antes de cada coleta e levado com água deionizada entre cada ponto. A 

cada ponto de coleta, uma amostra foi retirada do corpo hídrico e medida no 

aparelho, o processo foi repetido para uma estabilização do valor registrado. A 

temperatura, tanto atmosférica quanto do corpo hídrico, foram registradas junto 

com valor do pH. Amostra é avaliada em conjunto com outros aparelhos medidos 

em campo. 

 

3.3.3 Oxigênio Dissolvido – Método de Winkler e Oxímetro digital.  

O oxigênio dissolvido é medido em campo, por um oxímetro digital portátil 

marca HANNA e modelo H-9146. O aparelho é previamente calibrado antes de 

cada coleta e levado com água deionizada entre cada ponto. Em cada ponto de 

coleta, uma amostra foi retirada do corpo hídrico e medida no aparelho, o processo 

foi repetido para uma estabilização do valor registrado. Os valores foram 

registrados e a amostra foi avaliada em conjunto com outros aparelhos medidos 

em campo.  

Além da determinação de OD por oxímetro, realizou-se a determinação pelo 

método de Winkler em que o processo pode ser descrito da seguinte forma: As 

amostras recolhidas em campo e encaminhadas ao laboratório são tratadas com 

soluções de sulfato manganoso, iodeto alcalino azida e finalmente com ácido 

sulfúrico concentrado. O precipitado inicial de hidróxido manganoso – Mg(OH2), 

combina-se com o oxigênio dissolvido da amostra formando um precipitado 

castanho de hidróxido mangânico MgO(OH2). Após a adição de ácido sulfúrico 
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concentrado, o sulfato mangânico formado age como agente oxidante liberando o 

iodo livre do iodeto de potássio. O iodo, estequiométrico ao oxigênio dissolvido da 

amostra é titulado com uma solução de 0,025 mols L-1 de tiossulfato de sódio 

utilizando goma de amido como indicador. Anota-se o volume de tiossulfato de 

sódio gasto. O cálculo utilizado para se descobrir a concentração de oxigênio é: 

 

mgO2/L =   cons. x N x 8 x 1000 
                vol.frasco – 2 

 

       No qual a normalidade/concentração, do tiossulfato é conhecida após sua 

padronização com iodeto de potássio. 

 

3.3.4 Demanda Bioquímica de Oxigênio – (DBO) 

As amostras são recolhidas em campo utilizando-se frascos do tipo, 

numerados e com volumes conhecidos. Determinado a concentração de oxigênio 

dissolvido (OD) por método de Winkler modificado (como descrito no item 3.3.3.). A 

DBO é realizada pela mesma análise do oxigênio dissolvido, com um período de  5 

dias de incubação, seguindo o mesmo método proposto por WINKLER. Durante os 

cinco dias de incubação a 20 °C, cobre-se o vidro com papel alumínio para evitar 

qualquer tipo de luz. Após estes 5 dias de incubação, na análise fixa-se as 

amostras com MnSO4 e azida sódica. Após 30 min, colocam-se 3 mL de H2SO4 

50%. Logo depois, passa-se este volume para um erlenmeyer de 250 mL. Titula-se 

então com Na2S2O3 0,0125N até a coloração amarelo claro. Adiciona-se +/- 1 mL 

de amido 1% e continua-se a titulação até a coloração azul passar para a incolor. 

Realizam-se cálculos de diferença de concentração entre OD e DBO (APHA, 

2005). Estes cálculos são evidenciados abaixo: 

mgO2/L =    cons.tiossulfato x N x 8 x 1000     =   ODfinal                                                      
vol. do frasco – 2 

 
F.DBO5=  5   dias da incubação 
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mgDBO5 =  ODinicial  - ODfinal x F.DBO5 

 

3.3.5 Demanda Química de Oxigênio – (DQO) 

As amostras são recolhidas em campo, e encaminhadas ao laboratório, são 

transferidas 50 mL da amostra não filtrada para um erlenmeyer de 250 mL. 

Adicionou-se 50 mL de água destilada, 5 mL de ácido sulfúrico 24%, 10 mL da 

solução de permanganato de potássio (KMnO4) 0,01 N e levou-se à ebulição por 

10 minutos.Retirou-se da chapa aquecedora e, em seguida, adicionaram 10 mL de 

ácido oxálico 0,01 N, titulando com solução de permanganato de potássio (KMnO4) 

0,01 N, até cor rosa persistente e anotar o volume consumido. O excesso de 

permanganato reage com um volume de oxalato de sódio equivalente ao volume 

de permanganato, e o excesso de oxalato é titulado com permanganato. Através 

de relação estequiométrica se expressa em termos de mg.L-1. Os cálculos para 

determinação da concentração são exemplificados abaixo: 

 
F =             10          . 

      mP – mB 
 
F= fator de correção da concentração do KMnO4; 
mB= branco; 
    

mgO2/L = cons.KMnO4x 6,32 x F 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Coletas Outubro de 2011 

A tabela 2 mostra os dados das amostras de Outubro de 2011, não 

houve analise dos pontos referentes ao Careiro da Várzea. A dificuldade foi em 

encontrar barco do tipo bote para realização das coletas. Os parâmetros 

ausentes, DBO, DQO e série de sólidos, serão aplicados em coletas 

posteriores. 

Segundo a literatura a matéria orgânica em rios de águas negras 

costuma ser mais elevada em que outros rios, o ponto situado na Ponta Negra 

correspondeu mostrando ter um nível alto de matéria orgânica. Outros dado do 

ponto PN que corresponde às características de águas negras é o pH 

levemente ácido. O valor de OD para TA e PN estão aceitáveis, tendo em vista 

que o CONAMA 357/05 prevê como aceitáveis valores acima de 5mg/L, o que 

não ocorre nos dois outros pontos devido principalmente ao esgoto doméstico 

que é despejado neles esperando assim indicativos de poluição nos dados. O 

pH tem níveis aceitáveis que se encontram no intervalo de 6,0 a 9,0, ocorrendo 

assim discordância em apenas um ponto, PN, que teve sua explicação descrita 

acima. 

Coleta Outubro de 2010 Análises 

Ponto pH 
OD oxímetro 

(ppm) OD(Winkler) 

Praia Dourada-TA 6,38 5,48 5,148 

Ponta Negra-PN 5,73 5,99 5,634 

Ponte Silves-IE 6,89 0,74 1,642 

Ponte Av. das Torres-IM 6,91 1,46 1,175 

Tabela 2: Resultados Outubro 2011 

4.2 Coleta Dezembro de 2011 

   A tabela 3 mostra os resultados referentes à coleta de Dezembro de 2011. 

Novamente parâmetros como DBO, DQO e série de sólidos não puderam ser 

realizadas por falta de reagentes necessários. Outro problema encontrado foi de 

chuva ocorrida na metade do processo de coletas, impossibilitando assim a 
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realização de dois dos pontos, IE e IM. Esse imprevisto poderia acarretar nos 

valores já que com a chuva começam processos como a lixiviação. 

   Novamente os valores de pH se encontraram aceitáveis, com um pequeno 

aumento no valor para o ponto PN. Em se tratando dos valores de OD, apenas o 

ponto TA obteve valor acima de 5, o que podemos considerar então que o 

processo inicial de enchente dos rios possa ter influenciado o ponto PN. O 

oxímetro digital nos mostrou ainda que o valor de OD para PN está precisamente 

no limite. No entanto seria necessária a determinação de parâmetros como a DBO 

e DQO para melhores análises destes.   

Coleta Dezembro 2011 Análises 

Ponto pH 
OD oxímetro 

 (ppm) OD(Winkler) 

Praia Dourada-TA 6,35 5,34 5,668 

Ponta Negra-PN 6,75 5,00 4,736 

Ponte Silves-IE - -  - 

Ponte Av. das Torres-IM - -  - 

Tabela 3: Coleta Dezembro de 2011 

4.3 Coletas Junho de 2012 

       A tabela 4 mostra resultados referentes a coleta realizada em Junho de 2012. 

Para este caso, obteve-s e resultados para análises de DBO. 

Coleta Junho de 2012 Análises 

Ponto pH OD (winkler) DBO 

Praia Dourada-TA - - - 

Ponta Negra-PN 6,81 3,52 1,37 

Ponte Silves-IE 7,07 1,02 1,02 

Ponte Av. das Torres-IM 7,55 1,06 1,06 

Careiro Montante 6,45 2,46 0,46 

Coreito Jusante 6,6 1,88 0,08 

Tabela 4: Coleta Junho de 2012 

        Para esta coleta foi possível observar valores pequenos de OD e DBO para 

ambos os pontos do Careiro da Várzea, rio de águas brancas. Cabe dizer ainda 

que é notória a influência antrópica no local, realizando obras no cais da cidade e 

presença de bares flutuantes e até mesmo locais de abastecimento de 
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combustíveis para embarcações. Funciona ali ainda um ponto de encontro 

comunitário, bares com banheiro que jogam desejos diretamente no rio, além da 

grande cheia que atingiu a cidade o que pode ter alterado esses valores. As 

coletas foram realizadas a distâncias diferentes para com a margem do rio. Para o 

careiro montante, uma distância aproximada de 100m e para o careiro jusante, 

aproximadamente 30m. Era visível ainda a grande quantidade de sedimentos na 

água no ato da coleta. Por fim, nos rios da Amazônia é comum observar a sua 

concentração abaixo do valor requerido, no entanto, o comportamento da biota 

aquática não é necessariamente modificado, devido a sua adaptação no ambiente 

natural. 

        A grande cheia dos rios alterou também as características dos igarapés no 

entorno da cidade de Manaus. Igarapés como o do Educandos e Mindú se 

apresentavam em péssimas condições. Entulho preso em pontes, esgotos 

entupidos, consequência da ação do homem neste espaço, para tanto é possível 

notar valores muito baixos tanto de OD e DBO, índices esses que mostram valores 

ínfimos de oxigênio, descartando, portanto, a possibilidade de equilíbrio neste 

ambiente aquático. 

A tabela abaixo apresenta valores comparativos de DQO, DBO, OD e pH 

registrados nas 3 coletas realizadas. 

Tipos de água/ Corpo 
d’água 

Água Branca Água Preta Água Poluída 

Rio 
Solimões 

Rio 
Solimões 

Rio Tarumã-
açu Rio Negro 

Ig. 
Educandos  Ig.Mindú 

Parâmetros Conama 
357/05 

Careiro 
Motante 

Careiro 
Jusante 

Praia 
Dourada 

Tropical 
Hotel 

Av. Silves 
Av. das 
Torres 

DBO até 5 mg/L 0,46 0,08 - 1,37 1,02 1,06 

DQO - - - - - - - 

OD >5 mg/L 2,46 1,88 5,57 ± 0,09 4,75 ± 1,23 0,88  ± 0,04 1,26 ± 0,2 

pH 6,0 a 9,0 6,45 6,6 6,365 ± 0,15 6,43 ± 0,54 7,23 ± 0,22 6,08 ± 0,9 

Tabela 5. Registro de parâmetros indicadores de qualidades da água em diferentes tipos de água, e a 

comparação com os valores de referência segundo CONAMA 357/-5. 
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5. Conclusão do estudo 

Foi possível verificar diferença entre os dados registrados nas coletas. Os valores 

apresentaram diferenças por vários fatores, desde de intervenção humana, como 

obras próximas a área de coleta até acúmulo de lixo em igarapés como o do 

Educandos. As diferenças climáticas de cada época influenciaram diretamente nos 

resultados, já que a região passou por momentos de escassas chuvas e também, 

períodos com chuva em excesso. 
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6. Cronograma realizado 

Nº Descrição Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 
Organização de 

material 
x     x     x     x     

2 Revisão Bibliográfica x x x x                 

3 Coleta de amostras 
  

x 
 

x 
     

x    

4 
Análises laboratoriais, 
desenvolvimento de 

metodologias analíticas 
x x x x x x x x x       

5 
Análise de dados e 

aplicação de métodos 
estatísticos 

    x     x     x       

6 
Elaboração de Resumo 

e Relatório Final 
                    x x 

7 
Preparação da 

Apresentação Final 
para o Congresso 

                      x 
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7. Anexos 

 

 

Figura 1: Amostras acidificadas                            Figura 2 :Transferência de amostra  

                Rio Solimões                                                               para frasco de Winkler 
               

 

Figura 3: Garrafa Van Dorn                                      Figura 4: Uso de Azida e Sulfato Manganoso 

 

 

Figura 5 Coleta Rio Solimões                                  Figura 6 Pipetagem de amostra 
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Manaus, 28 de setembro de 2012. 

 

Ào  

Comitê Local de Ciências Exatas e da Terra 

Departamento de Apoio à Pesquisa - DAP 

 

Assunto: Desempenho do aluno Daniel Farias dos Santos 

 

Venho, através desta, expressar minhas considerações sobre o desempenho do aluno Daniel 

Farias dos Santos neste projeto de PIBIC.  

Considerando que o aluno entregou seu relatório hoje, no último dia do prazo para submeter ao 

portal Lira, envio o arquivo do Relatório. Mas, constatando que o aluno não atendeu grande parte 

das minhas ultimas solicitações de correções no texto do seu relatório, sobretudo relativo à 

apresentação de resultados da DQO e da realização da correlação entre os indicadores de 

matéria orgânica, e considerando que o aluno não mais retornou para continuar seu estudo de 

pesquisa, solucionando dúvidas e interesse no ensino-aprendizagem durante a finalização desse 

projeto de PIBIC, faço minhas considerações.  

Como descrido no Relatório Técnico do Bolsista para FAPEAM, enviado no mês de julho, “o 

aluno desenvolveu suas atividades de coleta de amostras de água, análises químicas e cálculo 

de concentração de parâmetros com certa facilidade, no entanto, tem dificuldade quanto a 

concentração nos estudos teóricos e revisão bibliográfica, faltando-lhe maturidade para cumprir 

com responsabilidade a totalidade de suas atividades”. Após várias orientações e cobranças de 

correções e aperfeiçoamento do relatório ao aluno, este permaneceu com a mesma postura 

relacionada à sua ausência, comparecendo, geralmente, na semana de entrega de frequência no 

DAP. Como nosso grupo de pesquisa é novo, ainda temos dificuldades quanto à obtenção de 

todos os reagentes para determinação dos parâmetros, portanto, buscamos parcerias em outros 

laboratórios para cumprimento dos objetivos específicos propostos. No entanto, o aluno não 

soube aproveitar as parcerias, e considero desinteresse deste pelo seu projeto de PIBIC. 

Sem mais dispor,  

Na intenção de ajudar nessa avaliação,  

 

 

Tereza Cristina Souza de Oliveira 

Profª Dra. Departamento de Química 


