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1. Introdução
A construção de barragens, promovendo o represamento da água, altera de maneira
profunda e definitiva a hidrodinâmica e promove modificações nas comunidades bióticas nas
suas áreas de influência (AGOSTINHO et al., 1992).
Dentre os impactos negativos previstos na construção de barramentos, estão incluídas
as alterações na qualidade da água, como a ocorrência de eutrofização artificial devido ao
aumento de matéria orgânica, e alterações no regime hidrológico.
Segundo o Ministério da Integração Nacional e Secretaria de Infraestrutura Hídrica (2005), a
identificação desses impactos é importante para que se possa avaliar os danos e adotar medidas
mitigadoras visando minimizá-los ou evitá-los.
A avaliação ambiental deve ser realizada em todas as fases do projeto, o que inclui um
programa de monitoramento da qualidade da água represada, incluindo a água afluente e a
liberada para jusante do barramento. Esta avaliação é importante para o enquadramento do
corpo d’água que, segundo a Agência Nacional das Águas (ANA), é um instrumento de
planejamento que estabelece o nível de qualidade da água a ser alcançado ou mantido ao longo
do tempo.
A dinâmica da população e a distribuição dos organismos planctônicos são consequências
das interações complexas entre os fatores ambientais, as necessidades e tolerâncias de cada
espécie e a competição interespecífica (BATISTA, 2007). Sendo assim, alterações na
hidrodinâmica e na qualidade da água promovidas pelo barramento de rios, modificam as
interações entre os processos físicos e biológicos que é refletida na estrutura e distribuição das
comunidades planctônicas.
A análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos devem ser realizadas para o
enquadramento e planejamento das futuras ações, visando a manutenção da qualidade do
curso d’água.
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2. Objetivos
Objetivo geral
O presente relatório objetiva apresentar os laudos técnicos das análises laboratoriais para
caracterização da qualidade da água em diferentes trechos do rio Muriaé – RJ (ver figura 1), que
será utilizada na elaboração do EIA-RIMA que antecede a construção de barragens para
mitigação das cheias nos municípios de Laje de Muriaé e Itaperuna - RJ.
Objetivos específicos
Os parâmetros básicos incluídos no enquadramento e monitoramento de corpos d’água
são apresentados a seguir:


Parâmetros físicos: cor, turbidez, temperatura, condutividade e sólidos suspensos
totais.



Parâmetros químicos: pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido
(OD), fósforo total, nitrogênio total, série nitrogenada (nitrito, nitrato e nitrogênio
amoniacal) e componentes inorgânicos (cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido,
cobre total, cromo hexa, cromo total, ferro dissolvido, ferro total, manganês total,
mercúrio total, níquel total, zinco total).
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3. Metodologia
3.1 Área de estudo
O estudo foi realizado em diferentes trechos do rio Muriaé, atendendo às solicitações do
contratante (Figura 1), sendo 4 (quatro) pontos localizados no município de Laje de Muriaé (RJ)
e 4 (quatro) pontos localizados no município de Itaperuna (RJ).

3.1.1 Descrição dos pontos amostrais
Ponto
LM_01

Ponto

de

difícil

acesso,

sendo

necessário entrar em propriedade
particular e passar por cerca de arame.
Uma das margens sem cobertura
vegetal, presença de casas ao redor e
cultivo de pesca esportiva em fazenda
ao lado.
LM_02

Ponto de difícil acesso, com presença
de barco de pequeno porte na margem,
provavelmente utilizado para pesca.
Margens bem conservadas e sem sinal
de

despejo

de

esgoto.

Água

aparentemente em bom estado.
LM_03

Ponto de acesso em propriedade
particular, com despejo de esgoto
próximo ao local de amostragem;
presença
utilização

de

lixo

para

nas

margens;

recreação

pelos

moradores e fins diversos da água.
Água turva e com odor.
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Ponto localizado no centro da cidade
de Laje de Muriaé. O acesso ao ponto
foi realizado dentro de propriedade
particular; não foi notado despejo de
esgoto, porém, a água apresentava
coloração turva e odor característico de
água contaminada por esgoto.

ITA_01

Ponto acessado dentro de propriedade
particular, de grande beleza cênica.
Água apresentando transparência total
e sem odor. Margens bem preservadas
e não foi notada presença de animais.

ITA_02

Ponto em propriedade particular.
Margens parcialmente preservadas,
com presença de gado e estrume. Água
turva e com odor.

ITA_03

Ponto de acesso em propriedade
particular, com grande número de
casas ao redor e despejo de esgoto,
tendo a água odor característico e
apresentando-se turva.
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Ponto de fácil acesso, com casas nas
proximidades. Apesar de não terem
sido avistados animais na margem,
verificou-se vestígios da presença
constante de gado no ponto de
amostragem.

3.2 Amostragem
As coletas foram realizadas entre os dias 24 e 25 de setembro de 2014. Os pontos de coleta,
assim como os trajetos de acesso, foram marcados em GPS para facilitar a identificação das
áreas de amostragem. Os pontos de coleta pré-estipulados que não possuíam acesso foram
realocados para o ponto mais próximo com acesso da equipe.
As amostras foram coletadas seguindo as normas do Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater (ver 3.3 Registro Fotográfico).
A inviabilidade de coleta utilizando barco, tanto pelas condições de correnteza, quanto pela
pouca profundidade em vários pontos, determinou a opção pela coleta das amostras próximo
às margens. Consequentemente, a análise de transparência utilizando o disco de secchi resultou
em visibilidade do mesmo em 100% dos pontos amostrais. Informações complementares sobre
a transparência podem ser obtidos a partir das análises de turbidez, cor e pela quantidade de
sólidos suspensos totais.
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3.3 Registro fotográfico da coleta

A

B

C

D

E

F

Figura 1: Coleta de amostras para análise laboratorial da qualidade da água no rio Muriaé: (A)
medição da temperatura da água; (B) análise do pH da água; (C) coleta de amostra para
análise de coliformes totais e termotolerantes; (D) amostra de água para análise de oxigênio
dissolvido; (E) coleta de amostras superficiais da água; (F) frasco para análise de nitrogênio
total, condutividade e turbidez.
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3.4 Análise dos parâmetros
A metodologia de análise de cada parâmetro está descrita na tabela 1.
Tabela 1. Metodologia de análises dos parâmetros físico-químico-biológicos das amostras de
água do rio Muriaé – RJ.
Ensaios
Metodologia

1

Cádmio total
Chumbo total
Cobre dissolvido
Cobre total
Cromo Hexa

SM¹-3030B,D,F/3 120
SM-3030B,D,F/3 113
SM-3030B,D,F/3 120
SM-3030B,D,F/3 120
SM-3030B,D,F/3 120

Cromo Total
Ferro dissolvido

SM-3030B,D,F/3 120
SM-3030 B/3 120

Ferro Total
Manganês total
Mercúrio Total
Níquel Total
Zinco Total
Clorofila a
Coliformes totais e termotolerantes
DBO

SM-3030B,D,F/3 120
SM-3030 B,D,F/3 111 B
SM-3112 B
SM-3030 B B, D, F/3120
SM-3030 B B, D, F/3120
Lorenzen (1967)²
SMEWW 9223 B
SMEWW 5210 B

Fósforo Total
Nitrato
Nitrito
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio total
Sólidos em suspensão totais (SST)
Temperatura, O.D., pH, condutividade
Transparência
Cor
Turbidez

SMEWW 4500-P- E
Mackereth et al. (1978)³
Barnes & Rolkard (1951)4
Koroleff (1976)5
Kjeldahl adaptado
SMEWW 2540 D6
Sonda YSI Modelo 55/50 FT
Disco de Secchi
SMEWW¹
SMEWW 2130 B6

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th. Edition, 2005.
Lorenzen, C.J. 1967. Determination of chlorophyll and pheo-pigments: espectrophotometric
equations. Limnol. Oceanogr., 12:343-346.
³
Mackereth, F. J. H., Heron, J. & Talling, J. F., 1978: Water Analyses. Some methods for
limnologists. – Freshwater Biol.Assoc. Sci. Publ., no. 36. Cumbria.
4
Barnes, H.; Rolkard, A. R. 1951. Analyst (76):599
5
Koroleff, F. Determination of Nutrients. pg 117-181. In: Grasshoff, K. (ed) Methods of
seawater analysis. Verlag Chemie Weinhein, 1976.
6
APHA (1998). Standard Methods for the examination of water and wastewater. American
Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation,
20th ed. Washington.
2
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4. Resultados
Os resultados estão disponíveis no laudo técnico enviado ao e-mail do contato responsável
indicado pelo contratante.

5. Anexo
Este documento não apresenta anexos.

