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INTRODUINTRODUÇÇÃO E JUSTIFICATIVAÃO E JUSTIFICATIVA

•• No meio rural as principais fontes de abastecimento são No meio rural as principais fontes de abastecimento são 
popoçços rasos e nascentes, sendo fontes susceptos rasos e nascentes, sendo fontes susceptííveis veis àà
contaminacontaminaçção, portanto  ão, portanto  éé fundamental a preocupafundamental a preocupaçção ão 
com a qualidade da com a qualidade da áágua de abastecimento humano e gua de abastecimento humano e 
animal.animal.

•• As atividades agropecuAs atividades agropecuáárias, como criarias, como criaçção de animais, ão de animais, 
despejo de esgoto domdespejo de esgoto domééstico e aplicastico e aplicaçção de fertilizantes ão de fertilizantes 
ou agrotou agrotóóxicos podem contaminar as fontes de xicos podem contaminar as fontes de 
abastecimento de abastecimento de áágua no meio rural (nascentes e gua no meio rural (nascentes e 
popoçços), causando impactos negativos na saos), causando impactos negativos na saúúde humana e de humana e 
animalanimal



IntroduIntroduççãoão

•• Dentre os vDentre os váários processos poluidores, a entrada e rios processos poluidores, a entrada e 
acacúúmulo de substâncias tmulo de substâncias tóóxicas nos sistemas aquxicas nos sistemas aquááticos ticos 
têm aumentado. A aplicatêm aumentado. A aplicaçção de agrotão de agrotóóxicos xicos éé uma das uma das 
mais importantes fontes de poluimais importantes fontes de poluiçção por metais. As ão por metais. As 
principais fontes são: impurezas em fertilizantes (Cd, Cr, principais fontes são: impurezas em fertilizantes (Cd, Cr, 
Mo, Pb, Mo, Pb, ZnZn), pesticidas (), pesticidas (CuCu, As, , As, HgHg, Pb, , Pb, MnMn, , ZnZn).).

•• A aA açção dos metais na saão dos metais na saúúde humana de humana éé profunda e profunda e 
diversificada. Alguns metais são essenciais para os diversificada. Alguns metais são essenciais para os 
organismos vivos, em quantidades adequadas, como organismos vivos, em quantidades adequadas, como 
magnmagnéésio, ferro, manganês, zinco, cobre, cobalto, entre sio, ferro, manganês, zinco, cobre, cobalto, entre 
outros.outros.



IntroduIntroduççãoão

•• Estudos em sistemas fluviais apontaram como possEstudos em sistemas fluviais apontaram como possíível vel 
fonte dos elementos fonte dos elementos NiNi, Cr, , Cr, CuCu, , FeFe, Al, , Al, MnMn, , CaCa, Mg, K e , Mg, K e 
ZnZn a ocupaa ocupaçção do solo atravão do solo atravéés da urbanizas da urbanizaçção, o mesmo ão, o mesmo 
ocorrendo em ocorrendo em ááreas cultivadas.reas cultivadas.

•• Em concentraEm concentraçções acima do necessões acima do necessáário para os rio para os 
organismos, os metais apresentam toxidade, uma vez que organismos, os metais apresentam toxidade, uma vez que 
possuem a propriedade de possuem a propriedade de bioacumulabioacumulaççãoão, o que , o que 
potencializa seu efeito nocivo ao longo da cadeiapotencializa seu efeito nocivo ao longo da cadeia
alimentaralimentar



OBJETIVOSOBJETIVOS

•• Validar os mValidar os méétodos de determinatodos de determinaçção dos metais ão dos metais 
CCáádmio, Cobre, Chumbo, Cobalto, Cromo e Ndmio, Cobre, Chumbo, Cobalto, Cromo e Nííquel, quel, 
e Ferro, Manganês e  Zinco, por espectrofotometria e Ferro, Manganês e  Zinco, por espectrofotometria 
de absorde absorçção atômica em forno de grafite e em ão atômica em forno de grafite e em 
chamachama respectivamente.respectivamente.

•• Determinar a presenDeterminar a presençça destes elementos na a destes elementos na áágua gua 
de abastecimento em três propriedades rurais da de abastecimento em três propriedades rurais da 
MicrobaciaMicrobacia do Cdo Cóórrego Rico, durante o perrrego Rico, durante o perííodo de odo de 
seca.seca.



METODOLOGIAMETODOLOGIA

•• AA áárea estudada estrea estudada estáá vinculada ao Comitê de vinculada ao Comitê de 
Bacias do Rio Bacias do Rio MogiMogi--GuaGuaççuu, sendo a , sendo a MicrobaciaMicrobacia do do 
CCóórrego Rico.  rrego Rico.  

•• O Equipamento utilizado O Equipamento utilizado éé o GBC, modelo 932, o GBC, modelo 932, 
acoplado a um Workstation com software acoplado a um Workstation com software AvantaAvanta
Versão 1,33.Versão 1,33.





MetodologiaMetodologia

•• A validaA validaçção foi realizada por meio de ensaios de ão foi realizada por meio de ensaios de 
recuperarecuperaçção dos elementos em amostras de ão dos elementos em amostras de áágua gua 
deionizada, apdeionizada, apóós construs construçção das curvas de calibraão das curvas de calibraçção e ão e 
determinadeterminaçção dos limites de detecão dos limites de detecçção (LD) e ão (LD) e 
quantificaquantificaçção (LQ)ão (LQ)

•• As curvas analAs curvas analííticas com 50, 75, 100, 125 e 150% das ticas com 50, 75, 100, 125 e 150% das 
concentraconcentraçções estabelecidas pela Resoluões estabelecidas pela Resoluçção ão ConamaConama
357(BRASIL, 2005) mais restritiva que a Portaria 357(BRASIL, 2005) mais restritiva que a Portaria 
518(BRASIL, 2004)518(BRASIL, 2004)



MetodologiaMetodologia

•• Foi colhido 500mL de amostra de Foi colhido 500mL de amostra de áágua diretamente das gua diretamente das 
fontes de abastecimento das propriedades, que foi fontes de abastecimento das propriedades, que foi 
armazenado em garrafas de plarmazenado em garrafas de pláástico contendo 1,0 stico contendo 1,0 mLmL de de 
áácido ncido níítrico 10% como trico 10% como preservantepreservante





Resultados
ValidaValidaççãoão

Curvas analíticas dos metais obtidas em GFAAS



ResultadosResultados
ValidaValidaççãoão

Limites de DetecLimites de Detecçção e Quantificaão e Quantificaçção e Valores Mão e Valores Mááximos Permitidos      ximos Permitidos      
na legislana legislaçção de metais em ão de metais em áágua subterrânea por GFAAS.gua subterrânea por GFAAS.



ResultadosResultados
ValidaValidaççãoão

Limites de DetecLimites de Detecçção e Quantificaão e Quantificaçção e Valores Mão e Valores Mááximos Permitidos ximos Permitidos 
na legislana legislaçção de metais em ão de metais em áágua subterrânea por FAASgua subterrânea por FAAS



ResultadosResultados
ValidaValidaçção ão 

Curvas analCurvas analííticas dos metais obtidas em FAASticas dos metais obtidas em FAAS



RESULTADOSRESULTADOS

DETERMINADETERMINAÇÇÃO DE METAIS EM AMOSTRA DE ÃO DE METAIS EM AMOSTRA DE ÁÁGUA EM GUA EM 
PROPRIEDADES.PROPRIEDADES.

Cromo e nCromo e nííquel foram detectados abaixo do LD e LQ quel foram detectados abaixo do LD e LQ 
na propriedade 1 e apresentaram concentrana propriedade 1 e apresentaram concentraçções de ões de 
7,217,21μμg Lg L--1  e 11,811  e 11,81μμg Lg L--1  na propriedade 2 e 13,62 1  na propriedade 2 e 13,62 
μμg Lg L--1 e 10,05 1 e 10,05 μμg Lg L--1 na propriedade 3,  1 na propriedade 3,  
respectivamente. Os demais elementos apresentaramrespectivamente. Os demais elementos apresentaram--
se abaixo do LD ou LQ nas três propriedades. se abaixo do LD ou LQ nas três propriedades. 



RESULTADOS

• Os resultados obtidos indicam que a água de 
abastecimento estava em acordo com a 
legislação para água de consumo humano.



Obrigado !Obrigado !
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