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Introdução 

Água e desenvolvimento econômico estão 
estreitamente relacionados e uma das grandes 
falhas da economia no século XX foi a incapacidade 
de distribuí-la adequadamente e com saneamento 
satisfatório para todos os habitantes do planeta [1]. 
Essa falha é especialmente percebida pela 
população da Baixada Fluminense, em especial, 
pelo morador do município de Duque de Caxias.  

 
Figura 1. Aspecto da água analisada. 

 
Em virtude da precariedade do abastecimento de 
água, os moradores da localidade de Jardim 
Rosário (Duque de Caxias – RJ) utilizam água 
proveniente de poços perfurados por contra própria 
e sem qualquer tratamento e/ou monitoramento da 
qualidade da água consumida, cujas características 
são a forte coloração amarelo-castanho, forte odor 
intenso, além da presença de resíduos e superfície 
com aspecto oleoso e a observância de corrosão 
elevada nos instrumentos com as quais a áua entra 
em contato, por exemplo, bombas de sucção 
(Figura 1). 
 
A região abordada localiza-se entre duas grandes 
rodovias: Rio-Teresópolis (BR-116) e Rio Petrópolis 
(trecho da BR-040) e cortadas por diversos corpos 
hídricos (rios, córregos etc.) contaminados.  As 
condições desta região, com relação ao 
saneamento, caracteriza-se pela inexistência ou 
precariedade de esgotamento, disposição de 
resíduos a céu aberto. Tais fatores podem induzir a 
proliferação de insetos e redores, e ainda, 
disseminar contaminantes que podem alcançar as 
fontes de águas utilizadas pela população local e, 
consequentemente, comprometer a qualidade da 
água utilizada. 

Resultados e Discussão 

Em virtude das características observáveis na água 
de poço coletada foi efetuada, neste trabalho 
preliminar, a avaliação de três parâmetros físico-
químicos: pH, CO2 livre e alcalinidade total. 

As análises físico-químicas foram efetuadas 
seguindo as recomendações apresentadas pelo 
Manual prático de análise de água [2].  

 
Tabela 1. Resultados obtidos nas amostras 
coletadas: pH, CO2 livre (mg.L-1) e alcalinidade total 
(mg.L-1 de CaCO3). 

Poços pH 
Alcalinidade 

total  
CO2 livre 

1 6,6 100,8 112,0 

2 5,9 6,0 35,8 

3 5,8 11,3 120,0 

Conclusões 

Os resultados obtidos para CO2 livre apresentaram 
valores muito elevados o que pode ser o fator 
causador da elevada corrosão observada. Corrosão 
está que pode ser associada ainda, aos baixos 
valores de pH obtidos. Este fator deve ser 
considerado em um etapa posterior visando o 
tratamento prévio da água para posterior consumo, 
juntamente com o terceiro parâmetro analisado, a 
alcalinidade total. 
Os resultados apresentados neste trabalho são 
preliminares. Em testes posteriores outros 
parâmetros serão observados, tais como: 
coliformes, dureza, dentre outros.  
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