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RESUMO 

 

O estado do Ceará está inserido quase em sua totalidade no chamado polígono das 

secas, com regime pluviométrico marcado por uma irregularidade de chuvas no 

tempo e no espaço, o que representa a principal condicionante favorável ao 

aproveitamento dos recursos naturais, a recarga dos aquíferos e principalmente na 

qualidade de vida do ser humano. Com essas irregularidades, as águas 

subterrâneas se tornam uma alternativa como fonte de água para abastecimento 

público. Por essa razão, torna-se necessário a verificação da qualidade dessa água. 

O estudo do íon nitrito é importante na avaliação da qualidade da água por se tratar 

de um indicativo de poluição. Dentre as condicionantes geoambientais (clima, relevo, 

solo, recursos hídricos), a concentração do íon nitrito poderá ser mais ou menos 

elevada devido às mudanças na composição das águas que são influenciadas por 

fatores diversos, como: chuvas, ventos, área de entorno do manancial, entre outros. 

Baseado nesse contexto, essa pesquisa teve como principal objetivo comparar as 

concentrações do íon nitrito em águas subterrâneas em duas estações, seca e 

chuvosa, para uma avaliação do comportamento desse íon nas águas subterrâneas, 

já que sendo o íon nitrito um indicativo de poluição, poderá ocasionar sérios danos à 

saúde humana, principalmente em locais onde a população utiliza essa fonte de 

águas sem tratamento. Foram coletadas dez amostras de águas subterrâneas, 

sendo cinco amostras na estação seca e cinco na estação chuvosa, que foram 

analisadas no Laboratório de Química Ambiental da Fundação Núcleo de Tecnologia 

Industrial do Ceará e para a determinação de nitrito, seguiu-se a metodologia 

descrita AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 2012. Os resultados obtidos 

mostraram que as concentrações de nitrito em águas subterrâneas durante a 

estação chuvosa, foram mais elevadas do que na estação seca e que as 

concentrações desses íons nas águas subterrâneas na estação chuvosa, 100% 

estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução nº 396/08 do 

CONAMA. De acordo com pesquisas realizadas, o íon nitrito acima do Valor Máximo 

Permitido pode causar uma doença chamada síndrome do bebê azul em crianças e 

em adultos são precursores das células cancerosas no intestino. 

Palavras chave: Nitrito, água subterrânea, estação seca e chuvosa, qualidade da 

água. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O estado do Ceará está inserido quase em sua totalidade no chamado 

polígono das secas, com regime pluviométrico marcado por uma irregularidade de 

chuvas no tempo e no espaço, o que representa a principal condicionante favorável 

ao aproveitamento dos recursos naturais, a recarga dos aquíferos e principalmente 

na qualidade de vida do ser humano. Com essas irregularidades, as águas 

subterrâneas se tornam uma alternativa como fonte de água para abastecimento 

público. Por essa razão, torna-se necessário a verificação da qualidade dessa água. 

Com a escassez hídrica, a exploração de água subterrânea se torna 

necessária para suprir o abastecimento da população, no entanto, ações 

antropogênicas podem comprometer a sua qualidade. 

Na maioria das vezes, as águas subterrâneas são captadas por poços 

que estão localizados em locais onde não existe esgotamento sanitário ou em área 

de entorno desses onde são aplicados agrotóxicos em plantações e estes carreados 

para o lençol freático. 

Os contaminantes, provenientes da decomposição da matéria orgânica 

que constituem os esgotos, infiltram-se no solo e percolam entre os espaços vazios, 

contaminando as águas subterrâneas. O solo tem ação importante, pois, quanto 

mais permeável, maior a facilidade e a velocidade para que esses contaminantes 

atinjam o lençol subterrâneo. (FAGUNDES, 2010).  

Na estação de chuvas, a infiltração e a percolação das águas pluviais 

através de uma camada de solo ou rocha provocam mais rapidamente a migração 

de uma série de compostos químicos orgânicos e inorgânicos podendo alguns 

desses compostos atingir o lençol freático e, portanto, poluir ou contaminar o 

aquífero. (SANTOS, 2005).  

A contaminação das águas subterrâneas por compostos nitrogenados, 

dentre eles o nitrito, constitui-se em uma das maiores preocupações para o 

abastecimento de águas das cidades, pois o processo de poluição gerado por águas 

residuárias ainda está muito presente em várias partes do país. 

O nitrito é um íon instável e sua presença na água indica uma poluição 

recente e provavelmente ocasionada por lançamento de esgotos sanitários. De 

acordo com Alaburda e Nishijara (1998), o nitrito, quando presente na água de 
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consumo humano, tem um efeito mais rápido e pronunciado do que o nitrato. Se o 

nitrito estiver em uma alta concentração, pode ocasionar metemoglobinemia 

independente da faixa etária do consumidor. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) chama atenção para a relação 

estreita entre a qualidade de água e a saúde da população. Calcula-se que cerca de 

70% de todos os casos de doenças têm sua causa na contaminação da água 

potável com micróbios, causada, entre outras, pelos resíduos que são despejados in 

natura nos cursos d’água ou no solo, contribuindo para a insalubridade ambiental e 

proliferação de doenças, em especial as de veiculação hídrica. 

Portanto, baseando-se nesses fatos, esse estudo teve como objetivo 

comparar a concentração de nitrito em águas subterrâneas em duas estações, seca 

e chuvosa, e avaliar o comportamento dessas concentrações em diferentes 

períodos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Comparar a concentração de nitrito em águas subterrâneas em duas 

estações: seca e chuvosa. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Coletar amostras de águas subterrâneas em duas estações: seca e chuvosa; 

 Determinar as concentrações de nitrito nas duas estações: seca e chuvosa; 

 Comparar as concentrações de nitrito obtidas nas duas estações: seca e 

chuvosa com os valores estabelecidos pela Resolução nº 396, de 03 de abril 

de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

A água a ser consumida pode ser tanto de origem superficial (manancial 

superficial), quanto de origem subterrânea (manancial subterrâneo). A Resolução nº 

357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. A Resolução nº 396, de 03 de abril de 2008, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para 

o enquadramento das águas subterrâneas. 

A qualidade da água ou a quantidade de água do manancial podem 

variar, dependendo da época do ano (período chuvoso ou de seca). O manancial 

desprotegido pode ter a qualidade da água comprometida, de forma tal que seu 

tratamento começa a ficar muito caro. (RECESA, 2007). 

As impurezas presentes na água são constituídas de partículas sólidas, 

que podem ou não ser percebidas a olho nu. Podem ser divididas por suas 

características físicas, químicas e biológicas. Quando a água passa por algum 

tratamento é para retirar dela essas impurezas e torna-la potável, ou seja, 

transformar a água bruta em uma água que possa ser consumida sem causar danos 

à saúde humana. (RECESA, 2007). 

 

3.1. Água subterrânea 

 

A água subterrânea é considerada um bem econômico e uma fonte 

imprescindível de abastecimento para consumo humano, para as populações que 

não têm acesso à rede pública de abastecimento ou para aqueles que, tendo acesso 

a uma rede de abastecimento, tem o fornecimento com frequência irregular, 

(FREITAS, 2001).  

Segundo Ayach, (2007), a irregularidade hídrica não seria o único fator 

para o uso das águas subterrâneas, mas também a qualidade das águas superficiais 

é um dos fatores que pelo qual o uso da água subterrânea cresceu 

assustadoramente. Dada à complexidade dos processos ocorrentes em 

subsuperfície, é cada vez mais necessária a implementação de estudos sobre as 

diferentes formas de impactos na qualidade das águas subterrâneas. 
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Os reservatórios de águas subterrâneas são chamados de lençóis e 

podem estar acumuladas em dois tipos de lençóis: o freático ou o cativo. O lençol 

freático se caracteriza por estar assentado sobre uma camada impermeável de 

subsolo, rocha, por exemplo, e submetido à pressão atmosférica local. O lençol 

cativo caracteriza-se por estar confinado entre duas camadas impermeáveis de 

crosta terrestre e submetido a uma pressão superior à pressão atmosférica local. A 

captação do lençol freático pode ser executada por galerias filtrantes, drenos, fontes 

ou poços freáticos. O emprego de galerias filtrantes é característico de terrenos 

permeáveis, essas galerias em geral são tubos furados, que convergem para um 

poço de reunião, de onde a água é retirada em geral por bombeamento, não sendo 

incomuns outros métodos mais rudimentares. (MIRANDA, 2007). 

No tocante às águas subterrâneas, sua qualidade está intimamente ligada 

ao caminho percorrido, por entre o solo e as rochas até o aquífero, as rochas de 

composição dos aquíferos e a processos biológicos, físicos e químicos resultantes 

da interação água-rocha, durante a percolação e o tempo de contato; são variáveis 

espaciais e temporais.  

A composição química da água subterrânea é dependente da litologia do 

local do aquífero, uma vez que o tempo de exposição da água à rocha é maior do 

que para águas superficiais (FAGUNDES, 2010).  

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2002), devido ao maior 

contato com os materiais geológicos, baixa velocidade de fluxo e maiores pressões 

e temperaturas, as águas subterrâneas são geralmente mais mineralizadas do que 

as superficiais. Pelas mesmas razões, possui menores teores de sólidos em 

suspensão e matéria orgânica, esta última devido à ação dos microrganismos 

presentes no solo. Também, devido as suas condições de circulação, as águas 

subterrâneas tendem a possuir menor teor de oxigênio dissolvido do que as 

superficiais.  

Nas várias províncias hidrogeológicas estão contidos os diferentes tipos 

de reservatórios de águas subterrâneas brasileiros. Os sistemas aquíferos 

resultantes são classificados em: (a) Sistemas Porosos, constituídos das rochas 

sedimentares; (b) Sistemas Fissurados, constituídos das rochas cristalinas e (c) 

Sistemas Cársicos, constituídos das rochas carbonáticas fraturadas ou descontínuas 

devido a processos de dissolução cársica (LEAL, 2014).  
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3.1.1 Qualidade das águas subterrâneas 

 

A água é considerada o solvente universal devido à facilidade de reagir 

com substâncias diversas. A água subterrânea está submetida a maiores pressões e 

temperaturas, possui contato com minerais dos solos ou rochas e baixa velocidade 

de escoamento. Essas condições conferem à água suas características físicas, 

químicas e organolépticas. Outros fatores, tais como clima, composição da água de 

recarga e a contaminação antrópica, também interferem na qualidade da água 

(CETESB, 2007).  

As fontes de contaminação antropogênica em águas subterrâneas são em 

geral diretamente associadas a despejos domésticos, industriais e ao chorume 

oriundo de aterros de lixo que contaminam os lençóis freáticos com microrganismos 

patogênicos.  

No processo de contaminação do solo e da água subterrânea, 

primeiramente o poluente despejado na superfície do solo permeia por uma região 

insaturada do solo. Com o passar do tempo o poluente forma uma frente de avanço 

que pode chegar a se acumular na região saturada do solo ou atingir os rios 

(FAVERO et al., 2007).  

Os principais aspectos da contaminação em águas subterrâneas são: 

 O uso de fossa séptica contamina o lençol freático; 

 O lixo contamina o aquífero pela lixiviação dos períodos chuvosos; 

 O vazamento da rede de esgotos cloacais e pluviais contamina o aquífero 

com o despejo dos poluentes; 

 O uso de pesticidas e fertilizantes na agricultura; 

 Despejo de resíduos de cargas industriais sobre áreas de recarga, para 

depuração de efluentes desse tipo, tende a contaminar águas subterrâneas. 

 

3.1.2 Classificação das águas subterrâneas 

 

De acordo com o Art. 3º da Resolução nº 396/08 do Conama, as águas 

subterrâneas são classificadas em: 

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de 
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proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de 

água superficial enquadrados como classe especial; 

II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses, sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não 

exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses, sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem 

exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses, com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais 

não é necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir 

tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses, com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente 

possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; e 

VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 

desses, que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades 

antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso. 

Os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a proposta de 

enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser escolhidos em 

função dos usos preponderantes, das características hidrogeológicas, 

hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros critérios técnicos definidos pelo 

órgão competente. 

Os usos preponderantes são os principais usos das águas subterrâneas 

que incluem: consumo humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação; 

Os Valores Máximos Permitidos - VMP para o respectivo uso das águas 

subterrâneas deverão ser observados quando da sua utilização, com ou sem 

tratamento, independentemente da classe de enquadramento. 

 

3.2 A proteção das captações 
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O estabelecimento de perímetros de proteção à volta dos mananciais de 

captação, devido ao seu papel de escudo passivo contra as contaminações, constitui 

a melhor garantia para obter-se, de forma permanente uma água de qualidade 

satisfatória. (OPAS, 1999). 

Os países que contam, atualmente, com normas para proteger as fontes 

de águas subterrâneas, adotaram o princípio de proteção por meio de perímetros ou 

zonas sucessivas. Geralmente consideram-se três zonas: 

I) O perímetro de proteção imediato (zona ao redor do poço): seus limites 

se expressam em termos de distância com respeito à zona de captação (desde 

várias dezenas a umas poucas centenas de metros). A principal função de zona de 

proteção interior consiste em impedir danos nas estações de extração de água e 

evitar descargas de poluentes nas zonas imediatas da fonte de água. Esta forma de 

proteção é, particularmente, adequada para a prevenção da poluição microbiológica. 

II) A zona de proteção exterior (zona de prevenção): na maior parte dos 

países, os limites da zona de proteção exterior são estabelecidas com base numa 

avaliação do risco de migração subterrânea dos poluentes. O tempo de transferência 

para um poluente é, frequentemente, considerado quando se estabelecem os limites 

dessa zona de proteção. Dentro desta zona, proíbem-se certas atividades como 

construção, agricultura, lixeiras, extração de matérias-primas ou descargas de águas 

residuárias. 

III) A zona de proteção da área de captação: os limites e alcance da zona 

de proteção da área de captação são muito variáveis. Conforme os países, pode-se 

impor proibições totais ou apenas restrições sobre as atividades dentro desta zona. 

As disparidades existentes entre os regulamentos de proteção das águas nos 

diferentes países são, essencialmente, atribuídas a diferenças do contexto geológico 

e hidrogeológico. 

 

 

3.3 O ciclo do nitrogênio 

 

Existem vários parâmetros de qualidade da água: físicos, químicos e 

microbiológicos. Entre diversos parâmetros químicos, podem-se citar as substâncias 

químicas. A contaminação química pode ser de origem natural ou causada pelo 

homem. Muitos compostos químicos utilizados na indústria e na agricultura acabam 
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contaminando os corpos d’água de alguma forma. No caso da agricultura, estas 

substâncias podem ser carreadas pelas chuvas, sendo então conduzidas para os 

corpos d’águas. Outra situação é quando esgotos domésticos ou industriais são 

lançados direto nos corpos d’água. (RECESA, 2007). 

Dentre os parâmetros químicos, encontra-se o nitrogênio, que dentro do 

ciclo do nitrogênio na biosfera, se altera entre várias formas e estado de oxidação. 

No meio aquático, o nitrogênio pode ser encontrado nas seguintes formas: nitrogênio 

molecular (N2), escapando para a atmosfera, nitrogênio orgânico (dissolvido e em 

suspensão), amônia livre (NH3 e ionizada NH4
+), nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-). (VON 

SPERLING, 2005). A figura 1 ilustra o ciclo do nitrogênio. 

                     

                      

 

                 

Figura 1 – Ciclo do nitrogênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: www.ebah.com.br/ABAAAfcRAAK 

 

Em nenhum ciclo biogeoquímico os microrganismos têm maior 

participação do que no ciclo do nitrogênio. Neste ciclo podemos encontrar 

representantes de praticamente todos os grupos fisiológicos (autotróficos, 

heterotróficos, aeróbios, anaeróbios), que tomam parte em quatro processos 

básicos: amonificação, nitrificação, desnitrificação e desnitrificação do nitrato. 

(ESTEVES, 1998). 
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A amonificação é a formação de amônia (NH3) durante o processo de 

decomposição da matéria orgânica dissolvida e particulada. A amônia formada é 

resultante da decomposição tanto aeróbia como anaeróbia da parte nitrogenada da 

matéria orgânica por organismos heterotróficos. No meio aquático, especialmente 

em valores de pH ácido e neutro, a amônia formada é instável, sendo convertida por 

hidratação a íon amônio. Já em meio alcalino, a possibilidade de ocorrência deste 

processo é muito reduzida e parte da amônia formada pode difundir-se para a 

atmosfera. (ESTEVES, 1998). 

A nitrificação ocorre em decorrência da decomposição aeróbia e 

anaeróbia da matéria orgânica, há formação de compostos nitrogenados reduzidos 

como a amônia. A oxidação biológica destes compostos a nitrato é denominada 

nitrificação. A nitrificação é, na realidade, um processo que se caracteriza pela 

utilização de compostos inorgânicos reduzidos, como por exemplo, amônio como 

doadores de hidrogênio e através da oxidação destes compostos, os 

microrganismos obtêm os equivalentes de redução para o processo de síntese. Na 

transformação de íon amônio para nitrato (nitrificação) participam dois gêneros de 

bactérias: Nitrossomas que oxidam amônio a nitrito (NH4
* + 1½ O2 → NO2

- + 2H+ + 

H2O) e Nitrobacter que oxidam o nitrito a nitrato (NO2
- + ½O2 NO3

-). (ESTEVES, 

1998). 

O nitrito (NO2
-) é um composto de oxigênio e nitrogênio no estado de 

oxidação intermediário de nitrogênio na água. As fontes de poluição com nitrito se 

encontram nas decomposições de compostos orgânicos nitrogenados provenientes 

de esgotos domésticos como proteínas, proteínas de fezes, ureia de urina e outras. 

O amônio gerado nesta decomposição é oxidado, por intermédio de bactérias, para 

nitrito e em seguida para nitrato. Sob condições anaeróbicas, o nitrato é reduzido 

para nitrito. (POHLING, 2009). 

O nitrito é frequentemente usado em processos químicos industriais, 

como inibidor de corrosão em torres de refrigeração e na preservação de alimentos. 

Em água pura não poluída, o nitrito se encontra apenas em traços de no máximo 

0,001 mg NO2
-.L-1), a ausência de nitrito não significa sua oxidação fácil para nitrato 

e a água sob ponto de vista higiênico, não há objeção. Sua presença em 

quantidades de 0,2 a 2,0 mg NO2
-.L-1), sempre é uma indicação de poluição, embora 

o nitrito seja fortemente tóxico para peixes, em pequenas concentrações na água é 

inofensivo à saúde humana. Sua reação em meio ácido na água com aminos 
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secundários (RR’NH) forma nitrosaminas (RR’N-NO), muitas delas conhecidas como 

cancerígenas. Estas reações de nitrificação no meio ambiente estão sujeitas a muita 

preocupação e pesquisas. O nitrito excessivamente ingerido é o agente etiológico de 

metemoglobinemia em bebês recém-nascidos. (POHLING, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

4 MATERIAIS E MÉTODO  

 

Foram coletadas 10 amostras de água subterrâneas em diferentes 

municípios do interior do estado do Ceará, sendo 05 amostras na estação seca e 05 

amostras na estação chuvosa, nos períodos de julho a dezembro de 2017 e janeiro 

a junho de 2018. As coletas foram realizadas de acordo com os procedimentos do 

Guia Nacional de Coleta e Preservação da Agência Nacional de Águas (ANA). As 

análises para determinação de nitritos foram realizadas no Laboratório de Química 

Ambiental da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC). 

A determinação de nitrito foi realizada de acordo com a metodologia 

descrita em (APHA, 2012). O equipamento usado para a leitura das absorbâncias 

e/ou concentrações das amostras foi o espectrofotômetro da marca Thermo. (Figura 

2). 

 

                Figura 2 – Espectrofotômetro Thermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
                                  Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.1 Determinação de Nitritos (4500 NO2
- - APHA, 2012) 

 

Os íons de nitrito reagem com a sulfanilamida, em meio ácido, formando 

um sal diazônico que reage por copulação com o N- (1-Naftil) etilenodiamina para 

formar um composto de coloração vermelha púrpura, chamado azocomposto ou azo 
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corante. A intensidade da coloração é proporcional à concentração de nitrito. A 

determinação da coloração em 543nm permite uma análise de nitrito exata na faixa 

de (0,01 a 1,0mg de N-NO2
-.L-1). 

 

4.1.1 Preparação da curva de calibração 

 

Primeiramente preparou-se uma solução de nitrito de sódio de 

concentração mg N-NO2
-.L-1 e a partir dela, uma solução de concentração 5,0 mg N-

NO2
-.L-1. Em seguida foram preparadas cinco soluções padrões de concentrações 

0,05; 0,1; 0,25. 0,5 e 1,0 ml, pela diluição de 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 e 20,0 ml 

respectivamente da solução de concentração de 5,0 mg N-NO2
-.L-1. (Figura 3). 

 

                 Figura 3 – Soluções padrões para construção da curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.1.2 Preparação da solução colorimétrica 

 

Dilui-se 5 g de sulfanilamida em 50 ml de ácido fosfórico, em seguida 

pesou-se 0,5 g de α-naftil, misturou-se com a solução acima até dissolver. 

Transferiu-se para um balão volumétrico de 500 ml e aferiu-se com água destilada. 

 

4.1.3 Procedimento para curva de calibração 

 

Para construção da curva de calibração, de cada uma das cinco soluções 

preparadas, foram transferidos 10,0 ml para tubos de ensaios, adicionou-se 0,4 ml 

de solução colorimétrica (sulfanilamida + N-1-naftil etilenodiamino) e a leitura das 
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absorbâncias relativas a cada uma das concentrações foi realizada no 

espectrofotômetro UV-VIS em comprimento de onda = 543nm. O próprio 

equipamento dá a equação da reta, baseada na regressão linear, para calcular as 

concentrações de nitrito nas amostras. (Figura 4). 

 

                Figura 4 – tubos de ensaios contendo os padrões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     
 
 
                                                   Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.1.4. Procedimento para análise das amostras 

 

Para a determinação da concentração de nitrito nas amostras, adicionou-

se 0,4 ml de solução colorimétrica (sulfanilamida + N-1-naftil etilenodiamino) a tubos 

de ensaios contendo 10,0 ml das amostras (figura 5).  
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               Figura 5– tubos de ensaios contendo as amostras com solução colorimétrica na 

estação seca e chuvosa. 

 

 

 

                    Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

O sal diazônico, que apresenta coloração vermelho púrpura é formado. 

Este sal é proporcional à concentração de nitrito na amostra. A concentração de 

nitrito nas amostras pode ser obtida através da leitura das absorbâncias, colocando 

os valores das mesmas na equação da reta ou pela leitura do valor da concentração 

dada diretamente pelo espectrofotômetro. A figura 6 mostra as reações que ocorrem 

durante a análise. 
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                               Figura 6 - Reação para formar sal diazônico 

 

 

                                       Fonte: Souza, 2013.  

 

A concentração de nitrito é obtida segundo a equação da reta abaixo, 

equação 1: 

 

C (mgN-NO2
-.L-1) = (Abs – A)/B x F                                                                           (1) 

 

Onde: 

Abs = absorbância da amostra 

A = coeficiente linear da reta 

B = coeficiente angular da reta 

F = fator de diluição da amostra, se existir 

 

4.1 Estudo estatístico 

 

Para uma maior confiabilidade dos resultados obtidos, foi feito um estudo 

estatístico onde foi calculado o coeficiente de variação (CV). O cálculo do coeficiente 

de variação foi feito através da equação 2: 

  

CV = S/X.100                                                                                                             (2) 
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Onde, 

(S)  é o desvio padrão 

(X) é a média dos dados 

(CV) é o coeficiente de variação 

Como o coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, 

ele será dado em %. Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais 

homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. 

De uma forma geral, se o coeficiente de variação (CV) for: 

a) menor ou igual a 15% → baixa dispersão: dados homogêneos 

b) entre 15 e 30% → média dispersão 

c) maior que 30% → alta dispersão: dados heterogêneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As tabelas 1 e 2 mostram os resultados médios, desvio padrão e 

coeficiente de variação dos resultados de nitrito, obtidos nas duas estações seca e 

chuvosa, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Resultados médios de nitrito obtidos na estação seca 

AMOSTRAS 
RESULTADOS 

MÉDIOS 
DESVIO PADRÃO 

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) 

POÇO A 0,05 0,00 0,00 
POÇO B 0,67 0,01 1,22 
POÇO C 0,80 0,01 1,02 
POÇO D 0,95 0,01 0,86 
POÇO E 1,03 0,06 3,58 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com a tabela 1, a amostra que apresentou o maior CV foi a 

amostra do poço E coletada na estação seca, mas indicando que esses resultados 

apresentaram uma baixa dispersão entre os resultados e estatisticamente podem 

ser confiáveis. 

 

Tabela 2 – Resultados médios de nitrito obtidos na estação chuvosa 

AMOSTRAS 
RESULTADOS 

MÉDIOS 
DESVIO PADRÃO 

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) 

POÇO A 1,08 0,02 1,90 
POÇO B 2,50 0,08 3,27 
POÇO C 2,70 0,08 3,02 
POÇO D 3,05 0,04 1,34 
POÇO E 3,15 0,04 1,30 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com a tabela 2, a amostra que apresentou o maior CV foi a 

amostra do poço B coletada na estação chuvosa, indicando que esses resultados 

também apresentaram uma baixa dispersão entre os resultados e estatisticamente 

podem ser confiáveis. 
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A tabela 3 mostra os resultados médios obtidos de nitrito (mg N-NO2
-.L-1) 

para as 5 amostras de águas subterrâneas coletadas na estação seca.  

 

Tabela 3 – Resultados médios de nitritos obtidos na estação seca.  

AMOSTRAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

RESULTADOS 
MÉDIOS DE 

NITRITO  
(mg N-NO2

-
.L

-1
) 

Resolução nº396/08 Conama Usos preponderantes 

Consumo 
humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

POÇO A ≤ 0,05* 

1,0 10,0 1,0 1,0 
POÇO B 0,66 ± 0,01 
POÇO C 0,79 ± 0,01 
POÇO D 0,94 ± 0,01 
POÇO E 1,07 ± 0,06 

Fonte: elaborado pela autora. 
*Limite de detecção 
 

De acordo com os resultados da tabela 3, observou-se que somente a 

amostra de água subterrânea coletada no poço (E) na estação seca não pode ser 

usada para os usos preponderantes: consumo humano, irrigação e recreação. 

Porém pode ser usada para a dessedentação de animais. 

O gráfico 1 mostra a comparação dos resultados de nitrito para as 

amostras de águas subterrâneas coletadas na estação seca. 

 

Gráfico 1 – Comparação dos resultados obtidos (em mg). 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: elaborado pela autora. 

 

A tabela 4 mostra os resultados médios obtidos de nitrito (mg N-NO2
-.L-1) 

para as 5 amostras de águas subterrâneas coletadas na estação chuvosa.  
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Tabela 4 – Resultados médios de nitritos obtidos na estação chuvosa. 

AMOSTRAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

RESULTADOS 
MÉDIOS DE 

NITRITO  
(mg N-NO2

-
.L

-1
) 

Resolução nº396/08 Conama Usos preponderantes 

Consumo 
humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

POÇO A 1,1 ± 0,04 

1,0 10,0 1,0 1,0 
POÇO B 2,6 ± 0,14 

POÇO C 2,8 ± 0,14 

POÇO D 3,0 ± 0,07 

POÇO E 3,1 ± 0,07 
Fonte: elaborado pela autora. 
*Limite de detecção 
 

De acordo com os resultados da tabela 4, observou-se que as amostras 

de águas subterrâneas coletadas em todos os poços durante a estação chuvosa, 

não podem ser usadas aos usos preponderantes a que se destinam: consumo 

humano, irrigação e recreação. Mas em relação ao uso destinado à dessedentação 

de animais, todas as amostras podem ser usadas. 

Também foi observado que as concentrações de nitrito nas amostras 

coletadas durante a estação seca foram menores do que as amostras coletadas na 

estação chuvosa. Isso pode ser justificado, porque na estação seca, não ocorre o 

carreamento de impurezas do solo pela chuva. 

Em relação às concentrações de nitrito nas amostras coletadas na 

estação chuvosa, observou-se que essas concentrações foram mais elevadas, 

provavelmente devido à percolação do solo. Os componentes do solo são areia, 

calcário, humo e argila. O tamanho das partículas governa o tamanho dos poros do 

solo, os quais, por sua vez, determinam o movimento da água através do mesmo. 

Quanto maiores as partículas constituintes do solo, maiores os poros e mais rápida 

será a absorção. 

O gráfico 2 mostra a comparação dos resultados de nitrito para as 

amostras de águas subterrâneas coletadas na estação chuvosa. 
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Gráfico 2 – Comparação dos resultados obtidos (em mg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: elaborado pela autora. 
 

As elevadas concentrações de nitritos nas amostras analisadas podem 

ser consequência do lançamento de esgotos domésticos, por causa da 

decomposição dos compostos orgânicos nitrogenados como, por exemplo, proteínas 

de fezes, ureia de urina, segundo (POHLING, 2009). A água também pode ser 

contaminada por resíduos sólidos, agrotóxicos, dentre outras. 

Segundo a pesquisa de Migliorine  (2006), a presença de nitrito nas águas 

subterrâneas é um indicativo de poluição recente, pois a oxidação do nitrito para 

nitrato ocorre rapidamente. Migliorine (2006) encontrou em sua pesquisa 

concentrações de nitrito que variaram de 0,01 a 0,099 (mg N-NO2
-.L-1), com média 

de 0,025 para amostras de poços migradas de águas subterrâneas localizados 

próximos a cemitérios, resultados que podem colaborar para confirmar os resultados 

obtidos na estação seca. 
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Gráfico 3 – Comparação de resultados obtidos nas duas estações, seca e chuvosa, em 

mg. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

POÇO
A

POÇO
B

POÇO
C

POÇO
D

POÇO
E

E. SECA

E. CHUVOSA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

6 CONCLUSÕES  

 

Com base na Resolução nº 396/08 do CONAMA, os resultados do 

parâmetro analisado nitrito nas águas subterrâneas, pode-se concluir que: 

Somente para uma amostra coletada no período seco estava em 

desacordo com a resolução citada; possivelmente devido à localização desse poço 

em relação à topografia da área ou tipo de poço; 

Todas as amostras coletadas no período chuvoso estavam em desacordo 

com a resolução citada; possivelmente devido ao tipo de solo, poço ou localização; 

Portanto as amostras de água coletadas no período chuvoso não podem 

ser usadas para os usos destinados ao consumo humano, irrigação e recreação, 

entretanto podem ser usadas para a dessedentação de animais; 

Pode-se concluir também que as concentrações de nitrito nas amostras 

de águas subterrâneas, na estação chuvosa, são mais elevadas do que nas 

amostras coletadas na estação seca, provavelmente por causa do escoamento e 

infiltração de impurezas do solo que atingem o lençol freático; 

Ainda com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que é possível 

evitar custos com o tratamento dessas águas, com monitoramentos, tomando-se 

medidas preventivas para evitar que as fontes de contaminação atinjam esses 

mananciais com as seguintes recomendações: 

-controle das possíveis fontes poluidoras; 

-implementação de rede de esgotamento sanitário; 

-empenho do poder público no acompanhamento das perfurações de 

poços, principalmente em áreas onde a única opção de abastecimento é a água 

subterrânea. 
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