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Introdução 

A lagoa de Imboassica é um santuário ecológico 

bastante procurado para as atividades de lazer, 

como pedalinhos e práticas esportivas (Figura 1), 

se enquadrando assim, na classe 3 de corpos 

hídricos. Em consequência disso, surge a 

preocupação em relação à qualidade dessa água, 

tendo em vista que o contato das pessoas com a 

lagoa ocorre de forma secundária. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, não foram 

encontrados trabalhos ou artigos avaliando a 

qualidade da água da lagoa de Imboassica. Torna-

se necessária à verificação do perfil de metais 

dissolvidos da mesma, examinando a concentração 

de seus metais e, posteriormente, realizando a 

comparação dos resultados com as diretrizes do 

CONAMA1 Nº 357, órgão nacional responsável pela 

elaboração de regulamentos acerca do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente. 

A técnica utilizada para esse fim foi a 

espectrometria de absorção atômica com 

atomização em chama devido a sua grande 

sensibilidade, especificidade e baixo limite de 

detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Foto da lagoa Imboassica (esquerda) e 

mapa e pontos de amostragem da lagoa (direita). 

Resultados e Discussão 

Utilizando o método de tratamento estatístico 

sugerido no INMETRO2 – DOQCGCRE-008, foram 

determinados os limites de detecção (LD) e os 

limites de quantificação (LQ), além da faixa linear de 

trabalho. Esses dados foram utilizados para analisar 

a concentração dos metais presentes na lagoa 

Imboassica, e verificar se a mesma se apresentava 

acima do limite estipulado pela resolução do 

CONAMA N°357/2005 (Tabela 1). As amostras 

foram coletadas em fevereiro 2019, de forma 

pontual, sendo estas feitas em triplicata, 

conservadas com adição de 2mL de ácido nítrico e 

em ambiente refrigerado. Posteriormente, pré-

concentradas 10 vezes em relação ao volume inicial 

onde posteriormente realizou-se uma adição de 

metais para recuperação e acidificação. Os metais 

analisados Ag, Co, Cu, Pb, Ni e Fe apresentaram 

recuperação entre 79 e 108% sendo Ag, Cu e Pb 

com concentrações menores que o LQ e abaixo das 

diretrizes da resolução do CONAMA N°357 para o 

ponto 1 e para o Cu no ponto 3. 

 

Tabela 1. Razão entre a concentração 

encontrada/permitida. (< P = menor que o permitido) 

 

Ag < P 3,5x < P 

Co < P 1,2x < P 

Cu < P 16,0x < P 

Pb < P 8,4x 2,5x 

Ni 7,7x 10,3x 2,2x 

 

De acordo com o exposto pela Tabela 2, verificou-

se que a maior concentração de metais se localiza 

no ponto 2. Acredita-se que isso ocorra devido a 

presença de uma saída de esgoto próxima ao ponto 

da coleta. 

Conclusões 

Utilizando a técnica escolhida para a análise, foi 

possível determinar que metais como Prata, 

Cobalto, Cobre, Chumbo e Níquel apresentavam 

concentrações superiores ao permitido pela 

resolução do CONAMA Nº 357, variando entre 1,18 

a 16 vezes a mais do que o permitido.  
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