
ANÁLISE DAS ÁGUAS DE NASCENTES DAS ÁREAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS 
DE RESENDE E QUATIS, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

 
7-Procesos de la interacción sociedad-naturaleza  

 
Meneses Silva, Marilu 1(*); Teixeira de Andrade, Gustavo 1; Oliveira Souza, Rodolfo 2 

1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro | (*) Brazil 2 - Fundação de Apoio à Escola 
Técnica 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho multidisciplinar objetivou determinar a qualidade das águas das nascentes que 
abastecem os moradores dos distritos de Fumaça e Pedra Selada do município de Resende e 
do distrito Falcão pertencente ao município de Quatis. Estes distritos estão localizados na 
Serra da Mantiqueira, na Região Fluminense do Médio Paraíba onde estava sendo 
desenvolvido o Programa de Fluoretação Bucal pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. As águas de nascentes e dos poços rasos ou artesianos desta região vem suprindo as 
necessidades da população e das atividades econômicas locais. Estas águas podem apresentar 
alguns elementos químicos dissolvidos que vão beneficiar o organismo humano quando estão 
em baixas concentrações. Porém, quando ocorrem em altas concentrações estes elementos 
podem ocasionar problemas de saúde. Os fluoretos, por exemplo, quando estão nas águas em 
baixos teores (1mg.L-1) podem prevenir a ocorrência das cáries dentárias, porém quando as 
concentrações estão altas (>4mg.L-1) provocam a fluorose dentária e a deformação esqueletal 
(MOLLER, 1982) impedindo o uso deste recurso hídrico para o consumo humano, a irrigação 
agrícola e as atividades agropecuárias. Em regiões tropicais estipula-se que o teor máximo de 
flúor nas águas consumidas pela população não deva ultrapassar a concentração de 1,2 mg. L-

1 (OMS, 1986), contudo, este limite é facilmente ultrapassado pela assimilação adicional de 
flúor através da alimentação, dentifrícios e programas públicos com fluoretação. A 
metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu na amostram das águas nos períodos de 
estiagem e de chuvas, objetivando conhecer as possíveis variações sazonais dos teores dos 
elementos químicos nas águas e principalmente do flúor. Nessas águas de nascentes foram 
determinados os parâmetros físico-químicos como o pH e condutividade elétrica. Também 
foram analisados os teores de Fluoreto, Sódio, Potássio, Ferro, Cálcio, Magnésio, 
Alcalinidade de Bicarbonato e Dureza total. Os resultados obtidos mostraram que as 
concentrações de flúor das nascentes tiveram variações significativas entre os períodos de 
chuvas e de secas, às vezes alcançando valores acima do limite máximo determinado pelo 
CONAMA (1996) e ANVISA (2004), Os demais elementos químicos e parâmetros físicos 
analisados também apresentaram variações, porém os teores ficaram abaixo dos limites 
máximos permitidos.  
 
ASPECTOS DA REGIÃO ESTUDADA  
 
Os municípios de Resende e Quatis fazem parte da Região da Média Paraíba que constitui 
uma das sete regiões em que está dividido o Estado do Rio de Janeiro. Esta Região encontra-
se no principal eixo macro-econômico do país responsável por 65% do Produto Interno Bruto 
Brasileiro (Fig. 1), estando entre as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro que são os principais produtores e consumidores do Brasil. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Mapa das Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro onde se destaca a                  

Região do Médio Paraíba onde estão os Municípios de Resende e Quatis. 

A posição geográfica privilegiada da Região do Médio Paraíba favorece a diversificação 
econômica, a facilidade de acesso da matéria prima e o escoamento da produção, permitindo 
um expressivo polo industrial com empresas de grande porte como as siderurgias, as 
metalurgias e quimio-farmacéuticas. As outras atividades econômicas importantes são o 
turismo e agropecuária leiteira. 

Além de Resende e Quatis esta região é composta pelos municípios Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 
Redonda. A Região do Médio Paraíba está, aproximadamente, à 150 Km  de distância da 
cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Estado (Fig. 2).  
 
O Município de Resende faz limites com os Estados de Minas Gerais (N e NW) e  com  São 
Paulo (W e SW), e possuindo uma área territorial de 1.098 km2 que é cortada ao meio pelo 
Rio Paraíba do Sul (Fig. 2). O Município se estende desde as planícies aluviais do rio Paraíba 
do Sul numa altitude de 394,6m e até  Serra da Mantiqueira no sentido Norte onde as altitudes 
são mais elevadas alcançando inclusive 2.787m (Pico das Agulhas). As diferentes altitudes 
influenciam nas variações de temperaturas entre 7° C e 39° C. O clima é tropical de altitude 
com chuvas no verão e secas no inverno, com pluviosidade média anual de 1.500 mm3. As 
temperaturas médias anuais são de 25° C.. 
 



O Município de Resende possui sete distritos o Centro, Bulhões, Visconde de Mauá, Agulhas 
Negras, Engenheiro Passos, Pedra Selada e Fumaça. Segundo o IBGE (2007) a população 
total é de 118.547 hab, sendo 94,01% urbana e 5,99% rural. A população economicamente 
ativa é de 57,84% . 
 
O Município de Quatis por sua vez é bem menor, pois possui uma área de 247,2 km² e faz 
fronteira ao Norte com o Estado de Minas Gerais. A sede do município está a 415m de 
altitude e à medida que se vai na direção Norte as altitudes vão aumentando até 750m. Sua 
população absoluta é de 12.182 hab, sendo 87,7% população urbana e 12,3 rural (IBGE, 
2006) e a densidade demográfica é de 42,6 hab/Km2. Possui três distritos, o Centro, Falcão e 
Ribeirão de São Joaquim. 
 

     Figura 2: Localização dos Municípios de Quatis e Resende  e seus respectivos distritos 
                Falcão, Fumaça e Pedra Selada na Região do Médio Paraíba. 
 
Os distritos de Falcão, Fumaça e Pedra Selada onde ocorreu a presente pesquisa das águas de 
nascente estão na zona rural bem ao norte das sedes dos seus respectivos municípios, onde o 
relevo da Serra da Mantiqueira é mais movimentado, as altitudes são mais elevadas e as 
temperaturas mais amenas. Suas populações residentes são, respectivamente, 711, 289 e 2.274 
hab (IBGE, 2002). 
 
OCORRÊNCIA E USO DO FLUOR   
 
Os principais minerais de Flúor são a Fluorita, Fluoapatita e Criolita. As jazidas brasileiras de 
fluoreto estão localizadas nos Estados de Santa Catarina (55%), Paraná (33%) e Rio de 
Janeiro (12%).  No Estado do Rio de Janeiro as ocorrências encontram-se no Município de 



Tanguá localizado na Região Metropolitana. As utilizações do flúor são bastante diversificas 
e a mais divulgada é aquela que se refere ao uso bucal para diminuição da incidência de cáries 
(LICHT et al., 1996). Os seus minérios são utilizados nas siderurgias e metalurgias como 
fundentes visando à formação de escórias mais fluídas para auxiliarem na eliminação das 
impurezas durante a produção de aço e de ferroligas. São também utilizados para produção de 
ácido fluorídrico (HF) fluorcarbonetos, criolita sintética e fluoreto de alumínio. Por sua vez a 
criolita e flueoreto de alumínio produzem o alumínio metálico. Dos fluoretos são produzidos, 
gases de refrigeração como o aerosol usado em inseticidas e o gás freon utilizados em 
geladeiras, aparelhos de ar condicionados etc (PESSANHA, 2008). 
 
A ocorrência do flúor está relacionada comumente aos processos ígneos (BELL, 1998). 
Durante o resfriamento do mágma, o flúor ocorre geralmente como um componente da fase 
volátil, concentrando-se nas fases finais da evolução em rochas alcalinas, carbonatitos, 
depósitos hidrotermais, zonas de alteração e pegmatitos (DARDENNE et al., 1997), 
geralmente como fluorita e fluorapatita. 
 
Nas investigações feitas mostraram que as rochas metamórficas cálcio-silicatadas e granitos 
greinsenficados são possíveis fornecedoras de flúor para as águas subterrâneas e nascentes da 
região estudada (ZIMBRES, 1999). Em regiões tropicais estipula-se que o teor máximo de 
flúor nas águas consumidas pela população não deve ultrapassar a concentração de 1,2 mg.L-1 
(OMS, 1986), contudo este limite é facilmente ultrapassado pela assimilação adicional de 
flúor através da alimentação, dentifrícios e programas públicos com fluoretação. 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada consistiu na amostragem das águas no período de estiagem (mês de 
agosto) e no período chuvoso (meses de dezembro e março), objetivando conhecer as 
possíveis variações sazonais dos teores dos elementos químicos nas águas e principalmente do 
Flúor. As amostras foram coletadas em frascos de polietileno de um litro e mantidas sob 
refrigeração até o momento de análise no laboratório da UERJ. Os parâmetros físico-químicos 
foram determinados com eletrodos específicos de aparelhos da marca DIGIMED. O flúor foi 
determinado com o potenciômetro modelo 720A da marca ORION com eletrodo específico 
para flúor modelo 9409 BM. A determinação da Alcalinidade de Bicarbonato foi feita pelo 
método tritimétrico e os demais elementos químicos foram analisados por espectrômetro de 
AA, da VARIAN.  
 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
Segundo os resultados mostrados na Tabela 1, o pH variou entre 6,05 a 7,55 e a condutividade 
elétrica entre 13,5 a 18,0 µs. cm-1. Os demais elementos químicos mostraram as seguintes 
variações entre os pontos de amostragem: o Sódio (entre 0,91 e 64,7 mg. L-1), Potássio (de 
0,91 a 2,3 mg. L-1), Ferro (entre <0,005 e 0,17 mg. L-1), Cálcio (de 3,07 a 5,02 mg. L-1), 
Magnésio (1,99 a1,77 mg. L-1), Alcalinidade de Bicarbonato (2,33 a 4,66 mg. L-1), Dureza 
(5,83 a 7,78 mg. L-1).  
 
As concentrações de flúor variaram nas faixas entre 0,013 a 0,720 mg.L-1 no distrito de 
Falcão, de 0,126 a 0,794 mg.L-1 no distrito de Fumaça e de 0,158 a 0,470 mg.L-1 em Pedra 
Selada (Tab. 2) . 
 



Tabela 1: Resultados de pH e CE e das faixas de concentrações de Flúor e demais elementos        
químicos nos distritos Falcão, Fumaça e Pedra Selada, comparados com os limites 
máximos permitidos (CONAMA, 1986, ANVISA, 2004). 

Elementos e 
parâmetros 

Concentrações 
 

Limite Máximo 
Permitido 

pH 6,05 a 7,55 4 a 9 

Condutividade 
Elétrica 

13,5 a 18,0 µS. cm-1  

Flúor 0,013 a 0,794 mg.L-1 0,6 a 1,7 mg. L-1 

Sódio 0,91 a 64,7 mg. L-1 200 mg. L-1 em 
bicarbonato de sódio* 

Potássio 0,91 a 2,3 mg. L-1 100 mg. L-1 em sulfato 
de potássio* 

Ferro <0,005 a 0,17 mg. L-1 0,3 mg. L-1 

Cálcio 3,07 a 5,02 mg. L-1 48 mg. L-1 bicarbonato 
de cálcio* 

Magnésio 1,99 a 1,77 mg. L-1 30 mg. L-1 em 
bicarbonato de 

magnésio* 
Alcalinidade de 

Bicarbonato 
2,33 a 4,66 mg. L-1 250 mg. L-1 carbonato 

de cálcio* 
Dureza 5,83 e 7,78 mg. L-1 200 mg. L-1 em 

carbonato de cálcio* 
 
Concluiu-se que os teores de flúor que variaram entre 0,300 a 0,794 mg. L-1 estavam elevados 
com valores semelhantes às áreas de mineração da Fluorita em Tanguá (RJ) e em Cerro Azul 
(PR) (LICHT et al., 1996).  
 
Tabela 2: Resultados das concentrações de Flúor nos períodos de chuvas (março) e de secas 
(agosto) nos distritos Falcão (Fa), Fumaça (Fu) e Pedra Selada (Ps). 
        Locais 
  
Elementos 
(mg. L-1) 

 
Fá -D 

 
Fa -E 

 
Fa-Fonte 

 
Fa-
Res 

 
Fu-

Fonte 

 
Ps-Esc 

Mar 0,013  0, 720 0,410 0,300 0,126 0,158 

Ago 0,480 0,460 0,480 0,470 0,794 0,470 

 
 
 
Flúor  

Dez 0,010 0,090 0,090 0,090 0,080 0,080 

 
Os paramentos físico-químicos não excederam os limites característicos de águas superficiais 
em áreas pouco impactadas pelas atividades antrópicas. O pH apresentou-se ácido com 
tendência para alcalino. A condutividade elétrica indicou baixas concentrações de íons em 
solução. As concentrações de ferro também foram baixas e até mesmo abaixo do limite de 
detecção do aparelho de análise. A dureza foi baixa caracterizando água mole. Com exceção 
do flúor, os resultados dos demais elementos químicos e parâmetros mostraram-se dentro da 
normalidade e potabilidade. Quanto ao flúor, sugere-se que estando com valores benéficos 



(entre 0,7 a 1,2 mg. L-1) (OMS, 1986), deve-se incentivar o consumo destas águas, adequando 
ao Programa de Fluoretação de acordo com a variação do quimismo das águas da região. 
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