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RESUMO – Um dos grandes desafios mundiais neste novo século é assegurar a disponibilidade da 

água para todos.  A determinação da qualidade de água por análises físico-químicas e biológicas é 
de grande importância, pois atualmente ocorre degradação dos recursos hídricos devido ao aumento 
descontrolado das cidades, da agricultura e da pecuária. Deve-se destacar que esses parâmetros são 
comumente empregados com enfoque voltado para o consumo humano, estabelecendo valores que 
demonstram os níveis de potabilidade da água. Este trabalho faz parte do Projeto Educação 
ambiental no processo de recuperação do rio São João: construção da agenda 21 do pedaço e teve 
como objetivo a caracterização deste rio em relação à presença de matéria orgânica, buscando 
conhecer os efeitos da ocupação e interferências humanas sobre a qualidade de suas águas. Para 
avaliação do rio São João e de seu principal afluente, o lajeado do Carambeí, foram coletadas 

amostras mensais de água superficial a partir de junho de 2010, em dez estações de coleta. A 

metodologia de análise utilizada foi a DQO (demanda química de oxigênio) a qual é determinada a 
partir de uma técnica para a avaliação do potencial de redução da amostra, através de um processo 
de oxidação química. O método padrão para determinação utiliza refluxo em presença de ácido forte 
e dicromato de potássio como agente oxidante. A DQO verificada para o rio São João e lajeado do 
Carambeí apresentou-se em muitos casos com valores superiores aos limites estipulados por 
algumas legislações estaduais (˃250 mg/L), mostrando-se elevada principalmente nos meses de abril 
e maio de 2011, coincidindo com períodos de baixa pluviosidade o que, em parte, pode explicar esta 
ocorrência. Os valores de DQO obtidos conforme os pontos de amostragem indicam aporte de 
matéria orgânica que pode ser originária de lançamento de esgoto doméstico sem tratamento ou, 
ainda, da atividade de pecuária intensiva na região. 
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