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Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a precisão do kit comercial de análise de água, verificando-se a 

possibilidade de utilização do mesmo como método alternativo em pesquisas sobre qualidade de água. As 

amostragens foram realizadas no período de outubro/2010 a fevereiro/2011, em diferentes trechos do Rio Norte, 

analisando-se o oxigênio dissolvido, a alcalinidade e a dureza da água por titulometria e com kit comercial. 

Houve discrepância entre os valores obtidos pelos dois métodos, mostrando que o kit não é apropriado para 

trabalhos de pesquisa científica. 
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Abstract - The aim of this study was to evaluate the accuracy of the commercial kit for water analysis, verifying 

the possibility of use of this kit as alternative method in research on water quality. The samples were collected 

between October/2010 and February/2011 in different parts of the Rio Norte. The parameters analyzed were the 

dissolved oxygen, the alkalinity and the water hardness by titration method and with a commercial kit. There 

were differences between the values obtained by two methods, showing that the kit is not suitable for scientific 

research papers. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado do Espírito Santo possui doze Bacias Hidrográficas, duas delas localizadas no 

sul do Estado: a Bacia do Rio Itabapoana e a Bacia do Rio Itapemirim, sendo esta última 

responsável pela sustentação do desenvolvimento de quase toda a região sul do Espírito 

Santo, por abranger um grande número de Municípios. A Bacia do Rio Itapemirim localiza-se 

entre os meridianos 40º 48’ e 41º 52’ de longitude oeste e os paralelos 20º 10’ e 21º 15’ de 

latitude sul, com uma área de 687.000 ha.  

As nascentes mais distantes do Rio Itapemirim, localizadas na serra do Caparaó, 

constituem os rios Norte Braço Esquerdo e Norte Braço Direito, que se unem no Município de 

Alegre, na altura do Distrito de São João do Norte, formando o Rio Norte. Recentemente, 

foram construídas duas Pequenas Centrais Hidrétricas (PCHs), no Distrito de São João do 

Norte, provocando a inundação permanente de um trecho do Rio Norte, transformando em 

ambiente lêntico um trecho do rio que era ambiente lótico. 

O diagnóstico da qualidade da água é de fundamental importância para a indicação da 

sua utilização, pois determinadas substâncias, quando em concentrações elevadas, podem 

causar problemas de saúde pública e impactos ambientais negativos [2]. Na Bacia do Rio 

Itapemirim, diagnósticos da qualidade da água foram realizados pelo 4º Distrito do DNAEE - 

MME, em 1987, e pela SEAMA, no período de 1990 a 1995, mas os rios Braço Norte Direito, 

Braço Norte Esquerdo e Rio Norte não foram amostrados. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a precisão do kit comercial de análise de água, 

verificando a possibilidade de utilização do mesmo como método alternativo em pesquisas 

sobre qualidade de água. 
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METODOLOGIA 

As amostragens foram realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 

e janeiro e fevereiro de 2011, em diferentes trechos do Rio Norte sob influência de PCH. As 

amostras de água foram coletadas a montante e a jusante das barragens e a jusante da casa de 

força, amostrando-se, assim, os rios Braço Norte Direito, Braço Norte Esquerdo e Rio Norte. 

O transporte das amostras até o laboratório foi feito em caixas de isopor com gelo Os 

seguintes parâmetros foram analisados: oxigênio dissolvido, alcalinidade e dureza. As 

análises de água foram realizadas no Laboratório de Ecologia Aquática e Produção de 

Plâncton (LEAPP) do Ifes - Campus de Alegre, utilizando-se o método titimétrico [1,3,4,5] e 

um kit comercial de análise de água da marca ALFAKIT. Para a determinação do teor de 

oxigênio dissolvido foi utilizado um oxímetro AT – 150, da ALFAKIT. 

  

RESULTADOS  

Os resultados das análises realizadas encontram-se na Tabela 1. Verifica-se uma grande 

diferença entre os valores obtidos pelo método titimétrico e com o kit comercial. A diferença 

varia entre 12% e 30%. Os valores obtidos com o kit geralmente são mais altos e, em alguns 

casos, são constantes, enquanto os valores obtidos por titimetria variam. Isso demonstra que o 

kit não é suficientemente preciso para detectar pequenas variações nos parâmetros da água.  
 

Tabela 1: Resultados das análises de água pelo método titulométrico e com oxímetro + kit comercial 

DATA DA 

AMOSTRAGEM 

PARÂMETRO 

ANALISADO 

TITIMETRIA 
OXÍMETRO + KIT 

COMERCIAL 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Outubro/2010 OD (mg/L) 2,5 2,0 1,9 3,0 2,3 2,2 

alcalinidade (mg/L) 18 14 20 28 16 22 

dureza (mg/L) 20 16 28 24 24 24 

Novembro/2010 OD (mg/L) 3,0 2,5 2,6 3,5 2,8 2,7 

alcalinidade (mg/L) 20 15 18 30 18 25 

dureza (mg/L) 16 12 20 20 20 20 

Dezembro/2010 OD (mg/L) 1,6 1,8 1,7 1,8 2,0 1,9 

alcalinidade (mg/L) 19 17 18 32 31 30 

dureza (mg/L) 20 16 28 24 24 28 

Janeiro/2011 OD (mg/L) 3,0 2,8 2,8 3,2 3,0 2,9 

alcalinidade (mg/L) 19 16 18 29 20 23 

dureza (mg/L) 20 16 28 20 20 20 

Fevereiro/2011 OD (mg/L) 2,6 2,3 2,4 3,1 2,7 2,3 

alcalinidade (mg/L) 19 18 20 28 20 26 

dureza (mg/L) 24 20 24 28 24 28 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os trabalhos publicados em periódicos científicos fazem referência aos métodos 

titimétricos descritos na literatura especializada [1,3,4,5] ou se referem à utilização de 

aparelhos eletrônicos (sondas), como oxímetros, peagômetros e turbidímetros, de várias 

marcas e modelos; porém nunca é citada a utilização de kit comercial. A alegação para não se 

utilizar o kit comercial é a baixa precisão, visto que o resultado depende da interpretação 

subjetiva da cor da solução, comparada com uma cartela de cores, onde cada cor representa 

uma faixa de valor e não um valor específico. Por outro lado, o método titimétrico é 

considerado o mais preciso. Os protocolos de análise de água em laboratório são 

extremamente exigentes, quanto à coleta, à preservação das amostras, à qualidade do material 

utilizado e aos procedimentos de análise [5,6], recomendando-se, inclusive, informar se as 

amostras foram preservadas em geladeira ou em freezer e qual o preservante utilizado, quando 

for o caso [6]. Também é recomendado informar a marca e o modelo dos instrumentos 

utilizados, para efeito de comparação com outros trabalhos [5]. 



 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram a baixa precisão do kit, pelo menos 

em relação aos parâmetros alcalinidade e dureza. O teor de oxigênio dissolvido medido com o 

oxímetro apresentou valores próximos aos obtidos por titimetria, o que respalda a 

recomendação do uso desse aparelho. Entretanto, o método titimétrico é considerado o mais 

preciso, sendo o único recomendado para análises laboratoriais, em laboratórios certificados. 

Pela comparação dos resultados, pode-se afirmar que o kit comercial não apresenta 

grande precisão, não sendo recomendado o seu uso em pesquisa científica. 
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