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Resumo – O presente estudo foi realizado no Rio Taquari, um dos maiores rios do Rio Grande do 

Sul, entre os municípios de Arroio do Meio e Cruzeiro Sul. Esta análise teve como objetivo, 

diagnosticar os níveis de nitrogênio na forma nitrato (NO3
+
), neste recurso hídrico, a fim de 

conhecer as condições de concentração temporal e espacial deste parâmetro de qualidade em suas 

águas. Foram definidos oito pontos de amostragem ao longo do trecho pretendido, considerando 

questões hidrodinâmicas e de aporte de afluentes. Todas as amostras foram coletadas em pontos 

centrais do rio, em três profundidades. Com base na metodologia proposta, campanhas de coleta 

sazonais e análises de laboratório, foi possível identificar a variação deste nutriente nas águas do rio 

Taquari, entre setembro de 2011 e agosto de 2012. Além disso, foram verificadas possíveis 

alterações com o aporte de cada afluente, que deságua na área pretendida. Neste trecho do rio 

Taquari, ocorreu uma variabilidade nas concentrações de nitrato de acordo com o aporte dos 

afluentes. Houve variações sazonais das concentrações entre os pontos amostrados, de forma 

mensal e entre estações, durante o período avaliativo.  
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SEASONAL VARIATION IN THE CONCENTRATION OF NITRITE IN 

MIDDLE STRETCHES OF TAQUARI RIVER / RS. 
 

Abstract – This study was carried on at the Taquari River, one of the largest rivers of Rio Grande 

do Sul, between the municipalities of Arroio do Meio and Cruzeiro do Sul. This analysis aimed to 

diagnose levels of nitrogen as nitrate (NO3 
+
), in this water resource, in order to know the conditions 

temporal and spatial concentration of this quality parameter in its waters. We defined eight 

sampling points along the stretch desired considering issues and hydrodynamic contribution of input 

effluents. All the samples were collected in central points of the river, in the three depths. Based on 

the proposed methodology, seasonal collection campaigns and laboratory analysis, it was possible 

to identify the variation of this nutrient in the Taquari river, between September 2011 and August 

2012. Furthermore, possible changes were evaluated with the input of each effluent , which flowing 

into the study area. In this stretch of the Taquari river, occurs a variability nitrate according to the 

input of the effluents. There were seasonal variations in concentrations among points, monthly and 

among seasons, during the evaluation period. 
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1. INTRODUÇÃO 

A origem do nitrogênio pode ser diversa em águas superficiais, tanto através de fontes de 

poluição pontuais como difusas. A variabilidade de formas e estados de oxidação em que este 

macro-nutriente se apresenta, estão relacionadas ao próprio ciclo do nitrogênio na atmosfera, 

podendo ser de origem natural ou antrópica. Em ambiente aquático se apresenta nas formas de 

nitrogênio orgânico, nitrogênio molecular (N2), amônia (NH3 e NH4
+
), nitrito (NO2

-
) e nitrato 

(NO3
+
) (Libânio, 2008).  

Os compostos nitrogenados, independente de seu estado de oxidação, constituem risco a 

saúde humana. A amônia pode estar presente de forma natural em recursos hídricos, geralmente em 

baixas concentrações, devido à oxidação a nitrito e nitrato. Assim como a amônia, o íon nitrato 

pode ocorrer em baixos teores, atingindo maiores concentrações em águas profundas. A Portaria 

518/04 estabelece os limites para substâncias químicas que representam risco à saúde. Esta admite 

valores máximos para amônia (NH3) de 1,5 mg/L, nitrito (NO2-) de 1,0 mg/L e nitrato (NO3+) de 10 

mg/L. 

De acordo com Von Sperlig (2007), os processos de reações bioquímicas podem afetar o 

ambiente causando toxicidade à vida aquática e, consequentemente, aos seres humanos, implicações 

em estações de tratamento de água e consumo do oxigênio dissolvido no meio aquático. Os nitratos, 

por exemplo, em altas concentrações na água causam sérias complicações de ordem fisiológica aos 

consumidores, como é o caso da doença chamada metahemoglobinemia, caracterizada pela perda da 

capacidade de oxigenação do sangue, podendo ser letal na fase infantil. 

Com relação às principais fontes de origem do nitrogênio em águas superficiais, predominam 

efluentes sanitários e industriais, as áreas agrícolas e urbanas, além da própria atmosfera. Nas áreas 

agrícolas, a origem pode estar associada ao escoamento das águas pluviais, que carreiam os 

fertilizantes para os recursos hídricos. Já nas áreas urbanas, pode estar associada às condições de 

drenagem, e às deficiências do sistema de limpeza pública. Finalmente a contribuição atmosférica, 

ocorre através da biofixação do nitrogênio, desempenhada por algas e bactérias (CETESB, 2009). 

Os compostos de nitrogênio pelo fato de serem nutrientes nos processos biológicos, em 

concentrações elevadas e associados a outros elementos podem levar a eutrofização de lagos, 

represas ou mesmo rios, dependendo da hidrodinâmica do recurso hídrico. Durante este processo 

ocorre à conversão de complexos nitrogenados em amônia, sendo esta convertida em nitrito e estes 

a nitrato. Ao mesmo tempo os compostos de fósforo são transformados em fosfatos, originando 

neste caso a fertilização do meio pela produção de sais minerais (Macedo, 2000). 

A determinação da forma predominante de nitrogênio na água pode fornecer informações 

sobre as possíveis formas de contaminação local. A presença de amônia ou nitrogênio na forma 

orgânica, por exemplo, indica a presença de contaminações recentes, uma vez que a substância é 

rapidamente oxidada na água pela presença de bactérias nitrificantes. Em contrapartida, a poluição 

mais remota pode ser indicada pela presença de nitratos, uma vez que esse nutriente é considerado o 

“produto” final da oxidação do nitrogênio (Resende, 2002). 

Estudos demonstram que o nitrogênio tem assumido papel limitante em ambientes aquáticos. 

As razões para tanto, apontam para o lançamento de esgotos domésticos e a relação N/P 

(nitrogênio/fósforo) inferior à demanda para o crescimento de algas. Em ambientes impactados 

ocorre a desnitrificação, ou seja, a perda de nitrogênio. Aliado a este fenômeno, atua o processo de 

fertilização interna, com a liberação de fósforo das camadas mais profundas. A conjunção destes 

fatores, segundo Von Sperling (2004), leva a conclusão de que o nitrogênio como nutriente 

limitante, está associado à baixa qualidade ecológica do ambiente. 
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A região do Vale do Taquari – RS, possui uma economia considerada diversificada e 

dinâmica, sendo que a indústria representa a parcela mais significativa do Produto Interno Bruto 

(PIB), seguida pelos setores de serviços e da agropecuária (Conto, 2009). Dentro desta perspectiva, 

a pressão sobre os recursos hídricos da região principalmente o rio Taquari, decorre de lançamentos 

indústrias e domésticos, assim como de criatórios de animais e fertilizantes utilizados em solos 

agricultáveis, passíveis de serem carreados pelas chuvas. 

O conhecimento e a caracterização regional fornecem subsídios para o entendimento das 

condições locais e para o direcionamento de estratégias de gerenciamento, visando ações que 

possam melhorar a qualidade ambiental como um todo.  Neste contexto o presente estudo, procurou 

avaliar as concentrações de nitrogênio na forma nitrato (NO3
+
), em ambiente aquático, em trecho 

urbano do rio Taquari, relacionando a sazonalidade como possível interferente nas concentrações 

deste nutriente, uma vez que as fontes de origem difusa podem variar de acordo com a pluviosidade, 

alterando o aporte de nutrientes. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O referido estudo foi realizado em um período de um ano, entre os meses de setembro de 

2011 e agosto de 2012. As amostras de água foram coletadas em oito pontos ao longo do rio 

Taquari, entre os municípios de Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul. O trecho do rio em questão 

apresenta características peculiares, devido ao barramento (barragem eclusa) existente no município 

de Bom Retiro do Sul, o qual tornou a área navegável por mais 30 km, a montante. Esta obra gerou 

uma alteração do regime hidrodinâmico, criando um ambiente de transição entre sistemas lóticos e 

lênticos. 

A amostragem foi realizada em pontos centrais do rio (entre margens), levando-se em 

consideração as características morfológicas e hidrodinâmicas do trecho, ou seja, evitando áreas de 

remansos ou revés, comuns nas curvas de rios ou em locais próximos às margens. Manteve-se uma 

distância mínima de 800 metros da confluência dos afluentes contribuintes neste segmento do rio, 

isso para que houvesse índices de mistura satisfatórios entre as águas do leito principal e os 

respectivos afluentes. 

O planejamento e a coleta das amostras seguiram as Normas 9897 e 9898 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais indicam as técnicas para amostragem e 

preservação de amostras. As coletas foram realizadas em três profundidades: a 20 cm do fundo, no 

meio da lâmina d’água e a 10 cm da superfície, procurando, desta forma, caracterizar um perfil de 

acumulo de nutrientes do ponto em questão. 

Para a realização das coletas foram utilizados os seguintes equipamentos: Garrafa Van Dorn 

com capacidade para 5 litros, para coleta em profundidades distintas; trena de 50 metros, acoplada a 

garrafa; medidor de oxigênio dissolvido portátil, modelo MO-9010 da marca INSTRUTHERM e 

recipientes de homogeneização. As amostras coletadas foram acondicionadas em recipientes de 

vidro, fornecidos pelo laboratório para armazenagem, conservação e transporte. Na sequência foram 

encaminhadas ao Laboratório de Análises Unianálises, entidade legalmente credenciada ao órgão 

ambiental estadual. 

De acordo com o procedimento metodológico foi possível obter três amostras por estação 

climática, visando reduzir a margem de erro em uma avaliação sazonal. A coleta das amostras em 

todas as campanhas teve início na seção ao sul do trecho de estudo seguindo para o norte, onde se 

procurou manter os mesmos horários de coleta em cada ponto. Acredita-se que a não observância 
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dos fatores até então mencionados poderia levar a resultados tendenciosos, devido ao grande 

volume de água das micro-bacias contribuintes no trecho de estudo. 

 

Figura 1 – Localização espacial dos pontos de amostragem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSÃO 

Através dos dados obtidos foi possível traçar um perfil de comportamento da concentração de 

nitrato na área de estudo, de acordo com a estação climática, bem como relacionar os valores 

obtidos com a precipitação ocorrida no período avaliado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE, 2012), mais de 75% dos municípios gaúchos, decretaram situação de emergência 

devido à estiagem, entre os meses de novembro de 2011 a abril de 2012 (Figura 2). 
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Figura 2 – Precipitação acumulada (mm) e normal climatológica do período de novembro de 2011 a 

maio de 2012 no Rio Grande do Sul. 
 

Os resultados da série de análises deste trecho do rio Taquari apontam para concentrações 

relativamente baixas do parâmetro analisado (Tabela 1). Constata-se uma tendência espacial 

variável entre os pontos amostrados, assim como uma variabilidade temporal dos teores de nitratos, 

ao longo de cada mês. Os resultados de todos os pontos amostrais, expressos de forma 

individualizada, permitem verificar a alternância dos valores de nitrato para todo o trecho e durante 

as diferentes estações do ano.  

Tabela 1- Dados obtidos através de análises laboratoriais no período de amostragem (mg/L de 

nitrato). 

Pontos Setemb. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Março Abril Maio Jun. Jul. Agosto 

1 0,44 0,22 2,63 0,17 0,34 1,49 0,38 0,62 0,38 1,1 1,06 0,82 

2 0,5 1,2 3,08 0,2 0,41 1,49 0,41 0,55 0,38 1,03 0,76 0,7 

3 0,57 1,33 2,74 0,19 0,46 1,42 0,68 0,59 0,58 1,01 0,61 0,76 

4 0,64 1,2 2,31 0,16 0,33 1,51 0,54 0,75 0,41 0,97 0,83 0,82 

5 0,6 1,29 3 0,14 0,42 1,72 0,82 0,63 0,44 1,06 1,04 0,65 

6 0,56 1,49 2,56 0,19 0,48 1,73 0,58 0,51 0,32 1,13 1,04 0,84 

7 1,51 1,34 3,63 0,12 0,45 1,84 0,67 0,64 0,36 1,12 0,42 0,81 

8 1,44 1,51 2,27 0,12 0,5 1,99 0,81 0,52 0,38 1,2 1,1 0,75 

 

Através da representação gráfica a seguir (Figura 3), evidencia-se a frequente variação dos 

valores deste nutriente, de acordo como aporte dos afluentes. O fato da localização dos pontos 

amostrais levarem em consideração um índice satisfatório de mistura das águas permite vislumbrar 

a interferência das microbacias nas questões referentes à alteração dos níveis de qualidade da água 

do rio Taquari, para este parâmetro. Observa-se ainda que, dentro de uma única estação, também 

ocorre variabilidade deste nutriente entre as unidades amostrais. 
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Figura 3 – Demonstrativo de valores obtidos por estação em cada ponto amostral. 

Utilizando o somatório de valores em todos os pontos de coleta, gerou-se a média para cada 

estação, considerando a área como um todo (Figura 4). Os resultados obtidos indicam uma 

tendência à diminuição dos valores de nitrato nas estações de verão e outono, coincidindo com o 

período de estiagem ocorrido no estado e o aumento no período de inverno, com o retorno de 

maiores índices pluviométricos. A relação entre a estiagem do período e a diminuição das 

concentrações de nitrato demonstra a relação direta deste nutriente nas águas com o volume 

pluviométrico e, consequentemente, com as variações climáticas na região. 

 

Figura 4 – Comparação entre estações, levando-se em consideração a área como um todo. 

A analogia citada anteriormente entre as questões pluviométricas e as concentrações de nitrato 

pode estar diretamente relacionada ao aporte de pequenos afluentes, bacias hidrográficas 

secundárias e ao escoamento superficial. Em períodos de baixa precipitação, cargas potencialmente 

poluidoras, originadas em solo urbano ou rural, não atingem o recurso hídrico principal, 

permanecendo acumuladas próximas as fontes de origem. Com o retorno de maiores níveis de 

precipitação ocorre carreamento desses poluentes e as concentrações de nitrato voltam a subir. 
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4. CONCLUSÃO 

Tendo por base os resultados obtidos e considerando as condições em que o estudo foi 

realizado, conclui-se que: ocorre maior aporte de nitrato no sentido sul para o norte, de acordo com 

o incremento de áreas urbanizadas e deságue dos afluentes neste trecho, ou seja, no sentido 

jusante/montante. As chuvas relacionadas às condições climáticas são fatores interferentes aos 

níveis de concentração do parâmetro avaliado, assim como a sazonalidade local.  

Os resultados apontam baixas concentrações de nitrato ao longo do trecho avaliado, 

corroborando com as descrições bibliográficas, quanto aos níveis de nitratos em águas superficiais. 

Os teores de nitrato mantiveram-se abaixo dos valores máximos admitidos pela Portaria 518/04, em 

todos os pontos avaliados. 

As principais fontes de origem do nutriente na região de estudo estão relacionadas a efluentes 

domésticos, dejetos suínos, drenagem urbana e a solos agricultáveis, através do escoamento 

superficial. Este fato está evidenciado no período de amostragem, devido à diminuição das 

concentrações de nitrato na época de estiagem, período em que houve menor escoamento 

superficial, devido à baixa precipitação. 

O fato de ter ocorrido um período de estiagem no estado, reforça ainda mais a necessidade de 

um acompanhamento sistêmico, mantendo-se uma periodicidade de análise, para que seus 

resultados sejam satisfatórios em longo prazo, considerando todos os interferentes sazonais e 

climáticos, como o ocorrido. Avaliação de outros parâmetros físico-quimicos e biológicos poderão 

fornecer subsídios para ações de fundamentação ambiental. 
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