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RIO POXIM: QUALIDADE DA ÁGUA E SUAS VARIAÇÕES 

SAZONAIS 
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Aguiar Netto3; Robério Anastácio Ferreira3; Danielle Barros Santos4; Débora Santos 

Silva Bezerra4; Cintya D´Angeles do Espírito Santo Barbosa5 & Adnivia Santos Costa6 

RESUMO --- A sub-bacia hidrográfica do rio Poxim é uma das fontes de abastecimento 
de água da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Nesse trabalho foi avaliada 
a qualidade da água através da medida de um conjunto de parâmetros químicos, 
selecionados considerando o uso da água para consumo humano, manutenção da vida 
aquática e indicadores de possíveis fontes de poluição. Foram identificadas três regiões 
com baixos valores de O2; a nascente do rio Poxim-Açu, todas as estações do rio Poxim 
e as estações da região estuarina.  Nessas regiões os valores de O2 ficaram abaixo de 4 
mg/L, chegando a atingir níveis muito baixos (<2mg/L) no período chuvoso. O fósforo 
foi o nutriente limitante da produção primária. As concentrações do fósforo na água 
cresceram no período chuvoso e as concentrações do nitrogênio aumentaram no período 
seco, evidenciando que o nitrogênio deve se controlado por fontes pontuais e o fósforo 
por fontes difusas. A produção algal, medida pela clorofila-a, cresceu significativamente 
após o período de chuvas (set/06) e é limitada pela disponibilidade do fosfato na água. 
O controle da produção algal depende da redução do fósforo drenado das áreas 
agrícolas.  

ABSTRACT --- The Poxim river hydrographic sub-basin is one of the sources of water 
supplying Aracaju city, the capital of Sergipe State. In this work, water quality was 
evaluated by measurement of a suite of chemical parameters, selected with 
consideration given to the use of water for human consumption, maintenance of aquatic 
ecosystems, as well as to include indicator species for possible pollution sources. Three 
regions were identified as having low oxygen levels; the headwaters of the Poxim-Açu 
river, all sites along the Poxim river, and sites in the estuarine zone. In these regions 
oxygen levels were below 4 mg/L, reaching extremely low values (<2 mg/L) during the 
rainy period. Phosphorus was the limiting nutrient for primary production. Phosphorus 
concentrations increased during the rainy period, while nitrogen levels were enhanced 
during the dry period, indicating that nitrogen and phosphorus were influenced by point 
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and diffuse sources, respectively. Algal productivity, as measured using chlorophyll-A, 
showed a significant increase after the rains (in September 2006) and was limited by 
phosphate availability. Control of algal productivity will require a reduction in levels of 
phosphorus in waters draining agricultural lands. 

Palavras-chave: rio Poxim, qualidade da água, nutrientes. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A poluição de águas superficiais está relacionada a diversas fontes, onde se 

destacam os efluentes urbanos, industriais e a carga difusa agrícola. Os efluentes 

municipais são as maiores fontes de poluição dos recursos continentais e costeiros, com 

risco para a saúde humana e o meio ambiente aquático. Além do excremento humano, 

esses efluentes contêm grande número de produtos químicos e poluentes tóxicos, 

originários das atividades domésticas e comerciais. A carga difusa agrícola depende das 

práticas agrícolas utilizadas na região de abrangência do rio e da época do ano, em 

função do período de preparação da terra para o plantio, aplicação de fertilizantes, 

defensivos agrícolas e da colheita.  

Os contaminantes em geral são classificados como produtos químicos inorgânicos 

ou orgânicos e microorganismos. Como componentes inorgânicos que afetam a saúde, 

destacam-se os metais pesados: bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo e mercúrio. 

Geralmente quantidades muito pequenas desses elementos estão presentes na água doce, 

devido ao intemperismo de rochas e solos. Uma quantidade significativa de metais 

podem entrar nos corpos d´água via despejos industriais, urbanos e deposição 

atmosférica, podendo deste modo, as suas concentrações na água atingirem níveis 

perigosos para saúde humana.  

Milhares de compostos orgânicos entram nos corpos d’água como resultado da 

atividade humana. Dentre eles destacam-se pela sua utilização e pelos danos a saúde 

humana, mesmo em quantidades muito baixas, os defensivos agrícolas (pesticidas), 

solventes orgânicos aromáticos e alifáticos. Muitos orgânicos são persistentes no meio 

ambiente e podem provocar alterações neurológicas, reprodutivas e câncer.  

Os riscos mais comuns para a saúde humana associados à água são devidos à 

presença de microorganismos transmissores de doenças. Grande parte destes 

microorganismos são oriundos de águas poluídas com fezes e urina humana e de 

animais.  

Em face desses problemas e desafios, a proteção dos mananciais de abastecimento 

insere-se como forma de assegurar a qualidade da água de consumo humano. O 

processo de proteção de uma bacia hidrográfica se inicia com um diagnóstico detalhado 

das atividades capazes de impactar a qualidade da água superficial. Com esse objetivo é 

que foi desenvolvido esse trabalho na sub-bacia hidrográfica do rio Poxim. Um 

conjunto de parâmetros químicos da qualidade da água foram medidos em 15 estações 
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distribuídas ao longo da bacia, durante um ano e permitiram caracterizar as variações 

temporal e espacial, associadas a fontes pontuais e difusas, de origem natural e 

antropogênica. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Área de estudo 

A sub-bacia hidrográfica do rio Poxim drena uma superfície de cerca de 381,5 km2 

e  localiza-se na porção leste do Estado de Sergipe, entre as coordenadas geográficas de 

10°55’ e 10°45’ de latitude sul e 37°05’ e 37°22’ de longitude oeste, abrangendo parte 

dos municípios de Aracaju, Areia Branca, Laranjeiras, Itaporanga d’Ajuda, Nossa 

Senhora do Socorro e São Cristóvão (Silva et al., 2004).Formada principalmente pelos 

rios Poxim-Açu, Poxim-Mirim, Poxim e Pitanga, a sub-bacia hidrográfica do rio Poxim 

apresenta um formato alongado no sentido oeste-leste, limitando-se ao sul com a bacia 

hidrográfica do rio Vaza-Barris e, ao norte, com rio Sergipe. As suas principais 

nascentes localizam-se a oeste, na Serra dos Cajueiros e sua foz a leste, no complexo 

estuarino Sergipe/Maré do Apicum, próximo ao Oceano Atlântico (Silva, 2001). 

Segundo a classificação climática de Köpen, que se fundamenta na precipitação 

pluvial e temperatura do ar, a sub-bacia hidrográfica do rio Poxim se enquadra no tipo 

As (clima tropical úmido com seca no verão), devido à proximidade do mar e pelo baixo 

relevo, expostos aos ventos alísios. Os índices pluviométricos apresentam valores totais 

médios anuais bastante distintos e coerentes, sendo 1900 mm na faixa litorânea, de 1800 

mm na parte média, e de 1600 mm na parte superior. O período chuvoso concentra-se 

nos meses de março a julho e a temperatura oscila entre 23°C para os meses mais frios 

(julho e agosto) e 31°C para os meses mais quentes (Silva, 2001; Soares 2001). 

2.2 - Amostragem e análise 

As amostras da água foram tomadas em 15 estações distribuídas ao longo da sub-

bacia hidrográfica do rio Poxim. As localizações dos pontos de amostragem estão 

indicadas na figura 1. As estações de 1 a 5 estão situadas no rio Poxim – Açu, as de 6 a 

9 no rio Poxim, as de 10 a 12 no rio Poxim – Mirim e as de 13 a 15 no rio Pitanga. As 

estações 8, 9 e 15 localizam-se na região estuarina.  
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Foram realizadas quatro campanhas de amostragem: primeira campanha em 

23.11.2005; segunda campanha em 21.02.2006; terceira campanha em 31.05.2006 e 

quarta campanha em 01.09.2006. 

As amostras de água foram coletadas na camada de superfície utilizando garrafa 

de Van Dorn. Todos os procedimentos de coleta, conservação e análise, obedeceram as 

metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, American Public Health Association, 20th ed.,1998 (APHA, 1998). 

 
Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Parâmetros gerais 

Os valores dos parâmetros gerais da qualidade da água, pH, condutividade, 

turbidez, cor, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, alcalinidade e dureza estão 

apresentados na tabela 1. 

O pH governa as propriedades solventes da água e os processos físicos, químicos e 

biológicos que ocorrem no corpo d´água, em geral para águas naturais está entre 6,0 e 

8,5. O pH variou de 5,3 a 8,7; os menores valores ocorreram na água do rio Pitanga e os 

valores maiores na água do rio Poxim. 

A temperatura da água apresentou uma variação de 21,0 a 32,0oC, com a 

temperatura máxima tendo ocorrido no mês de novembro/2005 e a mínima em 

setembro/2006. 
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Tabela 1 – Parâmetros gerais da água da sub-bacia do rio Poxim. Campanhas realizadas 

no período novembro/2005 a setembro/2006 

Estações Tágua pH Cond. Turbidez Cor verdadeira STD O2 Alcalinidade Dureza
oC mS/cm NTU Pt-Co mg/L mg/L mg/L(CaCO3) mg/L(CaCO3)

PRIMEIRA CAMPANHA 23.11.2005
1 30,0 5,3 0,04 2,4 7,4 21,0 3,63 10,16 46,18
2 32,0 6,5 0,06 2,9 7,4 27,0 7,41 16,61 48,09
3 27,5 7,2 0,13 9,3 10,4 57,0 7,34 33,61 75,96
4 26,5 7,6 0,15 16,2 14,6 72,0 7,63 43,37 85,25
5 28,0 7,3 0,16 15,4 15,6 75,0 7,78 43,02 83,61
6 30,0 7,0 0,24 11,6 11,1 96,0 3,04 66,44 106,6
7 27,0 7,1 0,24 7,6 9,1 112 3,33 67,14 108,8
8 26,0 7,9 33,30 12,7 11,1 39700 7,56 125,7 5837
9 27,0 7,0 1,30 19,3 14,6 591 1,11 69,29 165,9
10 28,0 7,3 0,18 10,8 7,8 74,0 6,82 47,78 94,82
11 30,0 7,7 0,39 12,0 7,4 182 5,78 146,0 127,3
12 27,0 6,5 0,08 16,6 11,3 35,0 4,52 17,18 47,00
13 27,0 6,5 0,11 13,5 9,8 56,0 6,45 16,95 44,54
14 27,0 6,7 0,14 4,6 3,9 70,0 6,59 18,87 57,66
15 30,4 7,9 16,90 23,5 18,0 16200 3,85 121,1 2246

SEGUNDA CAMPANHA 21.02.2006
1 27,2 5,3 0,08 3,7 2,8 40,0 2,86 7,63 41,31
2 25,1 6,8 0,08 3,2 5,9 45,0 7,70 14,28 45,39
3 26 7,6 0,14 4,6 8,3 66,1 7,84 32,32 75,48
4 28 7,6 0,17 11,0 10,2 76,5 7,84 41,97 92,31
5 27,1 6,8 0,29 4,6 5,9 133 7,88 83,86 127,9
6 29 7,5 0,24 7,3 7,6 138 3,74 37,23 95,37
7 31,3 7,1 0,25 6,8 7,4 112 4,62 47,47 98,43
8 29,5 8,0 23,10 10,1 15,7 10389 7,40 1614 3335
9 30,2 8,7 33,70 6,8 6,1 15156 8,94 2635 5447
10 24 8,3 0,16 4,2 2,8 89,0 6,82 87,28 58,65
11 25,1 7,7 0,23 7,5 6,5 102 6,16 39,97 90,27
12 29 8,6 0,51 10,8 25,2 231 6,08 178,5 134,6
13 26,1 6,4 0,12 10,7 18,0 52,0 4,18 13,20 45,39
14 28,2 5,7 0,12 10,8 10,9 56,9 5,79 10,99 42,84
15 27,5 8,3 11,20 10,4 13,0 5038 3,81 876,6 1872

TERCEIRA CAMPANHA 31.05.2006
1 25,50 5,8 0,06 2,1 8,0 31,0 <0,10 14,58 34,78
2 25,50 7,3 0,07 7,2 9,4 37,0 7,18 39,79 46,04
3 24,00 7,3 0,15 15,8 11,1 75,0 6,74 39,65 56,78
4 24,50 7,4 0,18 39,9 22,8 86,0 5,35 47,39 87,47
5 24,50 7,5 0,20 19,5 17,6 92,0 <0,10 72,14 98,21
6 26,00 7,1 0,21 25,6 22,2 98,0 <0,10 58,81 80,82
7 26,00 7,1 0,20 22,4 19,8 98,0 1,47 63,10 79,79
8 25,00 7,3 0,94 45,1 31,3 460,0 1,69 89,92 119,3
9 25,00 7,7 2,66 10,8 8,7 12580 <0,10 1579 425,6
10 23,00 7,1 0,14 7,1 10,2 65,0 6,74 22,80 40,92
11 24,50 7,5 0,23 25,3 28,3 114,0 4,47 71,00 94,63
12 25,00 7,6 0,33 30,3 21,5 167,0 6,08 59,68 83,0
13 24,00 6,5 0,08 32,1 24,1 36,0 5,28 18,39 32,74
14 25,00 6,6 0,09 30,7 26,1 40,0 5,72 18,62 34,78
15 26,00 6,6 0,45 55,7 39,1 210,0 2,86 19,79 260,9

QUARTA CAMPANHA 01.09.2006
1 23,0 5,4 0,06 1,3 5,7 31,0 2,81 18,32 26,60
2 22,2 6,4 0,06 3,7 6,3 31,0 8,75 18,67 20,46
3 22,0 7,2 0,12 71,0 32,8 52,0 7,97 22,36 36,32
4 23,0 7,6 0,15 77,1 34,4 66,0 8,12 42,18 66,50
5 23,0 8,0 0,33 6,4 7,2 164 2,19 123,7 147,3
6 25,0 7,9 0,20 24,2 15,6 107 3,12 65,70 89,00
7 24,0 7,1 0,22 4,7 9,3 109 3,44 47,61 79,28
8 23,0 7,6 8,89 2,0 0,6 4203 3,44 688,0 1422
9 23,0 7,4 0,26 9,3 13,2 140 5,16 22,92 225
10 22,0 6,8 0,12 5,8 9,8 63,0 8,52 20,62 32,94
11 22,0 7,6 0,20 11,1 19,6 95,0 8,36 66,2 71,81
12 23,5 7,8 0,39 7,7 13,2 195 7,89 157,4 143,7
13 23,0 6,3 0,08 9,3 12,8 40,0 7,81 20,56 23,53
14 21,0 6,5 0,11 6,1 12,6 52,0 8,20 19,61 26,09
15 21,0 7,4 27,70 1,8 39,3 13117 3,05 2144 4432  

A condutividade é uma medida da habilidade da água de conduzir a corrente 

elétrica e geralmente é proporcional a concentração dos sólidos totais dissolvidos 

(STD). A condutividade da água doce, varia de 0,01 a 1 mS/cm. A Resolução do 
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Conama no 357 define água doce como águas com salinidade igual ou inferior a 0,5%o 

(≤ 1mS/cm) e água salobras como águas com salinidade entre 0,5%o (1mS/cm) e 30%o 

(44,7mS/cm). Nas estações amostradas os valores da condutividade variaram de 0,04 

mS/cm a 33,7 mS/cm. Em geral as estações 8, 9 e 15 apresentaram condutividade 

superior a 1 mS/cm, portanto estão situadas na região estuarina, onde a água é salobra e 

tem condutividade variável, em função das correntes de maré. Foi observada uma 

excelente correlação entre a condutividade e os sólidos totais dissolvidos (STD) em 

todas as campanhas (r2 = 0,9). 

Na figura 2 é apresentado o perfil de distribuição do oxigênio dissolvido (O2). 

Observa-se uma semelhança nos perfis das quatro campanhas, com ocorrência de três 

regiões com baixos valores de O2: a estação 1 no rio Poxim-Açu; toda região do rio 

Poxim (estações 6 a 8) e a região estuarina (estações 8,9,15). Nessas três regiões os 

valores de O2 ficaram abaixo de 4 mg/L e atingiram níveis muito baixos (<2 mg/L) na 

terceira campanha (maio/06). A Resolução do Conama 357 estabelece valor de O2 não 

inferior a 6,0 mg/L para Águas Doces Classe 1, não inferior a a 5,0 mg/L para Águas 

Doces Classe 2 e não inferior a 4 mg/L para Águas Doces Classe 3. Indica ainda como 

condição de qualidade de Águas Doces, não ter O2 inferior a 2 mg/L em qualquer 

amostra analisada. Portanto a situação do rio Poxim é crítica e é conseqüência do aporte 

dos efluentes urbanos e/ou industriais da região urbana adjacente.  

A cor e a turbidez da água determinam a profundidade de penetração da luz e 

desse modo controlam a taxa de fotossíntese das algas presentes no ambiente. A cor e a 

turbidez mostraram um aumento significativo no período chuvoso, quando cresce o 

conteúdo de matéria orgânica e de material particulado na água drenada  para o rio. 

 A alcalinidade é tomada como uma indicação da concentração de carbonato, 

bicarbonato e hidróxido, está associada a dureza e ao elevado grau de mineralização da 

água. A dureza é causada principalmente pela presença de sais de cálcio e magnésio, 

mas íons polivalentes como ferro, alumínio, manganês e zinco podem contribuir com a 

dureza.  No período estudado a alcalinidade da região de água doce variou de 7,63 a 

178,5 com um valor médio de 47,3 mg/L e a dureza variou de 20,46 a 147,3 com um 

valor médio de 71,0 mg/L. Os valores mais elevados foram registrados na estação 11, as 

demais estações apresentaram alcalinidade baixa (<90mg/L) e dureza moderada (entre 

20 e 150 mg/L). Em face dos valores de pH (<8,0) a alcalinidade essencialmente 

representa a medida da concentração de HCO3
- na água.  



_____________________________________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estações

O
D 

(m
g/

L)

23.11.05
21.02.06
31.05.06
01.09.06

 

Figura 2 – Distribuição do oxigênio dissolvido na água da sub-bacia do rio Poxim. 

Campanhas realizadas no período de novembro/2005 a setembro/2006 

3.2 - Nutrientes e clorofila-a 

O fósforo é um nutriente essencial para o metabolismo de plantas aquáticas. As 

formas de fósforo em ecossistemas aquáticos normalmente incluem o fosfato 

organicamente ligado, o ortofosfato e polifosfatos solúveis.  Esta última forma não é 

muito importante nos estudos da qualidade da água, pois sofre hidrólise, convertendo-se 

rapidamente em ortofosfatos. Nesse estudo estão incluídos o fósforo total (Ptotal = 

orgânico combinado + todos os fosfatos) e o ortofosfato dissolvido (P-PO4). O 

ortofosfato dissolvido é essencialmente importante porque é a forma diretamente 

assimilável de fósforo pelas plantas aquáticas durante o seu metabolismo. As principais 

fontes de fósforo para os ecossistemas aquáticos são o intemperismo de rochas 

fosfatadas, despejos domésticos, efluentes industriais e fertilizantes.  

Na tabela 2 e estão apresentados os resultados dos nutrientes e da clorofila-a. As 

concentrações de ortofosfato variaram de <0,001 mg/L a 0,319 mg/L com um valor 

médio de 0,021 mg/L. As concentrações do fósforo total ficaram no intervalo de 0,002 a 

1,53 mg/L, com um valor médio de 0,255 mg/L, os valores mais elevados ocorreram 

nas estações da região estuarina (8, 9, 15), exceto na quarta campanha quando o Ptotal foi 

maior na região fluvial. Em geral as concentrações do Ptotal excederam, na região 
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estuarina, ao limite máximo permitido para Águas Salobras Classe 2 (<0,186 mg/L) e na 

região fluvial atenderam ao limite para Águas Doces Classe 1 (<0,1 mg/L), exceto na 

quarta campanha.  

Na água, o nitrogênio pode ser encontrado nas formas de nitrogênio orgânico, 

amoniacal (NH3 e N-NH4
+), nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-). O nitrogênio orgânico 

dissolvido na água é resultante da quebra da matéria orgânica nitrogenada e tem como 

principais componentes aminoácidos, pequenos peptídeos, aminas, ácidos nucléicos e 

uréia.  A amônia ocorre naturalmente na água como produto da degradação da matéria 

orgânica nitrogenada e da matéria inorgânica originária do solo. Pode também ser 

lançada diretamente por alguns tipos de efluentes industriais e por despejos municipais. 

Nos efluentes de esgotos sanitários predominam o nitrogênio orgânico, devido à 

presença de proteínas, e o nitrogênio amoniacal resultante da hidrólise da uréia. (a 

concentração da uréia na urina humana é de 20–35 g/24 horas) (Harper e Rodwell, 

1977). A concentração de uréia é quase não detectada, pela sua elevada velocidade de 

degradação. Por essas características, o nitrogênio amoniacal é um útil indicador de 

poluição orgânica por despejos domésticos. O nitrato é a forma mais comum de 

nitrogênio combinado, encontrado em águas naturais não poluídas. Em ambientes 

poluídos predominam as formas de nitrogênio orgânico e amoniacal.  

O nitrogênio amoniacal variou de <0,001 a 1,075 mg N/L, com um valor médio de 

0,106 mg/L, as maiores concentrações ocorreram nas estações da região estuarina. As 

concentrações do nitrito foram muito baixas em todas as estações e durante todo período 

de estudo. Os valores do nitrato variaram de 0,018 a 1,040 mg N/L, com um valor 

médio de 0,359 mg N/L. O nitrato foi a forma predominante do nitrogênio inorgânico 

dissolvido na região fluvial, enquanto na região estuarina predominou a forma 

amoniacal.  As concentrações do nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal ficaram dentro 

do limite permitido pela Resolução do Conama 357 para Águas Doces Classe 1 e para 

Águas Salobras Classe 2, na região fluvial e estuarina, respectivamente.  

As figuras 3 e 4 mostram a distribuição do nitrogênio (N-NO3 e Ntotal) e do fósforo 

(P-PO4 e Ptotal), no período seco e chuvoso. Como pode ser observado o nitrogênio e 

fósforo apresentaram comportamentos diferentes, o conteúdo de nitrogênio é maior no 

período seco, enquanto o fósforo é maior no período chuvoso. As mais importantes 

fontes de nitrogênio e fósforo para águas superficiais são os efluentes urbanos e 

industriais (fontes pontuais) e a drenagem de áreas agrícolas (fontes difusas). Em muitos 
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países os principais aportes de nutrientes para águas superficiais e subterrâneas são 

originários de áreas agrícolas cultivadas e de regiões de criação de gado. 

Tabela 2 – Nutrientes e clorofila a na água da sub-bacia do rio Poxim. Campanhas 

realizadas no período novembro/2005 a setembro/2006 

Estações N-NH4 N-NO2 N-NO3 P-PO4 Ntotal Ptotal Clorofila-a
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L

PRIMEIRA CAMPANHA 23.11.2005
1 0,002 0,007 0,541 < 0,001 0,72 0,002 1,02
2 0,006 0,017 0,940 < 0,001 1,04 0,019 2,08
3 0,004 0,020 0,911 0,001 1,39 0,013 1,65
4 0,006 0,014 1,040 0,006 0,50 0,005 4,30
5 0,008 0,013 0,297 0,008 1,33 0,040 0,56
6 0,021 0,014 0,706 0,008 0,96 0,043 0,98
7 0,009 0,080 0,630 0,000 1,14 0,025 1,79
8 0,069 0,013 0,431 0,003 1,26 0,135 1,30
9 1,075 0,053 0,523 0,007 0,74 0,546 6,88

10 0,006 0,008 0,711 < 0,001 0,32 0,031 <0,05
11 0,002 0,007 0,274 0,001 0,25 0,055 <0,05
12 0,117 0,014 0,576 0,012 0,47 0,049 <0,05
13 <0,002 0,004 0,683 < 0,001 1,80 0,043 3,29
14 0,004 0,005 0,780 < 0,001 0,91 0,025 3,55
15 1,044 0,054 0,571 0,002 0,64 0,775

SEGUNDA CAMPANHA 21.02.2006
1 <0,002 <0,001 0,305 < 0,001 0,86 0,022 <0,05
2 <0,002 <0,001 0,810 < 0,001 1,74 0,025 <0,05
3 <0,002 <0,001 0,450 < 0,001 1,22 0,031 <0,05
4 <0,002 0,001 0,185 0,007 0,88 0,040 <0,05
5 <0,002 0,003 0,084 0,004 0,68 0,025 <0,05
6 <0,002 0,002 0,084 0,007 0,67 0,031 <0,05
7 <0,002 <0,001 0,116 0,011 0,72 0,031 3,23
8 0,297 0,001 0,212 0,135 1,00 0,358 20,24
9 <0,002 0,002 0,130 0,048 0,63 0,067 <0,05

10 <0,002 <0,001 0,686 0,003 1,56 0,031 <0,05
11 <0,002 <0,001 0,390 0,006 1,19 0,022 <0,05
12 0,440 <0,001 0,392 0,033 0,99 0,073 2,35
13 0,113 0,007 0,299 0,052 1,16 0,097 0,94
14 0,031 <0,001 0,137 0,011 0,76 0,082 0,94
15 0,962 0,025 0,126 0,319 0,73 0,534 66,03

TERCEIRA CAMPANHA 31.05.2006
1 0,024 0,002 0,258 0,015 0,74 0,040 2,34
2 0,004 0,007 0,360 0,008 0,95 0,013 0,85
3 0,002 0,008 0,333 0,015 0,91 0,037 4,83
4 0,007 0,005 0,145 0,035 0,63 0,043 2,35
5 <0,002 0,006 0,306 0,007 0,93 0,016 3,28
6 0,002 0,005 0,109 0,026 0,87 0,064 3,75
7 0,005 0,007 0,253 0,021 0,83 0,046 2,74
8 0,018 0,031 0,182 0,112 1,02 0,245 3,67
9 0,015 0,030 0,358 0,021 1,01 0,138 4,68

10 0,002 0,005 0,897 0,030 0,88 0,073 0,47
11 0,004 0,007 0,438 0,029 0,89 0,040 3,30
12 0,002 0,010 0,309 0,012 0,93 0,034 4,78
13 0,073 0,008 0,476 0,062 0,88 0,073 1,96
14 0,002 0,007 0,188 0,036 1,00 0,070 3,28
15 0,116 0,015 0,194 0,117 0,98 0,186 4,31

QUARTA CAMPANHA 01.09.2006
1 0,003 0,013 0,018 0,031 0,03 1,197 8,91
2 0,011 0,007 0,340 0,009 0,45 0,537 10,71
3 <0,002 0,006 0,288 0,047 0,40 0,727 9,85
4 0,010 0,006 0,178 0,044 0,23 1,048 9,23
5 0,021 0,001 0,053 0,008 0,08 0,620 11,73
6 0,001 0,002 0,059 0,012 0,10 1,530 11,18
7 0,035 0,005 0,662 0,007 0,71 0,822 9,93
8 0,490 0,028 0,056 0,009 0,58 0,567 13,57
9 0,133 0,010 0,096 0,017 0,24 0,543 10,22

10 0,021 0,003 0,440 0,031 0,69 0,596 1,41
11 0,589 0,007 0,158 0,020 0,92 0,486 6,50
12 0,052 0,003 0,198 0,016 0,26 0,623 7,05
13 0,047 0,003 0,078 0,021 0,16 0,590 7,04
14 0,061 0,003 0,082 0,011 0,15 0,578 7,04
15 0,394 0,029 0,020 0,044 0,76 0,418 21,67  

A poluição por nitrogênio de origem agrícola é caracterizada por uma considerável 

variabilidade temporal e espacial, depende das práticas agrícolas adotadas na região e 

das variáveis ambientais, como clima, solo e topografia (Giupponi; Vladimirova, 2005). 
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A importância relativa das diversas fontes de nutriente tem tradicionalmente sido 

avaliada com base na variação do fluxo anual do rio (Jarvie et al., 2005). Foi observado 

que em rios que apresentam uma relação inversa entre o conteúdo de fósforo e o fluxo, 

as concentrações do fósforo na água são controladas por fontes pontuais, desde que 

essas fontes são diluídas no período de alto fluxo (período chuvoso). Nos rios que 

drenam regiões agrícolas com baixa população urbana, as concentrações de fósforo 

aumentaram no período de alto fluxo, indicando a predominância de fontes difusas no 

controle das concentrações do fósforo na água.  

Observando os perfis de distribuição do nitrogênio e fósforo na sub-bacia 

hidrográfica do Poxim, concluí-se que o nitrogênio da água deve ser controlado 

predominantemente pelo aporte de fontes pontuais, visto que as concentrações são 

reduzidas no período chuvoso, quando é maior o grau de diluição. No caso do fósforo, 

as concentrações cresceram no período chuvoso, sugerindo uma contribuição mais 

importante de fontes difusas, como por exemplo, a drenagem de áreas agrícolas. Em 

algumas estações as diferenças de concentrações entre o período seco e chuvoso foram 

pequenas, nessas estações deve-se ter uma contribuição significativa tanto de fontes 

pontuais como difusas. 
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Figura 3 – Distribuição do nitrato e nitrogênio total na água da sub-bacia do rio Poxim, 

no período seco (nov/05, fev/06) e chuvoso (mai/06, set/06) 



_____________________________________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

12

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estações

m
g/

L
P-PO4(seco)

P-PO4(chuvoso)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estações

m
g/

L

Ptotal(seco

Ptotal(chuvoso)

 
Figura 4 – Distribuição do fosfato e fósforo total na água da sub-bacia do rio Poxim, no 

período seco (nov/05, fev/06) e chuvoso (mai/06, set/06) 

Para evidenciar as limitações por nitrogênio ou fósforo foram utilizadas as razões 

NID:P-PO4, onde NID = N-NO3 + N-NO2 + N-NH4. Em todas as campanhas as razões 

NID:P-PO4 foram superiores a 7,3 (relação d de Redfield em massa), tanto no período 

seco como chuvoso, mostrando ser o fósforo o nutriente limitante da produção primária. 

A clorofila é o pigmento verde presente em muitos organismos fotossintéticos. A 

sua medida é uma indicação indireta da biomassa algal e um indicador importante do 

estado trófico de ambientes aquáticos. É um parâmetro importante no gerenciamento de 

fontes de abastecimento de água para consumo humano, pois o crescimento excessivo 

de algas confere gosto desagradável á água e dificulta o processo de tratamento. O 

crescimento de algas fitoplanctônicas no corpo d´água está relacionado com a presença 

de nutrientes (principalmente nitrato e fosfato), com a penetração da luz e a temperatura 

da água.  

A clorofila-a variou de <0,01 a 66,0 µg/L em todo o período. Foram observados 

picos de concentração nas estações 8 e 15 (figura 5), região com maior disponibilidade 

de nutrientes, como conseqüência do elevado aporte antrópico.  Na região fluvial as 

concentrações da clorofila-a foram muito baixas no período seco (< 5 µg/L), 

aumentaram ligeiramente em maio (inicio do peridodo chuvoso) e atingiram as maiores 

concentrações em novembro.  

Na região em estudo a temperatura não sofre grandes variações entre o período 

seco e chuvoso, portanto a produção algal deve ser limitada pela disponibilidade de 

nutrientes e pela penetração da luz na coluna d água. Como o fosfato é o nutriente 
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limitante, a produção algal vai depender da disponibilidade de fosfato na água e do 

índice de insolação. No período seco (nov/05 – fev/06) as baixas concentrações de 

fosfato levaram a uma reduzida produção algal (baixos valores de clorofila-a). No inicio 

do período chuvoso (maio/06) apesar da maior disponibilidade de fosfato, a elevada 

turbidez da água reduz a penetração da luz, limitando a floração algal. Em setembro 

quando a turbidez foi reduzida, observa-se um aumento significativo da clorofila-a, 

atingindo valores próximos ou acima de 10 µg/L, nas estações de 1 a 8. O valor máximo 

permitido de clorofila-a para Águas Doces Classe 1 é de 10 µg/L. 

Concentração elevada de algas aumenta a possibilidade de problemas de odor e 

sabor criando inconvenientes ao processo de tratamento da água. Problemas desse tipo 

já foram sentidos na estação de tratamento do sistema Poxim. Os resultados 

apresentados aqui, mostram que o controle da produção algal depende essencialmente 

da redução do fósforo drenado de fontes difusas, como as áreas agrícolas. Alguns 

estudos têm mostrado (Turbert et al., 1999) que a aplicação de fertilizantes em solos 

secos e o maior intervalo entre a aplicação e os primeiros eventos chuvosos, tem 

contribuído para redução dos picos do fósforo lixiviado de áreas agrícolas. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estações

m
ic

ro
gr

am
a/

L

Clorof ila-a (1C)

Clorof ila-a (2C)

Clorof ila-a (3C)

Clorof ila-a (4C)

 

Figura 5 – Distribuição da clorofila-a na água da sub-bacia do rio Poxim, nas 

campanhas realizadas no período novembro/2005 a setembro/2006 
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4 - CONCLUSÕES 

O oxigênio dissolvido na água apresentou valores muito baixos, na região 

estuarina e em alguns pontos dos rios Poxim – Açu e Poxim. Foram identificadas como 

principais causas desse problema, a deposição de lixo e o aporte de matéria orgânica 

através de efluentes sanitários e industriais; 

O nitrogênio da água é controlado predominantemente pelo aporte de fontes 

pontuais (efluentes urbanos e industriais), enquanto a contribuição por fontes difusas 

(drenagem de áreas agrícolas) controla as concentrações do fósforo na água; 

As razões NID:P-PO4 mostraram ser o fósforo o nutriente limitante da produção 

primária, tanto no período seco como chuvoso; 

O controle da produção algal, depende essencialmente, da redução do fósforo 

drenado das áreas agrícolas. 
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