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Resumo - Foram estudadas as concentrações de sólidos, fósforo total, N-NH4
+
, N-NO3

-
 e N-NO2

-
 em amostras 

filtradas e não filtradas de águas coletadas no córrego Horizonte, sul do Espírito Santo, a fim de verificar a 

variação temporal e a partição de N e P na mesma.  As amostragens foram realizadas em um ponto da bacia, a 

montante de contribuições urbanas, entre julho/2010 e junho/2011. Observou-se que (1) na maior parte das 

amostras, as concentrações de sólidos dissolvidos foram maiores que as de sólidos suspensos; (2) N e P foram 

carreados, preferencialmente, na forma filtrada e a variação temporal das concentrações de N e P não 

acompanhou as variações de sólidos solúveis e suspensos; (3) em todas as amostras, N-NO3
-
 se encontrou na 

forma dissolvida; (4) dentre as formas de nitrogênio (N-NH4
+
, N-NO2

-
 e N-NO3

-
), as maiores concentrações 

foram de nitrogênio amoniacal. A existência de várias residências e de criatórios de pequenos animais em seus 

entornos (principalmente aves e suínos) e o livre acesso do gado bovino aos cursos d’água, os quais despejam 

diretamente dejetos nas águas, podem explicar as mais altas concentrações de nitrogênio amoniacal que das 

outras formas de nitrogênio. 
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Abstract - The concentrations of solids, total phosphorus, N-NH4
+ 

N-NO3
-
 and N-NO2

-
 in filtered and unfiltered 

water samples collected in the Horizonte creek, south of the Espitrito Santo state, Brazil, were studied in order to 

verify the partition and temporal variation of N and P. The samples were collected in a section located upstream 

the major urban contribution, between July/2010 and June/2011. It was observed that (1) in most samples, the 

concentrations of dissolved solids were higher than those of suspended solids, (2) most N and P were carried in 

the water in soluble forms and their temporal variation did not follow the variation of soluble and suspended 

solids concentrations, (3) in all samples, N-NO3
-
 was in dissolved form, (4) between the analyzed forms of 

nitrogen (N-NH4
+
, N-NO2

-
 and N-NO3

-
), N-NH4

+
 presented the highest concentration. The existence of several 

houses and small animals breeding in their vicinities (especially chickens and pigs) and the free access of cattle 

to the watercourses, which dump waste directly into the waters, may explain the higher concentrations of 

ammonia nitrogen in comparison with the other analyzed forms of nitrogen. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo [1] as fontes pontuais se caracterizam por lançar, de forma constante, efluentes 

em locais específicos no corpo d’água, sendo os esgotos domésticos e efluentes industriais as 

principais fontes de contribuição desta natureza. As fontes difusas ou não pontuais são 

resultantes de ações dispersas na bacia hidrográfica e não podem ser identificadas em um 

único local de descarga, são difíceis de serem mensuradas/identificadas e seu aporte é mais 

significativo nos períodos chuvosos.  

No solo, N e P estão presentes em solução e também aderidos à fração coloidal [2], 

podendo entrar nos corpos hídricos dissolvidos em águas de escoamento superficial, aderidos 

aos sedimentos ou dissolvidos em águas de percolação [3]. 

Tanto no solo como na água, o N sofre uma série de transformações [4]. No solo 

encontra-se essencialmente na forma orgânica (aproximadamente 98%), a outra pequena parte 

encontra-se nas formas minerais de amônio, nitrato e nitrito [5]. No solo, o P se encontra em 



 

 

vários estados de disponibilidade, podendo estar absorvido com alta energia de ligação com 

óxidos de Fe e Al [6]. 

 

METODOLOGIA 

A bacia do córrego Horizonte está localizada no sul do estado do Espírito Santo, no 

município de Alegre (Figura 1). Esta bacia está inserida em área de clima tropical e possui 

área aproximada de 13 Km² e área de contribuição de 10 km² até o ponto de amostragem de 

água. 

 
Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do córrego Horizonte no estado do Espírito Santo 

 

Foram coletadas quatorze amostras superficiais de água entre julho de 2010 e junho de 

2011, as quais foram encaminhadas a laboratório especializado para análises. No laboratório, 

foram analisadas as concentrações de: sólidos, fósforo total, N-total, N-NH4
+
, N-NO3

-
 e N-

NO2
-
. Todos os parâmetros foram realizados com as amostras brutas e filtradas, conforme 

APHA (2005).  

Para a coleta de amostras de água determinou-se um ponto situado a montante da região 

na qual o córrego Horizonte recebe efluentes advindos de atividades pecuárias do interior do 

Ifes Campus de Alegre e do centro urbano de Rive (distrito de Alegre - ES). O ponto de 

amostragem escolhido recebe carga de poluentes de algumas casas situadas nas propriedades 

que compõe a bacia, além, de atividades rurais como plantações de café e criações de animais.  

Através da utilização de mapa hipsométrico e de fotos aéreas do ano 2007 

implementados em Sistema de Informação Geográfica, a bacia do córrego Horizonte foi 

delimitada e assim, elaborados os mapas de uso do solo e do posicionamento das residências e 

estradas. 

Com o objetivo de se caracterizar hidrologicamente a bacia, foi instalado um linígrafo 

de pressão em um vertedouro retangular instalado em uma seção do córrego Horizonte 

localizada imediatamente a montante do ponto de amostragem de água. Além disso, as médias 

pluviométricas mensais foram apropriadas através dos dados da Estação Pluviométrica de 

Rive (código 2041003) adquiridos junto ao site oficial da Agência Nacional de Águas. 

Observa-se que, quanto ao regime pluviométrico, a região é caracterizada por duas estações, 

uma chuvosa e outra seca, com a primeira se estendendo de outubro a abril, com médias 

mensais superiores a 100 mm, e a segunda se estendendo de maio a setembro.  



 

 

RESULTADOS 

O uso do solo da bacia é composto por florestas nativas, macegas, pastagens e 

plantações de café, havendo, também, pequenas áreas encobertas por lavouras de subsistência, 

principalmente mandioca, milho, feijão e outras. Há presença de residências localizadas na 

bacia, que em sua maioria, não possuem sistemas de disposição de esgoto, estas se 

configuram como importantes fontes de N e P aos corpos hídricos, às quais se somam as 

contribuições advindas de criações de pequenos animais como aves e suínos, de hortas e 

pomares existentes aos seus arredores. 

Os dejetos animais e humanos certamente são fontes mais significativas de N e P para o 

córrego Horizonte que a fertilização de encostas, o que pode explicar as mais altas 

concentrações de N-NH4
+
 em relação às de N-NO2

-
 e N-NO3

-
. É relevante evidenciar que, 

além das contribuições advindas das residências e criatórios de seus entornos, o gado bovino e 

eqüino da bacia tem acesso livre aos cursos d’água, lançando dejetos diretamente na massa 

d’águ, elevando seus teores de N e P. Isto é mais intenso durante a estação seca, quando o 

gado se concentra nas pastagens localizadas nas partes mais baixas, próximas aos cursos 

d’água. 

A variação temporal das concentrações de fósforo filtrável (Pf) e fósforo não filtrável 

(Pnf) não acompanhou, no período analisado, as concentrações de sólidos dissolvidos e 

sólidos suspensos. A fertilização de cafezais adultos na bacia é feita, normalmente, com 

fertilizantes ricos em K e N, mas pobres em P. Além disso, os teores de P nos solos da região 

são baixos, fazendo com que as concentrações de P não estejam, necessariamente, associadas 

às concentrações de sólidos suspensos. 
 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A partir dos dados observados, as seguintes conclusões puderam ser tiradas: 

 O N prevaleceu na forma reduzida, ou seja, na forma de N-orgânico + N-amoniacal. 

 Na maior parte das amostras, as concentrações de sólidos dissolvidos foram maiores que 

as de sólidos suspensos. 

 N e P foram carreados preferencialmente na forma filtrada na bacia do córrego Horizonte 

em relação à forma não filtrada. 

 O N-NO3
-
 encontrou-se na forma dissolvida em todas as amostras, mostrando não ser 

significativo, para esta bacia, o transporte de N-NO3
-
 aderido às possíveis cargas positivas 

dos sedimentos.  

 Dentre as formas iônicas de N analisadas (N-NH4
+
, N-NO2

-
 e N-NO3

-
), as maiores 

concentrações observadas foram de nitrogênio amoniacal. A existência de um número 

significativo de residências e de criatórios de pequenos animais em seus entornos 

(principalmente aves e suínos) e o livre acesso aos cursos d’água da bacia de todo o gado 

bovino e os eqüinos da mesma, que despejam diretamente seus dejetos nas águas, pode 

explicar as mais altas concentrações de nitrogênio amoniacal que das outras formas 

iônicas de nitrogênio analisadas. 
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