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RESUMO – Um dos principais afluentes do rio Joanes, o rio Jacarecanga tem sua nascente 

no município de Candeias e percorre cerca de 20 km até a foz na barragem de Joanes II. Em suas 

margens estão instaladas diversas indústrias com fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados 

e potássios; fabricação de produtos químicos orgânicos; fabricação de azulejos e pisos o que vem 

possivelmente comprometendo a qualidade de suas águas. Ao longo de seu percurso recebe 

lançamentos de efluentes industriais, além de esgotos domésticos sem prévio tratamento causando o 

excesso de nutriente, sobretudo dos nitrogenados. A importância do conhecimento da presença e 

quantificação do nitrogênio nas suas diversas formas na água refere-se ao consumo de oxigênio 

dissolvido necessário durante o processo de nitrificação. Os dados de qualidade da água para a série 

nitrogenada em um ponto monitorado no rio Jacarecanga foram relacionados a dados 

pluviométricos. Os resultados mostram uma relação direta da concentração de nitrogênio amoniacal 

e nitrogênio total. Observa-se ainda, uma tendência de aumento na concentração de ambos 

(nitrogênio amoniacal e total) em razão da elevação da precipitação, em função do processo de 

lixiviação dos compostos nitrogenados. 

 
ABSTRACT– One of the main tributaries of the Joanes river, the Jacarecanga river has its source 

in the municipality of Candeias and runs about 20 km to its mouth in the Joanes II barrage. On its 

margins are installed several industries with the manufacture of phosphate, nitrogen and potassium 

fertilizers; manufacture of organic chemicals; manufacture of tiles and flooring, which has possibly 

compromised the quality of its waters. Along its course it receives industrial effluents, as well as  

domestic wastewater discharges without prior treatment, causing an excess of nutrients, especially 

nitrogenous ones. The importance of knowing the presence and quantification of nitrogen in its 

various forms in water refers to the consumption of dissolved oxygen required during the 

nitrification process. The water quality data for the nitrogen series at one point monitored in the 

Jacarecanga river were related to the precipitation data. The results show a direct relationship of 

ammoniacal nitrogen concentration and total nitrogen. It is also observed, an increasing trend in the 
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concentration of both (ammoniacal and total nitrogen) due to the increase in precipitation, as a 

result of the leaching process of nitrogen compounds. 

 

Palavras-Chave – nitrogênio, qualidade, pluviosidade 

 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos principais afluentes da margem direita do rio Joanes, o rio Jacarecanga tem sua 

nascente entre os bairros de Santo Antônio, Areia e URBIS II no município de Candeias e percorre 

cerca de 20 km até a foz na região do bairro de Menino de Jesus para a barragem de Joanes II. Essa 

barragem é de grande importância como fornecedora de água para abastecimento de Salvador e 

Região Metropolitana de Salvador. Nas margens do rio Jacareanga, já em alto grau de antropização, 

estão instaladas diversas indústrias com fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e 

potássios; fabricação de produtos químicos orgânicos; fabricação de azulejos e pisos o que vem 

possivelmente comprometendo a qualidade de suas águas. Além disso, ao longo de seu percurso 

recebe lançamentos de efluentes industriais e esgotos domésticos sem prévio tratamento causando 

um dos maiores comprometimentos da qualidade de suas águas, o excesso de nutriente, sobretudo 

dos nitrogenados.  

A importância do conhecimento da presença e quantificação do nitrogênio nas suas diversas 

formas na água refere-se ao consumo de oxigênio dissolvido necessário durante o processo de 

nitrificação, isto é, a capacidade da conversão de nitrogênio amoniacal (N-NH3) a nitrito (N-NO2) e 

este a nitrato (N-NO3) e, principalmente, a proliferação de algas que tem no nitrogênio um elemento 

vital para seu crescimento. Ao verificar presença de muito nitrogênio amoniacal na água, isso pode 

significar que existem matérias orgânicas em decomposição e que o ambiente é pobre em oxigênio 

(Pádua, 2021). Apesar de sua importância ambiental, a Resolução Conama 357 (2005) para águas 

doces não estabelece limite para nitrogênio total. 

O nitrato geralmente ocorre em baixos teores nas águas superficiais, mas pode atingir altas 

concentrações em águas profundas (Freitas, Brilhante, & Almeida, 2001). O excesso de nitrato na 

água de consumo constitui um risco para a saúde, visto que pode resultar em metemoglobinemia 

tanto em bebês recém-nascidos como em adultos com determinada deficiência enzimática (Baird, 

Cann, & Grassi, 2011).  

A Resolução Conama nº 430 (2011) dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes 

para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores. Em seu inciso II-Padrões de 

lançamento de efluentes do Artigo 16, infere que “Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões 

previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis”, sendo definido para o nitrogênio 

amoniacal total o valor máximo permitido como sendo 20,0 mg/L.  

Já a Resolução do Conama nº 357 (2005) estabelece as condições e padrões de qualidade das 

águas com limites individuais para cada substância em cada classe. O nitrogênio amoniacal total ou 

amônia total é referido como a soma das formas iônica (NH4
+
) e molecular (N- NH3 ou NH3) e pela 

legislação em vigor, esse parâmetro é padrão de classificação das águas naturais e padrão de 

emissão de esgotos. A amônia ou nitrogênio amoniacal é um tóxico bastante restritivo à vida dos 

peixes, sendo que muitas espécies não suportam concentrações acima de 5 mg/L. Além disso, a 

amônia provoca consumo de oxigênio dissolvido das águas naturais ao ser oxidada biologicamente, 

a chamada DBO de segundo estágio. Por estes motivos, a concentração de nitrogênio amoniacal é 

um importante parâmetro de classificação das águas naturais e é normalmente utilizado na 
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constituição de índices de qualidade das águas (CETESB, 2008b). Cabe salientar que a toxicidade 

do nitrogênio amoniacal ainda depende da temperatura, do pH e da salinidade da água. 

O nitrogênio amoniacal (N-NH3), é a forma intermediária, ainda não totalmente ionizada, 

entre o composto nitrogenado de origem natural, (proteínas, clorofila e outros compostos 

biológicos) e dos excretas de animais e humanos, quando sob ação microbiana sofrem “degradação, 

decomposição e hidrólise”, originando a amônia inorgânica (NH
4+

), ionizada. Então as frações 

encontradas na amostra analisada podem ser “fração tóxica e a não tóxica” como matéria orgânica 

“não ionizada livre (NH3)” e “ionizada (NH
4+

)” (Pádua, 2021). Segundo Pádua (2021), o nitrogênio 

também se destaca como elemento de grande importância, como o fósforo, no desenvolvimento do 

fito e zooplâncton, com influência no processo de eutrofização. 

 

2. OBJETIVO 

Avaliar os dados de qualidade da água para a série nitrogenada em um ponto monitorado no 

rio Jacarecanga com os dados pluviométricos. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 MONITORAMENTO METEOROLÓGICO E DA QUALIDADEDA ÁGUA NA BAHIA 

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, uma autarquia vinculada à 

Secretaria do Meio Ambiente/BA-SEMA/BA, realiza o monitoramento meteorológico e qualitativo 

da água através da Coordenação de Estudos do Clima e Projetos Especiais-COCEP e da 

Coordenação de Monitoramento do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-COMON, ambas ligadas à 

Diretoria de Recursos Hídricos e de Monitoramento Ambiental-DIRAM. 

O INEMA através das Plataformas de Coleta de Dados-PCDs realiza o monitoramento 

Meteorológico continuamente, avaliando o comportamento de diversas variáveis atmosféricas, 

como temperatura do ar, umidade do ar, precipitação, radiação incidente, pressão atmosférica, 

velocidade e direção do vento, dentre outras. Essas plataformas pertencem tanto ao INEMA quanto 

outras Instituições, tal como o Instituto Nacional de Meteorologia-INMET e o Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-CEMADEN. 

Além disso, o INEMA executa o monitoramento sistemático de uma rede de 505 pontos de 

qualidade da água em todo território do estado da Bahia, via “Programa Monitora”, incluindo locais 

estratégicos nos principais rios baianos e desde o inicio de sua execução, vem buscando ampliar sua 

área de atuação, de modo a abranger a extensa malha hídrica do estado. Esse programa é 

desenvolvido desde novembro de 2008, com o objetivo de monitorar sistematicamente a qualidade 

das águas dos rios, lagos, represas e lagoas de maneira integrada e de acordo com o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos.  

Nessa rede estadual, as coletas ocorrem de forma sistemáticas a cada três meses, sendo 

analisados diversos parâmetros físicos, químicos, biológicos de qualidade da água e do ar, a saber: 

alcalinidade total, condutividade, DBO, DQO, fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrogênio 

nitrato, nitrogênio total, salinidade, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos, sólidos totais, 

turbidez, clorofila a, coliformes termotolerantes, cloreto, ortofosfato solúvel, % saturação de 

oxigênio, oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água, transparência da água e temperatura do ar. 

A execução do Programa Monitora é realizada em parceria com o Centro de Pesquisas e 
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Desenvolvimento-CEPED, que com corpo técnico especializado é o responsável pelas coletas e 

análises laboratoriais.  

O programa Monitora vem produzindo uma grande quantidade de dados analíticos que dão 

suporte à gestão na avaliação das mudanças na qualidade ambiental, permitindo acompanhar as 

pressões antrópicas sobre os recursos hídricos de domínio estadual; identificar a quantidade e a 

qualidade das águas e dos ambientes aquáticos; avaliar a efetividade das medidas adotadas pelo 

sistema de gestão no controle e proteção dos recursos hídricos e gerar informações relativas às áreas 

prioritárias para a ação pública. 

Segundo Guedes et al. (2012), citado por Costa (2016), um dos principais instrumentos que 

sustentam a gestão dos recursos hídricos é o monitoramento da qualidade das águas. Buscando uma 

melhor gestão dos recursos hídricos, muitos estudos vêm sendo realizados no intuito de determinar 

a qualidade das águas de rios, lagos e represas através do monitoramento dos parâmetros físicos, 

químicos e biológicos da água (ROCHA et al., 2014). Segundo Viana et al. (2013), o 

monitoramento da qualidade da água é um fator essencial para os gestores, pois conforme 

completam Cunha & Calijuri (2010), o monitoramento ambiental nos permite conhecer o 

comportamento da qualidade das águas ao longo do tempo e do espaço e assim realizar um amplo 

diagnóstico da bacia, compreendendo as respostas do ecossistema aquático aos impactos antrópicos 

na sua área de drenagem ou de influência. 

Na rede amostral de qualidade da água, um dos rios contemplado é o Jacarecanga com o 

ponto de coleta RCN-JRG-800 (-12,710581 e -38,457581), localizado sob a primeira ponte em 

direção ao bairro Menino Jesus no município de Candeias/BA, no cruzamento com a BR-324, a 

jusante da fábrica da FICAP, também conhecida como antiga ALCAN II (Figuras 1 a 4).  

 

 

Figura 1. Referencia da localização do ponto 

RCN-JRG-800. 

Figura 2. Aspecto da água do ponto RCN-

JRG-800. 
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Figura 3. Aspecto a montante do ponto RCN-

JRG-800. 

Figura 4. Aspecto a jusante do ponto RCN-

JRG-800. 

  

 

 

3.2 OBTENÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA O PONTO RCN-JRG-

800 E DE METEOROLOGIA PARA A ÁREA DE ESTUDO 

Visando conhecer o histórico da qualidade ambiental do rio Jacarecanga, buscou-se os 

resultados da qualidade da água para a série nitrogenada (nitrogênio total-N-total, nitrogênio 

amoniacal-N-NH3 e nitrogênio nitrato-N-NO3) para o ponto RCN-JRG-800 no Programa Monitora, 

nas campanhas realizadas no período de 2008 a 2020. O acesso aos dados foi realizado através do 

endereço http://monitoramento.seia.ba.gov.br, obtendo-se as concentrações brutas para a série 

nitrogenada para o ponto RCN-JRG-800, por meio de download de planilhas referente Excel. 

Os dados pluviométricos foram obtidos através do Banco de Dados Meteorológicos, o qual 

apresenta dados meteorológicos diariamente em forma digital de diversas estações meteorológicas 

convencionais e telemétricas da rede do INEMA. Os dados foram fornecidos por meio de planilha 

referente ao software Microsoft Excel 2010, sendo selecionados os resultados de chuva acumuladas 

de 5 e 15 dias no período de 2014 a 2020, para a área de estudo. Todos os dados foram acessados no 

endereço http://monitoramento.seia.ba.gov.br.  

Os dados de qualidade da água para a série nitrogenada do ponto RCN-JRG-800, foram então 

relacionados, preferencialmente, aos dados meteorológicos da estação Candeias (Sarandi) - 

290650104A (-12,671341; -38,531056), considerando a precipitação acumulada de 5 e 15 dias em 

relação a data de coleta da amostra de água. No entanto, quando esta se encontrava sem transmissão 

foram usados os dados da estação bem próxima, Candeias (Centro) - 290650101A (-12,670229; -

38,544112), para completar a série de dados. Cabe salientar que apenas nos acumulados da coleta 

do dia 31/10/18, foram utilizados os dados da estação Salvador (Estação Rádio Marinha) - A456 (-

12,808222; -38,495944) (Figura 5). Ressalta-se que essas estações/PCD possuem dados somente a 

partir de maio de 2014.  

 

 

 

12/06/2019 
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Figura 5 – Localização do ponto RCN-JRG-800 e das estações/PCD’s Centro, Sarandi e Rádio Marinha 

(Elaboração: Amaral, A. S. 2021).  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: ANÁLISE DA SÉRIE NITROGENADA PARA O 

PONTO RCN-JRG-800 EM RELAÇÃO A DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

O histórico dos resultados de parâmetros da série nitrogenada para o ponto do RCN-JRG-800 

e a relação desses dados com a precipitação acumulada de 5 e 15 dias na área de estudo são 

apresentados nas Figuras 6 e 7. 

Figura 6 – Histórico da concentração da série nitrogenada para o ponto de monitoramento RCN-JRG-800 de 

2008 a 2019 (Fonte: INEMA, 2020). 
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Figura 7 – Histórico da concentração da série nitrogenada para o ponto de monitoramento RCN-JRG-800 e o 

total de precipitação acumulado de 5 e 15 dias (Fonte: INEMA, 2020). 

 

 

A Resolução Conama n° 357 (2005) não estabeleça limite máximo para o parâmetro 

nitrogênio total. No parágrafo 3º do seu artigo 10, ela infere que “para águas doces de classes 1 e 2, 

quando o nitrogênio for fator limitante para eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão 

ambiental competente, o valor de nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L 

para ambientes lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência”. Todavia, 

foram observados valores elevados para nitrogênio total em algumas campanhas, quase sempre 

acompanhado pelo aumento da concentração de nitrogênio amoniacal. Ou seja, os resultados 

mostram uma relação direta da concentração de nitrogênio amoniacal e nitrogênio total. Observa-se 

ainda, uma tendência de aumento na concentração de ambos (nitrogênio amoniacal e total) em razão 

da elevação da precipitação, principalmente no período da 2ª campanha de 2014 a 3ª campanha de 

2018. Esse aumento na concentração de nitrogênio amoniacal e total deve estar associado ao fato de 

que ao longo do percurso do rio Jacarecanga existem inúmeras indústrias de fertilizantes. A 

precipitação pluviométrica ocasiona a lixiviação, extraindo ou solubilizando os compostos 

nitrogenados a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas 

superficiais. As enxurradas causadas por essas precipitações carregam os materiais superficiais do 

solo, ricos em compostos nitrogenados, para o leito do rio Jacarecanga e, posteriormente para a 

barragem de Joanes II, enriquecendo esses ambientes com nitrogênio. Tal enriquecimento favorece 

ao processo de eutrofização, podendo ocorrer alterações indesejáveis na qualidade da água e 

episódios de florações de algas, decorrentes da proliferação de fitoplâncton, comprometendo aos 

múltiplos usos da água dos recursos hídricos. Franco & Hernandez (2012) obtiveram resultados 

parecidos ao avaliar cinco pontos na microbacia do córrego do Coqueiro localizada na região 

noroeste paulista, no período de março de 2009 a dezembro de 2010. Segundo os autores, os valores 

médios para o parâmetro de nitrogênio total em dois pontos (3 e 5) foram superiores no período 

chuvoso, diferentemente de três outros nos pontos (1,2 e 4) onde os valores médios foram 

superiores no período seco. 

A partir da 2ª campanha de 2014 verifica-se uma tendência de elevação dos picos de N-NH3 e 

N-total cada vez maiores, sendo bem elevadas as concentrações dessas duas espécies até a 3ª 

campanha de 2018, quando se atinge a maior concentração. Na 2ª campanha de 2014 as 
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concentração de N-NH3 e N-total atingiram 21,4 e 25, 0 mg/L; na 2ª campanha de 2016 chegaram 

ao valor de 36,2 e 60,0 mg/L e na 3ª campanha de 2018 emplacaram concentrações de 57,0 e 94,3 

mg/L, respectivamente, corroborando com um crescimento acentuado nas concentrações das 

espécies de N-NH3 e N-total para a água desse trecho do rio Jacarecanga. Volume de chuvas 

maiores mantém os picos de elevação das espécies maiores, embora considerando o acumulado de 

chuva para cinco dias, essa tendência ainda se mantém. Por outro lado, nem sempre as precipitações 

de 15 dias ocasionaram aumento substancial nas concentrações de N-NH3 e N-total. Esse fato pode 

estar ligado à questão de diluição da concentração das espécies quando o acumulado de chuva é 

expressivo nesse período. Por outro lado, as concentrações de N-NO3
-
 extrapolaram apenas nas 2ª 

campanhas de 2015 e 2016 (2,90 mg/L), permanecendo praticamente o mesmo valor nas demais 

campanhas e sem violações, independente do acumulado de chuva. 

A medição do “nitrogênio amoniacal” é de suma importância não só para indicar uma 

“poluição industrial” e constatar a presença de esgotos domésticos lançados recentemente no corpo 

d’água, mas também como um indicador de futuro consumo de oxigênio no processo de nitrificação 

e possível crescimento de algas. 

Vale ressaltar, que a presença de amônia orgânica (N-NH3) e amônia inorgânica (N-NH
4+

) 

caracterizam a poluição recente por esgotos domésticos, enquanto a presença de nitrato (N-NO3
-
) 

caracteriza uma poluição remota, em função de que o nitrogênio se encontra no seu último estágio 

de degradação. A forma livre de amônia (NH3) é tóxica, porém muito volátil. Sua conversão a 

nitrito e depois a nitrato consome oxigênio dissolvido, alterando as condições bioquímicas do 

sistema aquático (PÁDUA, 2021). 

Desse modo, o ponto RNC-JRG-800, situado em um trecho do rio Jacarecanga, apresentou 

concentrações de nitrogênio amoniacal fora dos padrões e valores elevados para nitrogênio total na 

maioria das campanhas avaliadas. Além disso, sabendo que sua foz se faz na barragem de Joanes II, 

importante manancial fornecedor de água para abastecimento de Salvador e RMS, sugere-se, 

portanto, um melhor controle das possíveis fontes de contaminação por compostos nitrogenados, no 

intuito de garantir a melhoria da qualidade ambiental deste digno corpo hídrico. 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se a partir dos dados disponíveis que: o nitrogênio amoniacal é o principal 

contribuinte para concentração de nitrogênio total para o ponto de monitoramento no rio 

Jacarecanga, RCN-JRG-800; que existe uma tendência de aumento na concentração nitrogênio 

amoniacal e total em razão da elevação da precipitação, devido ao processo de lixiviação de 

compostos nitrogenados da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais que 

pode estar associado a inúmeras indústrias de fertilizantes situados ao longo do percurso do rio. 

As concentrações de N-NO3
-
 permaneceram praticamente invariáveis e sem violações, 

independente do acumulado de chuva, durante todo o período estudado. Para as campanhas 2ª de 

2014, 1ª de 2018 e 1ª de 2019, o aumento expressivo no volume de chuva não causou, 

necessariamente, elevação substancial nas concentrações de nitrogênio amoniacal e total em razão 

do provável efeito da diluição. 

Conclui-se, ainda, que se faz necessário um melhor controle das possíveis fontes de 

contaminação por compostos nitrogenados para o rio Jacarecanga, no intuito de garantir a melhoria 

de sua digna qualidade ambiental. 
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