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RESUMO – A qualidade da água responde ao efeito combinado de muitos processos que ocorrem 
ao longo do curso d’água. Assim, essa qualidade não se traduz apenas pelas suas características físicas 
e químicas, mas pela qualidade de todo o funcionamento do ecossistema. Neste estudo, objetivou-se 
avaliar a sazonalidade da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Itapemirim, situada na região 
sul do estado do Espírito Santo. Coletaram-se amostras em vinte e quatro estações de monitoramento, 
nos meses de abril e setembro de 2017 e foram analisados parâmetros microbiológicos, físicos e 
químicos. Houve variação significativa entre os meses analisados para os parâmetros coliformes 
termotolerantes, N-NH3, NO3

-, PO4-, OD, pH e STD. Além disso, as maiores concentrações de 
condutividade elétrica, PO4-, PT, N-NH3, NT e STD e a menor concentração de OD coincidiram com 
a amostragem de maior precipitação, evidenciando, possivelmente, uma forte influência da lixiviação 
do solo da bacia, como também da falta de esgotamento sanitário na qualidade da água da bacia. 
 
ABSTRACT– Water quality responds to the combined effect of many processes occurring along the 
watercourse. Thus, this quality is not only due to its physical and chemical characteristics, but also to 
the quality of the entire functioning of the ecosystem. The objective of this study was to evaluate the 
seasonality of the water quality of the Itapemirim river basin, located in the southern region of the 
state of Espírito Santo. Samples were collected at twenty four monitoring stations in April and 
September 2017 and microbiological, physical and chemical parameters were analyzed. There was 
significant variation between the analyzed months for thermotolerant coliform, N-NH3, NO3

-, PO4-, 
OD, pH and STD. In addition, the highest concentrations of electrical conductivity, PO4-, PT, N-NH3, 
NT and STD and the lowest DO concentration coincided with the highest precipitation sample, 
evidencing a strong influence of basin soil leaching as lack of sanitary sewage in the water quality of 
the basin. 
 
Palavras-Chave – Sazonalidade, Recurso Hídrico, Uso do solo. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Os cursos d’água são integralizadores dos fenômenos ocorrentes nas vertentes das bacias 

hidrográficas, já que funcionam como recipientes do deflúvio superficial, carreando sedimentos e 

poluentes para a rede de drenagem. Logo, a qualidade da água é reflexo do efeito combinado de vários 

processos que ocorrem ao longo da bacia, como tipo de uso e manejo do solo e fatores geológicos, 
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climáticos, topográficos, hidrológicos e biológicos (Vazhemin, 1972; Porto; Porto, 2008). Assim, é 

difícil quantificar a qualidade da água de um corpo hídrico devido à grande variedade de possíveis 

parâmetros necessários para descrevê-la.  

 Em bacias hidrográficas que possuem cobertura florestal natural, a vegetação atua na 

diminuição da erosão do solo, sedimentação e lixiviação excessiva de nutrientes (Sopper, 1975), e 

por consequência, tende a apresentar recursos hídricos de melhor qualidade. Em contrapartida, as 

práticas que seguem depois da retirada da vegetação nativa tendem a degradar, de maneira intensa e 

prolongada, a qualidade da água (Brown, 1988). O Código Florestal Brasileiro (Lei Federal n° 

12.651/2012) estabelece áreas mínimas a serem preservadas no entorno de margens de cursos d’água. 

Entretanto, o que se observa muitas vezes é que as atividades antrópicas não respeitam essas diretrizes 

legais. Conforme citam Oliveira-Filho et al. (1994), a destruição da vegetação ripária tem colaborado 

para a erosão das margens de cursos d’água e o consequente assoreamento, aumento da turbidez, 

desequilíbrio do regime de cheias, além do comprometimento do ecossistema como um todo.  

 Desta forma, o conhecimento de parâmetros que embasem uma análise sobre a qualidade das 

águas nas bacias hidrográficas é cada vez mais importante e pode dar suporte à implementação de 

instrumentos de planejamento dos recursos hídricos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 

analisar a sazonalidade da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Itapemirim. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Descrição da área 

 O estudo foi aplicado para a bacia hidrográfica do rio Itapemirim (Figura 1) no estado do 

Espírito Santo. A área de drenagem é de, aproximadamente, 6.181 km² e apresenta uma população, 

estimada por projeção, de 522.932 habitantes para o ano de 2017. 

 A avaliação da qualidade das águas na bacia é um dos resultados obtidos no projeto 

"Diagnóstico e Prognóstico das condições de uso da água nas Bacias Hidrográficas dos Rios 

Itabapoana (parte capixaba), Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus (parte capixaba) como 

subsídio fundamental ao Enquadramento e Plano de Recursos Hídricos", etapa A do Plano de 

Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio Itapemirim. O referido projeto foi coordenado pela 

Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH) e pelo Instituto Jones dos Santos 

Neves (IJSN) em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo 

(FAPES) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA). 
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Itapemirim com as estações de monitoramento da qualidade 
da água. 

  

2.2 Caracterização do uso do solo 

 Além do monitoramento dos parâmetros relacionados à qualidade da água, também foi 

realizada a caracterização do uso e cobertura do solo da bacia, a fim de subsidiar o entendimento das 

relações de causa e efeito sobre a qualidade das águas. Foram utilizados dados do Instituto Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA) referentes aos levantamentos de 

uso e ocupação do solo extraídos dos ortofotomosaicos entre os anos de 2007/2008 e 2012. Esses 

dados foram atualizados a partir das imagens de satélites disponibilizadas na plataforma Google Earth 

Pro, no ano de 2017. 

 Nesse ínterim, foram identificadas e mapeadas 14 categorias de uso do solo na bacia. As 

categorias foram agrupadas em classes maiores a fim de subsidiar a discussão sobre o grau de 

antropização na bacia. Para isso, distinguiu-se o sistema que é antropizado (área antrópica agrícola e 

não agrícola) e o sistema que é natural (área de vegetação natural, água e outros usos). 

2.3 Coleta dos dados  

 Os parâmetros analisados no estudo foram: coliformes termotolerantes (NMP 100mL-1), 

condutividade elétrica (CE - µScm-1), demanda bioquímica de oxigênio (DBO - mg de O2L-1), fósforo 

solúvel reativo (PO4- - mgL-1), fósforo total (PT - mgL-1), nitrato (NO3
- - mgL-1), nitrogênio amoniacal 

(N-NH3 - mgL-1), nitrogênio total (NT - mgL-1), oxigênio dissolvido (OD - mgL-1), pH, sólidos totais 

dissolvidos (STD - mgL-1) e turbidez (UNT) em duas campanhas amostrais, abril/2017 e 

setembro/2017, e em vinte e quatro estações de monitoramento (Figura 1). 
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 Vale salientar que 2017 foi atípico para o Espírito Santo. Apesar da precipitação dos meses 

amostrados ter sido similar (abril: 62,0 mm e setembro: 66,6 mm), os 7 dias antes da coleta de abril 

não registraram precipitação significativa (0,05 mm), enquanto que em setembro a precipitação, nesse 

mesmo período, foi de 15 mm. Assim, os dados de qualidade de água de abril foram analisados como 

de período seco e os de setembro como de período chuvoso. A série histórica de precipitação para o 

Espírito Santo e a precipitação de 2017 estão apresentadas na Figura 2. 

 
Figura 2 – Série histórica de pluviosidade das 117 estações pluviométricas do Espírito Santo e do ano de 2017 

para a região Sul do estado. Em destaque os meses amostrados. 
 

2.4 Análise estatística 

 Para avaliar a variação temporal dos parâmetros utilizou-se o teste de Mann-Whitney (teste 

U, p<0,05).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 3 apresenta a distribuição espacial de uso do solo na bacia do rio Itapemirim.  

 

Figura 3 – Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Itapemirim com as estações de monitoramento da qualidade 
das águas. 
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 Nela, nota-se a presença marcante de pastagens na porção média e baixa da bacia. Observa-

se também que a maior parte dos fragmentos florestais estão distribuídos na parte alta da bacia, com 

destaque para a área do Parque Nacional do Caparaó. A tipologia Pastagem representa quase metade 

da área da bacia (46,6%). Quanto às outras tipologias, as mais representativas, em área relativa, são 

Área Florestal (21,4%), Cultivos Agrícolas (16,9%) e Silvicultura (4,3%). Vale salientar que o 

sistema antropizado ocupa uma área de 4.539,30 km², o equivalente a 73,4% da área da bacia, 

enquanto que o sistema natural ocupa 1.642,20 km², representando uma área relativa de 26,6%. Esses 

percentuais chamam atenção, pois o alto nível de antropização do território da bacia potencializa a 

pressão sobre a disponibilidade dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade.  

 Em relação aos resultados da qualidade da água, o teste estatístico de Mann-Whitney mostrou 

que houve variação significativa entre os períodos analisados para os parâmetros coliformes 

termotolerantes, N-NH3, NO3, OD, pH, PO4- e turbidez (Tabela 1). A análise das faixas de variação 

dos parâmetros pode ser visualizada nos gráficos Box Plot apresentados na Figura 4. 

 Os resultados de Condutividade Elétrica (Figura 4a) e STD (Figura 4i) apontaram os maiores 

valores médios em setembro, possivelmente pela maior lixiviação da bacia hidrográfica, fato este, já 

esperado, pois o aumento dos sólidos na coluna d'água é uma situação que favorece a condutividade 

elétrica no ambiente. Esses resultados corroboram com os resultados obtidos por Carvalho et al. 

(2000) para as microbacias do Ribeirão da Onça e do Ribeirão do Feijão, na região oeste do Estado 

de São Paulo, sendo os maiores valores de condutividade elétrica e STD também encontrados em 

períodos de maior precipitação. Entretanto, os resultados relativos à turbidez (gráfico l), com variação 

significativa entre os dois períodos analisados (p=0,000001), ao contrário do que se esperava, 

mostraram valores menores para esse mesmo período, fato este também evidenciado no trabalho de 

Silva et al. (2008) no rio Purus, no estado do Amazonas. Isso pode ser explicado pelo fato de não ser 

uma turbidez de origem inorgânica, ou seja, a partir de sedimentos provenientes do processo de 

ressuspensão ou disponibilizados na coluna d'água pela ação da água da chuva, mas sim uma turbidez 

de origem orgânica resultante de detritos orgânicos, algas, bactérias e plâncton. 

Relativamente ao parâmetro pH (Figura 4h), houve variação significativa entre os dois 

períodos, sendo o valor de p=0,025. Em abril, todas as medidas compreenderam uma faixa levemente 

básica. Em contrapartida, durante as medições de setembro, os valores foram menores, mas ainda 

levemente básicos, com o menor valor medido de 6,5 (levemente ácido). 

 Conforme pode ser visualizado na Figura 4g, as concentrações de OD foram inferiores em 

setembro. Isso pode ser explicado pelo fato das concentrações dos nutrientes analisados nesse período 

ser superior, ou seja, pode haver um maior consumo de OD para degradar os compostos orgânicos e 
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inorgânicos provenientes do NT (Figura 4e), N-NH3 (Figura 4c), PT (Figura 4k) e PO4- (Figura 4j), 

fato este que também foi observado nos trabalhos de Donadio et al. (2005) na bacia hidrográfica do 

Córrego Rico (SP), por Bueno et al. (2005) na região do Horto Ouro Verde (SP) e por Carvalho et al. 

(2000). O excesso de matéria orgânica na água ocasiona a diminuição do teor de OD já que no 

processo de decomposição há consumo de oxigênio. Vale salientar ainda que, para o parâmetro OD 

as estações amostrais ITP01, ITP11, ITP20, ITP21, ITP23 e ITP24, na campanha de abril, e as 

estações ITP01, ITP05, ITP08, ITP10, ITP11, ITP14, ITP17, ITP22 e ITP23, na campanha de 

setembro, apresentaram valores abaixo de 5mg/L, e, portanto, estão em desacordo com a Resolução 

CONAMA nº 357/2005. Além disso, os valores de p para os resultados de N-NH3 (0,003) e PO4- 

(0,000008) indicaram que houve variação significativa entre os períodos analisados. Em setembro, a 

concentração dos nutrientes (com exceção do NO3
-) foi superior à da amostragem de abril, 

possivelmente pelo acréscimo de matéria orgânica e inorgânica na coluna d'água devido à lixiviação 

na bacia hidrográfica, como também pelo lançamento de esgotos domésticos in natura e de despejos 

da agropecuária nos cursos d’água. Apesar disso, as concentrações de NO3
- (Figura 4f), com p=0,0001 

e DBO (Figura 4b) mostraram que os maiores valores encontrados foram na amostragem de abril. É 

importante mencionar ainda que, para o N-NH3 todas as estações estão de acordo com a legislação, 

com exceção da estação ITP19, que possui características da classe 4, provavelmente influenciada 

pelos efluentes domésticos provenientes da sede municipal o município de Jerônimo Monteiro, 

situada a montante do ponto de monitoramento supracitado. Para PT, todas as estações estão em 

desacordo com a legislação, com característica similar às classes 3 e 4, com exceção das estações 

ITP04, ITP11, ITP12, ITP16 e ITP21 e para DBO, todas as estações estão em desacordo com a 

legislação, apresentando aspecto condizente com as classes 3 e 4. 

 Em relação aos resultados de coliformes termotolerantes (Figura 4d), as maiores 

concentrações foram encontradas em setembro, possivelmente pela menor disponibilidade hídrica e 

consequentemente uma maior concentração do parâmetro na coluna d'água, obtendo o valor de 

p=0,046. A elevada concentração de coliformes termotolerantes pode ser explicada pela falta ou 

ineficiência do tratamento de esgotos domésticos nas sedes municipais e distritos situados a montante 

dos pontos de monitoramento, como também pelas grandes áreas de pastagem e pela ausência ou 

baixa cobertura vegetal permanente nas proximidades dos pontos amostrais. Vale destacar que todas 

as estações amostrais, com exceção das estações ITP08, ITP18, ITP21 e ITP24, apresentaram aspecto 

condizente com a classe 4, e, portanto, em desacordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 para 

corpos de água doce de Classe II (1.000 NMP 100 mL-1). Neste caso, a água não apresenta qualidade 

para ser usada na dessedentação animal e para irrigação de hortaliças consumidas cruas, plantas 
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frutíferas e forrageiras, impactando, portanto, as principais atividades econômicas da bacia: criação 

animal e cultivos agrícolas, em especial o café e a cana-de-açúcar. 

 
Tabela 1 - Teste de Mann-Whitney (teste U, p<0,05) para as estações de monitoramento da qualidade 

da água na bacia hidrográfica do rio Itapemirim. 
PARÂMETROS VALORES DE p 

Condutividade Elétrica 0,219 
Coliformes Termotolerantes 0,046 
DBO  0,812 
NT  0,096 
N-NH3  0,003 
NO3

-
  0,0001 

OD  0,031 
pH 0,025 
PT  0,269 
PO4-  0,000008 
STD  0,074 
Turbidez  0,000001 

 

 



  
    
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
XII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

8 

 



  
    
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
XII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

9 

 
Figura 4 - Box Plots dos parâmetros monitorados na bacia hidrográfica do rio Itapemirim. 

 

4. CONCLUSÃO 

 O estudo sobre a avaliação sazonal da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio 

Itapemirim mostrou que houve variação significativa, entre os períodos analisados, para coliformes 

termotolerantes, N-NH3, NO3, OD, pH, PO4- e turbidez. A qualidade da água mostrou-se mais 

comprometida durante a amostragem de setembro pelos parâmetros condutividade elétrica, PO4-, PT, 

N-NH3, NT, STD e OD. O estudo mostrou que a qualidade da água é, possivelmente, muito 

influenciada pela falta ou ineficiência do tratamento de esgotos domésticos dos municípios que 

compõem a bacia, além da pastagem. 

 Os recursos hídricos ficam susceptíveis a diversas fontes de poluição, pelo deflúvio superficial 

urbano e agrícola e pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais, dentre outros. Assim, faz-

se necessário um maior acompanhamento da qualidade da água na bacia, fato este que poderá ser 

sugerido no âmbito da Etapa C do Plano de Recursos Hídricos, onde serão propostos programas, 

projetos e ações para a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos da bacia. A forma 

mais eficiente para minimizar este impacto é a implantação de rede coletora de esgoto nos municípios 

que fazem parte da bacia hidrográfica, assim como o tratamento desses efluentes, diminuindo, 

portanto, o aporte de poluentes e contaminantes advindos dos esgotos nos corpos d’água, assim como 

maiores investimentos no reflorestamento das matas ripárias, em especial nos trechos com maior grau 

de antropização, por exemplo, nas pastagens. 
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