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RESUMO 
O equilíbrio do recurso hídrico está diretamente relacionado a disponibilidade de 
nutrientes e a dinâmica existente entre eles. Os íons inorgânicos ocorrem 
naturalmente no meio ambiente, contudo algumas atividades sociais contribuem 
efetivamente para o aumento destes elementos, comprometendo assim a biota de 
um sistema aquático. Objetivou-se neste trabalho estudar a dinâmica de espécies 
iônicas influenciada por deflúvios citadinos e rurais no rio Verruga de Vitória da 
Conquista, BA e a correlação existente com os parâmetros físico-químicos da água. 
Determinaram-se os íons por cromatografia iônica. Os dados foram interpretados 
pela análise da correlação de Pearson. Concluiu-se que o aporte de deflúvios afeta o 
arranjo químico dos elementos, bem como o tipo e distância da fonte poluidora 
exerce instabilidade dos parâmetros físico-químicos. A nascente do córrego está 
preservada e as zonas urbanas e rurais são afetadas por processos distintos, os 
quais influenciam a especificidade química de cada trecho. 
PALAVRAS-CHAVE: cromatografia iônica, deflúvios, íons inorgânicos, recursos 
hídricos. 
 
 
INTERACTION OF IONIC SPECIES INFLUENCED BY URBAN AN D RURAL RUN-

OFFS IN A WATER SYSTEM 
 

ABSTRACT 
The balance of water resources is directly nutrient availability and the dynamics 
between them. Inorganic ions occur naturally in the environment, however some 
social activities contribute effectively to the increase of these elements, thus 
compromising the biota of a water system. The objective of this paper was to study 
the dynamics of ionic species influenced by city and rural run-offs in the Verruga river 
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of Vitória da Conquista, BA and the correlation with the physical-chemical 
parameters of the water. The data were interpreted by the analysis of Pearson 
correlation. It was concluded that the run-offs intake affects the chemical 
arrangement of elements. The stream source is preserved and the urban and rural 
areas are affected by different processes, which influence the chemical specificity of 
each section. 
KEYWORDS:  ion chromatography, run-offs, inorganic ions, water resources. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 Os processos descontrolados de urbanização, industrialização e expansão 
agrícola, combinados com o crescimento populacional exagerado são fatores 
importantes que contribuem para a escassez e degradação dos recursos hídricos 
em determinadas regiões do Brasil (VIANA, 2011). Tais processos mostram que o 
homem possui atitudes comportamentais que não colaboram com a manutenção do 
equilíbrio ambiental. Assim, é imposta uma pressão cada vez maior sobre o 
ambiente, causando impactos em ritmo mais acelerado do que eles podem ser 
renovados e geração de produtos residuais em quantidades maiores do que as que 
podem ser integradas ao ciclo natural de nutrientes (RIBEIRO et al., 2012). 
 Dentro deste contexto, as águas dos rios podem ser contaminadas de 
diversas maneiras, seja pelo acúmulo de lixos e detritos em fontes, poços e cursos 
de água, pelos esgotos domésticos ou pelos resíduos tóxicos de fábricas e práticas 
agrícolas (SILVA et al., 2014). Causando assim, um grande impacto ambiental 
através da alteração de suas propriedades físicas, químicas e biológicas (CONAMA, 
2010). 
 Os esgotos domésticos, sanitários e industriais geram resíduos assim como 
todas as outras atividades humanas. Os esgotos compõem-se essencialmente da 
água de banho, urina, fezes, restos de comida e detergentes, sendo esta 
composição pouco variável (CAVALCA JUNIOR & TRAJANO, 2013). Essas águas 
são ricas em matéria orgânica biodegradável, alguns microrganismos que atuam em 
ciclos biogeoquímicos, favorecem a decomposição de nutrientes como nitrogênio e 
fósforo e interagem com detergentes, óleos, graxas e também alguns metais 
(BENETTI & BIDONE, 1995).  
 Um dos problemas causados por esgotos domésticos ocorre quando a 
capacidade de decomposição é menor que a quantidade de matéria orgânica, ocorre 
então acúmulo desses elementos e consequentemente a poluição (JUNIOR & 
SANTOS, 2008). Em ambientes fluviais, a composição iônica indica a presença de 
nutrientes na água. Os nutrientes que são encontrados nos ecossistemas terrestres 
alcançam os recursos hídricos e possuem grande importância para a biota aquática 
(SANTOS & FIGUEIREDO, 2009). Os íons inorgânicos encontrados nesses 
ambientes podem ser denominados majoritários como Ca2+, Na+, Mg2+, K+, Cl-, SO4

2-

. São denominados assim por existirem em abundância nos ambientes aquáticos 
limpos, são altamente solúveis e facilmente lixiviados sob intensas condições de 
intemperismo. Os minoritários como NO3

-, NO2
-, NH4

+ e PO4
3- em concentrações 

elevadas podem impactar o ambiente (SANTOS, 2001). 
 Objetivou-se neste trabalho estudar a dinâmica de espécies iônicas 
influenciada por deflúvios citadinos e rurais no rio Verruga de Vitória da Conquista, 
BA e a correlação existente com os parâmetros físico-químicos da água. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Descrição da área de estudo 
 O Rio Verruga nasce em uma área de reserva florestal no perímetro urbano 
da cidade de Vitória da Conquista, localizada no sudoeste do estado da Bahia, na 
microrregião do Planalto de Conquista entre as coordenadas 14°51'58'' de latitude 
Sul, e 40°50'22'' de longitude oeste. A altitude mé dia é de 923 m, com uma área de 
3.356,886 km² (IBGE, 2014). O córrego estudado percorre toda a cidade em forma 
de canalização e recebe deflúvios em vários pontos ao longo do seu leito. O curso 
médio do Rio Verruga sofre impacto importante ao drenar o efluente de uma estação 
de tratamento de esgoto. A partir de um trecho a calha do rio encontra-se aberta por 
mais 4000 m dentro do perímetro urbano. Percorre também áreas suburbanas e 
rurais, com baixa densidade demográfica, cuja população se dedica à produção 
agrícola e pecuária. 

A população de Vitória da Conquista, de acordo com o IBGE (2013) é de 
306.866 habitantes, sendo a terceira cidade mais populosa do estado. Apresenta 
êxodo rural, com um maior percentual de 67,5% em 1970, decorrente da oferta de 
serviços, responsável por mais de 70% do PIB do município (PMVC, 2015a).  
 A economia do município desenvolveu-se da pecuária extensiva e com a 
construção de rodovias, tornou-se um ponto de apoio para o transporte de cargas e 
passageiros. A partir da década de 1970 a principal atividade econômica passou a 
ser o plantio de café. Atualmente, o município tem uma atividade agrícola 
estabilizada e é referência regional nas áreas de educação, saúde e comércio, o que 
atrai milhares de usuários e consumidores das cidades vizinhas e colabora para o 
desenvolvimento desse setor (PMVC, 2015a; PMVC, 2015b). 
 
Amostragem 

Cinco amostras em pontos diferenciados (Figura 1) foram coletadas durante 
dez dias consecutivos entre 12 e 21 de junho de 2014, no período da manhã, entre 
07:30 e 10:30 horas. Os pontos cobriram os principais trechos que influenciam a 
estabilidade do córrego. Tomou-se a nascente (P1) como zona sem interação 
antrópica, para verificar a influência citadina considerou os pontos urbanos, sendo o 
aporte de esgoto bruto (P2) e drenagem pluvial (P3), na zona rural obteve pontos 
representativos pelo aporte de efluentes da estação de tratamento de esgoto (P4) e 
também em relação a influência de práticas agrícolas (P5). As coletas de água foram 
desempenhadas de acordo com as recomendações da Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), através do Guia de 
Coleta e Preservação de Amostras de Água (CESTESB,1987). As amostras foram 
armazenadas em frascos de polietileno estéreis de 500 mL, a 4 °C, até o momento 
da análise. 
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FIGURA  1. Córrego Verruga e os respectivos pontos de coleta.  

 
Reagentes e materiais  
 Para a obtenção dos padrões de referência, as soluções utilizadas foram 
preparadas com água ultrapura, obtida por meio do sistema de purificação Milipore 
(Milipore, SP, Brasil). Os íons foram determinados com a utilização da cromatografia 
de troca iônica. Foram utilizadas soluções estoque de K+ (Ecibra, São Paulo, Brasil, 
grau de pureza 98,6%); Na+ e Ca+2 (Nuclear, São Paulo, Brasil, com níveis de 
pureza, 98 e 99%, respectivamente); Mg+2 (Synth, São Paulo, Brasil, 99,8% de 
pureza); NH4

+, PO4
-3 e SO4

-2 (Vetec, São Paulo, Brasil, com níveis de pureza 99,5%, 
98% e 99%, respectivamente); NO3

- (Cinética, São Paulo, Brasil, grau de pureza 
99%) e NO2

- (Isofar, São Paulo, Brasil, pureza 97%).  
 O eluente utilizado na Cromatografia Iônica consistiu numa solução de 
Na2CO3 (1,8 mM) (Nuclear, Brasil) e NaHCO3 (1,7 mM) (Reagen, Brasil) e foi 
utilizado como supressor uma solução de H2SO4 (100 mM) (Synth, Brasil). 
 
Equipamentos e condições operacionais 
 Utilizou-se um pHmetro de Bancada, Digimed – modelo DM 20, acoplado a 
um eletrodo combinado de vidro Analion, calibrado com solução tampão de pH 7,0 e 
4,0. As amostras de águas foram transferidas para erlenmeyer de 125 mL, deixadas 
em repouso por 15 minutos e em seguida as leituras foram realizadas. A 
condutividade elétrica (CE) e os sólidos totais dissolvidos (STD) foram lidos por meio 
de um condutivímetro digital, CAAL, modelo MCA-15. As amostras de águas foram 
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transferidas individualmente para erlenmeyer de 125 mL, deixadas em repouso por 
15 minutos e, em seguida realizou-se a leitura direta no condutivímetro calibrado 
com solução padrão de KCl, 146,7 µS cm-1. As determinações da turbidez foram 
obtidas utilizando um turbidímetro, modelo TB1000, calibrado com cubetas de 
calibração contendo solução própria de unidade tefolometrica (NTU) conhecida. As 
amostras de águas foram transferidas para cubeta de amostra específica do 
aparelho e, em seguida, realizadas as suas leituras. Sistema Ultrapurificador de 
Água Millipore-modelo Mili-Q Gradient A10; Refrigerador, Cônsul - modelo 280. 
Cromatógrafo de Íons Professional Metrohm IC 850 para a determinação dos íons 
K+, Na+, Ca+2, Mg+2, NH4

+, Cl-, PO4
-3, SO4

-2, NO3
- e NO2

-. As amostras de água foram 
previamente filtradas e injetadas em triplicata no aparelho.  
 Para as determinações dos cátions e ânions seguiu-se o protocolo de análise 
recomendado pelo fabricante, calibrado com padrões de referência e preparados 
com água ultrapura. Para a determinação de ânions, foi utilizada uma coluna 
METROSEP A Supp4 – 250/4.0 e uma pré-coluna Supp A modelos na qual a fase 
móvel utilizada é composta de Na2CO3 (1,8 mM) e NaHCO3 (1,7 mM). Para a análise 
de cátions, foi utilizada uma coluna METROSEP C4 100/4.0 com a mesma pré-
coluna, e a fase móvel é composta do Ácido Oxálico (2,7 mM). Uma solução de 
H2SO4 (100 mM) foi empregada como regenerante da resina de troca catiônica do 
sistema de supressão química de condutividade para a análise dos ânions. 
 
Análise Estatística 
  Realizou-se uma análise de correlação (Pearson) entre os íons e os 
parâmetros físico-químicos por cada ponto de coleta, a fim de estudar a dinâmica 
iônica decorrente ao tipo de perturbação no rio, ou seja, pela origem do deflúvio. 

O Coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida adimensional que 
pode assumir valores no intervalo entre -1 e +1. O coeficiente mede a intensidade e 
a direção de relações lineares, devido ao grau de relacionamento entre duas 
variáveis. Quanto mais próximo dos extremos do intervalo mais forte é a correlação. 
A direção diz respeito ao tipo de correlação. Correlação positiva ou direta (r>0) 
representa que os valores altos de uma variável correspondem a valores altos da 
outra variável. Correlação negativa ou inversa representa que valores altos de uma 
das variáveis correspondem a valores baixos de outra (FILHO, 2009). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A água oriunda da nascente, possui correlação positiva entre Cl- e NO3
- 

(Tabela 1), pode-se inferir então que a mobilidade dessas espécies é decorrente de 
uma mesma fonte. De acordo com VARNIER (2010), a existência de cloreto e nitrato 
pode indicar a presença de atividades antrópicas. No entanto, pelas correlações 
negativas entre Na+ com Cl- e NO3

-, aponta o comportamento inverso na dinâmica 
do sódio, sua concentração afeta a disponibilidade do cloreto e nitrato. Devido as 
propriedades alcalinas do Na+ (ANDRADE, 2014), o Cl- e NO3

- podem ficar retidos 
ao sedimento (FERREIRA, 2012; SANTIAGO & SANTINO, 2012). A concentração 
constante do NO2

- evidencia a inexistência de nitrificadores biológicos, os quais são 
indicadores de poluição (KLAUS, 2012), sendo a expressão final de oxidação do 
nitrogênio (NO3

-) intermediada por fatores físico-químicos e não biológicos. Assim, a 
água da nascente continua preservada para essas espécies químicas determinadas. 
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TABELA 1. Matriz de correlação (Pearson) entre as variáveis estudadas 
 Espécies Iônicas e Parâmetros Físico-químicos 

Pontos 
Amostrais   Cl- NO2

- NO3
- PO4

-3 SO4
-2 Na+ Turbidez 

NO3
- .896** -- 1.00 .613 .559 -

.911** .543 

PO4
-3 .616 -- .613 1.00 .290 -.576 .354 

Na+ -.815** -- -.911** -.576 -.497 1.00 -.564 

K+ -.607 -- -.810** -.403 -.377 .743* -.566 
pH -.726* -- -.629 -.189 -.323 .708* -.065 

P
1 

N
as

ce
nt

e 
(R

es
er

va
 F

lo
re

st
al

) 

CE .226 -- -.153 .129 -.005 .009 -.719* 

NO2
- .838** 1.00 -.436 .624 .506 .682* -.592 

SO4
-2 .534 .506 -.440 .819** 1.00 .715* .152 

Na+ .571 .682* -.684* .518 .715* 1.00 .467 
pH -.876** -.591 -.115 -.462 -.188 -.284 -.360 

P
2 

Z
on

a 
U

rb
an

a 
(E

sg
ot

o 
B

ru
to

) 

CE .485 -.593 -.392 .717* .804** .749* .382 

NO3
- .658* -.887** 1.00 .051 .389 .447 -.922** 

K+ -.111 .412 -.487 .515 .096 .823** .410 

Ca+2 -.227 .393 -.392 .184 -.207 .705* .569 
pH -.030 .409 -.261 -.154 -.245 .783** .339 

P
3 

Z
on

a 
U

rb
an

a 
(D

re
na

ge
m

) 

Turbidez -.601 .933** -.922** -.152 -.416 .447 1.00 
 

SO4
-2 .505 .330 .351 .809** 1.00 .346 -.591 

K+ -.021 .244 .051 .749* .825** .170 -.259 

Mg+2 -.287 -.422 -.479 -.802** -.863** -.036 .196 

P
4 

Z
on

a 
R

ur
al

 
(E

sg
. T

ra
ta

do
) 

CE .124 .157 .269 .599 .764* -.168 -.007 

SO4
-2 .383 .753* .117 .929** 1.00 .420 -.071 

Na+ .719* .404 .423 .285 .420 1.00 .293 

K+ .245 .324 -.044 .869** .780* .188 -.105 

Mg+2 -.187 -.704 -.279 -.835** -.927** -.353 .014 

Ca+2 .281 -.234 -.266 .234 .135 .312 .055 

P
5 

Z
on

a 
R

ur
al

 
(P

rá
tic

as
 A

gr
íc

ol
as

) 

CE .531 .647 .346 .473 .678 .842** .261 
** Correlação significativa a 0,01 (2-tailed). 
* Correlação significativa a 0.05 (2-tailed). 
-- Não pode ser calculado porque pelo menos uma das variáveis é constante. 
 

No ponto P2 ocorreram várias correlações significativas. Destacam-se entre 
CE e PO4

-3; CE e SO4
-2; CE e Na+ e PO4

3- com SO4
2-. A correlação positiva existente 

entre o fosfato e sulfato está relacionada ao fato de que ambos são provenientes de 
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fontes antrópicas nas águas superficiais como as descargas de esgotos domésticos 
e efluentes industriais (CETESB, 1987). Devido ser um local de aporte do esgoto 
bruto citadino, a interação entre essas espécies iônicas remete aos esgotos 
domésticos existentes no local (CAVALCA JUNIOR & TRAJANO, 2013). 

Ainda no trecho urbano (P3), altas concentrações de nitrato, devido 
correlação negativa entre NO2

- e NO3
-, indica que a matéria orgânica presente no 

solo é degradada a compostos simples por microrganismos. O nitrogênio e proteína 
são incorporados por esses decompositores e o excesso é liberado sob a forma de 
NH4

+ (amonificação) (KLAUS, 2013). O NH4
+ não adsorvido é convertido a NO2

- e 
oxidado a NO3

-(nitrificação) (LUVISOTTO, 2013). O nitrato é o último estágio da 
oxidação do nitrogênio (SANTOS et al., 2013). Assim, releva que a contaminação 
por compostos nitrogenados é oriunda de uma fonte distante, provavelmente do 
ponto P2 (esgoto bruto), em que a ação microbiana favoreceu e indicou os 
processos de oxidação e redução do nitrogênio na zona à jusante do córrego 
(HEM,1985). A interação direta destes compostos com a turbidez (correlação 
positiva observada na Tabela 1) pode indicar o processo de oxidação final do 
nitrogênio.  

No ponto 4, situado na zona rural, ocorre correlações positivas que podem ser 
explicadas pela liberação do esgoto tratado nesse percurso do rio. O fosfato, sulfato, 
amônio aparecem como indicadores dessa atividade antrópica. A presença de 
amônio indica que a poluição é recente uma vez que os efluentes tratados pela 
empresa de saneamento básico são liberados diariamente nesse trecho (SPERLING 
& MOTA, 2009). 

No ponto 5, situado na zona rural, a alta correlação observada entre CE e 
nitrito deve-se ao fato de que o amônio não adsorvido é convertido a nitrito e 
posteriormente oxidado a nitrato, este processo é conhecido por nitrificação 
(LUVISOTTO, 2013). Como este ponto está localizado numa região mais distante da 
estação de tratamento de esgoto e com uma diferença de altitude, a autodepuração 
do rio explica essa dinâmica, fato este também observado por SANTOS et al., 
(2008), decorre da associação de vários processos de natureza física (diluição, 
sedimentação e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e 
decomposição) favorecendo a diminuição da concentração dessas espécies 
(SPERLING, 1996). 

A área da zona rural possui uma tendência de correlação entre nutrientes e 
minerais utilizados na agricultura, infere-se assim sobre o processo de lixiviação 
desses compostos para o recurso hídrico (SANTOS et al., 2008). 

 
CONCLUSÕES 

A perturbação no recurso hídrico pelos deflúvios promove instabilidade do 
arranjo químico do ambiente aquático. A nascente se encontra preservada, sendo as 
alterações nos elementos químicos de natureza física. Trechos próximos ao despejo 
de esgoto bruto sofrem mudanças no pH e condutividade elétrica, devido ao esgoto 
residencial, pelos compostos encontrados em produtos de limpeza e excretos. O 
curso natural do rio tende a entrar em equilíbrio quando se distancia da fonte 
poluidora e a ação de micro-organismos promovem mudanças na turbidez da água. 
A zona rural se caracteriza principalmente pelo aporte de nutrientes e minerais 
utilizados na agricultura. 
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