
AVALIAÇÃO DAS FORMAS NITROGENADAS NAS ÁGUAS DA BACIA DO
RIBEIRÃO IPANEMA/MG NA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA

Gabriela Von Ruckert  HELENO (Unileste); Gustavo Aredes EleutÉrio De SOUZA (E.E. Prof. Pedro

Calmon)

Introdução: A bacia hidrográfica do Ribeirão Ipanema é uma sub-bacia do Rio Doce e
está localizada em quase sua totalidade no município de Ipatinga, incluindo área rural e
urbana. Ela vem sofrendo com a sujeira e poluição vinda de residências, pequenas
indústrias e oficinas, além de dejetos das atividades rurais.  As áreas rurais podem
apresentar atividades como uso de fertilizantes e lançamento de esgotos domestico que
levam ao aumento de nutrientes em ambientes aquáticos. Dentre os nutrientes que
levam a eutrofização dos ambientes aquáticos inclui-se o nitrogênio, o qual pode estar
presente sobre diversas formas (nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal). Objetivo:
Avaliar as formas nitrogenadas da água coletada nos limites da zona rural-urbana da
bacia do Ribeirão Ipanema por meio de monitoramento bimestral, realizando análises
físico-químicas da água das sub-bacias do Morro Escuro, Barra Alegre e
Madalena/Limoeiro e comparar com os padrões legais estabelecidos na resolução
CONAMA 357/2005. Metodologia: As coletas ocorreram em 4 pontos nos meses de
junho e julho de 2017. Dois pontos de coleta situam-se no ribeirão Ipanema: Ponte da
Tribuna e Madalena/Limoeiro, na zona rural e na periferia urbana, respectivamente. Os
outros pontos localizam-se na foz dos córregos afluentes do Rib. Ipanema: Barra
Alegre e Morro Escuro, situados na zona rural, com início de urbanização no primeiro.
A água coletada foi filtrada com o filtro de fibra de vidro GF3 (Macherey-Nagel),
sendo avaliado N-amoniacal e nitrito por espectrofotometria de acordo com APHA
(2005). Os resultados foram comparados com os limites da Resolução CONAMA
357/2005. Resultados: Em todos os pontos amostrados o N-amoniacal foi a forma
nitrogenada predominante, comparada ao nitrito. As concentrações de nitrito foram
mais elevadas no Barra Alegre, com média de 0,05 mg/L, seguido por
Madalena/Limoeiro com concentração de 0,02 mg/L nos dois meses amostrados. Na
Ponte do Tribuna e no Morro Escuro as concentrações foram de 0,01 mg/L. O
N-amoniacal se apresentou mais de 8 vezes superior no Madalena/Limoeiro
comparado aos pontos Ponte do Tribuna e Morro Escuro, com média de 0,74 mg/L.
Apesar de apresentar concentrações mais baixas que Madalena/Limoeiro, o Barra
Alegre teve os valores de N-amoniacal também mais elevados, com média de 0,24
mg/L. Concentrações de N-amoniacal são muito associadas à disponibilidade de
matéria orgânica em decomposição. O lançamento de esgoto e a lavagem pluvial são
fontes de matéria orgânica, sendo mais significativa em áreas urbanas. Em nenhum dos
pontos, as concentrações de N-amoniacal e nitrito ultrapassaram os limites legais do
CONAMA. Conclusão: Apesar dos ambientes estudados estarem em concordância
com os limites legais, as águas da bacia do Rib. Ipanema sob a influência de
urbanização, tanto no rio principal (Madalena/Limoeiro) quanto nos afluentes (Barra
Alegre), apresentam uma degradação da qualidade da água, com o aumento nitrogênio
no sistema, em especial, de N-amoniacal.
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