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Introdução 

O Rio do Monjolinho, localizado na cidade de São 

Carlos (SP), drena parte da área urbana do 

município e apresenta potencial para abastecimento, 

associado a uma suscetibilidade a contaminações 

provenientes de fontes difusas e localizadas. Desde 

2011, tem sido conduzida uma avaliação da 

presença de formas fosfatadas e nitrogenadas, bem 

como de parâmetros físico-químicos neste corpo 

aquático do meio urbano. As determinações dos 

nutrientes foram realizadas por métodos padrão e os 

parâmetros físico-químicos foram medidos em 

campo, com o uso de uma sonda multiparamétrica. 

Foram amostrados pontos na nascente, após início 

do contato com a área urbana, montante e jusante 

de uma ETE anaeróbia e foz.  

Resultados e Discussão 

As figuras 1a e 1b apresentam dados relativos à 

análise de P-fosfato e de N-amoniacal nas amostras 

coletadas. É possível observar que as 

concentrações desses nutrientes dissolvidos, bem 

como as de P-total e N-total foram mais elevadas à 

Jusante da ETE, em função da ausência de 

tratamento terciário de esgotos. Considerando a 

distribuição espacial, percebe-se um perfil de 

concentrações crescentes dos nutrientes ao longo 

do corpo hídrico. As concentrações máximas de P-

ortofosfato e P-total determinadas, foram de 256,4 

µg L
-1

 e 744,3 µg L
-1

, respectivamente, para as 

amostras coletadas à Jusante da ETE no mês de 

abril/2011. A concentração máxima de N-amoniacal 

determinada foi de 10,1 mg L
-1 

em fevereiro/2012 e 

a de N-total foi de 14,7 mg L
-1 

em setembro/2011, 

ambas em amostras coletadas à Jusante da ETE. O 

perfil espacial de condutividade também apresentou 

uma tendência de aumento de valores desde a 

nascente até sua foz. O maior valor determinado foi 

de 395 µS cm
-1

, à Jusante da ETE em 

setembro/2011. As concentrações de oxigênio 

dissolvido mostraram uma ligeira queda à Jusante 

da ETE (Média:4,27 mg L
-1

) em relação aos outros 

pontos amostrais (Média: 7,24 mg L
-1

).  

Conclusões 

A despeito da existência de uma ETE, observa-se 

um incremento da concentração de nutrientes a 

jusante desta instalação. As determinações de 

nitrogênio, fósforo e de variáveis físico-químicas 

como condutividade mostram a existência de fontes 

difusas de poluição. Utilizando este corpo aquático 

como modelo e dentro de um cenário de escassez 

de água em áreas de grande desenvolvimento 

econômico, é possível apontar que cabe um 

gerenciamento hídrico, no sentido de contemplar 

tratamentos terciários e controle de fontes difusas 

no meio urbano. 
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Figura 1. Avaliação espaço-temporal de P-fosfato 

(a) e N-amoniacal (b) no Rio do Monjolinho.  


