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RESUMO 

Áreas costeiras apresentam diversos níveis de fragilidade ambiental, uma vez que são 

áreas atrativas por suas riquezas naturais, favorecem a ocupação de seu entorno aumentando 

os riscos de contaminação das águas adjacentes.  A Baía de Guanabara é apontada como uma 

das áreas costeiras mais poluídas do Brasil, devido ao fato de seu entorno ser intensamente 

urbanizado e industrializado. Dessa forma, as concentrações de nutrientes nessa área variam  

muito, geralmente com níveis mais elevados em regiões onde a influência antrópica é efetiva. 

Jurujuba é uma região caracterizada economicamente por sua comunidade pesqueira, que atua 

na região, sendo uma das mais tradicionais do estado. O presente estudo pretende caracterizar 

a biogeoquímica a coluna de água e também o compartimento sedimentar da enseada de 

Jurujuba. Os resultados revelaram características de eutrofização como teores baixos de 

oxigênio dissolvido nas águas de fundo (<5,0mg.L
-1

) em algumas estações , assim como 

elevados valores de clorofila-a atingindo o máximo de até 32,04 μg.L-1.  Porém, as 

concentrações avaliadas de nutrientes dissolvidos foram em sua maioria característico de 

ambientes oligotróficos, com exceção de algumas estações que apresentou significativa 

produção primária. A concentração de fósforo inorgânico dissolvido variou entre 0,05 e 0,63 

µmol/g. Nitrogênio amoniacal variou entre 0.03 e 2.35 uM. No sedimento, fósforo inorgânico 

(PI) variou de 11,58 a 16,20 μmol.g
-1

; teores altos de matéria orgânica de até 14%. Visto os 

resultados obtidos no presente trabalho e dados da literatura, concluiu-se que a enseada de 

Jurujuba é um ambiente dinâmico sendo assim necessário o monitoramento constante de suas 

águas e sedimentos. 

 

Palavras chaves: eutrofização, nutrientes, matéria orgânica, coluna d’água, 

sedimento, poluição.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

Coastal areas are organized in different levels of environmental fragility, as well as 

attract by its natural resources, facilitated the occupation of their environment increases the 

risk of contamination of waters. Guanabara Bay is considered one of the most polluted coastal 

areas of Brazil, surrounded by intense industrial activity. As soon, the nutrient concentrations 

in this area vary widely, generally with higher levels in areas where human influence is 

significant. Jurujuba is a region known as for fishing community. This study proposes to 

evaluate the trophic levels of this area, featuring the water column and also composition of 

sedimentary organic matter. The results showed possible effects of eutrophication as low 

dissolved oxygen in deep water, chlorophyll-a values up to 32.04 μg.L-1. However, the 

dissolved nutrient concentrations were in their characteristic most oligotrophic environments, 

except for some stations showed significant primary production. Dissolved inorganic 

phosphorus varied between 0.05 and 0.63. Ammonium varied between 0:03 and 2:35 uM. 

Sediments, inorganic phosphorus (IP) ranged between 11.58 and 16.20 μmol.g-1, high 

organic matter was determined 14%. With the results obtained in this study and the literature, 

we can conclue that  Jurujuba is a dynamic environment and  needs constant monitoring of the 

water and sediment. 

Keywords : eutrophication , nutrients , organic matter, water column , sediment, 

pollution. 
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1. INTRODUÇÃO 

A influência antrópica no meio ambiente, principalmente devido às atividades 

industriais, revelou a necessidade constante de controlar a influência humana sobre áreas 

costeiras. O aumento do impacto ambiental causado pelas atividades humanas mostra-se cada 

vez mais evidente, indicando problemas a respeito da estabilidade e preservação dos sistemas 

naturais. 

Órgãos responsáveis para a proteção do meio ambiente foram criados com intuito de 

estabelecer normas e padrões para controle e fiscalizar atividades capazes de provocar 

degradação ambiental, através da elaboração de programas e projetos de pesquisa, como por 

exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). As Organizações Não-

Governamentais (ONGs) ambientais também exercem papel importante na luta em defesa do 

meio ambiente. Estas atuam em áreas onde o governo deveria, mas não consegue aplicar 

melhorias da qualidade de vida, Áreas costeiras organizam-se em diversos níveis de 

fragilidade ambiental, pois além de atraírem por suas riquezas naturais, favorecem a ocupação 

do seu entorno o que aumenta os riscos de contaminação das águas. 

Áreas costeiras são zonas complexas, dinâmicas, mutáveis e sujeita a vários 

processos geológicos. Essas áreas se encontram num equilíbrio dinâmico, resultante  da 

interferência de inúmeros fatores, quer naturais quer antrópicos.  

Para o presente estudo, se faz necessário enunciar alguns conceitos importantes, 

como eutrofização. Diversas foram as definições de eutrofização, desde o início do estudo 

deste fenômeno. Em 1974, STEELE explicou a eutrofização como “o aumento da taxa de 

crescimento de algas em função do aumento das concentrações de nutrientes no ambiente 

marinho”. VOLLENWEIDER (1992) caracterizou a eutrofização como “o enriquecimento 

das águas marinhas com nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que estimulam a 

produção primária e em manifestações mais graves como as florações fitoplanctônicas”. 

Talvez a definição mais utilizada nos dias de hoje seja a proposta por NIXON (1995), que 

define a eutrofização simplesmente como “o aumento da carga de matéria orgânica no 

sistema”.  Mas também é importante ressaltar que fatores físicos como correntes, 
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profundidade média da área e geomorfologia do sistema afetam diretamente este processo e 

devem-se levados em consideração. 

O presente estudo se faz importante, pois, a descarga descontrolada de efluentes 

domésticos contendo altos teores de matéria orgânica e de nutrientes ocasionam o processo de 

eutrofização de ecossistemas aquáticos, com consequências deletérias para biota local. Assim, 

considerando a importância dessa temática ambiental pretende-se avaliar a biogeoquímica da 

enseada Jurujuba, inserida na Baía da Guanabara, considerando principalmente a dinâmica de 

nutrientes em relação às mudanças de marés lunares.  

A região da enseada de Jurujuba é uma área subsidiada por intensa atividade 

pesqueira, onde a maioria de seus moradores, durante muito tempo, teve seu sustento baseado 

no pescado disponibilizado pela Baía de Guanabara. Além disso, a região ainda abriga 

atividades de maricultura e náuticas, com presença de algumas marinas e clubes. 

A definição clássica de estuário é dada por PRITCHARD (1955): “Estuário é um 

corpo d’água costeiro semi-fechado, com livre ligação com o oceano aberto, no interior do 

qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem 

continental”.  

De acordo com o Instituto Baía de Guanabara (2016), o sistema de mesmo nome é 

uma região costeira com características estuarinas. A baía de Guanabara está localizada no 

estado do Rio de Janeiro, entre as latitudes de 22°40’ e 23°00’ Sul e as longitudes de 43°00’ e 

43°20’ Leste, sendo considerada como um dos ambientes costeiros mais degradados do litoral 

brasileiro (LEAL et al., 1993; KJERVE et al., 1997; BAPTISTA NETO et al., 2000, 

MACHADO, 2004). A bacia de drenagem do Estado do Rio de Janeiro engloba um grande 

número rios recebendo mais de 200 mil litros de água por segundo. Essa água é captada pelas 

bacias hidrográficas desses rios que, somados, formam a Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara.. As principais atividades antrópicas da região que contribuem para o intenso 

processo de degradação da baía estão relacionadas aos desmatamentos de florestas e 

manguezais, dragagem e retificação de canais, além dos constantes e intensos lançamentos de 

efluentes domésticos e industriais sem nenhum tratamento em suas águas (GODOY et al, 

1998). Em 2007, 11 milhões de habitantes vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, 

sendo diretamente responsáveis pelo lançamento de toneladas de esgotos não tratado na baía 

(BAPTISTA NETO, 2007). Esta região é também considerada o segundo maior parque 
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industrial do Brasil, com mais de 12.500 indústrias localizadas na bacia de drenagem da baía 

(BIDONE et al, 2003). 

O objetivo principal deste trabalho é a avaliação da influência das marés de sizígia e 

quadratura sobre a biogeoquímica da enseada Jurujuba, e a identificação dos efeitos da 

eutrofização sobre este ambiente costeiro. Na coluna d’água serão avaliados os teores de 

macronutrientes, ou seja, fosfato, nitrito e nitrogênio amoniacal além de variáveis físico-

químicas auxiliares como salinidade, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido 

(OD), material em suspensão (MES). Também será avaliada a biomassa fitoplanctônica, 

estimada através dos teores de clorofila-a e os feopigmentos. Nos sedimentos superficiais 

serão avaliados os teores de fósforo inorgânico, granulometria, matéria orgânica e carbonato 

de cálcio. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características das águas costeiras 

A relação entre as formas de vida e a água é de total dependência. O consumo diário 

de água vai do consumo da mesma para fins de sustento de vida como para outras atividades 

domésticas como banho, lavar roupa, banheiro, entre outros. Atividades industriais exigem 

volumes de água ainda muito maiores. De acordo com BAIRD (2008), 97% da água mundial 

é água salina, ou seja, imprópria para consumo. Desse modo, lagos e rios representam nossas 

principais fontes de água disponível para cosumo, constituindo apenas 0,01% do total da água 

do planeta.  

Segundo COUTO (2016), do Instituto de limnologia UFRRJ, a queda da qualidade 

de água está diretamente relacionada com o transporte de nutrientes, como fósforo, nitrogênio 

e carbono, através de esgotos domésticos e do solo agrícola por enxurradas. A qualidade 

também está associada ao transporte de sedimentos da bacia de drenagem (areia, silte e argila) 

e decomposição da matéria orgânica de origem vegetal e animal presentes na água.  E por fim, 

a redução da qualidade de água está vinculada ao aporte direto de produtos tóxicos, como 

pesticidas e metais pesados, e seres patogênicos, pelo ar, esgotos ou chuva. 

Ecossistemas aquáticos costeiros apresentam certas características que proporcionam 

a diversidade de populações a esses ambientes. Entre elas, citadas no livro de ESTEVES 

(1998), estão: (i) elevada capacidade de solubilização de compostos orgânicos e inorgânicos, 

disponibilizando para os organismos, principalmente os autotróficos, nutrientes e substâncias 

necessárias à sua sobrevivência; (ii) gradientes verticais e, horizontais, que se tomam 

evidentes através da distribuição desigual da luz, nutrientes, temperatura e gases; (iii) alta 

densidade e viscosidade da água, resultando em adaptações morfológicas e fisiológicas para 

que os organismos possam se locomover. 

As águas costeiras são consideradas mais produtivas em relação às águas oceânicas, 

devido à sua maior proximidade com as fontes de nutrientes, o que proporciona o 

desenvolvimento de uma maior variedade de organismos. Estuários possuem uma diversidade 

ainda maior de biota aquática, isso ocorre porque essas águas recebem aporte de nutrientes 

carreados pelos rios, abrigando assim fauna e flora importantes no ecossistema marinho 

(MACHADO, 2004).  
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O monitoramento ambiental das águas costeiras deve ser feito com a escolha de áreas 

que apresentem águas empregadas para alguma atividade pelos usos mais comuns no litoral, 

como: ocupação urbana, marinas, portos e descarga de efluentes domésticos por serem áreas 

passíveis de poluição ou que aquelas que possam apresentar algum desequilíbrio ambiental.  

Segundo a resolução CONAMA nº 357 de 2005, as águas são divididas em classes. 

As classes mudam de acordo com a utilidade, aplicação e necessidade de tratamento.  

No que se refere às águas salinas: 

 “Classe 1 se refere às águas destinadas: à recreação de contato primário; à 

proteção das comunidades aquáticas; e à aquicultura e à atividade de pesca.  

 Classe 2 se refere às águas destinadas à pesca amadora; à recreação de 

contato secundário.  

 Classe 3 se refere às águas destinadas à navegação; e à harmonia 

paisagística.”  

No que se refere às águas salobras:  

 “Classe 1 se refere às águas destinadas: à recreação de contato primário; à 

proteção das comunidades aquáticas; à aquicultura e à atividade de pesca; ao 

abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou 

avançado; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 

se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto.  

 Classe 2 se refere às águas destinadas: à pesca amadora; e à recreação de 

contato secundário. 

 Classe 3 se refere às águas destinadas: à navegação; e à harmonia 

paisagística.” 
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2.2. Características dos Sedimentos 

 

Sedimento por definição de ESTEVES (1998) é o “depósito produzido pela 

precipitação de matérias que estavam suspensas no ar ou em um líquido”, ou seja, a matéria 

após estar em suspensão, por ação da gravidade deposita-se no fundo.  Geologicamente, a 

ação de fenômenos naturais, como variações de temperatura, vento, chuva, atuam sobre os 

materiais que estão em suspensão acumulando-os na superfície terrestre. O transporte e a 

deposição são fundamentalmente regidos pelas leis da hidrodinâmica. A classificação textural 

dos sedimentos é feita de acordo com o tamanho do grão, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1- Classificação granulométrica dos sedimentos  

 

Classificação* Phi (φ)** (mm) 

Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,062 

Silte 4 a 8 0,062 a 0,00394 

Argila 8 a 12 0,00394 a 0,0002 

Referência: *Escala Granulométrica de WENTWORTH (1922).  

                 ** Phi (φ) corresponde à unidade de medida do diâmetro da 

partícula do sedimento, cuja equivalência em milímetros (mm) é apresentada na 

coluna 3. 

(Fonte: CONAMA, nº 344, de 25 de março de 2004) 

 

De acordo com CAPUTO (2016), associa-se a separação de tamanhos do sedimento 

à perda da capacidade do agente transportador em manter o material de um determinado 

tamanho de grão em suspensão, sendo assim forçado a depositá-los no fundo do rio, do mar.  
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2.3. Marés 

De acordo com MIGUENS (1997), maré é descrita como a “oscilação vertical da 

superfície do mar ou outra grande massa d’água sobre a Terra, causada primariamente pelas 

diferenças na atração gravitacional da Lua e, em menor extensão, do Sol sobre os diversos 

pontos da Terra.”.  

Segundo o instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa (2016), a influência da 

força gravitacional da Lua é bastante superior em relação ao Sol, pois apesar da Lua possuir 

massa inferior a Terra, ela se encontra a uma menor distância, por consequência, possui 

influência maior nas alterações de marés. As distâncias entre Sol-Terra e Lua-Terra, podem 

ser observadas na tabela apresentada abaixo. 

 

Tabela 2 – Relação entre as distâncias Sol-Terra e Lua-Terra 

Distância do Sol à Terra Distância da Lua à Terra   

149 758 000 km  384 853 km 

 

(Fonte: Instituto Hidrográfico da marinha portuguesa http://www.hidrografico.pt/o-instituto.php) 

 

 

                                      

Quando o Sol, Lua e a Terra estão alinhados, as marés produzidas pelo sol e pela lua 

coincidem, resultando nas marés chamadas de sizígia. Em oposição, quando a lua está no 

meio do caminho entre uma nova e cheia, em ambos os lados, as marés provocadas pela Lua e 

pelo Sol anulam-se parcialmente, resultando nas marés chamadas de quadratura. Desse modo, 

as forças de atração da Lua e do Sol coincidem duas vezes em cada lunação. (MIGUENS, 

1997). 

As marés de sizígia e as marés de quadratura podem ser visualizadas na Figura 1. 

 

http://www.hidrografico.pt/o-instituto.php
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Figura 1 – Marés de Quadratura e Sizígia 

(Fonte:Adaptada do  Instituto hidrográfico da marinha portuguesa http://www.hidrografico.pt/o-

instituto.php,) 

 

2.4. Variáveis Químicas e Físicas 

2.4.1. Temperatura da água 

A temperatura da água de um sistema aquático é estabelecida de acordo com a 

quantidade de radiação solar absorvida, podendo sofrer alterações caso haja a ocorrências de 

despejos industriais, de termelétricas, de usinas atômicas, ou de qualquer outra interação 

antropogênica. Torna-se indispensável conhecer as variações deste parâmetro em cada 

sistema, pois estas exercem grande influência nas atividades biológicas e no crescimento na 

população que vivem naquela área de estudo. Organismos como peixes, insetos, zooplâncton, 

fitoplâncton e outras espécies aquáticas, possuem faixas específicas de temperatura para se 

desenvolverem, podendo haver diminuição do número de indivíduos caso haja alterações. 

(COUTO Instituto de limnologia UFRRJ, 2016).  

 

A unidade usual de temperatura para fins de monitoramento hidrológico é o grau 

Celsius – 
o
C. Alterações de temperatura também influenciam outras variáveis tais como pH, 

http://www.hidrografico.pt/o-instituto.php
http://www.hidrografico.pt/o-instituto.php
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condutividade elétrica, DBO e oxigênio dissolvido. Sendo assim, o monitoramento destas 

variáveis deve ser efetuado de maneira simultânea. (VIEIRA, 2009) 

 

2.4.2. Oxigênio Dissolvido (OD) 

Segundo BAIRD (2008), o agente oxidante mais valoroso em águas naturais é o 

oxigênio dissolvido molecular, ou seja, O2. Resumidamente, após a reação de transferência de 

elétrons cada átomo de oxigênio é reduzido do numero de oxidação 0 para -2, formando H2O 

e OH
-
. 

O2 + 4H
+
 + 4e– → 2 H2O E° = 1,229 V 

 

O2 + 2H2O + 4e– → 4 OH
–
 E° = 0,401 V 

A temperatura influencia em diversas varáveis, sendo uma delas a solubilidade dos 

gases na água. Na verdade, a solubilidade do oxigênio, assim como todos os gases, depende 

da pressão e da temperatura. (FIORUCCI et al, 2005). 

O aumento da solubilidade de O2 é inversamente proporcional ao aumento da 

temperatura, por exemplo, a quantidade de oxigênio dissolvido a 0
o
C é de 14,7 ppm enquanto 

a quantidade que se dissolve a 35
o
C é de 7,0 ppm (BARDI et al, 2008). Isso pode ser 

observado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Influência da temperatura na solubilidade do oxigênio em água 

(Fonte: FIORUCCI et al,2005) 
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A solubilidade também é característica do caráter polar ou apolar de uma substância, 

pois é a polaridade dessas substâncias que determinam se serão mais ou menos solúveis. 

Desse modo, assim como para moléculas de gases apolares, o oxigênio interage fracamente 

com a água devido ao seu caráter polar. Assim, a presença do O2 na água se deve à sua 

dissolução do ar atmosférico para a água (FIORUCCI et al, 2005).  

 

O2(g) ⇌ O2(aq) 

cuja constante de equilíbrio apropriada é a constante da Lei de Henry, KH. Para o 

processo de dissolução do O2, KH é definida como: 

KH = [O2(aq)]/pO2 (4) onde pO2 é a pressão parcial do oxigênio atmosférico.  

Além disso, concentrações de OD também devem ser relacionadas com a 

porcentagem de saturação, que também é função da salinidade do corpo d’água. (VIEIRA, 

2009). 

Outra fonte de oxigênio é a fotossíntese dos organismos aquáticos (VIEIRA, 2009). 

A fotossíntese é equilibrada pela respiração e a quantidade de oxigênio acumulada na 

atmosfera. A atmosfera com cerca de 21% de oxigênio funciona como uma reserva desse gás. 

Isso significa que impedindo a dissolução do ar atmosférico para a água, diminui-se a 

atividade aeróbica local.  

O oxigênio dissolvido é de extrema relevância para preservação da vida aquática, 

pois alterações, mesmo que mínimas, podem causar desequilíbrio para as populações que 

dependem desta variável. O oxigênio dissolvido é uma variável extremamente representativa 

da qualidade da água, podendo indicar a ocorrência do desequilíbrio entre os processos de 

produção primária e remineralização.  

 

2.4.3. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) consiste num parâmetro adimensional indicador de 

acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Ele é obtido através do cálculo 

pelo logaritmo decimal negativo da concentração dos íons hidrogênio (H+).  
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H2O  ⇌ H
+
 + OH

- 

Concentrações de H
+ 

e OH
-
 nunca são iguais, e essas concentrações são influenciadas 

pela presença de sais, ácidos e bases no meio.  

Nesse contexto, quantificar o pH de ambientes aquáticos é de suma importância mais 

ao mesmo tempo complexo, devido a ser relevante a analise de outros valores capazes de 

alterá-lo. Por exemplo, a concentração de íons H
+
 podem se originar da dissociação do ácido 

carbônico levando a baixos valores de pH. 

H2CO3 ⇌ 2H
+
 + CO3 

2- 

Já reações de íons carbonato e bicarbonato com a molécula da água elevam os 

valores de pH para a faixa alcalina (PEDROZO et al., 2010). Desse modo, em águas 

carbonatadas, o pH é orientado pela relação entre o gás carbônico CO2  e carbonatos CO3
-. 

Na 

verdade a relação entre os íons H
+ 

resultantes da dissociação do H2CO3 e os íons OH
-
, 

provenientes da hidrólise dos bicarbonatos HCO3
-
, produzem o efeito tampão da mistura 

carbonato-ácido carbônico, que dificulta a existência de altas flutuações do pH,  

permanecendo sempre em limites bem específicos.  

Ou seja, águas de ambientes alcalinos e na presença de gás carbônico, tem maior 

afinidade de se tamponarem, por formarem naturais reservas de acidez e de basicidade, pelo 

equilíbrio da relação ácido carbônico e carbonatos, resistindo às variações rápidas e maiores 

de pH, o que ocorre tipicamente em ambiente marinho que mantém uma faixa de variação de 

pH entre 8,0 e 8,2. A extrapolação dos valores limites tanto para cima quanto para baixo são 

prejudiciais a grande parte dos organismos aquáticos, especialmente peixes VIEIRA (2009). 

Acidificar corpos d’água continentais impossibilita a neutralização dos ácidos 

presentes no meio, assim os bicarbonatos e carbonatos serão totalmente consumidos durante o 

processo de acidificação. Consequentemente, os valores de alcalinidade tendem a reduzir 

durante a fase inicial do processo. Posteriormente, assim que estoque de bicarbonatos e 

carbonatos estiverem esgotadas, o pH passa a ser melhor indicador. (ESTEVES, 1998). 
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2.4.4. Salinidade 

A salinidade de um corpo d’água é mensurada pela à quantidade total de sais 

minerais dissolvidos neste.  

De acordo com o CONAMA, as águas podem ser classificadas quanto a salinidade 

do meio. 

 águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

 águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰;  

 águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 

Segundo BAIRD (2008), águas com a concentração de íons muito elevada são 

inadequadas para consumo. Naturalmente, a água salina é resultado do ciclo hidrográfico da 

água. A água evapora , em grande parte , se o clima é quente e seco,deixando para trás os sais 

dos ions que estavam presentes.  

 

2.4.5. Matéria Orgânica  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo define matéria orgânica como 

“todo o material de origem vegetal ou animal produzido no próprio ambiente aquático ou 

introduzido nele por meio de despejos ou carreamento, ou seja, pelo arraste por água de 

chuva”. 

Segundo CHESTER (1990), quantificar a matéria orgânica presente em águas, solos 

e sedimentos é de suma importância a fim de avaliar e interpretar o quadro no qual aquela 

quantidade foi inserida. A origem, natureza e destino final desta matéria indicam a nocividade 

ou a necessidade ao meio. Enquanto para solos e sedimentos a quantidade está relacionada aos 

processos geoquímicos desses ambientes geológicos, pois os sedimentos funcionam como 

registros geológicos, podendo armazenar, durante muito tempo, contaminantes. 

Resumidamente, a matéria orgânica é decomposta por seres como bactérias e fungos 

presentes nos ecossistemas aquáticos que a utilizam como fonte de alimento. Essa 

decomposição requer o consumo do oxigênio dissolvido na água. Além disso, esse processo 

se acelera com o aumento da temperatura. 
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Conforme CETESB (2016), ao se decompor a matéria orgânica disponibiliza 

nutrientes para o meio, e estes ficam à disposição de algas e vegetais superiores para que os 

mesmos possam crescer e se reproduzir. Porém a descarga descontrolada de matéria orgânica 

e de nutrientes através de esgotos domésticos, ou de fertilizantes carregados pela chuva, leva a 

um aumento de organismos decompositores, elevando assim o consumo de oxigênio e 

subsequente diminuição de sua concentração, causando condições de hipoxia (OD <2,0   

mg.L
-1

) e até mesmo de anoxia (OD=Zero), o que pode ocasionar migração de organismos 

bentônicos, gerando “zonas mortas” e até mesmo a mortandade de organismos aeróbicos  

(MACQUATTERS-GOLLOP et al.;ABUCHACRA et al., 2015) Outro efeito do excesso de 

matéria orgânica e nutrientes na coluna d’água é que a formação de uma camada espessa de 

algas microscópicas que vivem próximo à superfície, impedindo dessa forma a penetração de 

luz, desequilibrando o sistema de organismos fotossintetizantes que vivem em camadas mais 

profundas (MACHADO, 2004).  

A Figura 3 apresenta o resultado descontrolado no desenvolvimento de algas, devido 

ao aumento de nutrientes disponíveis presentes em uma descarga de matéria orgânica. Esses 

nutrientes estão disponibilizados para a produção primária após a decomposição deste 

material. 

 

Figura 3 – Aumento excessivo no número de algas devido a ao aumento de carga orgânica. 

(Fonte: Guia Ecologico https://guiaecologico.wordpress.com/tag/eutrofizacao/) 

https://guiaecologico.wordpress.com/tag/eutrofizacao/
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2.4.6. Fósforo e Nitrogênio  

De acordo com CETESB (2016), nitrogênio e fósforo são necessários à produção 

primária da biota, ou seja, reprodução de algas e vegetais superiores. Desse modo, são 

considerados nutrientes essenciais para a manutenção da vida aquática. 

A importância do fósforo se deve à sua participação em processos fundamentais do 

metabolismo dos seres vivos como armazenamento de energia e estruturação da membrana 

celular (ESTEVES, 1998).  

O fósforo existente em águas naturais encontra-se sobre a forma de fosfato, 

encontrado tanto na forma iônica quanto na complexada. Esse fosfato pode ter origem natural, 

ou seja, basicamente de rochas, ou pode ter origem artificial, de esgotos domésticos e 

industriais e material particulado de origem industrial contido na atmosfera (ESTEVES, 

1998). 

Como dito anteriormente, assim como o despejo de matéria orgânica contribui para a 

diminuição do oxigênio dissolvido, na maioria das águas continentais o fosfóro tem sido 

apontado como o principal responsável pela eutrofização artificial destes ecossistemas 

(ESTEVES, 1998). 

O nitrogênio também contribui para o metabolismo de ecossistemas aquáticos. A 

importância deste nutriente deve-se principalmente à sua participação na formação de 

proteínas, um dos componentes básicos da biomassa. Quando presente em baixas 

concentrações, o nitrogênio pode atuar, assim como o fósforo, como fator limitante na 

produção primária de ecossistemas aquáticos.  

O nitrogênio em ecossistemas aquáticos encontra-se sob as formas de nitrato (NO3
-
), 

nitrito (NO2
-
), amônia (NH3), íon amônio (NH4), óxido nitroso (N2O), nitrogênio molecular 

(N2), nitrogênio orgânico dissolvido (peptídeos, purinas, aminas, aminoácidos, etc.), 

nitrogênio orgânico particulado (bactérias, fitoplâncton, zooplâncton e detritos), etc. As 

principais fontes de nitrogênio para os sistemas aquáticos são a chuva, material orgânico e 

inorgânico e através dos processos de fixação deste elemento na interface oceano-atmosfera 

pelas bactérias nitrificantes. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 De acordo com o Instituto Baía de Guanabara (2016), essa baía costeira possui 

características estuarinas e sua bacia de drenagem descarrega em média, mais de 200 mil 

litros de água por segundo. Possui uma área de aproximadamente 400 km
2
 e contém cerca de 

3000000000 m
3
 de água (Figura 4). A Baía de Guanabara representa um modelo de ambiente 

costeiro misto, ou seja, ligação entre os sistemas marinho-continental, e que se encontra em 

acelerado processo de degradação, impulsionado pela combinação de fatores naturais e 

antrópicos (impactado pela alta área metropolitana do Rio de Janeiro) ( Kjerfve et al. 1997). 

 

 

Figura 4 – Mapa da Baía de Guanabara 

( Fonte: mapa retirado da ferramenta Google Maps) 

 O Instituto Guanabara (2016) também prevê que a tendência geológica da baía seria, 

a longo prazo, a de um completo entulhamento sedimentar, com a sobrevivência apenas de 

canais fluviais, que teriam sua desembocadura em um ponto próximo à atual entrada. Essas 

previsões são feitas pelas condições de equilíbrio instável do sistema. Além disso, a atuação 

antrópica vem acelerando esse processo de assoreamento. 
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A baía é um estuário cercado pelas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São 

Gonçalo, Niteroí e e muitas outras pequenas cidades.  

Segundo o IBGE (2005), o município de Niteroi está  localizado às margens do 

Atlântico e da Baia de Guanabara. No interior da baía a partir da fortaleza de Santa Cruz, está 

localizada a enseada de Jurujuba, área do presente estudo (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Mapa de Jurujuba, Niterói, RJ 

(Fonte: mapa retirado da ferramenta Google Maps) 

 

A região da enseada Jurujuba é uma região conhecida por sua comunidade pesqueira, 

Uma pesquisa elaborada por Soares (2005) determinou que 7,1% de pescadores está entre os 

residentes do local, o que corresponde a 12,9% de população economicamente ativa. 

De acordo com BAPTISTA NETO et al. (2005), os rios Cachoeira e Icaraí (Figura 

6), pequenos córregos ao longo do litoral desta enseada representam as principais fontes 

fluviais antropogênicas. Parte desses efluentes domésticos também é feito do despejo direto 

de uma favela localizada nesta área. Desse modo, essas fontes de esgoto, associadas a 
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granulometria dos sedimentos e a baixa hidrodinâmica da área, favorecem o acúmulo 

excessivo de matéria orgânica (AGUIAR, 2012). 

 

Figura 6 – Mapa apresentando os rios Cachoeira e Icaraí. 

(Fonte: ABUCHACRA et al, 2015, adaptado) 

Lembrando que teores de metais pesados são indicativos de poluição, BAPTISTA 

NETO et al. (2000) afirma, que teores destes elementos encontrados em sedimentos modernos 

da enseada Jurujuba mostraram concentrações similares às encontradas em estuários bem 

urbanizados e industrializados em todo o mundo.  

Além disso, um dos objetivos secundários dessa pesquisa é a avaliação da 

granulometria do sistema. MARINO (2011), em seu estudo, determinou que é de se esperar 

que em regiões abrigadas como Jurujuba e por suas condições hidrodinâmicas mais reduzidas 

possa ocorrer o acúmulo de sedimentos mais finos (argila e silte), proporcionando dessa 

forma o acúmulo de substâncias antropogênicas. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Desenho Amostral 

O presente estudo foi feito em duas datas referentes aos dois diferentes tipos de maré, 

quadratura e sizígia. Foram amostrados 16 pontos pré definidos da Enseada de Jurujuba como 

mostra a Figura 7. 

 

 

Figura 7 – A enseada Jurujuba e estações amostradas 
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As datas de amostragem estão apresentadas na Tabela 3:  

Tabela 3 – Datas de amostragem 

Maré Data 

Sizígia 02/08/2012 

Quadratura 09/08/2012 

 

4.2. Aquisição de dados de marés 

Os dados de marés foram obtidos através das tábuas de marés obtidas pela Diretoria 

de Hidrografia e navegação da Marinha Brasileira (DHN). As previsões usadas são para o 

Porto do Rio de Janeiro, Ilha Fiscal.  

4.3. Amostragem da coluna d’água  

Para a amostragem da coluna d’água foi utilizada uma garrafa do tipo Van Dorn de 

fechamento horizontal com capacidade de 1,5 l. A coluna d’água foi amostrada próximo à 

superfície, aproximadamente, 0,5 cm abaixo do topo, e próximo ao fundo (aproximadamente 

0,5 m antes do fundo). Foram retiradas alíquotas de água, as quais foram imediatamente 

resfriadas em isopor com gelo para posterior filtragem em laboratório para determinação de 

nutrientes, biomassa fitoplanctônica, feopigmentos e material em suspensão. As variáveis 

físico-químicas foram obtidas através de uma sonda multiparâmetros modelo YSI 556 e foram 

registrados temperatura, salinidade, pH e oxigênio dissolvido. 

4.4. Amostragem de sedimentos superficiais 

A coleta dos sedimentos de superfície de fundo foi feita com o auxílio de amostrador 

do tipo Van Veen em aço inox. As amostras foram acondicionadas em potes plásticos, 

devidamente identificados, e congeladas à -20
o
C, até o momento da análise em laboratório. 

4.5. Determinações Analíticas em Laboratório 

 Em laboratório foram realizadas filtrações a vácuo para obtenção de alíquotas 

para determinação de fosfato, nitrito e nitrogênio amoniacal dissolvidos, clorofila-a e feoftina-

a, e material em suspensão. A primeira filtração foi feita para a obtenção de alíquotas para 

determinação de nutrientes dissolvidos e material em suspensão, utilizando-se um volume 
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conhecido de amostra utilizando membranas de fibra de vidro  de marca Whatman GF/F, de 

porosidade 0,7 m, previamente lavadas com ácido clorídrico 10% (v/v) e rinsadas com água 

destilada, seguidas de calcinação em mufla por 3,5h à 450
O
C. Posteriormente, o filtrado foi 

acondicionado em frascos de polietileno de 250 mL previamente lavados com HCl 10% e 

água destilada e congelados à -20 
o
C até o momento da determinação de nutrientes. As 

membranas utilizadas foram acondicionadas em placas de Petri e congeladas à -20ºC. A 

segunda filtração foi feita para posterior análise de biomassa fitoplanctônica e feopigmentos 

também com um volume conhecido de amostra com membranas em acetato de celulose e 

porosidade de 0,45 µm. As membranas foram acondicionadas em tubos de ensaio com tampa 

e envolvidos em papel alumínio e congeladas à -20
o
C até o momento da determinação 

analítica (SRICKLAND & PARSONS, 1968). 

4.5.1. Material em suspensão 

As membranas de fibra de vidro utilizadas na filtração a vácuo foram secas em estufa 

à 60°C, e posteriormente pesadas em balança analítica após o resfriamento,  dessa forma, o 

material em suspensão foi determinado pro gravimetria (STRICKLAND & PARSONS, 

1968). 

 

4.5.2. Clorofila-a e Feoftina-a 

Em laboratório, às membranas de aceto de celulose foi adicionada solução de acetona 

90 % (v/v) e as amostras foram deixadas no escuro em refrigeração à 10
o
C por 24 hs.  

Após esse período as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante foi lido em 

espectrofotômetro digital em vários comprimentos de onda, conforme descrito em 

STRICKLAND & PARSONS (1968). 

 

 

4.5.3. Fósforo Inorgânico Dissolvido (PID) 

As amostras obtidas após a filtração com membranas de fibra de vidro, foram 

descongeladas e retirou-se uma alíquota para a determinação de PID pelo método manual em 

espectrofotômetro digital segundo metodologia descrita em GRASSHOFF et al. (1999).  
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4.5.4. Nitrito e Nitrogênio Amoniacal 

Assim como para o fósforo inorgânico dissolvido, as amostras obtidas após a 

filtração foram descongeladas e retirou-se uma alíquotas para a determinação de nitrito e 

nitrogênio amoniacal pelo método manual em espectrofotômetro digital segundo metodologia 

descrita em GRASSHOFF et al. (1999).  

 

4.6. Sedimentos 

As amostras de sedimentos foram liofilizadas a fim de eliminar a água contida no 

sedimento, para que estas passassem pelos métodos de análises subsequentes  

 

4.6.1. Fósforo no sedimento 

 

Para a obtenção do fósforo total, uma massa conhecida de sedimento seco (em torno 

de 0,500 g), pesada em balança analítica, foi calcinada à 550
o
C por 1h. Após a calcinação, a 

amostra foi deixada em agitação por 18 h em solução de  HCl 1N. A amostra foi então 

centrifugada e o sobrenadante foi diluído 10 vezes. Para a obtenção do fósforo inorgânico foi 

adotado o mesmo procedimento, excetuando-se a calcinação. A diferença entre a amostra 

calcinada (fósforo total) e a amostra não calcinada (fósforo inorgânico) fornece o valor de 

fósforo orgânico no sedimento. Todo o método está descrito em ASPILA et al. (1976). 

 

4.6.2. Matéria Orgânica e Carbonato de Cálcio no Sedimento 

A determinação de matéria orgânica sedimentar foi realizada por calcinação em 

mufla à 430
o
C por um período de 12 a 14 h (SCHUMACHER, 2002).  O método usado para a 

determinação de carbonato de cálcio (CaCO3) foi realizado através da eliminação deste 

utilizando solução de ácido clorídrico 10% (v/v) (SUGUIO, 1973). 

 

4.6.3. Granulometria do Sedimento 

 Após a eliminação de matéria orgânica e carbonato de cálcio das alíquotas de 

sedimentos as mesmas foram novamente liofilizadas e então processadas no granulômetro a 

laser Malvern 2000. Os resultados obtidos pela granulometria a laser foram processados com 
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o programa Gradistatic 8.0
®
, que calcula os parâmetros estatísticos do sedimento como 

diâmetro médio, grau de seleção, fornecendo a sua classificação textural. 

 

4.7. Análise Estatística 

 Para a realização das análises estatísticas foi utilizado o programa, Statistica 

7.0
®
. A análise de correlação não paramétrica de Spearman foi utilizada para avaliar a 

correlação entre as variáveis medidas, com grau de significância em p<0,0500, e o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado a fim de verificar a significância das diferenças 

entre os dados obtidos nas diferentes marés. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Coluna D’água 

Analisar a coluna d’água representa um dos mais importantes meios de avaliação e 

estudo de determinados ambientes que possam estar sujeitos a ações potencialmente 

poluidoras.  

A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam os valores médios das variáveis obtidas em 

campo e laboratório para as marés de quadratura e sizígia, respectivamente.  

Tabela 4 – Estatística das variáveis físico-químicas na coluna d`água, valores médios, 

mínimos, máximos e erro padrão em maré de quadratura 

Variáveis Média Mínimo Máximo EP 

Temperatura (
o
C) 23,15 22,72 23,91 0,07 

Salinidade 28,11 27,11 28,44 0,06 

pH 8,10 7,31 8,97 0,05 

OD (mg.L
-1

) 7,90 4,51 14,07 0,37 

Clorofila-a (µg.L
-1

) 2,15 0,00 21,95 0,78 

Feoftina-a (µg.L
-1

) 18,54 5,64 126,56 4,09 

MES (mg.L
-1

) 63,47 39,40 254,29 6,60 

N-NH4
+
 (µM) 2,35 0,95 6,37 0,23 

P-PO4 
3- 

(µM) 0,27 0,05 0,71 0,02 

C-NO2
-
 (µM) 3,22 0,62 8,46 0,28 

 

Tabela 5 – Estatística das variáveis físico-químicas na coluna d`água, valores médios, 

mínimos, máximos e erro padrão em maré de sizígia. 

Variáveis Média Mínimo Máximo EP 

Temperatura (
o
C) 23,10 22,33 23,79 0,06 

Salinidade 28,08 27,34 28,65 0,06 

pH 7,65 7,48 7,89 0,02 

OD (mg.L
-1

) 5,14 2,20 10,73 0,32 

Clorofila (µg.L
-1

) 5,70 0,59 32,04 1,41 
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Variáveis Média Mínimo Máximo EP 

Feoftina (µg.L
-1

) 5,00 0,06 43,65 1,72 

MES (mg.L
-1

) 36,07 24,22 77,00 2,26 

N-NH4
+
 (µM) 0,91 0,03 2,09 0,16 

P-PO4 
3- 

(µM) 0,63 0,22 1,09 0,04 

C-NO2
-
 (µM) 10,23 3,47 17,71 0,66 

A análise de correlação de Spearman foi aplicado para os dados de coluna d’água. Os 

valores destacados referem-se às correlações significativas (Tabelas 6 e 7). 

Tabela 6 – Correlações de Spearman (rs) estabelecidas entre as variáveis medidas na coluna 

d`água Jurujuba em maré de quadratura 

Variáveis T S pH OD Clor-a Feof-a MES  N-NH4
+ P-PO4

3- C-NO2
- 

T 1,00 -0,90 0,40 0,79 0,10 0,40 -0,19 -0,20 -0,06 -0,17 

S 
 

1,00 -0,34 -0,69 -0,11 -0,38 0,24 0,05 0,07 0,17 

pH 
  

1,00 0,60 0,04 0,13 -0,06 -0,49 -0,17 -0,27 

OD 
   

1,00 0,00 0,33 -0,21 -0,33 -0,28 -0,38 

Clor-a 
    

1,00 0,29 0,00 -0,02 -0,21 -0,21 

Feof-a 
     

1,00 0,17 0,13 -0,15 -0,26 

MES 
      

1,00 -0,05 0,29 0,23 

N-NH4
+ 

       
1,00 0,12 0,21 

P-PO4 
3- 

        
1,00 1,00 

C-NO
2- 

         
1,00 

 

Tabela 7 – Correlações de Spearman ( rs)  estabelecidas entre as variáveis medidas na coluna 

d`água Jurujuba em maré sizígia 

Variáveis T S pH OD Clor-a Feof-a MES  N-NH4
+ P-PO4

3- C-NO2
- 

T 1,00 -0,97 0,53 0,63 0,44 0,51 -0,30 -0,17 -0,09 -0,09 

S 
 

1,00 -0,49 -0,61 -0,44 -0,41 0,34 0,19 0,06 0,06 

pH 
  

1,00 0,92 0,57 0,66 -0,13 0,18 -0,40 -0,40 

OD 
   

1,00 0,49 0,61 -0,05 0,17 -0,19 -0,19 

Clor-a 
    

1,00 0,61 0,09 -0,03 -0,40 -0,40 

Feof-a 
     

1,00 0,23 0,04 -0,60 -0,60 

MES 
      

1,00 -0,21 0,28 0,28 

N-NH4
+ 

       
1,00 0,07 0,07 

P-PO4 
3- 

        
1,00 1,00 

C-NO
2- 

         
1,00 
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O teste de Mann-Whitney, para distribuição de dados não-paramétrico de duas 

amostras independentes foi usada para testar a significância das diferenças entre as variáveis 

obtidas em marés de quadratura e sizígia na coluna de água (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Teste Mann- Whitney aplicado as amostragens em ambas marés na coluna d`água 

Jurujuba (p) 

Variáveis p 

Temperatura 0,9893 

Salinidade 0,7883 

pH 0,0000 

OD 0,0000 

Clorofila 0,0099 

Feotina 0,0000 

MES 0,0000 

N-NH4
+
 0,0000 

P-PO4 
3-

 0,0000 

C-NO
2-

 0,0000 

 

Na campanha amostral realizada em maré de quadratura observaram-se temperaturas 

médias de 23,15±0,07°C e em maré de sizígia foram obtidas temperaturas médias de 

23,10±0,06°C. O teste de Mann-Whitney não revelou diferenças significativas de  

temperatura com a mudança das marés (p = 0,9893).  

A correlação significativa entre a temperatura e salinidade para ambas as marés (rs= 

-0,90, para quadratura; rs = -0,97, para sizígia) indica a influência das águas marinhas na 

enseada de Jurujuba, temperaturas mais baixas estão associadas a salinidades mais altas. 

De acordo com MACHADO (2011), “em ambientes estuarinos a variação horizontal 

da temperatura é menor em relação às águas oceânicas, e apresenta pouca estratificação 

vertical devido à baixa profundidade, pois a ação dos ventos acaba misturando as águas, 

tornando as mais homogêneas.” Isso pode explicar a baixa variação entre as marés. 
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Segundo PICKARD et al (1990), a salinidade indica a concentração média de sais 

dissolvidos na água, ou seja, representa a quantidade de carbonatos quando convertidos em 

óxidos, os brometos e iodetos substituídos por cloretos, e toda matéria orgânica 

completamente oxidada. 

Em maré de quadratura, a salinidade variou de 27,11 a 28,11 com maiores valores 

nas amostras de fundo. Em maré de sizígia, a salinidade oscilou de 27,34 até 28,65, também 

com valores maiores nas amostras de fundo e menores nas de superfície, sem que fosse 

caracterizada estratificação salina. 

A salinidade não se apresentou muito elevada para ambas marés, indicando a baixa 

influência das águas marinhas adjacentes durante o periodo de amostragem.  

Em maré de quadratura, o pH variou de 7,59 a 8,47 com menores valores nas 

amostras de fundo e maiores nas de superfície. Em maré de sizígia, o pH oscilou de 7,58 até 

7,89, também com valores menores nas amostras de fundo e maiores nas de superfície. Os 

valores de pH observados fogem da faixa esperada para ambientes marinhos, tipicamente 

entre 8,0 e 8,20, devido ao efeito tampão. Isso pode ser causado tanto pela influência de águas 

continentais quanto por descartes antropogênicos contendo excesso de matéria orgânica, o que 

pode levar tanto ao aumento de pH, através da intensificação da produção primária, quanto 

diminuir o mesmo, através da degradação da matéria orgânica. Os resultados do presente 

estudo mostraram uma tendência de ocorrência de valores mais baixos de pH em águas de 

fundo, o que poderia ser atribuído a processos de remineralização bentônica. 

 Observou-se também valores menores de pH para maré de sizígia sendo que as 

diferenças  entre as marés de quadratura e sizígia foram consideradas significativas (p = 

0,000).  

Elevadas concentrações de oxigênio dissolvido foram obtidas em ambas as 

campanhas amostrais, porém, observou-se que as concentrações de superficie em todos os 

pontos amostrais eram superiores às concentrações de fundo. Isso pode estar relacionado à 

predominância de produção primária na parte superior da coluna dágua.  

 

A correlação entre o oxigênio dissolvido e clorofila-a em maré sizígia (rs = 0,49) se 

mostrou significativa, porém, o mesmo não foi observado em maré quadratura (rs = 0,0). O 
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pH  também se correlacionou  significativamente com a salinidade (rs = -0,69 para maré 

quadratura ; rs = -0,61 para maré sizígia ), ou seja,  significa que conforme a salinidade 

aumenta, o pH diminui. Desse modo, no fundo da coluna, onde a salinidade é maior, o pH é 

menor, indicando que pode estar ocorrendo degradação da matéria orgânica. 

As diferenças das concentrações de OD entre marés de quadratura e sizígia foram 

significativas (p = 0,0000 ) 

 

Os resultados de temperatura, salinidade, pH e oxigênio dissolvido podem ser 

comparados com resultados de outros estudos realizados na própria enseada de Jurujuba, além 

de outras áreas costeiras da região sudeste do Brasil. (Tabela 9).   

Tabela 9 – Dados de variáveis físicas e químicas na coluna d’água da Enseada de Jurujuba e 

outras regiões costeiras do Brasil 

Localização 

T (
o
C) Salinidade pH OD(mg.L

-1
) 

Min- Max Min- Max Min- Max Min- Max 

Enseada de Jurujuba
 a
 22.5 - 26.2 - 7.9-8.8 0.9 - 8.3 

Enseada de Jurujuba 
b
 22.5 - 23.7 - 7.9 - 8.2 0.9 - 4.3 

Estuário de Cananéia (SP)
c
 19.1 - 20.6 15.3 - 31.4 7.3-7.9 - 

Estuário de Santos/S. Vicente 

(SP)
 c
 

25.6 - 26.8 8.9 -27.9 7.9 - 8.5 - 

a 
Aguiar et al ( 2013).

 

b
Abuchacra et al (2015). 

c 
Aguiar et al Livro (2013). 

Os valores de temperatura e pH do presente estudo não são muito diferentes quando 

comparados a outros sistemas costeiros. A grande diferença está nos dados de oxigênio 

dissolvido ao longo da coluna d’água, principalmente se compararmos com os estudos 

realizados na própria enseada de Jurujuba. A enseada Jurujuba possui regime de marés semi-

durno, e a coluna d’água é um compartimento bastante dinâmico (AGUIAR et al, 2013), o 

que pode justificar as diferenças significativas em relação aos estudos anteriores. Os 
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resultados mostrados na Tabela 9, atestam que a enseada Jurujuba é uma região que sujeita a 

hipóxia, devido aos valores de OD <2,0 mg.L
-1

. 

O teor de matéria orgânica e material em suspensão pode ser usado como indicador 

de poluição dos corpos d’água e de sedimento de uma dada região. A matéria orgânica tem 

participação como fonte de alimentação a microorganismos e animais pequenos. À medida 

que há um aumento da disponibilidade de matéria orgânica no meio, ocorre um desequilíbrio 

no consumo da mesma, pois os microrganismos se beneficiam quando há excesso de matéria 

orgânica e se desenvolvem de maneira mais acelerada que uma população de peixes por 

exemplo. Desse modo, aumenta-se também o consumo de oxigênio no ambiente, e a 

reposição pela interface ar-agua ou pela fotossíntese não é suficiente para manter a coluna 

d’água bem oxigenada. 

Em razão dessa possível relação entre taxas de OD e matéria orgânica, arrisca-se a 

ditar algumas premissas. Como dito anteriormente, a solubilidade do oxigênio na água 

depende muito da temperatura da mesma. Quanto menor a temperatura, maior será a 

solubilidade do gás. Como a enseada Jurujuba não apresenta valores baixos de temperatura, 

altos teores de OD na maré de quadratura podem estar associados à intensa produção 

primária, desse modo, esses teores deveriam estar acompanhados de teores altos de clorofila-a 

e nutrientes. 

Em ambas marés, observou-se concentrações bastante elevadas de material em 

suspensão. Em maré de quadratura, valores variaram entre 39,40 e 254,29 mg.L
-1

. Enquanto 

em marés sizígia valores variaram 24,22 e 77,00 mg.L
-1

. As concentrações de material em 

suspensão não se correlacionaram significativamente com nenhum dos parâmetros 

apresentados, mas apresentaram variação significativa entre as marés (p = 0,000). Essa 

diferença pode estar no volume de água maior em maré de sizígia, o que justificaria a variação 

menor quando comparada a maré de quadratura. 

A clorofila-a, estimativa da biomassa fitoplânctonica, foi elevada em algumas 

estações. As águas de superfície de estações J1, J4 , J7 , J8. J9 e J13 apresentaram as maiores 

concentrações de clorofila-a. 

Através da relação clorofila-a/feoftina-a pode-se determinar a predominância dos 

processos de produção ou degradação.:  
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   , há predominância dos processos de produção.  

 

            

          
  , há predominância dos processos de degradação. 

 

 

Em maré de quadratura, todos os pontos amostrais revelaram a predominância dos 

processos de degradação (clorofila-a/feoftina-a <1), enquanto que em sizígia, apenas as 

estações J1, J8, J9, J15 e J16 apresentaram predominância dos processos de produção 

primária (clorofila-a/feoftina-a >1). 

Valores muito elevados de clorofila-a  nas águas de superfície são indicadores de 

blooms fitoplanctônicos, característicos de eutrofização. 

Os níveis de fósforo inorgânico encontrados nas estações foram considerados baixos, 

pequenas concentrações foram observadas na maioria das estações, com médias de 

0,27±0,02 µM (quadratura) e 0,63±0,04 µM (sizígia), porém, apresentando diferença 

significativa entre as as marés (p=0,000), possivelmente vindo de material exógeno. 

A correlação entre fosfato e clorofila-a não foi significativa para maré de quadratura, 

porém em maré sizígia estão significativamente associados (rs= -0,40) A medida que 

decresce a concentração de fosfato, há um aumento na produção de clorofila-a, o que 

corrobora os valores maiores de clorofila-a obtidos em algumas estações em maré sizígia.  

Os níveis de nitrogênio amoniacal também foram considerados baixos. pequenas 

concentrações foram observadas na maioria das estações, com médias de 2,35±0,23 µM 

(quadratura) e 0,91±0,16 µM (sizígia).  Comparativamente, na maior parte dos pontos 

amostrais  as concentrações de N- NH4 
+
 são maiores nas águas de maior profundidade. De 

acordo com FIORUCCI (2005), as condições da camada superior são aeróbicas e, 

consequentemente, os elementos dessa camada existem em suas formas mais oxidadas: o 

carbono como CO2 ( gás carbônico), H2CO3 (ácido carbônico) ou HCO3
- 

(bicarbonato) o 

nitrogênio como NO2
-
 (nitrito). Perto do fundo, a taxa de OD está associada à mistura da 

coluna d’água com ventos e ondas e também a produção primária. Contudo, se a luz não 

chega bem o fundo e a região tem baixa hidrodinâmica ocorre queda na disponibilidade de 

oxigênio, Sob tais condições anaeróbicas, os elementos químicos existem em suas formas 
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mais reduzidas: como por exemplo, o nitrogênio como NH3 (amônia) e NH4
+
 

(amônio),corroborando os resultados de OD obtidos. 

 Como discutido anteriormente, nutrientes como o fósforo e o nitrogênio, são de 

suma importância para o biodegradabilidade da matéria orgânica e assim como para o 

crescimento e desenvolvimento de algas, atuando como causas diretas da eutrofização. O 

enriquecimento de nutrientes gera duas consequências graves em ecossistemas aquáticos: a 

estimulação do crescimento do fitoplâncton, e em casos extremos uma mudança na 

composição de espécies do fitoplâncton, diminuindo a diversidade a aumentando a 

abundância de espécies oportunistas e até mesmo prejudiciais; e em segundo lugar , aumento 

de turbidez e deposição de matéria orgânica (MCQUATTERS-GOLLOP et al., 2009). 

As variáveis clorofila-a, feoftina-a, material em suspensão, nitrogênio amoniacal, 

fosfato e nitrito podem ser comparados com outros estudos realizados na própria enseada de 

Jurujuba, e outras localidades costeiras (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Concentrações de clorofila-a, feoftina-a, material em suspensão, nitrogênio 

amoniacal, fosfato e nitrito da Enseada de Jurujuba e outras regiões costeiras do Brasil. 

Localização 

Clorofila-a 

(µg/l) 

Min-Max 

Feoftina-a 

(µg/l) 

Min-Max 

MES (mg/L) 

 

Min-Max 

N-NH4
+
 

(µM) 

Min-Max 

P-PO4
3-

 

(µM) 

Min-Max 

NO2 

 (µM) 

Min-Max 

 

Enseada de 

Jurujuba
 a
 

0,53 - 

40,58 
1,71 - 74,33 40,80 - 203 0,78 - 3,84 0,09 - 3,98 n.c 

Estuário de 

Cananéia (SP)
b
 

0,85 - 

36,53 
0,30 - 10,81 21,50 - 75,33 0,39 - 3,43 0,01 - 1,44 n.c 

Estuário de 

Santos/S.
b
 

Vicente (SP)
 b

 

0,48 - 1,78 1,76 - 13,47 22,73 - 56,67 0,64 - 2,62 0,01 - 1,31 n.c 

a 
Aguiar et al (2013).

 

b 
Aguiar et al Livro (2013). 
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O estuário de Cananéia é uma região de preservação ambiental, considerado um 

ambiente pristino em relação aos nutrientes da coluna de água, refletindo a ausência de 

atividades industriais (AGUIAR et al., 2013 
b
). Apresenta valores superiores de nutrientes e 

valores menores de material em suspensão em relação aos dados apresentados neste presente 

estudo.  

AGUIAR et al (2013
a
) também observaram baixos niveis de nutrientes na coluna 

d´água dentro da enseada de Jurujuba. Isso está associado a posição geográfica que Jurujuba 

se encontra dentro da Baía de Guanabara. Esta localização, prova –se ser uma  área de 

constante troca de água, o que ajuda a manter os baixos níveis de nutrientes na coluna de 

água. Os altos valores de clorofila-a indicam elevada produção  primária nesta área.   

5.2. Sedimento 

A análise de correlação de Spearman foi aplicado para os resultados obtidos nos 

sedimentos. Essas correlações pode ser observadas nas tabelas. Os resultados em destaque na 

Tabela 11 referem-se às correlações significativas. 

Tabela 11 – Resultados da correlação de Spearman para as variáveis medidas nos 

sedimentos. 

 
 CO3

2-
 MO  PI  Cascalho Areia Silte Argila 

CO3
2-

 1,00 0,92 0,07 0,10 -0,61 0,59 0,44 

MO 
 

1,00 -0,08 0,14 -0,66 0,64 0,60 

 PI 
  

1,00 0,16 -0,09 0,13 0,10 

 Cascalho 
   

1,00 0,06 -0,04 0,06 

Areia 
    

1,00 -1,00 -0,90 

Silte 
     

1,00 0,89 

Argila 
      

1,00 
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A Figura 8 apresenta a distribuição granulométrica dos sedimentos da enseada de 

Jurujuba. 

 

Figura 8 – Distribuição granulométrica dos sedimentos da enseada de Jurujuba. 

 

A Tabela 12 apresentada abaixo apresenta as classificações texturais obtidas para 

cada um dos pontos amostrais do estudo da Enseada de Jurujuba. 

Tabela 12 – Caracterização dos Sedimentos coletados para cada estação 

Estação 
Caracterização do 

sedimento 

J1 
Lama Arenosa Levemente 

Cascalhosa 

J2 Lama Arenosa 

J3 Areia Lamosa 

J4 
Lama Arenosa Levemente 

Cascalhosa 

J5 Areia Lamosa 

J6 
Lama Arenosa Levemente 

Cascalhosa 

J7 
Areia Lamosa Levemente 

Cascalhosa 

J8 Lama Arenosa 

J9 
Lama Arenosa Levemente 

Cascalhosa 

J10 Lama Arenosa 

J11 Lama Arenosa 
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Estação 
Caracterização do 

sedimento 

J1 

 

Lama Arenosa Levemente 

Cascalhosa 

J13 Lama Arenosa 

J14 Lama Arenosa 

J15 
Lama Arenosa Levemente 

Cascalhosa 

J16 Areia 

 

 

De maneira geral, o que se registrou sobre a granulometria feita com os 16 pontos 

amostrais do estudo, é que a maioria das amostras se encontra na faixa dos siltes, podendo 

ocorrer razoável parcelas de areia (em sua maioria acima dos 25%) em alguns pontos. O 

ponto amostral J16 foi o que apresentou maior porcentagem de areia em sua composição, o 

que é justificável por estar situado mais perto da costa da praia e situado numa região não 

abrigada. 

MARAGON (2008), em sua tese, enuncia que numa regressão marinha, na linha da 

praia, os sedimentos previamente depositados são acumulados devido a erosão do local, e 

quando o mar volta a invadir a planície costeira, novos sedimentos são depositados junto com 

os antigos. Além disso, a região estudada possui intensa navegação de porte expressivo, e 

desembocaduras de rios, tornando-a um ambiente com influência fluvial em menor proporção, 

e também marinha, o que os resultados de granulometria confirmam. Além disso, 

contaminantes liberados de fundos de granulometria fina (silte e argila) podem se solubilizar 

ou permanecer em suspensão, podendo assim ser causa da  contaminação e da mortandade de 

recursos pesqueiros. (BAPTISTA NETO et al, 2000) 

O fósforo inorgânico variou entre 1,58 e 16,20 µmol/g (Tabela 13), inferiores a 

valores obtidos por CARREIRA E WAGENER (1998) na porção interna da Baía de 

Guanabara (7,84 – 58,51 µmol/g) 

Tabela 13 – Concentrações de fósforo inorgânico obtidos na Enseada de Jurujuba 

 

PI(µmol/g) 

Média 11,71 

Mínimo 1,58 

Máximo 16,20 
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A Figura 9 apresenta as porcentagens de matéria orgânica encontras para cada 

estação estudada. 

 

 

Figura 9 – Gráfico das concentrações de matéria orgânica. 

Os valores obtidos de matéria orgânica se mostraram bastante elevados variando 

entre 2,05 e 12,39%, e em ambiente marinho limpo é em torno de 0,05%. Os pontos amostrais 

que possuem as taxas mais baixas são J3, que tem maior proximidade com a desembocadura 

do Rio Cachoeira; J5 e J16 que possuem em sua composição granulométrica maior parte 

arenosa. 

. Como observado através da granulometria, a enseada Jurujuba possui em sua 

distribuição granulométrica predominância de silte na maioria dos pontos amostrais. Valores 

mais elevados de matéria orgânica para aqueles pontos com a maior parte de fração fina são 

esperados devido às propriedades de partículas pequenas em reter compostos. A correlação 

obtida entre a concentração de matéria orgânica e a caracterização da partícula do sedimento 

foi extremamente significativa para as frações areia, silte e argila (rs = -0,66 para areia; rs = 

0,64 para silte; rs = 0,60 argila). Sendo inversamente correlacionada com a fração areia e 

diretamente proporcional com as frações silte e argila, o que confirma a retenção de matéria 

orgânica em partículas mais finas.  

Os teores de MO encontrados no presente estudo podem estar relacionados a uma 

combinação entre a produção de matéria orgânica e a descarga direta de efluentes domésticos 
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vindas dos rios Icaraí e Cachoeira, assim como por escoamento superficial urbano 

(BAPTISTA NETO et al., 2005). Porém, isso é apenas uma análise feita relacionando os 

dados de granulometria, e os teores de MO obidos. Não é possível afirmar com toda a certeza 

a origem da matéria orgânica, para isso seria necessário a realização de componentes 

específicos da matéria orgânica. 

Diante dessas elevadas quantidades de MO ao longo da Enseada de Jurujuba, espera-

se obter baixas concentrações de oxigênio detectadas no local visto que esta matéria não foi 

completamente degradada ao longo da coluna d’água.  

Como dito anteriormente, na Enseada de Jurujuba, existe um tráfego náutico 

relativamente intenso, principalmente associado às atividades pesqueiras, e às quatro marinas 

presentes na região, e derrames de óleo além do escoamento do esgoto das embarcações, 

graxa e betume elevam a poluição. 

Os resultados de matéria orgânica, carbonato de cálcio e fósforo inorgânico podem 

ser comparados com resultados de outros estudos realizados na própria enseada de Jurujuba, 

além de outras áreas costeiras da região sudeste do Brasil (Tabela 14).   

Tabela 14 – Concentrações de matéria orgânica, carbonato de cálcio fósforo 

inorgânico da Enseada de Jurujuba  

Localização %MO %CaCO3 PI(μmol.g-1) %Areia %Silte %Argila 

 
Min- Max Min- Max Min- Max Min- Max Min- Max Min- Max 

Enseada de 

Jurujuba
 a 4,84 - 28,78 9,25 - 18,35 1,61 - 15,80 6,40 - 92,90 6,80 - 89,60 0,30 -4,20 

    
Média : 22.18 Média : 74,94 Média : 2,89 

a 
Aguiar et al (2013).

 

 

Níveis de matéria orgânica nos sedimentos se mostraram extremamente elevados, 

assim como no presente estudo, refletindo uma entrada antrópica intensa, provavelmente, 

combinada com a produção autotrófica na Enseada de Jurujuba. 

Comparativamente, a granulometria não se apresentou muito diferente na pesquisa de 

AGUIAR ET AL (2013) e neste trabalho. A caracterização de maior parte silte e areia foi 

determinado em ambos trabalhos. 

Valores semelhantes afirmam que sedimentos demoram tempo muito maior para 

mudar significativamente sua composição, diferente da coluna d’água.  
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A Figura 10 apresenta as porcentagens de carbonato encontras para cada estação 

estudada. 

 

 

Figura 10 – Gráfico das concentrações de carbonato nas estações 

 

Teores mais baixos de carbonato de cálcio encontrados em determinados 

seguimentos, como J1, J2, J3 e J4 estão relacionados principalmente às desembocaduras de 

rios Cachoeira e Icaraí, que possuem alta carga de material terrígeno. Os teores mais baixos 

encontrados foram nas estações J5 e J16 que possuem em sua composição granulométrica 

maior parte arenosa bem como sua proximidade da costa e a menores profundidades.  Os 

dados de teor de carbonato, segundo a proposta de LARSSONEUR (1982), identificam o 

sedimento como litoclástico (CaCO3 < 20%). 

A quantidade total de carbonato de cálcio é função de parâmetros como eficiência 

dos organismos em extrair carbonato de cálcio da água do mar, a entrada de cálcio 

proveniente dos rios dos continentes, a reciclagem de cálcio e outros nutrientes, 

principalmente nitrogênio e fósforo no sistema de circulação dos oceanos e o crescimento de 

plâncton que depende de compostos orgânicos são produzidos por bactérias. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo revelaram que a enseada de Jurujuba é um ambiente 

dinâmico, apresentando grande variação biogeoquímica comparativamente a estudos 

anteriores nesta região. Isso pode ser observado principalmente em relação às concentrações 

de nutrientes e de oxigênio dissolvido. Além disso, as diferenças marcantes das variáveis 

estudadas mostraram a influência marcante das marés sobre a variação biogequímica da 

enseada. 

A predominância de sedimentos de granulometria fina faz com que esta enseada 

tenha grande capacidade de retenção de matéria orgânica e fósforo, e, portanto, é possível 

inferir que outras substâncias poluidoras também sejam retidas pelos sedimentos de Jurujuba. 

As consequências causadas pelo processo de eutrofização não são sentidas apenas 

localmente, mas podem interferir em toda a cadeia trófica em longo prazo, alterando 

principalmente o pesca local e dessa forma afetando a atividade econômica da área. 

Desse modo, faz-se necessário o monitoramento constante de suas águas e 

sedimentos, a fim de evitar consequências mais graves, bem como programas auxiliares que 

tenham como objetivo diminuir a influência antrópica, principalmente por aporte de esgoto. 

Uma vez que a Baía de Guanabara tem sido intensamente noticiada na mídia, no que concerne 

à degradação de suas águas, os resultados gerados no presente estudo podem auxiliar em 

monitoramentos futuros que visem a melhoria da qualidade de suas águas. 
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