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RESUMO 

 

 

As atividades humanas estão provocando alterações substanciais no ciclo do 

Nitrogênio. Tais alterações resultam no aumento das formas reativas, na distribuição das suas 
diversas formas nos sistemas aquáticos e na geração de gases de N, considerados importantes 

reguladores de processos químicos e físicos na atmosfera. Um desses gases gerados é o N2O, 
que além de ser um dos gases do efeito estufa, contribui para o consumo do O3 estratosférico. 
O presente estudo teve como objetivo avaliar os impactos provocados na distribuição das 

espécies de N dissolvidas, às cargas de N e às emissões de N2O, provenientes do despejo de 
águas residuais urbanas não tratadas nas águas fluviais da bacia hidrográfica do rio Paquequer  
(Teresópolis, RJ). O rio Paquequer nasce em uma Unidade de Conservação Ambiental, o  

PARNASO, no entanto, os impactos começam quando o rio deixa o parque e segue em 
direção ao perímetro urbano do município, onde recebe elevada carga de águas residuais 

urbanas. Posteriormente, atravessa áreas onde se desenvolvem atividades rurais, até desaguar 
no rio Preto. As coletas foram realizadas no mês de agosto (2010), período caracterizado pela 
estiagem, ao longo da bacia hidrográfica do rio Paquequer e de seus principais afluentes. 

Foram efetuados medidas in situ de pH, condutividade, temperatura, além das análises de 
NH4

+, NO2
-, NO3

-, NTD, concentração e fluxo de N2O. O NTD variou de 580 a 9996 µg N L-

1, valores estes encontrados respectivamente dentro da unidade de conservação e no perímetro 
urbano do município. Nos 4 pontos de amostragem localizados em áreas sujeitas a pouca 
influência direta das atividades humanas (3 na unidade de conservação), predominou o NOD 

em relação às formas inorgânicas de N, sendo que destas predominou o NO3
- em relação às 

demais. Nestes 4 pontos, os níveis de NH4
+ e NO2

- foram inferiores a 20 µg N L-1. Nos 

trechos mais poluídos da bacia do Paquequer predominaram o NH4
+ e o NOD. As emissões de 

N2O variaram de 0,7 a 201 μg N m-2 h-1 na calha principal do Paquequer e de 1.1 a 9.9 μg N 
m-2 h-1 nos 3 tributários investigados. Nos locais situados dentro dos limites do PARNASO e 

no córrego Príncipe, setores não, ou muito pouco, sujeitos à descarga de esgotos, as emissões 
variaram de 0,7 a 6,1 μg N m-2 h-1. As maiores emissões ocorreram dentro e no limite do 

perímetro urbano inferior, com valores na faixa de 68 a 201 μg N m-2 h-1. As concentrações de 
NH4

+ e N2O mostram correlação estatisticamente significativa (r2 = 0,73)‚ sugerindo que a 
produção desse óxido nas águas poluídas da bacia do Paquequer possa estar associada 

predominantemente ao processo de nitrificação, do qual surge como subproduto na etapa de 
oxidação do NH4

+. 

 

 

Palavras chave: Poluição hídrica. Bacia de drenagem. Nitrogênio. Óxido nitroso. 
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ABSTRACT 

 

 

Human activities are causing substantial changes in the nitrogen cycle. These changes 

result in an increase in reactive forms, the distribution of its various forms in aquatic systems 
and the generation of gases N, considered important regulators of chemical and physical 

processes in the atmosphere. A greenhouse gas generated is N2O, which besides being one of 
the greenhouse gas, contributes to the consumption of stratospheric O3. The present study was 
to evaluate the impacts caused in the distribution of species of dissolved N, N loads and 

emissions of N2O from the discharge of untreated urban wastewater of the  Paquequer basin 
(Teresópolis, RJ).  The river rises in a Paquequer Unit of Environmental Conservation, 
PARNASO, however, the impacts begin when the river leaves the park and goes toward the 

urban perimeter, where it receives high load of wastewater. Later, through areas where rural 
activities are developed, before flowing into the Preto river. Samples were collected in august 

(2010), a period characterized by drought, along the basin river Paquequer and its main 
tributaries. In situ measurements of pH, conductivity, temperature and the analysis of NH4

+, 
NO2

-, NO3
-, NTD, N2O concentration and flow were made in that region. The NTD ranged 

from 580 to 9996 µg N L-1, respectively these values are found within the conservation area 
and the urban perimeter. In the four sampling points located in areas subject to little direct 

influence of human activities (3 in the conservation unit) predominated in NOD compared to 
inorganic forms of N, and NO3

- these predominated over the others. In these four points, the 
levels of NO2

- and NH4
+ were less than 20 µg N L-1. In the most polluted parts of the 

Paquequer basin predominate NH4
+ and NOD. N2O emissions ranged from 0.7 to 201 µg N 

m-2 h-1 in the main channel of Paquequer and from 1.1 to 9.9 µg N m-2 h-1 in three tributaries 

investigated. In places within the boundaries of Parnassus and Principe stream , not sectors, or 
very little, subject to the discharge of sewage, emissions ranged from 0.7 to 6.1 g N m-2 h-1. 
The highest emissions occurred within and just outside the city limits lower, with values 

ranging from 68 to 201 µg N m-2 h-1. The concentrations of NH4
+ and N2O show a statistically 

significant correlation (r2 = 0.73), suggesting that the production of oxides in the polluted 

waters of the Paquequer basin may be predominantly associated with the process of 
nitrification, which arises as a byproduct in the oxidation step NH4

+. 

 

Keywords: Water pollution. Watershed. Nitrogen. Nitrous oxide.  
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 1 INTRODUÇÃO  

 

A principal via de acesso de matéria dos ambientes continentais para os sistemas 

costeiros são as bacias de drenagens. Os rios são os principais componentes dessas bacias e 

são caracterizados por serem cursos naturais de água doce, com canais definidos. 

Representam um dos elos principais do ciclo hidrológico e biogeoquímico global, atuando no 

ambiente continental como agente transportador de água e matéria dissolvida e particulada, 

que têm como destino oceanos, mares, estuários, lagos ou rios, portanto, são fundamentais 

para o entendimento do fluxo de nutrientes. Especialmente em relação ao ciclo biogeoquímico 

do carbono (C) e nitrogênio (N), atuam também como fontes de gases para a atmosfera 

(SEITZINGER et al., 2000; RICHEY et al., 2002).  

Devido ao crescimento populacional e a conseqüente necessidade de produção de 

alimento e energia, sobretudo nos países desenvolvidos, os rios têm se tornado cada vez mais 

poluídos provenientes das descargas do meio urbano, das indústrias e do uso da terra para 

atividades diversas, como agricultura, pecuária e mineração. Nesses países, embora as leis 

ambientais existam, com freqüência não são respeitadas e os efeitos negativos decorrentes 

disso são muitos nas esferas da saúde pública, do meio ambiente e da economia local ou 

regional (HELEMER; HESPANHOL, 1997). Os impactos provocados abrangem desde a 

deterioração da qualidade de corpos hídricos, com prejuízos à flora e à fauna aquática, além 

de inviabilizar o uso da água para abastecimento público ou tornar difícil e oneroso seu 

tratamento (TUNDISI, 2006). Segundo esse autor, dentre os principais desafios do século 

XXI, referentes à crise da água e todos os problemas por ela gerados, pode-se destacar a 

escassez e a disponibilidade de água; a deterioração de sua qualidade; a falta de percepção de 

gerentes e do público em geral sobre a gravidade da crise; a fragmentação e dispersão do 

gerenciamento dos recursos hídricos. Além disso, as atividades humanas ocasionam 



14 

 

 

 

profundos impactos nos ciclos biogeoquímicos globais do carbono, nitrogênio e fósforo. 

Nesse contexto, tais atividades provocadas pela ação do homem têm provocado um 

aumento contínuo na abundância das formas reativas de N, resultando em alterações 

substanciais no ciclo biogeoquímico desse elemento, na distribuição das suas diversas formas 

nos sistemas aquáticos e na geração de gases de N considerados importantes reguladores de 

processos químicos e físicos na atmosfera (SCOTT et al., 2007; GALLOWAY et al., 2008). 

Estudos sobre balanço de N em larga escala mostraram que uma média de cerca de 20 - 25 % 

do N adicionado à biosfera é exportada a partir de rios para os oceanos ou para o interior das 

bacias (YAN et al., 2010). Nos ambientes aquáticos em geral, as principais formas reativas de 

N são: 1) os íons nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-) e nitrogênio amoniacal (NH3 + NH4
+), 

constituintes do grupo do nitrogênio inorgânico dissolvido (NID); 2) outras várias substâncias 

ou grupos de substâncias que compõem o grupo do nitrogênio orgânico dissolvido (NOD), 

tais como uréia, aminoácidos, proteínas e substâncias húmicas; e 3) o nitrogênio orgânico 

particulado (NOP), constituído por microorganismos vivos e mortos (e.g., bactérias e algas), e 

fragmentos de organismos maiores. Nesses ambientes aquáticos encontram-se também gases 

de N dissolvidos em equilíbrio com a atmosfera, como o nitrogênio diatômico (N2), o óxido 

nitroso (N2O) e a amônia (NH3) (DRISCOLL et al., 2003).  

Além dos impactos negativos provocados diretamente aos rios provenientes dos 

elevados aportes de N, estima-se que, entre os anos de 1860 e 2050, a geração de N reativo 

por fontes antrópicas deva aumentar de de ca. 260 Tg N ano-1 para 490 Tg N ano-1, isto é, 

um aumento de 90% (GALLOWAY et al., 2004). Outra preocupação associada à elevada 

abundância de N nesses sistemas aquáticos, está na intensificação nos processos de produção 

e a consequente emissão de N2O para atmosfera (KROEZE; SEITZINGER, 1998). O N2O 

possui papel importante na química e física da atmosfera, sendo um dos principais gases 

causadores do efeito estufa, possuindo um potencial de aquecimento na ordem de 300 vezes 

superior ao CO2 (IPCC, 2007), além de ser a principal fonte de NO na estratosfera, 

contribuindo de forma indireta para o consumo do ozônio estratosférico (O3). As maiores 

fontes antrópicas de N2O para a atmosfera são os solos agrícolas e ecossistemas aquáticos 

(SEITZINGER et al., 2000; IPCC, 2001; SYAKILA; KROEZE, 2011). Segundo Beaulieu et 

al. (2010), a emissão global de N2O de rios é 3 vezes superior àquela estimada pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC). Segundo Seitzinger et al. (2000), 
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globalmente, os sistemas aquáticos emitem cerca 5,9 Tg N-N2O ano-1 dos quais 1,1 Tg N-N2O 

ano-1 provêm diretamente dos rios e destes 95% estão relacionados às atividades antrópicas.  

Estudos relacionados às conseqüências das elevações deposicionais de N 

concentraram-se nas regiões temperadas (MATSON et al., 1999; MOSIER, 2002), onde as 

modificações do ciclo do N têm sido bem documentadas (HATANO et al., 2005). No Brasil 

são poucos os estudos (FILOSO et al., 2006; MARTINELLI et al., 2010; ANDRADE et al., 

2011) relacionados aos diversos impactos negativos provocados pelo elevado aporte de N aos 

ecossistemas fluviais, no entanto, nenhum até então abordou sobre emissões de N2O desses 

sistemas.  

Nesse contexto de contaminação ambiental e emissões de gases atmosféricos, o estudo 

de ecossistemas aquáticos impactados por atividades antrópicas torna-se de grande valia para 

o entendimento da dinâmica de emissões de N2O. Tendo como base a falta de infra-estrutura 

em determinados municípios do Rio de janeiro, o presente trabalho ajuda a compreender o 

aumento do aporte de N, interferindo diretamente no seu ciclo biogeoquímico, ao longo da 

bacia hidrográfica do rio Paquequer localizada no município de Teresópolis, em função de 

atividades antrópicas na região. Além disso, vale ressaltar que esse será o primeiro estudo 

sobre emissão de N2O, em sistemas fluviais, realizado no Brasil.  

                          

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a distribuição e a carga das espécies de 

N dissolvidas, e as emissões de N2O de sistemas fluviais ambientalmente impactados pelas 

atividades antropogênicas, tendo como estudo a bacia hidrográfica do rio Paquequer.  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

1. Determinar as concentrações de N total, N amoniacal, nitrato e nitrito (e calcular N 

orgânico) na bacia de drenagem do rio Paquequer, desde a sua cabeceira, no PARNASO, até a 

sua foz, no rio Preto e nos seus principais afluentes.  
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2. Determinar a carga dos compostos nitrogenados em áreas com pouco ou nenhuma 

influência antrópica e áreas com influências antrópicas na bacia do rio Paquequer.  

 

3. Determinar as concentrações de N2O dissolvido e as emissões de N2O na interface água-ar 

ao longo do curso principal do rio Paquequer e em seus principais tributários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 BASE TEÓRICA  

 

Os diversos processos que ocorrem na bacia de drenagem, tais como, intemperismo e 

lixiviação de solos e rochas, deposições atmosféricas, mineralização da matéria orgânica, 

dentre outros, determinam a química das águas dos rios e são fortemente influenciados pelo 

clima, geologia, tipo e uso do solo e cobertura vegetal das bacias (ANDRADE, 2008).  

Grande parte dos rios que atravessam as cidades brasileiras está sofrendo com a 

deterioração, devido ao fato de muitos não possuírem coleta e tratamento d e esgotos 

domésticos, sendo este descartado in natura nos rios, ou ainda, possuem estações de 

tratamento, no entanto não operam com a eficiência desejada. A Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) referente ao ano de 2008 revelou que pouco mais da me tade dos 

municípios brasileiros (55,2%) tinham serviço de esgotamento sanitário por rede coletora, que 

é o sistema apropriado (PNSB, 2008). Entretanto, apenas 28,5% dos municípios brasileiros 

fizeram tratamento de seu esgoto, o que impacta negativamente na qualidade dos recursos 

hídricos (PNSB, 2008).  

Essa deterioração dos ecossistemas aquáticos continentais tornou-se uma preocupação 

mundial e tem levado pesquisadores a buscar soluções de controle e preservação desses 

ecossistemas. Atualmente os ecossistemas aquáticos continentais estão sujeitos aos mais 

diversos impactos resultantes de atividades antrópicas, tais como, a construção de 

reservatórios para os mais devidos fins, atividades de recreação, turismo, navegação, 

irrigação, agronegócio, pesca e despejo de efluentes (TUNDISI, 2006).  

As fontes de poluição das águas superficiais são classificadas em dois tipos, difusas ou 

pontuais (Figura 1). Segundo von Sperling (1996), na poluição difusa os poluentes adentram 

no corpo d’água distribuídos ao longo da sua extensão, como é o caso da poluição por 

fertilizantes ocorridas ao longo de uma bacia de captação em regiões onde a agricultura é 
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intensiva. Os principais problemas nesse tipo de poluição em países tropicais e subtropicais 

em desenvolvimento são causados pelo desmatamento, pela erosão de terras agrícolas e 

conversão de terras desmatadas à agricultura. Essa última acarreta mudanças na composição 

química do solo, que podem levar à perda significativa de substâncias estocadas, como a 

nitrificação de nitrogênio orgânico do solo, com consequente liberação de nitrato para as 

águas subterrâneas (MANSOR, 2005). Já a poluição pontual é aquela na qual os poluentes 

atingem o corpo d’água de forma concentrada no espaço (von SPERLING, 1996), provocando 

alterações imediatas no ambiente aquático. Um exemplo é o da descarga em um rio de um 

emissário transportando os esgotos de uma comunidade.  

 

 

Figura 1: Poluição pontual e poluição difusa (von SPERLING, 1996). 

 

Uma outra forma de contaminação pontual dos corpos hídricos se dá pelo chorume. O 

chorume é um líquido de coloração escura e de odor desagradável, proveniente do processo de 

degradação de resíduos depositados em aterros sanitários e/ou lixões (TCHOBANOGLOUS 

et al., 1994). É constituído basicamente por material orgânico dissolvido, macrocomponentes 

inorgânicos como, por exemplo, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, e metais pesados 

traços como cádmio, zinco, chumbo (SCHUELER, 2005).  

As atividades humanas tais como as práticas agrícolas e os vários processos associados 

à urbanização e industrialização, estão modificando intensamente os ciclos biogeoquímicos 

em nível regional e global, tais mudanças tem se manifestado principalmente nos ciclos do C 

e N (SCHLESINGER, 1997). 
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2.1 CICLO BIOGEOQUÍMICO DO NITROGÊNIO  

 

O N é considerado um elemento versátil devido tanto à sua variação nos estados de 

oxidação, -3 (NH3) a +5 (NO3
-) (SCHLESINGER, 1997), quanto à variação nas suas formas, 

ora orgânicas, ora inorgânicas. O movimento das suas diferentes formas entre a atmosfera, 

biosfera e geosfera é denominado ciclo do nitrogênio, considerado um dos ciclos mais 

importantes nos ecossistemas terrestres, uma vez que uma variedade de seres vivos capitaliza 

o potencial das transformações de N entre esses estados de oxidação e usam a energia liberada 

pelas mudanças no potencial redox para manter seus processos de vida (SCHLESINGER, 

1997).  

A principal fonte desse elemento é a atmosfera (representa 78% de sua composição) 

onde se encontra sob a forma de gás, N2, espécie menos reativa (SCHLESINGER, 1997). 

Estima-se que existam 3,9 – 4,0 x 109 Tg N na atmosfera. O tempo de residência médio de 

uma molécula desse gás na atmosfera é de 10 milhões de anos (EPA, 2010). Suas fontes 

podem estar associadas à origem natural (constituintes de prote ínas e vários outros compostos 

biológicos) e à origem antrópica (despejos domésticos e industriais, excrementos de animais e 

fertilizantes) (von SPERLING, 1996). Apesar de extremamente abundante na atmosfera o N é 

frequentemente o nutriente limitante do crescimento das plantas, uma vez que conseguem usá-

lo sob duas formas: o íon NH4
+ e o íon NO3

-, cuja existência não é tão abundante. Isso ocorre 

devido ao tipo de ligação química que mantém unidos os dois átomos de N na estrutura do N2, 

somente alguns tipos de organismos, principalmente bactérias, são capazes de “fixar” o N2 da 

atmosfera e torná- lo disponível para as plantas (MARTINELLI, 2007).  

O N é reciclado através da biosfera, atmosfera e geosfera por intermédio de cinco 

processos fundamentais, ilustrado na Figura 2: fixação de nitrogênio, absorção de nitrogênio 

(crescimento dos organismos), mineralização do nitrogênio (amonificação), nitrificação e 

desnitrificação (SCHLESINGER, 1997). Os microorganismos, em particular as bactérias, têm 

o papel mais importante nos processos de transformação no nitrogênio. As transformações do 

nitrogênio tendem a ser bem mais rápidas que os processos geológicos, pois são processos 

mediados por microorganismos e a velocidade é determinada pelos fatores ambientais que 

influenciam a atividade microbiana, tais como: temperatura, umidade e disponibilidade de 

recursos. 
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Figura 2: Ciclo do Nitrogênio (FBN: fixação biológica de N) (MARTINELLI, 2007). 

 

Fixação do N  

 

2N2 + 6 H2O  4 NH3 + 3O2 

 

É processo pelo qual o N2 é convertido em amônia (NH3), que pode ser feito por 

bactérias, dentre os quais se destacam as cianobactérias, bactérias autotróficas que adquirem 

C fazendo fotossíntese e as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em simbiose nas raízes 

das espécies vegetais pertencentes à família das leguminosas (SCHLESINGER, 1997; 

MARTINELLI, 2007).  

Durante o último século, os humanos passaram a ser uma fonte importante de 

nitrogênio fixado assim como um agente de combinação de todas as fontes naturais, através 

da queima de combustíveis fósseis, utilização de fertilizantes nitrogenados sintéticos e cultivo 

de leguminosas.  

A produção de amônia ou ácido nítrico, também contribui para tal processo, 

denominado fixação industrial de nitrogênio (MARTINS et al., 2003). As estimativas mais  
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recentes indicam que, por intermédio dessas atividades, os humanos mais que dobraram a 

quantidade de nitrogênio fixado que é “bombeado” para a biosfera.  

 

Absorção do N 

 

NH3  N-orgânico 

 

Depois que a amônia é produzida pelas bactérias fixadoras de N, ela é rapidamente 

incorporada na forma de proteína e outros compostos orgânicos nitrogenados, tanto pela 

planta hospedeira, como pela própria bactéria fixadora ou como por outros organismos do 

solo (SPRENT, 1987).  

As enzimas responsáveis pela conversão do NH3 em aminoácidos (N-orgânico) são a 

glutamina sintetase (GS) e glutamato sintase (GOGAT) (LIKENS, 1981).  

 

Mineralização do N 

  

N-orgânico  NH4
+ 

 

Nesse processo, o N-orgânico é convertido em N amoniacal.  

O N é o nutriente do solo requerido em maior quantidade pelas plantas, as quais o 

assimilam na forma inorgânica, como NH4
+, ou preferencialmente na forma de NO3

- 

(MARTINS et al., 2003). Durante a mineralização da matéria orgânica os microorganismos 

(bactérias e fungos) obtem energia através da oxidação dos compostos orgânicos a CO2. 

Durante esse processo, uma quantidade significativa de N, contida nesse organismo morto, é 

convertida em amônia (NH4
+). Uma vez nessa forma, o N ficará disponível para ser utilizado 

pelas plantas (HUTZINGER, 1982) 

 

Nitrificação  

 

NH4
+  NO2

-  NO3
- 
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O NO3
- é a principal fonte de N assimilado pelas plantas, com isso, parte da NH4

+ 

produzida no processo de decomposição é convertida (oxidada) nesse íon, por meio de 

bactérias quimioautotróficas, dentre as quais destacam-se as Nitrosomonas (bactérias 

oxidantes de NH4
+ a NO2

-) e as Nitrobacter (bactérias oxidantes de NO2
- a NO3

-). As reações 

ocorrem somente em presença de oxigênio, trata-se de um processo aeróbico (HUTZINGER, 

1982). Vale ressaltar que durante a oxidação do NH4
+ a NO2

-, o N2O surge como subproduto 

(HUTZINGER, 1982). As principais etapas da nitrificação são (HUTZINGER, 1982):  

 

NH4
+ 
 NH2OH  [HNO]  NO2

-  NO3
- 

 

       N2O 

 

Desnitrificação  

 

É o processo anaeróbico, onde algumas bactérias aeróbicas podem utilizar o NO3
- no 

lugar do oxigênio como aceptor de elétrons, reduzindo-o para N2 (HUTZINGER, 1982). 

 

NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2 

 

As reações desse processo estão relacionadas com a enzima Nitrogenorredutase e 

cofatores com ferro e molibdênio e são realizadas por bactérias dos gêneros Pseudomonas, 

Bacillus, Alcaligenes, dentre outras (HUTZINGER, 1982).  

 

2.2 CONSEQÜÊNCIAS AMBIENTAIS PROVENIENTES DAS ALTERAÇÕES NO 

CICLO DO N 

 

A principal alteração no ciclo do N pelo homem teve realmente início com a produção 

de fertilizantes pelo processo Haber-Bosch, o qual, de uma forma geral, equivale à 

transformação realizada pelas bactérias fixadoras de N, ou seja, a síntese de amônia a partir do 

N2, só que sob pressão e temperatura elevadas (MARTINELLI, 2007). Tal processo provocou 

um aumento na produtividade agrícola, de total importância para o crescimento da população 

mundial (SCHLESINGER, 1997).  
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A intensificação na agricultura, acelerada pelo excesso de fertilizantes, a queima de 

biomassa, a poluição emitida pelos veículos e pelas indústrias provocou um aumento na 

transferência anual de N para formas biologicamente disponíveis. Além disso, os humanos 

aumentaram significativamente a transferência dos gases traços nitrogenados da superfície 

para a atmosfera e para os sistemas aquáticos, uma vez que os processos de nitrificação e 

desnitrificação são intensificados (SCHLESINGER, 1997).  

Os resultados obtidos por Filoso et al. (2006) sugerem que a fixação biológica natural 

ainda é a principal fonte de N no Brasil, no entanto os aportes antrópicos já são praticamente 

equivalentes. Os corpos hídricos são enriquecidos por N através da lixiviação por conta do 

excesso de fertilizantes. O consumo de fertilizantes nitrogenados no Brasil aumentou cerca de 

30 vezes de 1960 – 2002, o que corresponde a um aumento de 0,07 para 1,5 Tg N ano–1 

(FILOSO et al., 2006).  

 O aumento da disponibilidade desse elemento ao meio ambiente trouxe conseqüências 

negativas Tal excesso de compostos nitrogenados na água utilizada para beber pode resultar 

em câncer nos humanos ou distúrbios respiratórios nas crianças (MARTINELLI, 2007). 

Quando se encontra na forma NO3
- está associado à doenças como metahemoglobinemia. 

Quando na forma NH3 livre é diretamente tóxico aos peixes, elemento indispensável para o 

crescimento dos microorganismos responsáveis pelo tratamento de esgotos (von SPERLING, 

1996). 

 Quando em elevadas concentrações em lagos e represas, as altas concentrações de N 

podem conduzir a um crescimento exagerado de plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto 

aderidas, processo conhecido como eutrofização. Este aumento da biomassa pode levar a uma 

diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte e consequente decomposição de 

muitos organismos, diminuindo a qualidade da água e eventualmente a alteração do 

ecossistema (von SPERLING, 1996).  

De acordo com as bases atuais da biogeoquímica, as alterações no ciclo do N 

provavelmente provocarão maiores impactos nos ecossistemas tropicais do que os já 

observados nas áreas temperadas (DOWNING et al., 1999). O enriquecimento de N nos rios, 

provenientes das atividades antrópicas, intensificará os processos de nitrificação e 

desnitrificação, que por sua vez aumentará a produção do óxido nitroso, contribuindo assim 

para aumento anual desse óxido na atmosfera (SCHLESINGER, 1997).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biomassa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decomposi%C3%A7%C3%A3o
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 Segundo a EPA (1997) os impactos das atividades humanas ao ciclo do N contribuem 

para o aumento das concentrações globais de N2O, um potente gás estufa, na atmosfera, assim 

como aumentaram as concentrações regionais de outros óxidos de N (incluindo o óxido 

nítrico, NO) que dirigem a formação do smog fotoquímico. 

 

2.3 ÓXIDO NITROSO (N2O)  

 

O N2O é a segunda forma de N mais abundante na atmosfera e possui um tempo de 

residência de cerca de 110 a 150 anos (BAIRD, 2002). A produção global desse gás é 

atribuída aos processos microbianos, e o total das emissões globais inclui uma ampla gama de 

fontes de sistemas terrestres e aquáticos, com ambos os componentes naturais e antrópicos. 

Quando sua origem são fontes naturais, destacam-se como principais as atividades 

microbiológicas na superfície dos solos e oceanos, quando são fontes antrópicas, destacam-se 

o uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura, a criação de animais para produção de 

alimentos, o desmatamento, a queima de biomassa e de combustíveis fósseis, (especialmente a 

partir de fontes móveis), processos industriais, tratamento de águas residuais (BAIRD, 2002; 

IPCC, 2007; EPA, 2010).  

Por meio das bactérias, o N2O é produzido pelos processos de nitrificação e 

desnitrificação, de acordo com a Figura 3, que são os processos-chave dentro do ciclo natural 

do N (EPA, 2010). A nitrificação, definida como a oxidação biológica do amônio (NH4
+) a 

nitrato (NO3
-), é conduzida predominantemente por bactérias quimioautotróficas que obtêm 

energia da oxidação do NH4
+ a NO2

- e do NO2
- a NO3

- para transformar dióxido de carbono 

(CO2) em matéria orgânica. O N2O é um subproduto da nitrificação na etapa de oxidação do 

NH4+ a NO2- (SCHLESINGER, 1997; FINLAYSON-PITTS; PITTS JR., 2000). A 

desnitrificação, principal processo de N2O em condições anóxicas, é realizada por bactérias 

heterotróficas anaeróbias facultativas, as quais dependem da disponibilidade de carbono 

orgânico e de nitrato. Enquanto que a nitrificação é o principal processo de produção do N2O 

em condições aeróbias (WRAGE et al., 2001). 
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Figura 3. Produção de N2O durante o ciclo biológico do N. (BAIRD, 2002).  

 

A preocupação com o aumento da produção de N2O está associada ao seu papel na 

atmosfera, uma vez que contribui significativamente para o aquecimento global, sendo um 

dos principais gases causadores do efeito estufa, possuindo um potencial de aquecimento na 

ordem de 300 vezes superior ao CO2 (SCHLESINGER, 1997; IPCC, 2007). Além disso, o 

N2O é estável na troposfera e, consequentemente, pode alcançar a estratosfera, onde o NO 

subproduto de sua decomposição fotoquímica contribui para a destruição da camada de 

ozônio (FINLAYSON-PITTS; PITTS JR., 2000).  

Desde 1970, a concentração de N2O aumentou a uma taxa de 0,2-0,3% ano–1, 

atingindo o nível atual de 324 ppb, conforme pode ser visto na Figura 4. Medidas de “ice 

core” (análises químicas realizadas em bolhas de ar presas em testemunhos de gelo) 

mostraram que os níveis atuais de sua concentração na atmosfera está aumentando em relação 

aos níveis na era pré- industrial, quando a concentração era cerca de 270 ppb (MACHIDA et 

al., 1995; IPCC, 2007). 
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Figura 4: Concentrações de N2O no período de 1970 – 2010  

Fonte: http://agage.eas.gatech.edu/images/Data_figures/gcmd_month/n2o_monS5.pdf 

 

O fluxo total de N2O para a atmosfera de todas as fontes foi estimado em 18,8 Tg N 

ano–1 (SOLOMON et al., 2007). O aumento nas emissões reflete, principalmente, as 

atividades humanas, especialmente a agricultura e a mudança no uso da terra associados.  

Estima-se que as fontes naturais contribuam com 64 % (12,1 Tg N ano–1) das entradas 

totais para a atmosfera. As maiores fontes naturais de emissões de N2O são solos 

(contribuindo 6,6 Tg N ano–1) e oceanos, rios e estuários (contribuindo 5,4 Tg N ano–1) (EPA, 

2010). No entanto, há alguma controvérsia quanto à fração das emissões associadas a rios e 

estuários, se essa deve ser considerada emissões de origem natural, uma vez que uma 

quantidade considerável de N entra nesses ecossistemas através da lixiviação, escoamento e 

descarga direta, ou seja, ações controladas pelo homem (EPA, 2010; KROEZE; 

SEITZINGER, 1998). Para Seitzinger et al. (2000) cerca de 5% das emissões tem origem 

natural, e os 95% restante, 1,05 Tg N ano–1, são consideradas antrópicas. são provenientes das 

ações antrópicas, destacando-se o uso de fertilizantes, mas também o aporte atmosférico e a 

descarga de esgotos.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica do rio Paquequer está situada em uma área originalmente de 

Mata Atlântica, no município de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, em 

uma área de 269 km2 e extensão de aproximadamente 30 km (SILVEIRA; RAMOS, 2007). 

No ano de 2010 foi registrada pelo Censo Demográfico (IBGE, 2010) uma população de 

163.746 habitantes no município, dos quais 89% compreendem a população residente urbana.  

O rio Paquequer tem sua nascente localizada em uma unidade de conservação federal, 

o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). O parque foi criado pelo Decreto- lei nº 

1.822, de 30 de novembro de 1939, com objetivos de: preservar os mananciais de Teresópolis 

e das encostas florestadas, conservar os solos, promover o desenvolvimento do turismo e para 

fins de pesquisa científica (RODRIGUES, 2006). Ainda dentro dessa unidade de conservação 

encontra-se o afluente da margem esquerda, o rio Beija-Flor. Após a junção desses dois rios, o 

Paquequer deixa o parque, é cruzado pela BR-116, segue em direção norte, iniciando a 

travessia da cidade de Teresópolis, onde recebe elevada carga de águas residuais urbanas. 

Posteriormente, ainda seguindo em direção norte, passa a atravessar áreas onde se 

desenvolvem atividades rurais, até desaguar no rio Preto, afluente do rio Piabanha, 

constituinte da bacia do rio Paraíba do Sul.  

Originalmente 100% da área de Teresópolis era coberta de Floresta Atlântica, 

atualmente resta apenas 32%, preservada em unidade de conservação de administração 

pública. Este que constitui o Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense que inclui 22 

unidades de conservação (OLIVEIRA, 2007). A mudança desse cenário se deve à 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, que induziu um crescimento urbano acentuado e 

inadequado, na cidade de Teresópolis, para as condições ambientais da bacia. Além dos 
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conhecidos problemas com situações de risco de erosão das encostas e de inundação na calha 

dos rios, a qualidade dos recursos hídricos é prejudicada pelo lançamento de esgotos in 

natura. De maneira geral, a infra-estrutura é bastante precária no município de Teresópolis, 

não há tratamento dos esgotos, quando se trata do esgoto doméstico que é lançado, sem 

tratamento, para os sistemas de águas pluviais (DA COSTA, 2005).  

Durante 25 anos a disposição final dos resíduos sólidos de Teresópolis foi realizada 

junto a uma pedreira desativada próxima ao Rio do Fisher, ocupando uma área superior a 

45.000 m2 de propriedade da Prefeitura Municipal de Teresópolis (PMT), denominada como 

Lixão da Prata (PMT, 2006). A obra de implantação do centro de tratamento foi solicitada, no 

final de 2007, para solucionar problemas existentes na área em que o lixo da cidade era 

depositado. O local apresentava uma grande massa de lixo desabando sobre a Mata Atlântica 

ealém do vazamento de chorume direto para o córrego Fisher. No ano de 2009 foi instalado 

no bairro Fisher, no mesmo local do antigo lixão, em uma área de 115.000 m2 no km 75,5 da 

Estrada Rio-Bahia, o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos. Este tem capacidade para 

receber cerca de 30 toneladas de lixo por dia produzido por Teresópolis e mais dez toneladas 

por dia de resíduos produzidos pelas cidades de São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e 

Carmo (PMT, 2009). De acordo com a prefeitura do município, o aterro sanitário é todo 

impermeabilizado, para evitar a contaminação do subsolo, e o lixo é coberto assim que chega 

ao aterro. Com relação ao resíduo líquido, o chorume, este é coletado e tratado, não havendo a 

necessidade de levá- lo para uma estação de tratamento de esgoto (PMT, 2009). 

 

3.1 CLIMA, RELEVO, GEOLOGIA E SOLO  

 

No que se refere ao clima, prevalece o mesotérmico brando, caracterizado por 

temperaturas amenas durante o ano com médias em torno de 18°C, sendo observado nos 

meses relativos ao verão temperaturas médias máximas de 27ºC e médias mínimas de 9ºC nos 

meses compreendidos no inverno (SCHUMM, 2003). A pluviosidade com médias anuais de 

1.500 mm (a jusante da bacia) a 2.500 mm (nas cabeceiras) e chuvas predominando na 

estação do verão (SCHUMM, 2003; SILEVEIRA; RAMOS, 2007).  

Fisiograficamente, Teresópolis é marcado por relevo montanhoso e escarpado e vales 

encaixados, tendo como seu ponto mais alto a Pedra do Sino, com 2263 metros de altitude, 

localizado no PARNASO (SCHUMM, 2003), apresentando extensas áreas recobertas por 
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vegetações que abrigam espécies endêmicas e raras do ecossistema da Mata Atlântica, sob 

domínio de Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-Montana e ambientes associados 

(campos de altitudes) (DA SILVA et al., 2007; DA COSTA, 2005).  

As unidades geológicas são basicamente constituídas por gnaisses e granitos 

(SCHUMM, 2003).  

 Os solos são predominantemente Latossolos Vermelho-Amarelos e Cambissolo e 

ocorrem ainda Gleissolos nos vales fluviais (UERJ/IBGE, 1999).  

 

3.2 HISTÓRICO DO USO DO SOLO  

 

Os primeiros registros indicam que a região foi habitada por índios e posteriormente 

por escravos fugidos, contudo a intensificação de ocupação no município aconteceu com a 

chegada da família real no Brasil (SCHUMM, 2003; SILVA, 2006). O solo que inicialmente 

foi desflorestado para a plantação de café foi transformando-se em pasto, visto a dificuldade 

de adaptação desta planta na região (SCHUMM, 2003).  

Em relação às classes de uso do solo urbano, nos anos 1972, 1996 e 2000, a categoria 

que mais cresceu as expensas da devastação da cobertura vegetal foi a área urbana em 

expansão desorganizada, ocupando uma área de 5,67 km2, anteriormente recobertos por 

floresta e vegetações em diferentes níveis de regeneração (SCHUMM, 2003).  

Estudo sobre as formas de ocupação e uso do solo Ferreira et al. (1998), demonstram 

que no período de 1950 a 1990 predominou em área as atividades agropecuárias.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 COLETA E TRATAMENTO DE AMOSTRAS  

 

Para caracterização da qualidade da água e quantificação das emissões de N2O na 

bacia do rio Paquequer foi realizada uma campanha de amostragem intensiva de 2 a 6 de 

agosto de 2010. Ao longo do rio Paquequer e em seus principais tributários foram 

selecionados 15 pontos de amostragem (Figura 5), cujas localizações encontram-se detalhadas 

na Tabela 1. A Figura 6 mostra os pontos localizados na calha principal do rio Paquequer e os 

pontos localizados nos afluentes. Em 5 desses pontos foram coletadas amostras em duplicata. 

As amostras coletadas foram filtradas, no mesmo dia da coleta, através de membranas de 

acetato de celulose de 0,22 μm de diâmetro de poro e imediatamente armazenadas (e 

congeladas) em freezer para posteriores análises nos laboratórios do Departamento de 

Geoquímica da Universidade Federal Fluminense.  
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Tabela 1: Altitudes e coordenadas geográficas dos pontos de amostragem 

distribuídos no canal principal do rio Paquequer e seus principais tributários 

Pontos 

amostrados 

Rio ou 

córrego 

Uso do solo local Altitude 

(m) 

Latitude Longitude 

PAQ01 Paquequer* PARNASO 1120 -22° 27' 18" -42°59' 38" 

PAQ02 Beija flor PARNASO 1180 -22°26'58.67" -42°59'21.31" 

PAQ03 Paquequer Limites do PARNASO 939 -22°26'53.13" -42°58'59.54" 

PAQ04 Paquequer Centro urbano 880 -22°24'23.08" -42°57'59.85" 

PAQ05 Paquequer Limites do centro urbano  877 -22°23'5.48" -42°58'38.23" 

PAQ06 Príncipe Pouca interferência 

antrópica 

863 -22°21'49.43" -42°58'59.90" 

PAQ07 Paquequer Jusante ao centro urbano 781 -22°21'58.32" -42°57'13.94" 

PAQ08 Fisher Aterro sanitário 763 -22°21'47.77" -42°57'3.18" 

PAQ09 Paquequer Ocupação urbana esparsa 751 -22°20'59.63" -42°56'25.18" 

PAQ10 Albuquerque Agropecuária 752 -22°21'7.27" -42°56'24.61" 

PAQ11 Paquequer Ocupação urbana esparsa 745 -22°20'12.09" -42°56'19.15" 

PAQ12 Boa Vista Agricultura 828 -22°19'50.11" -42°55'15.44" 

PAQ13 Paquequer Ocupação urbana esparsa 740 -22°18'19.33" -42°56'6.90" 

PAQ14 Santa Rita Agricultura 746 -22°17'56.63" -42°56'23.49" 

PAQ15 Paquequer Agricultura 723 -22°16'40.12" -42°55'38.70" 

Fontes: Medidas efetuadas in situ com GPS (Sistema de Posicionamento Global) e 

apuradas em imagens do Google Earth. *Altitude e coordenadas obtidas da carta 

topográfica 1:50.000 Teresópolis do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  
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Figure 5: A - Delimitação da bacia hidrográfica do rio Paquequer no município de Teresópolis; B - Bacia hidrográfica 

do rio Paquequer com os 15 pontos de amostragem  
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PAQ09 

PAQ15 PAQ13 

PAQ11 

Figura 6a: Pontos localizados na calha principal do rio Paquequer. 
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PAQ06 PAQ08 

PAQ10 

Figura 6b: Pontos localizados nos principais afluentes do rio Paquequer. 
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 Nos pontos de amostragem, os fluxos de N2O na interface ar-água foram medidos pelo 

método da câmara estática. Para tal, utilizou-se câmaras de PVC acopladas a flutuadores de 

isopor, com 25-30 cm de diâmetro e 10-15 cm de altura (Figura 7). Uma vez ajustada sobre a 

superfície da água, foram retiradas 4 amostras de ar de seu interior, por meio de seringas de 

polipropileno de 20 mL (Becton Dickinson), em intervalos de tempo iguais (em geral de 5 ou 

10 minutos). Em cada ponto foram utilizadas três câmaras e as coletas foram feitas 

simultaneamente (Figura 8). Sendo também coletada em cada um desses pontos uma amostra 

de ar atmosférico para o cálculo do fluxo de N2O. Para determinação da concentração de N2O 

no meio líquido, adotou-se a técnica do equilíbrio em headspace. Na estação de amostragem, 

um volume ligeiramente superior a 30 mL de amostra de água foi transferido diretamente para 

uma seringa de 60 mL. Em seguida, o volume de amostra de água foi reduzido a 30 mL e a 

seringa preenchida com igual volume de ar atmosférico. A seringa foi então imediatamente 

submetida a 200 agitações manuais, após este procedimento, o ar contido no headspace foi 

transferido para outra seringa (seca) de 60 mL através do acoplamento das torneiras de 3 vias 

das duas seringas (GUIMARÃES; DE MELLO, 2008; BROTTO et al., 2010). 

 

 

Figura 7: Câmara estática, com flutuador, utilizada para medidas de fluxo de N2O na 

interface líquido-atmosfera. (BROTTO et al., 2010). 
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 Figura 8: Disposição das câmaras para amostragem. 

 

Durante as amostragens foram realizadas medições in situ dos parâmetros físico-

químicos, como condutividade, pH, temperatura e salinidade por meio de um medidor 

multiparâmetros (modelo Hanna Instruments HI9828).  

 

4.2 ANÁLISES QUÍMICAS  

 

Os íons NH4
+ e NO3

- foram quantificados por cromatografia de íons Dionex. Para 

cátions foi utilizada o modelo ICS-1100, o eluente H2SO4 (11 mmol L-1), coluna IonPac 

CS12A e pré-coluna IonPac CG12A. Para ânions foi utilizado o modelo ICS-2100, o eluente 

de KOH (sistema de gradiente de concentração), Coluna IonPac AS20 e pré-coluna CG20, 

ambos os modelos com detectores condutimétricos.  

O NO2
- foi determinado em um espectrofotômetro Shimadzu UV-1800, pelo método 

colorimétrico, que consiste na formação do complexo de diazotação da sulfanilamida em meio 

ácido e na reação com o N-(1-Naftil), formando um corante cuja intensidade da cor é 

proporcional à concentração de NO2
- (GRASSHOFF et al., 1983).  

O N total dissolvido foi determinado em um analisador automático de N Shimadzu 

TOC-VCPH. Para garantir a precisão dos resultados obtidos, as concentrações de NTD foram 

determinadas pelo método de digestão com persulfato de potássio (K2S2O8), seguida da 

redução do NO3
- a NO2

- em, meio alcalino, pela passagem do extrato em coluna contendo 

cádmio (GRASSHOFF et al., 1983). 
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O nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) foi determinado pela diferença entre o N total 

dissolvido (NTD) e as formas inorgânicas dissolvidas (NID) (NO2
-, NO3

- e NH4
+). Os cálculos 

acima descritos estão representados abaixo:  

 

NTD = NID + NOD  

NOD = NTD – NID 

As amostras na forma gasosa foram analisadas em menos de 12 horas, utilizando um 

cromatógrafo a gás (modelo Shimadzu GC-17), equipado com um detector de captura de 

elétrons (Ni63), operado a 340ºC. O gás de arraste utilizado é uma mistura de argônio e 5% de 

metano (White Martins) e a coluna de separação utilizada é em aço inox empacotada com 

Porapak Q, operada a 60ºC (GOREAU, 1980).  

 

4.3 CÁLCULO DO FLUXO DE N2O  

 

O fluxo de N2O na interface água-atmosfera foi calculado através da seguinte equação 

(GUIMARÃES; DE MELLO, 2008):  

 

F = h[dC/dt]t=0, 

 

onde h é a altura da câmara, e [dC/dt]t=0 é a inclinação da curva de variação da 

concentração de N2O em função da variação do tempo no t = 0.  

O grau de saturação do N2O na água (ΔN2O; em %) é calculado através da seguinte 

equação (GUIMARÃES; DE MELLO, 2008): 

 
ΔN2O = [(cágua/ceq,ar) – 1] × 100 

 

4.4 CÁLCULO DE VAZÃO  

 

Os valores de vazão foram calculados a partir da injeção instantânea de uma massa 

conhecida de cloreto de sódio (NaCl) comercial nas águas do rio, cuja descarga se quer 

determinar.  A jusante do ponto de lançamento foram feitas medidas de condutividade da água 

do rio após a passagem da pluma do sal lançado, em intervalos de tempo de 5 segundos. Hind 
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et al. (1998) indicam a necessidade de uma distância mínima (L) entre os pontos de injeção de 

sal e de medida da condutividade seja suficiente para garantir a homogeneidade da solução. 

Essa distância depende da velocidade da água do rio, da turbulência do fluxo, da presença de 

obstáculos e do modo de injeção do sal e pode variar de metros a quilômetros. O cálculo da 

vazão por diluição de sal baseia-se na conservação da massa do soluto entre o ponto de 

injeção e o ponto de medição da condutividade elétrica (HINDI et al., 1998).  

No entanto, em alguns locais não foi possível a aplicação deste método. Neste caso, 

foi empregado, por QUEIROZ (2011), um modelo linear de estimativa das vazões, que 

utilizou os resultados obtidos das medidas de vazão e os relacionou às áreas drenadas na 

bacia. O cálculo das áreas foi feito através de um Sistema de Informação Geográfica (GIS). O 

software utilizado foi o ArcGIS 9.3, empregado com superposição de dados do relevo, da área 

da bacia e dos locais de coleta. É importante ressaltar que nesta estimativa considerou-se que 

as bacias relacionadas apresentam características morfológicas e hídricas semelhantes, 

permitindo assim, a projeção dos cálculos das vazões.  

 

4.5 ANÁLISE MULTIVARIADA (“CLUSTER ANALYSIS”) 

 

É uma técnica de agrupamento de dados, que consiste em reconhecer entre eles um 

grau de similaridade suficiente para reuni- los em um mesmo conjunto (VALENTIN, 2000). O 

Método da Variância Mínima, também chamado de Método de Wards, reúne um grupo a 

outro se esta reunião proporcionar o menor aumento da variância intragrupo. O método é 

altamente eficiente na formação dos grupos (VALENTIN, 2000). No presente estudo, foi 

utilizada a Análise de Agrupamentos por meio do programa Statistic 8.0, o método adotado 

foi o Método Wards e os parâmetros utilizados foram condutividade e concentração dos 

compostos nitrogenados inorgânicos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS PARA ANÁLISE DE NTD 

 

 As concentrações de NTD foram determinadas através de dois métodos, por coluna de 

Cd e o aparelho, e os resultados estão apresentados na Tabela 3. Foram utilizadas quatro 

amostras, sendo duas dessas amostras (PAQ01 e PAQ02) originárias do interior do 

PARNASO, e as outras duas (PAQ04 e PAQ08) originárias de locais co m alto índice de 

poluição. 

 

Tabela 2: Resultados das análises de NTD, em µg N L-1 obtidas pelos dois métodos de análise 

PONTOS TOC Coluna de Cd 

PAQ01 580 505 

PAQ02 655 601 

PAQ04 9996 9872 

PAQ08 8414 8387 

 

Os dois métodos analíticos, para a análise de NTD mostraram ótima correlação, r2 = 

0,99; n = 4; P < 0,01). Portanto, foi o utilizado os resultados obtidos pelo TOC devido à maior 

praticidade nesse método.  

 

5.2 QUALIDADE DE ÁGUA  

 

A qualidade da água pode ser representada através de diferentes parâmetros, que 

traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas (von SPERLING, 

1996) e estabelece índices de qualidade e enquadramento de uso. Para o enquadramento das 
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águas do rio Paquequer, os dados obtidos, Tabela 2, foram comparados com os valores 

preconizados para Classe 1, da Seção II (águas doces) do Capítulo III da resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) número 357 de 17/03/2005. Segundo essa 

resolução as águas de Classe 1 podem ser destinadas: “ao abastecimento para consumo 

humano, apos tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação 

de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; 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 pelicula e à proteção das comunidades aquáticas em Terras 

Indígenas.”. Tal legislação está baseada em normatizações estabelecidas nos países 

desenvolvidos e que em muitos casos possuem características soc ioculturais e econômicas 

completamente distintas das encontradas no Brasil.  

A análise da condutividade permite verificar a influência direta e indireta das 

atividades desenvolvidas nas bacias sobre os recursos hídricos (lagos, reservatórios, rios), 

como lançamentos de efluentes domésticos e industriais e atividades agropastoris, uma vez 

que esse parâmetro é proporcional à quantidade de sais presentes em uma solução. O menor 

valor de condutividade encontrado nas águas superficiais do rio Paquequer foi 6 μS cm-1 em 

um trecho do rio situado dentro dos limites do PARNASO (PAQ01). Os maiores valores 

encontrados foram de 161 e 171 μS cm-1, respectivamente no centro urbano de Teresópolis 

(PAQ04) e no ponto e no ponto que passa pelo aterro sanitário (PAQ08). Essa variação nos 

valores de condutividade, a partir da foz do rio Paquequer até os limites do perímetro urbano, 

pode estar relacionada, princalmente, ao aumento da descarga de esgoto ao longo do rio 

dentro do ambiente urbano. A alta condutividade encontrada no córrego Fisher (PAQ08) 

sugere que ás águas nesse local podem estar sendo contaminadas pelo chorume proveniente 

do aterro sanitário. Os resultados mostram uma diminuição na condutividade na calha 

principal a partir do ponto PAQ11, tal queda nos valores pode ser atribuída à diluição das 

águas provenientes dos afluentes do rio Paquequer, visto que eles apresentam baixa 

condutividade. Gonçalves (2008) observou comportamento semelhante para condutividade no 

rio Paquequer, encontrando valores na faixa de 7 a 105 μS cm-1, no período de estiagem, 

sendo os menores observados dentro do PARNASO, e os mais altos em trechos a jusante do 

perímetro urbano de Teresópolis.  

Em estudo realizado nas águas do rio Soberbo (cuja cabeceira é adjacente à do 

Paquequer, entretanto, inserido na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara), Panagoulias 



42 

 

 

(2000), encontrou comportamento semelhante ao rio Paquequer para a condutividade. Em seu 

estudo, observou diferenças significativas na condutividade do rio entre seu alto curso, 

situado no interior do PARNASO, e o baixo curso, com intensa atividade antrópica. A 

condutividade variou de 16 μS cm-1, alto curso, atingiu uma média de 27 no médio curso 

(trecho de ocupação do solo por habitação), até chegar ao baixo curso do rio, onde a média foi 

122 μS cm-1. Esta variação foi atribuída às atividades antrópicas, como o despejo de efluentes 

domésticos e industriais no baixo curso do rio Soberbo.  

Os valores de pH não mostraram nenhuma relação explícita que pudesse contribuir, 

através desse parâmetro, para a caracterização de setores poluídos e não poluídos. A 

temperatura da água variou de 13 a 20° C e pode ser explicada em função do local e hora de 

amostragem. 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece limites de 10 mg L–1 para o NO3
-, 1 mg 

L–1 para o NO2
- e 3,7 mg L–1 para nitrogênio amoniacal (NH4

+ + NH3) quando o pH ≤ 7,5. 

Esta resolução não estabelece limites para nitrogênio orgânico. Das espécies de N 

investigadas, o NH4
+ foi o único que apresentou valores nos pontos PAQ04, PAQ05 e 

PAQ08, que superaram o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para o 

nitrogênio amoniacal. 

 

5.3 DISTRIBUIÇÃO DOS COMPOSTOS NITROGENADOS DISSOLVIDOS  

 

A Figura 9 mostra as variações das diferentes formas de N, feitas em escala 

logarítmica, ao longo do rio Paquequer. 
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Figura 9: Distribuição dos compostos nitrogenados dissolvidos ao longo do canal principal 

do rio Paquequer coletados durante a campanha amostral de agosto de 2010.  

 

No que tange às espécies inorgânicas de N presentes na água, os resultados apontaram 

que o NH4
+ foi o íon predominante. Suas concentrações variaram em três ordens de grandeza 

(Tabela 2), sendo o maior valor observado no centro urbano de Teresópolis (PAQ04), seguido 

do ponto localizado no córrego Fisher, (PAQ08). As menores concentrações foram 

encontradas nos dois pontos dentro do PARNASO (PAQ01 e PAQ02) e no ponto localizado 

no limite entre o PARNASO e o setor urbano de Teresópolis  (PAQ03), todos na faixa de 3 a 7 

μg N L-1. Elevadas concentrações de NH4
+ em águas de rio é sugestivo de contaminação 

provocada por lançamento de esgotos domésticos sem tratamento prévio, uma vez que no 

esgoto doméstico bruto predomina as concentrações deste íon em relação às demais formas de 

N, estando relacionado à poluição recente, enquanto que NO2
- e NO3

- à poluição mais remota 

(von SPERLING, 1996). Portanto, a fonte principal desse íon neste ambiente está, 

evidentemente, ligada à descarga de tal esgoto, visto que o rio recebe uma carga grande de 

esgotos ao atravessar o centro urbano, principalmente.  

O íon NO2
- encontra-se normalmente presente no ambiente em concentrações traço, 

devido a sua rápida oxidação a NO3
- pelas bactérias nitrificantes (WRAGE et al., 2001). 

Geralmente, apresenta nesses ambientes, concentrações inferiores a 1 µg L-1 NO2-N e 

raramente superam 103 µg L-1 NO2-N. As menores concentrações desse íon na bacia do rio 

Paquequer foram observadas no canal principal, 1,4 e 1,96 µg N L-1, locais dentro do 
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perímetro do PARNASO (PAQ01 e PAQ02). Os valores mais elevados, 266 e 332 µg N L-1, 

foram encontrados em locais influenciados pelas atividades agrícolas (PAQ11 e PAQ13, 

respectivamente). A concentração elevada, 262 µg N L-1, no ponto PAQ09, médio curso do 

Paquequer, pode estar associada ao córrego Fisher, afluente que recebe o chorume do aterro 

sanitário de Teresópolis. As concentrações de NO2
- nos afluentes do rio Paquequer não 

apresentaram valores altos, sendo observado o menor valor, 0,98 µg N L-1, no rio Beija Flor 

(PAQ02), afluente dentro dos limites do PARNASO, enquanto que a maior concentração fo i 

encontrada no córrego Fisher (PAQ08), 177 µg N L-1, esse resultado alto sugere que o aterro 

sanitário pode estar influenciando nas concentrações desse íon nas águas do córrego Fisher. 



45 

 

 

Tabela 3: Físico-química e concentrações de compostos nitrogenados dissolvidos (µg N L-1) em águas fluviais da bacia do rio 

Paquequer na campanha de agosto de 2010  

Pontos de 

amostragem 

pH 

 

Temperatura 

(°C) 

Condutividade 

(µS cm-1) 

NH4
+ 

(µg N L-1) 

NO2
- 

(µg N L-1) 

NO3
- 

(µg N L-1) 

NTD 

(µg N L-1) 

NOD 

(µg N L-1) 

PAQ01 7,73 13,4 6 3,22 1,40 96,0 580 479 

PAQ02 7,37 13,0 11 4,34 0,98 122 655 528 

PAQ03 6,87 16,7 18 7,00 1,96 332 904 564 

PAQ04 6,93 19,9 161 6888 150 243 9996 2715 

PAQ05 6,97 19,6 131 4928 52 205 7406 2221 

PAQ06 6,65 16,7 18 20,0 1,40 104 720 594 

PAQ07 7,35 18,1 114 2842 189 487 4368 851 

PAQ08 7,34 18,3 171 5530 177 662 8414 2045 

PAQ09 6,78 17,9 134 445 262 645 6552 5199 

PAQ10 6,93 17,2 39 126 38,8 657 1456 634 

PAQ11 7,23 19,5 113 3122 266 726 6202 2088 

PAQ12 6,71 19,2 45 190 27,0 698 1946 1030 

PAQ13 6,84 18,2 99 232 332 1175 4760 3021 

PAQ14 6,80 16,9 23 48,3 3,64 180 729 497 

PAQ15 6,84 17,4 79 1033 236 1498 3752 985 

NTD: nitrogênio total dissolvido; NOD: nitrogênio orgânico dissolvido; NOD = NTD – NH4
+ - NO2

- - NO3
-. 
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As concentrações de NO3
- apresentaram valores mais elevados quando comparado às 

concentrações de NO2
-. O menor valor, 96,0 µg N L-1, foi observado dentro do PARNASO 

(PAQ01) e a maior concentração para esse íon foi observada no ponto mais próximo à foz do 

rio Paquequer (PAQ15), 1498 µg N L-1, local potencialmente sujeito à influência da 

agricultura. O uso excessivo de N, além da capacidade de fixação pelas plantas, parece ser a 

principal fonte de NO3
- tanto para a água superficial quanto para a água subterrânea em áreas 

agrícolas, principalmente nos locais onde a aplicação de fertilizantes com N ou esterco ocorre 

antes de picos de chuva (XAVIER, 2005). Observou-se um aumento acentuado na 

concentração de NO3
- no ponto PAQ03, tal aumento pode ser explicado pelo trecho 

encachoeirado, após a saída do PARNASO. Nos trechos encachoeirados a turbulência das 

águas pode ter provocado aeração e consequentemente a oxidação das espécies nitrogenadas a 

NO3
-. Dentre os afluentes, o córrego Boa Vista (PAQ12) foi o que apresentou valores mais 

altos para a concentração do NO3
- ,698 μg N L-1, que pode ser atribuído às atividades agrícola 

naquela região, seguido do córrego Fisher (PAQ08), 662 μg N L-1, afluente que passa pelo 

aterro sanitário e que pode ser outra importante fonte desse íon para o curso d’água. A partir 

do ponto PAQ05 observa-se um aumento na concentração desse íon ao longo da calha 

principal até a foz do rio, que pode ser atribuído à sua alta mobilidade, o que o torna mais 

difícil de ser assimilado, enquanto que o NH4
+ pode ser rapidamente removido da água por 

assimilação biológica, adsorção e oxidado pelo processo de nitrificação biológica, nesse 

último, passando pela fase intermediária de oxidação a NO2
- (PETERSON et al., 2001).  

Segundo Ludwig et al. (2009) o íon NO3
- é a forma dominante nos fluxos de N total, 

entretanto, quando os rios sofrem grande poluição orgânica, as formas reduzidas se tornam 

estáveis e a espécie NH4
+ se torna o íon mais abundante. Tal hipótese pode ser levantada com 

relação às águas do rio Paquequer em função da predominância de NH4
+ em função das 

elevadas cargas de esgoto doméstico.  

Seitzinger et al. (2005) estimaram, em escala global, que apenas 36% do NID é 

proveniente de fontes naturais biológicas (fixação de N2). Nesse caso, fontes difusas tais como 

o uso de fertilizantes nitrogenados, esterco animal e fixação  de N2 em áreas agrícolas, são 

consideradas as principais componentes antrópicas de NID. Em contrapartida aos autores 

citados, no rio Paquequer foi observado uma maior concentração de NID provenientes de 

fontes pontuais em relação às áreas agrícolas. Possivelmente, tal diferença pode ser explicada 



47 

 

 

pela existência de um pré-tratamento do efluente doméstico no estudo citado, o que não 

ocorre na área de estudo deste trabalho.  

O NTD variou de 580 a 1 x 104 µg N L-1, valores estes encontrados respectivamente 

no PARNASO (PAQ01) e no núcleo urbano de Teresópolis (PAQ04). A segunda maior 

concentração de NTD na bacia do Paquequer, 8,41 x 103 µg N L-1, ocorreu no córrego Fisher 

(PAQ08).  

Em relação às formas N nos rios a maioria dos estudos demonstra que estas são 

relacionadas ao status nutricional do ecossistema terrestre e variam entre as regiões 

temperadas e tropicais (ANDRADE, 2008). Geralmente, as concentrações de NID são 

maiores em bacias de drenagem nas regiões temperadas (devido principalmente às altas 

deposições de N), enquanto que as concentrações de NOD são maiores nos ecossistemas 

tropicais.  

O presente estudo apresenta características semelhantes àquelas encontradas em 

ecossistemas tropicais. Nos quatro pontos de amostragem localizados em áreas sujeitas a 

pouca influência direta das atividades humanas (três dos quais na unidade de conservação), 

houve predomínio do NOD em relação às formas inorgânicas de N, sendo que destas 

predominou o NO3
- em relação às demais. A área de preservação (PAQ01) apresentou a 

menor razão NID/NOD (0,21). Tal fenômeno ganha suporte no estudo realizado em florestas 

não poluídas por Godoy (2003), onde se desconhece o mecanismo de entrada de NOD em 

sistemas fluviais. O referido autor sugere que tal processo ocorra através da precipitação ou da 

produção biológica do solo. A maior razão NID/NOD (4,14) foi encontrada nos pontos 

referentes à área urbana (PAQ04). 

Como dito anteriormente, o esgoto é uma fonte muito importante de N para os rios, 

além da aplicação de fertilizantes e deposição atmosférica. Em particular, a carga de esgoto 

doméstico lançada diretamente aos rios e corpos d’água sem qualquer tratamento prévio, 

assume um papel muito importante nos países em desenvolvimento (MARTINELLI et al., 

2010). A importância relativa dessas fontes parece ser variável e depende das características 

particulares de cada bacia estudada.  

No entanto, em contrapartida a von Sperling (1996), que exemplifica a poluição por 

esgoto doméstico não tratado como fonte pontual, a bacia do rio Paquequer não se enquadra 

nesse tipo de fonte uma vez que o município de Teresópolis não possui uma estação de 
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tratamento de esgoto. Neste caso, o esgoto lançado diretamente nas águas do rio Paquequer 

pode ser considerado uma fonte difusa.  

A bacia do rio Paquequer combina todas as formas de poluição, pontual ou difusa, que 

tornam importante qualquer uma dessas fontes. Outro exemplo de bacia que se encontra 

inserida nessas condições é a bacia do rio Piracicaba, estudada por Martinelli et al. (1999). 

Eles observaram que a partir da parte central até a extremidade inferior da bacia há um 

aumento na densidade populacional, assim como o uso de fertilizantes nitrogenados utilizados 

no cultivo de cana-de-açúcar, tais áreas ocupam 50% da área da bacia. Foram observados 

também, aumentos nas concentrações de NID e COD, provenientes da entrada de matéria 

orgânica vinda do esgoto, oriundo de 5 municípios, lançada no rio. A média da concentração 

de NHx em áreas não poluídas foi praticamente igual a zero enquanto que nos pontos poluídos 

a média encontrada foi 565 μg N L–1.  

 

5.4 CARGA DOS COMPOSTOS NITROGENADOS DISSOLVIDOS  

 

  Para o tratamento dos dados empregou-se os valores de vazões estimados por Queiroz, 

(2011), uma vez que a relação entre as vazões medidas e as respectivas áreas de drenagem 

apresentou correlação maior que 99,9%. Desta forma foi possível extrapolar os dados das 

vazões para locais onde não foram efetuadas tais medidas.  

 A carga dos compostos nitrogenados transportados pelos rios foi calculada 

multiplicando-se a concentração do nutriente pela respectiva vazão Os resultados da vazão (foi 

utilizada para todos os pontos a vazão estimada) e a carga dos compostos nitrogenados estão 

apresentados na Tabela 4. A vazão variou entre 0,03 e 3 m3 s–1, seu comportamento na calha 

principal do rio Paquequer pode ser observado na Figura 10.  
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 Figura 10: Vazão na calha principal do rio Paquequer durante a campanha 

amostral de agosto de 2010 (Fonte: QUEIROZ, 2011). 

 

 A carga de NTD variou entre 62,6 e 40481 g N h-1, a Figura 11 mostra a descarga 

dos compostos nitrogenados dissolvidos na calha principal do rio Paquequer.  
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Tabela 4. Vazão e descarga de compostos nitrogenados dissolvidos no rio Paquequer e 

em seus principais tributários na campanha amostral de agosto de 2010 

Pontos de 

amostragem 

Vazão 

(m3 s-1) 

NH4
+ 

(g N h-1) 

NO2
- 

(g N h-1) 

NO3
- 

(g N h-1) 

NTD 

(g N h-1) 

 NOD 

(g N h-1) 

Rio Paquequer          

PAQ01 0,03 0,35 0,15 10,4 62,6  51,7 

PAQ03 0,11 2,77 0,78 131 358  223 

PAQ04 0,6 14878 325 525 21591  5864 

PAQ05 0,96 16996 180 706 25542  7660 

PAQ07 1,25 12748 846 2183 19593  3816 

PAQ09 1,47 2358 1389 3418 34697  27532 

PAQ11 1,76 19770 1684 4600 39274  13220 

PAQ13 2,07 1734 2476 8763 35506  22533 

PAQ15 3 11147 2548 16162 40481  10623 

Tributários      

PAQ02 0,06 0,94 0,21 26,4 142  114 

PAQ06 0,03 2,16 0,15 11,2 77,7  64,2 

PAQ08 0,16 3145 101 377 4786  1163 

PAQ10 0,24 109 33,5 568 1258  548 

PAQ12 0,1 68,5 9,73 251 701  371 

PAQ14 0,79 137 10,4 512 2074  1415 
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Figura 11: Carga dos compostos nitrogenados dissolvidos na calha principal do rio Paquequer e nos seus principais afluentes 

durante a campanha de agosto de 2010. 
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Os resultados demonstram que o transporte de N, tanto na forma inorgânica quanto na 

forma orgânica, foi maior nas áreas urbanas e rurais do município de Teresópolis.  

No que concerne à carga dos compostos nitrogenados inorgânicos, esses valores são 

relativamente baixos na área de conservação ambiental (PAQ01, PAQ02 e PAQ03) quando 

comparados aos valores de carga na área urbana (PAQ04 e PAQ05) do município de 

Teresópolis. Esses altos valores de NID nessas áreas podem ser explicados pela degradação 

da matéria orgânica pelas bactérias. Tal mecanismo pode converter o N orgânico em NHx 

(NH3, NH4
+) e posteriormente oxidado biologicamente a NO3

-, com formação de NO2
-como 

intermediário, , ocorrendo sob a presença apreciável de oxigênio dissolvido, que age no 

processo como o agente limitante (WRAGE et al., 2001). 

É importante ressaltar um aumento da carga de NOD do ponto PAQ07 para o ponto 

PAQ09, acompanhada do aumento da vazão. No entanto não se pode afirmar qual fenômeno 

ocorre entre esses dois pontos para provocar esse aumento elevado. A partir do PAQ11, 

observa-se a redução na carga de NOD em contrapartida, também é observado o aumento na 

carga de NH4
+, NO2

- e NO3
-. Esse comportamento está de acordo com o mecanismo de 

degradação da matéria orgânica citado por Wrage et al. (2001), no qual o nitrogênio orgânico 

é oxidado a NO3
- e tem como subproduto o NO2

-, e ganha suporte com a correlação positiva 

obtida pela matriz de correlação entre NOD e NO2
- (r = 0,68, n = 15, P < 0,05) 

Dentre as diversas fontes de N para os corpos d’água, grande importância vem sendo 

atribuída às de origem antrópica. Assumindo que a excreta humana de N possa ser de 13 g N 

dia-1 pessoa-1 (atribuída à urina e fezes) (MEYBECK, 1982), para uma população de 

aproximadamente 163.700 habitantes (população do município de Teresópolis) a carga de N 

gerada exclusivamente dessa fonte seria da ordem de quase 90000 g N h-1, o que 

poderia explicar o aumento da carga N observado. Muitas residências tanto no setor urbano 

quanto em área urbana eliminam seus esgotos diretamente no rio, portanto tal fato bastaria 

para explicar a elevação expressiva na carga de N transportada.  

 

 

5.5 CONCENTRAÇÕES E FLUXOS DE N2O 

 

Espacialmente, as concentrações de N2O dissolvido e os fluxos de N2O nas águas 

fluviais da bacia do rio Paquequer apresentaram considerável variação. A Tabela 5 apresenta 
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os resultados de concentração e fluxo para todos os pontos de amostragem. Cada valor 

representa a média aritmética para um total de medidas simultâneas  tanto para as 

concentrações de N2O dissolvido quanto para os fluxos de N2O na interface ar-água. Em 

ambos os casos foram utilizadas 3 câmaras estáticas, com exceção dos pontos PAQ02 e 

PAQ05 onde foram utilizadas 2 câmaras pois houve perda da amostra. A dificuldade de 

acesso impossibilitou as medidas de fluxos de N2O nos pontos de amostragem PAQ08, 

PAQ10, PAQ12 e PAQ13.  

 

Tabela 5. Concentração de N2O dissolvido nas águas fluviais da bacia do rio Paquequer e 

fluxo de N2O na interface ar-água na campanha de agosto de 2010 

Pontos de 

amostragem 

N2O 

(µg N L-1) 

n N2O 

(µg N m-2 h-1) 

n 

PAQ01 0,35 3 0,40 3 

PAQ02 0,34 2 1,13 2 

PAQ03 0,34 3 2,16 3 

PAQ04 4,73 3 141 3 

PAQ05 2,49 2 201 5 

PAQ06 0,32 3 1,38 3 

PAQ07 1,11 3 25,7 3 

PAQ08 3,15 3 n.d. n.d. 

PAQ09 2,44 3 58,4 3 

PAQ10 n.d. n.d. n.d. n.d. 

PAQ11 2,89 3 88,0 3 

PAQ12 0,50 3 n.d. n.d. 

PAQ13 1,52 3 n.d. n.d. 

PAQ14 1,61 3 7,71 3 

PAQ15 0,55 3 18,9 3 

n: número de medidas; n.d.: não determinado.  

As concentrações de N2O dissolvido variaram de 0,32 a 4,73 μg N L-1, valores que 

representam condições desde saturação (100%) até supersaturação (valor máximo 1850%) no 

que tange à condição de equilíbrio em relação à concentração de N2O na atmosfera (~325 

ppb). As maiores concentrações de N2O dissolvido foram encontradas dentro do perímetro 
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urbano, local caracterizado por receber elevada carga de esgotos domésticos, e no córrego 

Fisher (PAQ08), curso d’água que atua com corpo receptor do efluente do aterro sanitário de 

Teresópolis.  

As concentrações de N2O dissolvido e NH4
+ mostram correlação positiva e 

estatisticamente significativa (r2 = 0,72; n = 11; P < 0,01) (Figura 12)‚ sugerindo que a 

produção do N2O nas águas poluídas da bacia do Paquequer possa estar, pelo menos 

parcialmente, relacionada ao processo de nitrificação, da qual o N2O surge como subproduto 

na etapa de oxidação do NH4
+ a NO2

– (WRAGE et al., 2005). A hipótese de produção do N2O 

a partir do processo de nitrificação ganha suporte também pela correlação significativa e 

positiva entre N2O dissolvido e NH4
+ através da matriz de correlação (r = 0,85, n = 14, P < 

0,05). 

Essa correlação positiva não foi verificada na relação entre N2O dissolvido e NO2
- (R2 

= 0,20) e NO3
- (R2 = 5 x 10-6).  No Lago Taihu, no leste da China, Wang et al. (2009) 

encontraram forte correlação entre o grau de saturação de N2O, que no total variou de 161 a 

1579%, e as concentrações de NH4
+ em zonas eutrofizadas do lago, locais caracterizados pelo 

elevado aporte de N. 

 

 

Figura 12: Correlação entre as concentrações de N2O dissolvido e NH4
+ nas águas 

fluviais do rio Paquequer durante a campanha amostral de agosto de 2010. 

 

Embora, não se tenha efetuado medidas de oxigênio dissolvido (OD) nas águas 

fluviais da bacia do rio Paquequer durante esta campanha, os níveis de OD devem ter sido 

suficientes à sustentação do processo de nitrificação, hipótese sustentada pela significativa 
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relação entre as concentrações de NH4
+ e N2O dissolvido. No rio Adyar, um rio poluído de 42 

km de extensão no sudeste da Índia, Nirmal Rajkumar et al. (2008) verificaram concentrações 

de N2O dissolvido na faixa de 0,17 a 2,74 µg N L-1 e de NH4
+ de 8,75 x 103 a 6,02 x 104 µg N 

L-1, sendo 95-97% do NID constituído pelo NH4
+. Nesse ambiente, o N2O apresentou, em 

alguns locais, níveis de subsaturação, condição atribuída ao seu consumo por bactérias 

desnitrificantes, em virtude das condições de baixas concentrações de NO3-, NO2- e OD, 

concomitante às elevadas concentrações de metano (CH4) dissolvido. 

Os fluxos de N2O nas águas fluviais da bacia do rio Paquequer, Figura 13, variaram de 

0,40 a 201 µg N m-2 h-1. Além de grande variabilidade, os maiores fluxos de N2O se verificam 

ao longo do canal principal do rio Paquequer (0,40  - 201 μg N m-2 h-1) e os menores fluxos 

em seus tributários (1,1 - 9,9 μg m-2 h-1). Estes valores representam a evasão do gás dos 

cursos d’água exclusivamente pelo processo de difusão na interface ar-água.  

Vale ressaltar a diminuição acentuada nos fluxos de N2O entre os pontos PAQ05 e 

PAQ07. Tal diminuição pode estar relacionada à Cascada do Imbuí, trecho encachoeirado  

localizado no ponto PAQ05. Nos trechos encachoeirados, a turbulência das águas pode 

provocar, nos setores supersaturados em N2O, um aumento no processo de transferência do 

gás para a atmosfera. Este mecanismo de transferência não foi quantificado no presente 

trabalho. 
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Figura 13: Fluxos de N2O na bacia hidrográfica do rio Paquequer no período da 

campanha amostral em agosto de 2010. 

 

Para uma estimativa preliminar da carga de transferência de N2O das águas de todo o 

trecho poluído do canal principal do rio Paquequer (extenção ca. 30 km) para a atmosfera, 

adota-se o fluxo médio de N2O (95 μg N m-2 h-1; mediana = 88 μg N m-2 h-1) e uma largura 

média de 5 m para todo este trecho. Obtém-se, dessa forma, uma taxa de emissão de N2O da 

ordem de 3,4 x 102 g N dia-1, esse valor representa cerca de 0,03% da carga de NTD transferida 

para o rio Preto.  Entretanto, a taxa de emissão de N2O deve ser superior a essa, visto que nos 

trechos encachoeirados é esperado que a forte turbulência provocada pelas quedas d’água 

resulte, tratando-se de águas supersaturadas em N2O, em uma transferência mais rápida do gás 

para a atmosfera em relação ao processo de troca por difusão. Porém, esta forma de 

transferência não foi quantificada no presente estudo, mas deve ser avaliada e considerada no 

futuro. Nirmal Rajkumar et al. (2008) estimaram para toda a extensão do rio Adyar (42 km), 

na Índia, uma taxa de emissão de N2O de 1,5 x 106 g N ano-1 ou 4,2 x 103 g N dia-1. 

Dentro dos limites do PARNASO (pontos PAQ01, PAQ02 e PAQ03) e no córrego 

Príncipe (PAQ06), setores não ou muito poucos sujeitos à descarga de esgotos domésticos, os 

fluxos médios de N2O variaram de 0,40 a 2,16 μg N m-2 h-1. Esta faixa de emissão de N2O é 

relativamente próxima àquela reportada por Rodrigues e De Mello (2011), 1,7 - 4,6 μg N m-2 
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h-1, para a troca de N2O na interface solo-atmosfera, em altitudes semelhantes, em áreas com 

cobertura de Floresta Ombrófila Densa de Montana no PARNASO.  

Outra importante observação mostrada na Figura 14 é a correlação positiva entre as 

médias das emissões e das concentrações de N2O dissolvido na água nos 10 pontos nos quais 

foram efetuadas medidas. 

 

 

Figura 14: Correlação entre os fluxos na interface ar-água e as concentrações de N2O 

dissolvido nas águas fluviais da bacia do rio Paquequer durante a campanha amostral de 

agosto de 2010. 

 

Beaulieu et al. (2010) estimaram que a nitrificação e desnitrificação em rios convertem 

cerca de 0,68 Tg ano-1 das entradas de NID a N2O, o que equivale a 10% das emissões globais 

de fontes antrópicas. Estima-se que as emissões globais aumentaram de 12 Tg N ano-1 em 

1500 para 19 Tg N ano-1 em 2006. Destas, as emissões naturais são responsáveis por cerca de 

55% e as emissões antrópicas por cerca de 45% em 2006 (SYAKILA; KROEZE, 2011). 

 

5.6 ANÁLISE DE CLUSTER  

 

A análise de cluster foi feita com a finalidade de agrupar os pontos amostrados que 

apresentassem similaridades nos parâmetros condutividade, concentrações de NH4
+, NO2

-, 

NO3
- e NOD.  
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A Figura 15 apresenta o resultado da análise de Cluster, para os casos (modo Q) pelo 

método Ward’s com distância Euclideana, utilizando os 15 pontos amostrados no período 

investigado, entre os dias 2 e 6 de agosto de 2010 em amostras de águas superficiais ao longo 

da bacia hidrográfica do rio Paquequer e seus principais afluentes. A Tabela 6 mostra, em 

números, a diferença desses grupos em função das faixas de condutividade elétrica e de 

concentração das espécies nitrogenadas (NOD, NH4
+, NO2

-, NO3
-). 

 

 

Figura 15: Agrupamento dos 15 pontos amostrados em função dos parâmetros : 

Condutividade; concentrações de NH4
+, NO2

-, NO3
- e NOD durante a campanha 

amostral de agosto de 2010. 
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Tabela 6: Média/mínimo/máximo da condutividade e concentrações nos grupos A e B 

A: Pontos menos poluídos 

 Média Mínimo Máximo 

Cond.    22,9 6 45 

NH4
+    57 3,22 190 

NO2
-    10,7 0,98 38,8 

NO3
-    36,4 20,9 63,9 

NOD    894 554 1,67 x 103 

B: Pontos mais poluídos 

Cond.    125 79 171 

NH4
+    3,13 x 103 232 6,89 x 103 

NO2
-    208 52,2 332 

NO3
-    64,4 28,6 121 

NOD    3,03 x 103 1,30 x 103 5,78 x 103 

Condutividade: µS cm-1; Concentração das espécies: µg N L-1 

 

Quanto menor a distância entre os casos, maior é a similaridade entre os mesmos. 

Verifica-se a formação de dois grandes grupos, o grupo A e grupo B. Supõe-se que a 

diferença nesses grupos esteja associada ao impacto causado às águas do rio pelas atividades 

antrópicas. O grupo A (Figura 16), classificado como locais menos poluídos, compreende os 

pontos do alto curso do rio Paquequer (PAQ01 e PAQ03) e todos os afluentes (PAQ02, 

PAQ06, PAQ10, PAQ12 e PAQ14), com exceção do afluente Fisher. Entretanto, apesar desse 

grupo ter sido classificado como menos poluído, observa-se que os pontos PAQ10 e PAQ12 

formam um subgrupo, o que indica que a similaridade com os outros pontos não seja 

acentuada. Esse comportamento pode ser em função das atividades agrícolas desenvolvidas na 

área desses dois afluentes, no entanto o impacto provocado pela poluição proveniente dessas 

atividades não pode ser comparada à poluição na calha principal a partir do ponto PAQ07. 

 



60 

 

 

 

Figura 16: Pontos amostrais, da campanha de agosto de 2010, não ou pouco poluídos. 

 

Já o grupo B, classificado como pontos mais poluídos, Figura 17, compreende os 

pontos situados no médio e baixo curso do rio Paquequer além do ponto PAQ08, afluente que 

passa pelo aterro sanitário. Observa-se a subdivisão desse grupo em dois outros grupos 

menores e a fonte de poluição nesses pontos é atribuída à descarga de esgoto doméstico.  A 

similaridade entre os pontos PAQ04 e PAQ05 (perímetro urbano) e o ponto PAQ08 pode 

estar atribuída às elevadas cargas de esgotos domésticos não tratados lançados diretamente 

nesses locais e à possível influência do chorume lançado no afluente, respectivamente. A 

similaridade entre os pontos PAQ09, PAQ13 e PAQ15 também pode estar associada à 

descarga de esgoto doméstico que é transportada pelo canal principal do rio Paquequer. No 

entanto as concentrações de N nesses locais são menores em virtude da diluição provocada 

pelos afluentes, que apresentam menores concentrações de N. 
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Figura 17: Pontos amostrais, da campanha de agosto de 2010, poluídos. 

 

Portanto, os resultados encontrados no Cluster corroboram com os resultados 

obtidos nas análises e discutidos nesse estudo. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Os resultados indicaram que o rio Paquequer encontra-se bastante impactado e que 

estes impactos estão relacionados, principalmente, à precária infraestrutura relacionada 

principalmente à coleta e tratamento de esgotos no município de Teresópolis: 

 As concentrações e a variação espacial dos compostos nitrogenados nas águas da bacia 

indicam que a descarga de esgotos domésticos não tratados é a principal causa da 

poluição das águas do canal principal do Paquequer, uma vez que os valores 

apresentaram incremento de até 3 ordens de grandezas nos pontos após a saída do 

PARNASO (área de proteção ambiental).  

 A elevada proporção entre as concentrações de NH4
+ e NOD em relação à de NO3

-, 

especialmente dentro do perímetro urbano, é um forte indicativo da descarga de 

esgotos não tratados.  

 O córrego Fisher, um afluente que passa pelo aterro sanitário de Teresópolis, também 

apresentou concentrações elevadas de NH4
+ e NOD proporcionalmente às de NO3

-, 

sugerindo que as águas nesse ponto podem estar sendo impactadas pelo chorume 

proveniente do aterro sanitário.  

 No córrego Fisher e em outros dois pontos do canal principal, no setor urbano, do rio 

Paquequer, a concentração de NH4
+ ultrapassou o valor máximo do padrão de 

nitrogênio amoniacal, para águas doces de classe 1, estabelecido pela Resolução n. 

357 de 17/03/2005 do CONAMA.  

O N2O é um gás responsável por cerca de 6% do efeito estufa (IPCC, 2007) e o principal 

responsável pelo consumo do ozônio estratosférico no século XXI, visto que os níveis dos 

CFCs já começam a apresentar comportamento de redução de suas concentrações na 

atmosfera, muito em função do Protocolo de Montreal assinado em 1987 e suas revisões 
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posteriores (RAVISHANKARA, 2009). O esgoto doméstico não tratado lançado nas águas da 

bacia hidrográfica do rio Paquequer reflete no aumento da concentração e das emissões de 

N2O:  

 Os níveis elevados de NH4
+ resultam na produção microbiológica do N2O como um 

subproduto do processo de nitrificação.  

 As elevadas concentrações de NTD e N2O dissolvido encontradas nas águas do 

Paquequer resultam, principalmente, do elevado grau de poluição de origem antrópica 

via esgotos não tratados.  

 As emissões de N2O no rio Paquequer foram influenciadas por uma combinação de 

diferentes fatores. A nitrificação parece ser o principal processo microbiológico 

responsável pela produção de N2O. Tal hipótese também foi evidenciada na correlação 

positiva entre NOD e NO2
-, o que indica que ocorreu degradação da matéria orgânica. 

Nesse processo o N orgânico é convertido em NHx (NH3, NH4
+) e posteriormente 

oxidado biologicamente a NO3
-, com formação de NO2

- como intermediário.  

 Os maiores fluxos de N2O foram encontrados no centro urbano do município de 

Teresópolis, local potencialmente impactado pelo esgoto doméstico não tratado. As 

altas emissões de N2O também estão diretamente relacionadas com a elevada carga de 

N lançada no rio Paquequer. Exceto os pontos pouco influenciados pelas atividades 

humanas, a emissão média foi 83 ± 60 μg N m-2 h-1 (n = 13).  
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