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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa os fluxos de óxido nitroso (N2O) e amônia (NH3) no Sistema 
Lagunar de Maricá-Guarapina (SLMG). O N2O é um dos gases do efeito estufa e está 
envolvido no consumo de ozônio (O3) na estratosfera. A NH3 pode levar a acidificação de 
ambientes terrestres e aquáticos, a eutrofização de sistemas aquáticos e produção de N2O. O 
SLMG vem sofrendo degradação da qualidade de suas águas devido à urbanização e às 
atividades agropecuárias na região. Este sistema lagunar é composto por quatro lagoas 
interligadas entre si através de canais: Maricá, Barra, Padre e Guarapina. Para a análise de 
N2O foi utilizada a técnica da câmara estática flutuante e 4 modelos de predição de fluxos 
(MPF). No caso da NH3 foram feitas estimativas de fluxos também através de MPF. Os 
resultados deste estudo mostram que as quatro lagoas do SLMG apresentam comportamentos 
distintos com relação aos fluxos dos dois gases analisados. As estimativas de taxas de emissão 
do sistema lagunar mostram que, apesar do sistema apresentar lagoas que parecem atuar como 
sorvedouro de N2O ou de NH3, num balanço geral, ele emite N para a atmosfera sob uma ou 
outra forma. A taxa de emissão estimada variou entre 92,15 g N dia-1 e 104,77 g N dia-1. 
Outra informação que esta estimativa trouxe foi a de que a maior parte das emissões ocorre 
sob a forma de NH3 com emissão estimada de 84,79 g N dia-1 a 97,41 g N dia-1. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nitrogênio. Amônia. Óxido nitroso. Lagoas costeiras. Fluxos de 
gases. Modelos de predição de fluxos. 
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ABSTRACT 

 

 

This study examines the nitrous oxide (N2O) and ammonia (NH3) fluxes in Maricá-
Guarapina’s system. The N2O is a greenhouse gas and is involved in the consumption of the 
ozone (O3) in the stratosphere. The NH3 can lead to acidification of terrestrial and aquatic 
environments, eutrophication of aquatic systems and production of N2O. The SLMG is 
suffering degradation in the water’s quality due to urbanization and agricultural activities in 
the region. This system is composed for four lagoon interconnected between themselves 
through channels: Maricá, Barra, Father and Guarapina.  For the analysis of N2O was used the 
technique of the static chamber and 4 models prediction fluxes (MPF).  In the case of NH3 
were made estimates of fluxes through MPF too.  The results of this study show that the four 
lagoons in the SLMG have different behaviors with respect to the fluxes of the two gases 
analyzed.  Estimates of the rates of emission in the system lagoon show that despite the 
present system lagoons that seem act as sink of N2O and NH3, in a general balance, it gives N 
to the atmosphere in one form or another. The estimated emission rate ranged between 92,15 
g N-1 day-1 and 104,77 g N-1 day-1. Other information that brought this estimate was that the 
majority of emissions occur in the form of NH3 with estimated emission of 84,79 g N-1 day-1 
to 97,41 g N-1 day-1. 

 

 

KEYWORDS: Nitrogen. Ammonia. Nitrous oxide. Coastal lagoons. Gases fluxes. Models 
prediction fluxes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O nitrogênio (N) é um elemento presente em várias moléculas biológicas e é 

conhecido como o mais importante nutriente governando o crescimento e reprodução dos 

organismos vivos (ANEJA et al; 2001), como, por exemplo, em proteínas e ácidos nucléicos. 

Sendo estas moléculas a base para a manutenção e perpetuação da vida como a conhecemos, 

fica clara a importância do N. Este elemento pode ser visto como um fator limitante na 

produção de biomassa influenciando a produtividade primária dos ecossistemas (KRUPA, 

2003). Em ecossistemas aquáticos é bastante pronunciada a influência que a disponibilidade 

excessiva de nutrientes pode causar.  

A poluição de ecossistemas costeiros marinhos com matéria orgânica rica em N altera 

o ciclo deste elemento naquele ambiente. O N que, a princípio, chega sob estas diversas 

formas, passa por uma série de transformações no ambiente aquático. Entre estas 

transformações incluem-se a formação de amônia (NH3), nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e óxido 

nitroso (N2O), a partir da decomposição da matéria orgânica.    

O estudo da poluição ambiental causada pelo despejo de substâncias não tratadas em 

ecossistemas aquáticos é um dos grandes desafios de uma sociedade que a cada ano se torna 

mais avançada em tecnologia e conhecimento. Isto se deve ao fato de que, apesar de todo 

conhecimento adquirido e toda tecnologia criada a partir desse conhecimento, esta sociedade 

ainda não sabe exatamente como lidar com os rejeitos produzidos em suas atividades 

cotidianas. 

Neste sentido, deve-se pensar não apenas em como aquele ecossistema é atingido, mas 

também em como essas mudanças afetam os compartimentos adjacentes. Dessa forma, este 

estudo visou verificar a influência que a poluição de ecossistemas aquáticos costeiros pode ter 

sobre a poluição atmosférica. A necessidade do conhecimento dos níveis de poluição do ar, 

identificação de suas fontes e estimativa das taxas de emissão é de grande relevância face ao 

contínuo crescimento urbano a que estão sujeitas as áreas próximas ao litoral. 

Pesquisas recentes sobre a qualidade do ar nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo 

têm sinalizado a necessidade de estudos sobre as fontes e a dinâmica dos poluentes 

atmosféricos nas regiões de maior concentração populacional e de atividade industrial do 

Sudeste do Brasil (DE MELLO, 2001; DE MELLO; ALMEIDA, 2004). 
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A NH3 e o N2O são duas substâncias que fazem parte do ciclo natural do N e que estão 

presentes no ar atmosférico. Ambas são substâncias gasosas e, portanto, escapam de seus 

locais de produção e acabam envolvidas em condições de poluição atmosférica. Este dois 

gases são produzidos por processos naturais. No entanto, suas produções têm se intensificado 

em decorrências de atividades humanas (SEITZINGER et al; 2000; WRAGE et al; 2001; 

FELIX; CARDOSO, 2004; GUIMARÃES; DE MELLO, 2006). 

A NH3 possui um tempo de residência na atmosfera que varia entre uma e duas 

semanas, podendo ser retirada desta por processos físicos de deposição seca e úmida ou por 

reação com o radical livre hidroxila (OH). Entretanto, essa reação é muito lenta (FELIX; 

CARDOSO 2004). A NH3 é a mais importante substância gasosa com propriedade alcalina 

presente na atmosfera. Porém, devido à deposição do íon amônio (NH4
+) pode ocorrer 

acidificação de ambientes terrestres e aquáticos, eutrofização de ecossistemas aquáticos e 

aumento da produção e emissão de N2O (LEE et al., 1998; MATSON et al., 1999). Isto se 

deve ao fato de que os principais processos que levam ao consumo de NH3 envolvem sua 

transformação em espécies ácidas (FELIZ; CARDOSO, 2004). Atualmente, apenas cerca de 

20% das emissões globais de NH3 provém de fontes naturais como solo e oceanos, sendo os 

outros 80% provenientes de atividades humanas como agricultura, pecuária, queima de 

biomassa, queima de combustíveis fósseis, excreta humana e catalisadores de veículos 

(FELIX; CARDOSO, 2004; LEE et al., 1998; OLIVER et al., 1998; KRUPA, 2003). 

O N2O é um dos gases do efeito estufa juntamente com gás carbônico (CO2) e metano 

(CH4), contribuindo com 5% nesse processo (RHODE, 1990), e possui um potencial de 

aquecimento cerca de 320 vezes maior que o CO2 (WRAGE et al., 2001). Ele também é um 

dos gases responsáveis pelo consumo de ozônio (O3) na estratosfera, onde reage com o átomo 

de oxigênio eletronicamente ativo [O(1D)] formando o monóxido de nitrogênio (NO). Este, 

através de reações cíclicas, conduz à destruição do O3 (DE MELLO; GOREAU, 1998). O 

tempo de vida deste gás é de aproximadamente 120 anos (IPCC, 1996 apud WRAGE et al., 

2001). Grande parte do N2O presente na atmosfera é produzido por bactérias nos processos de 

nitrificação e desnitrificação (HUTCHINSON; DAVISON, 1993; BOUWMAN et al., 1995).  

A importância relativa das diferentes fontes antrópicas tem sido foco de muitas 

discussões científicas durante os últimos 20 anos (SEITZINGER; KROEZE, 1998). Mais de 

90% das emissões de rios e estuários são consideradas antropogênicas, ao passo que apenas 

25% das emissões continentais são caracterizadas desta forma. No entanto, aproximadamente 

um terço de emissões tanto aquáticas como terrestres são antropogênicas (SEITZINGER et 
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al., 2000). As concentrações atmosféricas aumentaram 15% desde o período pré-industrial e 

atualmente estão em torno de 320 ppb (HOUGHTON et al., 1996 apud DE WILDE; DE BIE, 

2000). 

Nos últimos anos a importância das espécies nitrogenadas na química da atmosfera 

tem crescido. Este fato se deve principalmente ao aumento de atividades antropogênicas tais 

como queima de combustíveis fósseis e uso de fertilizantes nitrogenados. O aumento destas 

atividades altera o equilíbrio no ciclo do nitrogênio. As conseqüências deste desequilíbrio 

ainda não são totalmente compreendidas pela comunidade científica, no entanto, as previsões 

sugerem conseqüências ambientas desastrosas. Provavelmente, em futuro próximo, este tema 

será mais amplamente discutido no meio acadêmico como é hoje o ciclo do carbono afetado 

pelas altas emissões de CO2 (FELIX; CARDOSO, 2004).  

Os métodos para determinação dos fluxos dos gases investigados no presente trabalho 

normalmente envolvem a aplicação de modelos de predições de fluxos (MPF) que, baseados 

nas concentrações do gás nos compartimentos estudados associados a diversos parâmetros, 

podem fornecer os fluxos dos gases e o sentido em que ele ocorre. Para determinação dos 

fluxos tanto de NH3 como de N2O é comum utilizar-se estes modelos, o que se justifica pela 

impossibilidade ou falta de segurança no uso de outros métodos (GUIMARÃES, 2006). No 

entanto, em situação de águas calmas, como é, em geral, o caso do Sistema Lagunar de 

Maricá-Guarapina (SLMG), pode-se utilizar ainda o método da câmara estática flutuante para 

determinação dos fluxos de N2O que é normalmente empregado para determinação de fluxos 

em sistemas terrestres. Este método tem a vantagem de ser uma medição direta e, pelo menos 

em tese, mais confiável que MPF. 

Neste trabalho foram utilizados quatro diferentes modelos para cálculo da velocidade 

de troca (k) dos fluxos de N2O, além da técnica da câmara estática flutuante. Cada um deles 

foi desenvolvido por diferentes grupos de pesquisadores e possuem peculiaridades, por 

exemplo, quanto ao ambiente em que deve ser aplicado e a forma de se calcular as estimativas 

de fluxos.  

Dessa forma, neste estudo buscou-se verificar ainda semelhanças ou diferenças entre 

os valores de fluxos obtidos através de 4 MPF e aqueles diretamente medidos por meio da 

câmara estática. Acredita-se que este seja o primeiro estudo que compara os fluxos de N2O 

obtidos utilizando-se câmaras estáticas com os estimados por 4 diferentes modelos de 

predição de fluxos.  

 



19 

 

As lagoas representam 15% da zona costeira de todo o mundo e estão entre os 

ecossistemas mais produtivos da biosfera, servindo a diversas atividades antrópicas. O estado 

do Rio de Janeiro é no Brasil, o segundo mais dotado de corpos costeiros lagunares, 

estendendo-se um número superior a cinqüenta entre a Ilha Grande e a Baixada Campista. A 

costa leste fluminense, onde localiza-se o Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina, abrange a 

região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e a Região dos Lagos, tratando-se de uma 

área de constante crescimento populacional, onde é perceptível um gradiente de perturbação 

ambiental relacionado com a urbanização presente na área de entorno das lagoas (BARROSO 

et al; 2000). 

As zonas entre o ambiente terrestre e os ecossistemas aquáticos costeiros podem 

representar uma interface altamente dinâmica de intenso processamento de material, e 

transporte, com potencialmente alta decomposição e produção de gases de efeito estufa 

(HIROTA et al; 2007). O balanço natural dos corpos lagunares pode ser facilmente 

perturbado muitas vezes de forma irreversível (BARROSO et al; 2000). Estes ambientes 

podem ser fortemente afetados por forças físicas como velocidade do vento, marés, 

tempestades e entrada de água doce além das atividades antropogênicas (LACERDA; 

GONÇALVES, 2001).  

Sabe-se que 50-60% dos fluxos de N2O de origem marinha é proveniente dos estuários 

e zonas costeiras (GONÇALVES; BROGUEIRA, 2006). Wang et al. (2006) apontam que as 

emissões globais de N2O oriundas de lagos ainda não foram bem estimados apesar das zonas 

litorais serem conhecidas como fontes potenciais deste gás. Hirota et al. (2007) ressaltam que 

existem poucos estudos sobre fluxos de gases do efeito estufa em lagoas costeiras apesar da 

importância que o conhecimento das fontes e sorvedouros destes gases podem ter para o 

entendimento de seus impactos no aquecimento global. 

Em vista destas informações e de buscas bibliográficas feitas para comparação com o 

presente estudo, acredita-se que este seja um dos poucos trabalhos feitos em lagoas costeiras 

naturais sobre fluxos de N2O e NH3. Existem vários estudos sobre fluxos de N2O conduzidos 

em ambientes terrestres, mares ou outros ambientes costeiros. Em relação a NH3 também foi 

observado um grande número de estudos realizados em solo, especialmente próximos a 

regiões de criação de animais ou mesmo em lagoas de tratamento de resíduos (ANEJA et al; 

2001a; ANEJA et al; 2001b; HUTTUNEM et al; 2003; HIROTA et al; 2007).  
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2 A PRODUÇÃO DOS GASES ESTUDADOS 

 

 

A produção de N2O resulta das transformações microbianas de compostos 

nitrogenados, estes processos são a nitrificação e a desnitrificação (WRAGE et al., 2001).  

A nitrificação consiste na oxidação de NH4
+ ou NH3 a NO3

- passando por NO2
-, um 

processo mediado por bactérias e fungos (STODDARD, 1994; HERBERT, 1999; WRAGE et 

al., 2001). Este processo pode ser representado pela seguinte reação geral: 

 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O    

 

Alguns intermediários são produzidos durante a nitrificação. O primeiro deles é a 

hidroxilamina (NH2OH) que se forma na primeira etapa da nitrificação, a oxidação da NH3.  A 

NH2OH é, então, oxidada formando o segundo intermediário, o NO2
-, e esta segunda etapa 

forma como subproduto o N2O. O NO2
- pode também ser oxidado formando finalmente o 

NO3
- (WRAGE et al., 2001). 

 

                         N2O 

                            ↑ 

NH3 → NH2OH → NO2
- 
→ NO3

- 

 

A nitrificação é um processo fortemente acidificante, formando 2 moles de H+ para 

cada mol de NH4
+ oxidada e é afetada por baixos valores de pH, existindo dados que indicam 

que é bloqueada quando os valores de pH forem menores que 5,4 (STODDARD, 1994). 

De forma simplificada pode-se dizer que a desnitrificação é a redução de NO3
- a N2. 

Vários intermediários são produzidos, entre eles o N2O (WRAGE et al., 2001). 

 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2 

 

A desnitrificação ocorre apenas em ambientes onde o O2 é ausente, e cujo produto 

final é perdido para a atmosfera (STODDARD, 1994). Os microorganismos envolvidos neste 

processo utilizam o NO3
- no lugar do O2 como aceptor de elétrons na respiração (HERBERT, 

1999; WRAGE et al., 2001). 
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Quanto aos processos de produção de NH3 pode-se considerar, assim como no caso do 

N2O, dois processos. São eles amonificação e nitrato amonificação. 

A liberação do amônio oriundo de matéria orgânica que constituem organismos 

mortos é chamada de amonificação, sendo que o processo também é conhecido como 

mineralização (STODDARD, 1994; HERBERT, 1999). Abaixo segue a representação do 

processo: 

 

Proteínas → Peptídeos → Aminoácidos → Ácidos Orgânicos + NH4
+ 

 

Essa seqüência de eventos vai depender da complexidade estrutural da matéria 

nitrogenada que chega ao ambiente. A amonificação poderá ser uma simples reação de 

desaminação ou uma complexa série de etapas metabólicas envolvendo enzimas hidrolíticas 

as quais quebram os polímeros contendo N em suas subunidades monoméricas (HERBERT, 

1999). Há ainda a possibilidade de entrada de N já sob a forma de NH4
+ através da deposição 

atmosférica do íon na superfície do corpo d’água (STODDARD, 1994). 

Quanto à produção de NH3 pode-se ainda considerar o processo de nitrato 

amonificação, pelo qual ocorre a redução biológica de NO2
- até a formação de NH3 

(HERBERT, 1999). Neste processo bactérias fermentativas estritamente anaeróbias reduzem 

NO3
- a NH3. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Geral 

 

Avaliar a contribuição que os pontos estudados no Sistema Lagunar de Maricá-

Guarapina podem ter na emissão ou consumo de amônia (NH3) e óxido nitroso (N2O), 

levando-se em consideração as características físicas que as diferentes lagoas deste 

sistema possuem, e comparar quatro diferentes técnicas para determinação dos fluxos de 

N2O. 

 

 

 Específicos 

• Determinar as concentrações de nitrogênio amoniacal (NHx)
 , N2O, nitrato 

(NO3
-) , nitrito (NO2

-) e oxigênio dissolvido (OD) na água; 

• Estimar os fluxos de N2O e NH3 através de medidas de concentrações destas 

substâncias na água e modelos de predição de fluxo; 

• Determinar os fluxos de N2O pelo método da câmara estática flutuante; 

• Avaliar qual(is) método(s) de determinação de fluxos de N2O seria(m) o(s) 

mais adequado(s) para utilização em lagoas costeiras; 

• Inferir os processos de produção de N2O no SLMG pelas correlações entre N2O 

e as demais formas de nitrogênio inorgânico (NO3
-, NO2

- e NH4
+), pH, 

salinidade, temperatura e O2 dissolvido presente na água. 
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4  HIPÓTESE 

 

Sendo o Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina sujeito à contaminação por matéria 

orgânica, devido à entrada de esgotos domésticos, e por formas inorgânicas de N oriunda de 

fontes agropecuárias, este pode ser uma fonte ainda não caracterizada daquele elemento para a 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina localiza-se no município de Maricá a cerca 

de 50 km a leste da cidade do Rio de Janeiro (Figura 1). Este sistema possui uma área de 

aproximadamente 34 km2, com profundidade média de 1,5 m e é formado por quatro lagoas 

interligadas entre si, sendo elas: Maricá, Barra, Padre e Guarapina. Sua bacia hidrográfica 

compreende três sub-bacias principais: a do rio Vigário, a do rio Ubatiba e a do rio 

Caranguejo, e está localizada entre as latitudes 22º 53’ e 22º 58’ S, e as longitudes 42º 40’ e 

43º W (BARROSO et al., 2000; CRUZ et al., 1996). Os aproximados 34 km2 deste sistema 

estão distribuídos entre as 4 lagoas da seguinte forma: 18,21 km2 pertencentes a Maricá, 8,21 

km2 à lagoa da Barra, 6,44 km2 à Guarapina e 2,10 km2 à lagoa do Padre (PREFEITURA DE 

MARICÁ). 

 

 
Figura 1. Imagem do Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina. Fonte: Cruz et al. (1996). 
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Este sistema lagunar sofreu grandes alterações no século passado com a construção do 

canal de Ponta Negra, em 1951, que passou a ligar a Lagoa de Guarapina ao mar. A 

construção do canal ocorreu em função de um programa governamental de saneamento que 

tinha por objetivo acabar com os focos dos mosquitos transmissores da malária. Os mosquitos 

encontravam no local um ambiente propício a sua proliferação devido às inundações naturais 

(OLIVEIRA et al., 1955).  

Em períodos de muita chuva, era uma tradição local a abertura de barra para o mar, na 

Lagoa da Barra. A abertura era feita por centenas de homens que passavam até mesmo uma 

noite inteira removendo a areia (OLIVEIRA et al., 1955).  

A construção da ligação com o mar acarretou em profundas alterações para o sistema. 

A produtividade pesqueira que era impressionante no antigo regime caiu drasticamente 

(OLIVEIRA et al., 1955). A queda na produtividade ocorreu tanto pela redução de espelho 

d’água quanto pela queda na qualidade da água no sistema (BARROSO et al., 2000). A 

mortandade de peixes nas Lagoas de Maricá e Barra estão, possivelmente, relacionadas à 

produção de toxinas pelo fitoplâncton (CARMOUZE et al., 1995). Aneja et al. (2001a) 

também aponta a entrada excessiva de N como ao crescimento freqüente de fitoplâncton 

tóxico e não-tóxico, associado a hipóxia ou anóxia e morte de peixes.  

O sistema lagunar sofre devido às atividades desenvolvidas na região e à falta de 

estrutura de saneamento básico. Com relação às atividades antrópicas destaca-se o 

crescimento imobiliária, pecuária eqüina e bovina, extração primária de areia e exploração 

mecanizada de argila. Segundo Cruz et al. (1996) estas atividades são responsáveis pelo 

incremento das concentrações de nutrientes e sólidos em suspensão levando à eutrofização e 

assoreamento do sistema lagunar. 

De acordo com dados encontrados no site da Fundação CIDE1 – Centro de 

Informações e Dados do Rio de Janeiro - o município de Maricá passou de 51,9 hab/m2 em 

1940 para 210,4 hab/m2 em 2000, um crescimento de 305,4% em seis décadas. No ano de 

1996 Maricá possuía 236 estabelecimentos agropecuários declarados sendo que 163 deles 

possuíam área de 413 hectares, 54 possuíam 1472, 16 possuíam 5463 e 3 possuíam 4095 

hectares. A área colhida para o ano de 2005 foi de 338,5 hectares e a produtividade foi de 

11.258,49 kilos por hectare.  

                                                           
1 http://sites.internit.com.br/cide/ 
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No que diz respeito ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, os dados 

mostram que até 2005 haviam 6.691 ligações faturadas de água, enquanto que de esgoto havia 

somente 783 ligações faturadas. As ligações tanto para o fornecimento de água como de 

esgoto são definidas no site como sendo a interligação do alimentador predial à rede 

distribuidora. 

Com base nestas informações pode-se pensar na carga de matéria rica em N que este 

sistema lagunar recebe todos os dias. Se por um lado existem fazendas que podem estar 

fazendo uso de fertilizantes a base de N, por outro lado tem-se a entrada deste elemento como 

parte do esgoto doméstico que em sua maioria não recebe qualquer tratamento.  

Este é um problema que a cada ano se torna mais pronunciado visto que o crescimento 

urbano da região se acelera. 

As informações colocadas acima, como a urbanização e atividades agropecuárias, 

afetam de forma diferente cada uma das lagoas do sistema. A lagoa de Maricá é a apontada 

como a que apresenta a situação mais preocupante com relação à ocupação urbana de seu 

entorno, sendo afetada por muitos aterros de sua orla e pelo lançamento de esgoto em suas 

águas, o que se agrava por sua baixa profundidade, e há registros de freqüentes mortes de 

peixes (CRUZ et al., 1996; BARROSO et al., 2000). Lacerda e Gonçalves (2001) classificam 

esta lagoa como mesotrófica, e o corpo hídrico sofre um contínuo processo de deteriorização. 

O fundo da lagoa é formada por areia firme, em alguns trechos o terreno é pedregoso com 

bastante cascalho grosseiro solto, há locais de entrada de esgoto relatadas por moradores, ao 

redor desta lagoa se concentra o centro da cidade de Maricá e relativamente próximo a ela 

passa a rodovia, RJ 106, que liga município de São Gonçalo à Região dos Lagos (observações 

da autora). 

A lagoa da Barra também possui relatos de mortandade de peixes devido as obstruções 

dos canais que interligam as lagoas, o que dificulta o processo de renovação de suas águas 

(CRUZ et al., 1993; BARROSO et al., 2000). Esta lagoa possui o fundo levemente lodoso, 

raramente observa-se alguma residência nas proximidades da lagoa, mas a região próxima à 

praia possui algum comércio local, pousadas e residências e com isso a cor da água é bastante 

afetada se tornando bastante turva impedindo até mesmo a visão do fundo. Ocorre entrada de 

água salina vinda do mar que parece passar através da faixa de areia. É nessa altura que a RJ 

106 começa a apresentar fazendas de criação de animais (observações da autora).  

A lagoa do Padre apresenta grandes modificações em sua forma, resultado de um 

processo intenso de diminuição do espelho d’água, embora neste caso, a causa seja 
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principalmente natural, já que em seu entorno não foi registrado ocupação urbana mais 

significativa (CRUZ et al., 1996). Devido a baixa profundidade e predomínia de macroalga no 

fundo, a lagoa do Padre funciona praticamente como um canal de comunicação dentro do 

sistema (BARROSO et al., 2000). A autora observou durante a coleta que o solo desta lagoa é 

lodoso, de cor escura. Do fundo do canal que liga esta lagoa à lagoa de Guarapina 

desprendiam-se bolhas, provavelmente de gás sulfídrico (H2S), sugerindo um ambiente 

anóxico. No entorno também não se registra grande ocupação urbana. 

Na lagoa de Guarapina, também considerada mesotrópica (LACERDA; 

GONÇALVES, 2001), a poluição das águas se dá principalmente por resíduos agrícolas. 

Ocorre certa renovação de águas devido à ligação com o mar, no entanto, este canal sofre 

assoreamento natural causado pelo mar o que dificulta a entrada de água (CRUZ et al., 1996; 

BARROSO et al., 2000). Esta lagoa também apresenta ocupação urbana adjacente levando a 

maiores concentrações de sedimento.  Foi observado que areia grossa forma o fundo desta 

lagoa, observa-se sinais de grande urbanização recente próxima a esta lagoa, especialmente na 

região que faz divisa com o mar, com a pavimentação da estrada que beira o oceano e 

construção de muitas casas e prédios. Do outro lado da lagoa, seguindo a RJ 106 observa-se 

com maior freqüência a existência de fazendas. 
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6 METODOLOGIA  

 

 

6.1 PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

 

A coleta de amostras para este estudo ocorreu entre 03 de outubro de 2006 e 06 de julho 

de 2007. Ao todo foram feitas coletas em 12 pontos distribuídos às margens das lagoas 

formadoras do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina, coletas no meio das lagoas não foram 

feitas por questões técnicas. Tentou-se com a distribuição destes pontos formar uma malha 

que contemplasse as 4 lagoas que integram o sistema, levando-se em consideração ainda o seu 

tamanho em relação ao sistema. Como mostra a Figura 2 os pontos de amostragem foram 

distribuídos pelo sistema da seguinte forma: 4 na Lagoa de Maricá; 3 na Lagoa da Barra; 1 na 

Lagoa do Padre; 1 no canal de ligação entre Lagoa do Padre e Guarapina; e, 3 em Guarapina. 

 

 

 
Figura 2 – Pontos de amostragem no Sistema Lagunar Maricá-Guarapina. 

 

A marcação dos pontos de coleta apresentada na Figura 2 foi feita de acordo com as 

coordenadas medidas com o uso de GPS GARMIN modelo GPS V em cada ponto de coleta, a 

Tabela 1 apresenta estes dados. 
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Tabela 1- Coordenadas geográficas medidas em cada ponto de amostragem. 

Local Coordenadas 
PT 01 Maricá S 22º 57' 02,1" / W 42º 53' 06,5" 
PT 02 Maricá S 22º 57' 30,8" / W 42º 51' 11,8" 
PT 03 Barra S 22º 57' 33,9" / W 42º 48' 49,3" 
PT 04 Padre S 22º 57' 16,5" / W 42º 47' 09,2" 
PT 05 Guarapina S 22º 57' 03,6" / W 42º 44' 36,5" 
PT 06 Guarapina S 22º 57' 05,4" / W 42º 42' 04,3" 
PT 07 Guarapina S 22º 56' 34,7" / W 42º 42' 27,4" 
PT 08 Guarapina S 22º 56' 26,9" / W 42º 44' 29,4" 
PT 09 Barra S 22º 56' 51,6" / W 42º 47' 27,6" 
PT 10 Barra S 22º 56' 12,9" / W 42º 48' 22,1" 
PT 11 Maricá S 22º 55' 31,0" / W 42º 49' 40,8" 
PT 12 Maricá S 22º 56' 36,9" / W 42º 52' 00,2" 

 

Ao todo foram realizadas 12 campanhas onde objetivou-se coletar, pelo menos, três 

amostras para determinação das concentrações dos gases estudados e dos outros parâmetros 

utilizados no estudo dos fluxos. As datas de coleta foram: 03/10/2006 nos pontos 06, 05 e 08; 

em 23 do mesmo mês e ano nos pontos 06 e 07; nos dias 20 e 27/03/2007 pontos 11 e 01; nos 

dias 03 e 10/04/2007 nos pontos 03 e 04; no dia 25/04/2007 para o ponto 10; dias 03, 22, 30 e 

31/05/2007 nos pontos 09, 12, 02 e 05; e no dia 06/07/2007 no ponto 08.   

 

 

6.2 COLETA DE ÓXIDO NITROSO (N2O) 

 

 

Para verificação dos fluxos de N2O foram coletadas amostras de ar em seringas de 

polipropileno de 60 mL acopladas às válvulas de 3 vias. O conteúdo das seringas foi levado 

ao laboratório e analisado nos mesmos dias das coletas, como será explicado na seção 6.6.3. 

Para estimação dos fluxos de N2O através dos modelos se fez necessária a 

determinação das concentrações de N2O tanto no ar atmosférico como na água. Desse modo, 

amostras de ar atmosférico e água da lagoa foram coletadas no início de cada ciclo de 

amostragem através de câmaras, as amostras de água foram coletas em torno de 10 cm abaixo 

da superfície. O método de extração do N2O da água foi o do “headspace”, onde seringas de 

60 mL, equipadas com válvulas de 3 vias, foram preenchidas com 30 mL de água da lagoa. 

Em seguida, foram adicionados às seringas mais 30 mL de ar ambiente. As seringas foram 
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então agitadas manualmente 200 vezes e a fase gasosa, logo em seguida, foi transferida para 

outra seringa acoplada à válvula de 3 vias, evitando-se a passagem de água. Para esta técnica 

foram coletas 2 seringas simultaneamente nos dias 03 e 23/10/2006 (pontos 5, 6, 8, 6 e 7), em 

todas as outras campanhas foram coletadas 3 seringas e foi feita uma repetição da coleta, 

somando 6 seringas coletas por ponto, cada ciclo de 3 seringas foi feito assim que as câmaras 

estáticas foram instaladas nas águas da lagoa. 

Para determinação dos fluxos de N2O na interface água-atmosfera pelo método da 

câmara estática foram utilizadas câmaras construídas de cloreto de polivinila (PVC) com 29 

cm de diâmetro e paredes de 12 cm de altura (MADDOCK et al; 2001). Para que flutuassem, 

foram adaptadas às câmaras placas de isopor com 2,5 cm de espessura, o que possibilitou 

ainda a estabilidade das mesmas em água (Figura 3). A superfície superior das placas de 

isopor foi colocada a uma altura de 5 cm de distância da borda aberta da câmara, desta forma 

as paredes das câmaras ficaram 2,5 cm abaixo do nível da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Câmara de PVC com flutuador de isopor. À esquerda vista superior apresentando flutuador e local de 
inserção da seringa, à direita vista lateral mostrando o flutuador e abertura da câmara. 

 

 

Uma vez instalada a câmara, as amostras foram coletadas de seu interior 10, 20, 30 e 40 

minutos após sua instalação. A concentração no tempo 0 foi determinada através das seringas 

onde coletou-se amostras de ar, utilizada também nos modelos de predição de fluxos. Nas 

coletas do dia 03/10/2006 foram utilizadas 2 câmaras instaladas simultaneamente em cada 

ponto (05, 06 e 08), no entanto, no ponto 08 apenas o resultado de 1 das câmaras pode ser 

usado. Nas coletas do dia 23/10/2006 foram empregadas 3 câmaras em cada ponto (06 e 07). 
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Nas campanhas de 20/03/2007 a 03/04/2007, e as de 22 e 31/05/2007 e 06/07/2006 foram 

utilizadas 3 câmaras e, logo em seguida, foi feita uma repetição totalizando 6 medições. Nas 

coletas de 10/04/2007 a 03/05/2007 e na de 30/05/2007 foram instaladas 2 câmaras e também 

foi feita uma repetição, perfazendo um total de 4 medições nestas campanhas. 

 

 

6.3.COLETA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 

 

A determinação dos teores de oxigênio dissolvido (OD) foi feita através do método de 

Winkler. Foram utilizadas garrafas de vidro de 500 mL as quais foram completamente 

preenchidas com água, evitando a inclusão de bolhas de ar. Logo em seguida, o OD foi fixado 

pela adição de iodeto alcalino (KI e KOH) e sulfato de manganês (MnSO4) ou cloreto de 

manganês (MnCl). Nas coletas dos dias 03/10/2007 foi coletada uma garrafa em cada ponto 

(6, 5 e 8). Na campanha de 23/10/2006, para o ponto 6, coletou-se 2 garrafas enquanto no 

ponto 7 foram 3. A partir da campanha de 20/03/2007 até 06/07/2007 coletou-se em dois 

ciclos acompanhando as câmaras estáticas: foi 1 garrafa em cada ciclo para o ponto 11 

totalizando 2 naquele ponto, e 3 para cada ciclo em todos os outros pontos totalizando 6 

amostras, com exceção do primeiro ciclo do ponto 01 (27/03/2007) onde foram coletadas 2 

garrafas.  

 

 

6.4 AMOSTRAS PARA AMÔNIA (NH3), NITRATO (NO3
-) e NITRITO (NO2

-) 

 

 

Amostras de água utilizadas nas análises de NHx, NO3
- e NO2

- foram coletadas em 

garrafas plásticas com volume de 500 mL, previamente descontaminadas. Após a coleta das 

amostras, estas foram acondicionadas em caixa de isopor contendo geloquímico para manter 

as amostras estáveis até a chegada ao laboratório. Na amostragem do dia 03/10/2006 foram 

coletadas 1 garrafa em cada ponto (6,5 e 8). No dia 23/10/2006 coletou-se 3 garrafas em cada 

ponto (6 e 7). Já nas campanhas de 20/03/2007 (ponto 11) e 25/04/2007 (ponto 10) coletou-se 

1 garrafa para cada ciclo, somando 2 garrafas por ponto. Nas campanhas de 03 e 10/04/2007 

(pontos 3 e 4) e na de 03/05/2007 (ponto 09) foram coletadas 2 garrafas em ciclo, totalizando 
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4 por ponto. E nas campanhas de 27/03; 22, 30 e 31/05 e 06/07 de 2007 (pontos 01, 12, 02, 05 

e 08) foram coletadas 3 garrafas em cada ciclo, formando um total de 6 garrafas para cada 

ponto. 

6.5 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 

Para a determinação dos parâmetros físico-químicos foram utilizados os seguintes 

equipamentos: Condutivímetro WTW LF 330 para medidas de condutividade, salinidade e 

temperatura da água, Estação Metereológica Portátil HTA4200 para medidas de temperatura 

do ar e velocidade do vento e medidor de pH Analyser pH 300 para determinação dos valores 

de pH. Os valores de condutividade, salinidade, temperatura da água e do ar e velocidade do 

vento foram medidos no local e no mesmo momento da coleta das amostras, exceto pelas 

determinações de pH que foram realizadas no laboratório, assim que as amostras chegaram. 

Estes parâmetros foram medidos assim que se iniciaram cada ciclo de amostragem feito com 

câmaras estáticas. 

 

 

6.6 MODELO PARA VERIFICAÇÃO DOS FLUXOS DE ÓXIDO NITROSO (N2O) E 

AMÔNIA (NH3) 

 

 

Para o cálculo do fluxo (F) na interface ar-água, utilizou-se o modelo de camada dupla 

descrita por Liss e Slater (1974). Nesse modelo, consideram-se os fluidos (ar e água) bem 

misturados e que a resistência ao transporte em ambas as fases acontece em uma camada fina, 

onde a transferência é realizada por difusão molecular. Com esse modelo, o fluxo F pode ser 

determinado pela seguinte equação: 

 

F = k ∆C                                                                                                  (1) 

 

onde, F é o fluxo ar-água, k é a velocidade de troca (D/z), ∆C é a diferença entre as 

concentrações na água e no ar na camada de espessura z e D é o coeficiente de difusão 

molecular do gás. 
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A velocidade de troca está relacionada à solubilidade do gás e a velocidade do vento, e 

é o inverso da resistência de transferência do gás na fase aquosa (rw) e / ou atmosfera (ra). A 

resistência de transferência pode ser dividida em dois componentes: 

 

wa kHkk α
111 +=                                                                                              (2) 

 

onde o primeiro termo da igualdade é o ra e o segundo, o rw. 

A solubilidade do gás determinará a predominância de ra ou rw, desta forma, um dos 

dois termos poderá ser desprezado no cálculo da velocidade de troca. Gases solúveis em água 

(NH3, SO2, por exemplo) possuem ra >> rw, enquanto gases pouco solúveis (N2O, N2, O2, 

CO2, CH4, por exemplo) possuem rw >> ra (Liss e Merlivat, 1986). 

Então, o fluxo pode ser definido como: 

   

F = ka (ceq,w – car) (para ra >> rw)                                                           (3) 

 

F =  kw (cw – ceq,ar) (para rw >> ra)                                                         (4)   

  

onde, ceq,w é a concentração do gás no ar sob a condição de equilíbrio com sua concentração 

na água, car é a concentração de gás no ar, cw é a concentração do gás na água, ceq,ar é a 

concentração do gás na água sob a condição de equilíbrio com sua concentração atmosférica, 

kw é a velocidade de troca na fase aquosa, e ka é a velocidade de troca na fase atmosférica. 

 

 

6.6.1 Fluxos de N2O por modelos de predição de fluxos 

 

 

O cálculo do fluxo de óxido nitroso, foi feita através da equação 4, ou seja, aquela 

utilizada para gases pouco solúveis na água. 

Após a determinação das concentrações de N2O nas amostras os fluxos foram 

calculados com base nas velocidades do vento, medidos por meio de anemômetro portátil no 

local e no mesmo momento das coletas das amostras. 

Os modelos empregados neste estudo para cálculo de kw foram: Liss e Merlivat 

(1986); Wanninkhof (1992); Clark (1995) e Raymond e Cole (2001). Todos estes quatro 
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modelos utilizam a equação 4, mas possuem diferenças quanto ao detalhamento desta equação 

levando a diferenças nos valores de fluxos de N2O calculados. A diferença entre as equações 

consiste basicamente na forma de se calcular o k (velocidade de troca). Abaixo estão 

descriminadas as equações para cálculo do k para cada um dos modelos: 

 

Modelo de Liss e Merlivat (1986) 

kw = 0,17u(Sc/600)-2/3              p/ u ≤ 3,6 m  s- 1                           (5) 

kw = (2,85u – 9,65)(Sc/600)-1/2 p/ 3,6 < u  ≤ 13 m  s-1                   (6) 

kw = (5,9u – 49,3)(Sc/600)-1/2            p/ u > 13 m  s-1                              (7) 

 

Modelo de Wanninkhof (1992) 

 kw = 0,31u
2(Sc/660)-1/2                                                                (8) 

 

Modelo de Clark et al. (1995) 

 kw = 2,0 + 0,24u
2(Sc/600)-1/2                                                       (9) 

 

Modelo de Raymond e Cole (2001) 

kw = 1,91exp(0,35u)(Sc/600)-1/2                                                            (10) 

 

A variável u é a velocidade do vento e Sc é o número de Schmidt. Sc é a razão entre a 

viscosidade cinemática da água e o coeficiente de difusão do gás (BANGE et al; 1996). Este é 

um número adimensional que varia de acordo com a temperatura e salinidade da água em um 

determinado momento. Sc é adimensional porque a viscosidade cinemática da água e o 

coeficiente de difusão do gás costumam ser expressos na mesma unidade, cm2 s-1. Sc 600 é o 

valor para CO2 em água doce à temperatura de 20º C (RAYMOND; COLE, 2001), enquanto 

Sc 660 é o valor para CO2 em água do mar. Os valores de k, nessa caso, seriam então válidos 

para fluxos de CO2, mas o valor de k para N2O à temperatura local e condições de salinidade 

pode ser deduzido fazendo-se uma correção para a difusividade do N2O e viscosidade da água 

(DE WILDE; DE BIE, 2000).  

 

 

6.6.2 Cálculo dos fluxos de amônia (NH3) 

 



35 

 

O detalhamento do modelo utilizado para os cálculos dos fluxos de NH3 apresentados 

nesta seção foram obtidos de Guimarães e de Mello (2006). Após a determinação da 

concentração do NHx na água da lagoa, foi possível o cálculo do fluxo de NH3 através da 

equação 1, usada na cálculo dos fluxos de N2O e que se baseia na diferença de concentração 

do gás nas fases líquida e gasosa. 

Para o cálculo dos fluxos através do modelo a concentração do gás no ar foi simulada 

de acordo com o que encontrou-se na literatura para regiões similares e as condições 

predominantes de vento, que em todos os dias de coleta foram oriundos do oceano. Dados 

compilados em um estudo aponta concentração média de NH3 na atmosfera oceânica em torno 

de 1,44 µg m-3 para temperatura igual a 25ºC (DUCE et al; 1991 apud GUIMARÃES; DE 

MELLO, 2006). Campos (1995) encontrou concentrações médias de NH3 no ar que variaram 

entre 0,01 µg m-3 e 1,0 µg m-3 em áreas não poluídas, e de 1,0 µg m-3 a 5,0 µg m-3 em regiões 

influenciadas por atividades industriais. Dessa forma, foram feitas duas simulações - uma 

considerando a concentração de NH3 no ar como sendo igual a 0,5 µg m-3 e a outra adotando 

concentração igual a 1,0 µg m-3. 

No caso da NH3, como já foi esclarecido na seção 5.4.1, a velocidade de transferência 

do gás na interface ar-água é controlada predominantemente pela resistência ao transporte na 

fase gasosa (ra) (equação 3). Dessa forma, a velocidade de transferência na fase gasosa (ka) 

para gases solúveis na água é calculada a partir da equação abaixo: 

 

ka = 1/ra = u/[770+45(M)1/3]                                                                     (11) 

 

onde u representa a velocidade do vento, em m s-1, e M e a massa molecular do gás. 

Desse modo, o fluxo de NH3 (µg N m-2 h-1) na interface ar-água foi calculado a partir 

da equação 3, na qual Ceq é a concentração teórica de NH3 no ar (µg NH3 m
-3) em equilíbrio 

com a concentração medida de NHx (NH4
+ + NH3) na superfície da água e Car é a 

concentração medida de NH3 no ar (µg NH3 m
-3).  

Para se calcular Ceq utiliza-se a expressão abaixo: 

 

Ceq = M[NHx]mar/RTHNH3{[1/γNH3]+[10
-pH

/(γNH4KNH4)]}                     (12) 

 

onde M é a massa molecular da amônia (17,03 g mol-1); (NHx)mar  é a concentração de NHx na 

água do mar (mmol L-1); R é a constante dos gases perfeitos (8,2075 x 10-5 atm m3 mol-1 K-1); 
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T é a temperatura (K); HNH3 é a constante da Lei de Henry (mol L-1 atm-1); pH representa o pH 

medido na água do mar; γNH3 é o coeficiente de atividade da NH3 na água do mar; γNH4 é o 

coeficiente de atividade do íon amônio (NH4
+) na água do mar e KNH4 é a constate de 

dissociação do NH4
+ (mmol L-1). 

A constante da Lei de Henry para NH3 é calculada em função da temperatura (T) a 

partir da equação: 

 

H = 56exp[4092(1/T - 1/298,15)]                                   (13) 

 

O coeficiente de atividade da NH3 (γNH3) em função da força iônica (I) foi calculado 

em solução de NaCl a 25oC e pode ser obtido a partir da seguinte equação: 

 

γNH3 = 1+0,085 I                                                           (14) 

 

onde I corresponde a forca iônica da água do mar calculada a partir da salinidade (S), pela 

equação: 

 

I = 0,00147 + 0,01988 S + 2,08357 x 10
-5

 S
2
            (15) 

 

O coeficiente de atividade de um íon i pode ser calculado a partir da Equação de 

Davies: 

 

logγi = Azi
2
 {[I

1/2
/(1 + I

1/2
)] - 0,2 I}                         (16) 

 

onde A é calculado a partir da equação polinomial A=2,719 x 10-6 T2 - 7,378 x 10-4 T + 

0,4883 e zi corresponde a carga do íon i. Neste caso, i representa o íon NH4
+ e, sendo assim, γi 

= γNH4. 

A constante de dissociação do NH4
+ (KNH4) varia com a temperatura e é calculada a 

partir da equação: 

 

KNH4 = 5,67 x 10
-10

 exp[-6286(1/T - 1/298,15)]      (17) 
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6.7 FLUXOS DE N2O PELA TÉCNICA DA CÂMARA ESTÁTICA 

 

 

O fluxo de N2O medido por meio de câmara estática é calculado através da seguinte 

equação, de acordo com as concentrações de N2O determinadas em cada seringa: 

 

F = h[dC/dt]t=0                                                                                       (18) 

 

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

concentrações de N2O em função do tempo em t = 0 (DE MELLO; GOREAU, 1998; DE 

MELLO; HINES, 1994). 

 

 

6.8 DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE ÓXIDO NITROSO (N2O) 

 

 

No laboratório as amostras para ambas as técnicas (modelos e câmara estática) foram 

analisadas em cromatógrafo a gás com detector de captura de elétrons (Ni63) (Shimadzu, GC-

17A). O gás de arraste utilizado foi argônio contendo 5% de metano a uma vazão de 30 cm3 

min-1 (White Martins). Detector e coluna, durante a análise, estiveram com temperaturas de 

340ºC e 60ºC, respectivamente. A válvula de injeção de amostra possui um loop de 2 cm3 e a 

coluna de separação utilizada é em aço inox, com comprimento de 4 m e diâmetro de 1/8 de 

polegada, empacotada com Porapak Q (80 – 100 mesh). Para definir a concentração das 

amostras foram utilizados dois padrões de frações molares diferentes, um de 356 ppb e outro 

de 840 ppb (White Martins, Gases Especiais). Através das frações molares dos padrões e das 

respectivas áreas de integração dos picos obteve-se uma curva de calibração, através do qual 

foi possível calcular as concentrações de N2O nas amostras de ar coletadas. 

 

 

6.9 ANÁLISES PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 

No laboratório as amostras para determinação de O2 pelo método de Winkler foram 

acidificadas a um valor de pH abaixo de 2,5 para dissolver os precitados formados na fixação. 
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Para se obter a quantidade de OD as amostras foram tituladas com tiossulfato de sódio 

(Na2S2O3) com concentração determinada por titulação com uma solução padrão de iodato de 

potássio (KIO3). 

 

 

6.10 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL (NHx) 

NA ÁGUA 

 

 

O método utilizado foi o do azul de indofenol que consiste na reação do NHx (NH3 + 

NH4
+) com cloro para formação da monocloramina. Esta reage com o fenol, formando um 

complexo de coloração azul (GUIMARÃES; DE MELLO, 2006). 

 Primeiro foi feita a descontaminação de todo material utilizado adicionando-se uma 

solução contendo os reagentes utilizados para a determinação de NHx em espectrofotômetro. 

Ou seja, foi adicionada ao material uma solução contendo fenol, citrato e ácido 

dicloroisocianúrico por um período mínimo de 24h.  

Para análise colocou-se uma alíquota de 5 mL de amostra para reagir durante pelo 

menos 3 horas com aqueles mesmos reagentes - fenol, citrato e ácido dicloroisocianúrico, 

nesta ordem, em vidro âmbar já que a reação deve ocorrer no escuro. Após o tempo de reação 

as alíquotas foram lidas em espectrofotômetro num comprimento de onda de 630 nm. Esta 

técnica consiste na reação do NHx (NH3 + NH4
+) com cloro para formação de monocloramina, 

que reage com o fenol, formando um complexo de coloração azul. 

 

 

6.11 ANÁLISES DE NITRITO (NO2
-) 

 

 

A determinação das concentrações de NO2
- nas amostras foram feitas por técnica 

fotométrica. Este método consiste na reação do NO2
-
 com uma amina aromática que forma o 

composto diazônio, o qual reage com uma segunda amina aromática para formar um sal 

diazotado. Desta forma, a quantidade de sal diazotado formado é proporcional à concentração 

de NO2
- presente na água analisada. 
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As amostras coletadas para análise de NO2
- foram filtradas com filtros de fibra de 

vidro (Whatman GF/F) e, em seguida, uma alíquota foi separada para ser analisada.  

O procedimento de análise consiste na retirada de 5 mL da amostra que foram 

colocados em outro recipiente, em seguida, foram adicionados dois reagentes, nesta ordem: 

Sulfanilamida (0,2 mL) e N-naftil (N-1-Naftileno diamina dicloridrato) (0,2 mL). Após 15 

minutos de reação a amostra foi lida em espectrofotômetro num comprimento de onda de 540 

nm. Uma curva de padrões de NO2
- de diferentes concentrações também foi feita usando-se 

uma solução estoque de Nitrito de Sódio (NaNO2). Os espectrofotômetros utilizados nas 

análises foram Hitachi U-1100 e Femto 700 plus. 

 

 

6.12 ANÁLISES DE NITRATO (NO3
-): 

 

 

Existem diferentes métodos para determinação de NO3
-, no entanto, a redução de NO3

- 

a NO2
- tem se mostrado o mais adequado para análise de amostras com alta salinidade. Após a 

redução as amostras foram analisadas da mesma forma descrita no item acima para 

determinação das concentrações de NO2
-. No entanto, para que esta técnica apresentasse 

valores corretos foi necessária a determinação prévia das concentrações de NO2
- presentes na 

amostras. Este valor foi então descontado ao final do processo e, dessa forma, foi possível 

obter a concentração de NO2
- que realmente foi reduzido a partir do NO3

- existente na 

amostra. 

A redução do NO3
- a NO2

- foi feita passando-se a amostra por uma coluna redutora 

preenchida por grânulos de cádmio que possuíam entre 0,2 e 1 mm. Para tanto, estes grânulos 

foram tratados com uma solução de sulfato de cobre (CuSO4), assim, o cobre precipita na 

superfície do cádmio. Para se evitar variações de pH, usou-se um tampão de cloreto de 

amônio (NH4Cl) com tampão ajustado para 8,5 – 9,5 pela adição de hidróxido de amônio 

(NH4OH). A coluna foi ativada pela lavagem com um tampão forte feito com 5 mL da 

solução padrão de nitrato (NaNO3) avolumado para 100 mL  com a solução de NH4Cl. 

O teste de rendimento da coluna redutora foi realizado através da comparação da 

absorvância de uma solução padrão de NO3
-, após passar pela coluna redutora, com a 

absorvância de uma solução padrão de NO2
- de mesma concentração. Sendo o rendimento 

igual ou superior a 90%, a coluna pode então ser usada. Nas ocasiões em que essa 
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porcentagem não foi atingida a coluna foi reativada e um novo teste de rendimento foi 

realizado. 

As amostras e soluções passaram pela coluna de cádmio por um sistema de válvulas 

que fizeram-nas fluir devido à diferença de pressão exercida por uma bomba peristáltica.  
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7 RESULTADOS 

 

 

A Tabela 2 apresenta os valores médios de pH, salinidade, oxigênio dissolvido, 

velocidade do vento e concentrações de NO2
-, NO3

- e NHx determinados paras as águas de 

cada ponto de coleta no SLMG. 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos – média por ponto de coleta 

Local pH Sal OD VV NO2
- NO3

- NHx 

Guarapina pt 6 7,40 10,2 9,1 2,0 0,75 0,39 9,02 

Canal pt 5 7,30 5,5 11,7 1,6 0,86 0,06 30,69 
Guarapina pt 8 8,10 8,7 12,8 3,8 0,32 0,23 22,14 
Guarapina pt 6 7,89 11,0 8,1 3,8 0,26 1,31 2,69 
Guarapina pt 7 8,00 9,2 9,0 4,3 0,26 1,00 2,59 
Maricá pt 11#1 6,44 6,0 8,1 3,1 0,30 0,59 4,55 
Maricá pt 11#2 6,52 5,0 7,4 4,2 0,30 2,20 5,29 
Maricá pt 1#1 6,51 5,2 7,0 4,3 <LD 0,07 3,20 
Maricá pt 1#2 6,60 5,2 9,4 4,8 <LD <LD 3,65 
Barra pt 3#1 8,53 18,0 9,0 3,1 0,90 <LD 4,02 
Barra pt 3#2 8,69 18,1 9,0 3,9 0,83 <LD 2,68 
Padre pt 4#1 

7,97 24,2 5,3 2,7 <LD <LD 4,08 
Padre pt 4#2 8,08 23,0 5,4 3,5 <LD <LD 3,58 
Barra pt 10#1 8,20 3,4 5,9 2,0 <LD 1,08 2,77 
Barra pt 10#2 8,10 3,4 6,9 1,1 <LD 0,51 2,09 
Barra pt 9#1 8,70 3,4 8,2 3,5 <LD <LD 2,96 
Barra pt 9#2 8,80 3,5 9,1 3,4 <LD 0,03 3,21 
Maricá pt 12#1 

6,59 2,4 10,0 1,5 <LD 1,13 3,97 
Maricá pt 12#2 6,76 2,3 9,6 1,0 <LD 0,44 3,51 
Maricá pt 2#1 6,70 2,4 9,2 3,9 <LD 2,63 4,59 
Marica pt 2#1 

6,80 2,4 8,8 4,4 <LD 1,47 4,34 
Canal pt 5#1 8,12 5,7 6,1 0,8 0,35 <LD 3,48 
Canal pt 5#2 8,17 5,7 5,6 0,8 0,42 <LD 4,31 
Guarapina pt 8#1 8,35 28,9 6,5 2,6 <LD 0,13 3,33 
Guarapina pt 8#2 8,41 28,0 6,6 1,1 <LD 0,05 3,39 

 
Sal: salinidade; OD: Oxigênio Dissolvido (mg L-1); VV: velocidade do vento (m s-1); NO2

-: concentração (µM); 
NO3

- : concentração (µM) e NHx: concentração (µM); < LD: menor que limite de detecção. 
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A comparação dos resultados de alguns parâmetros físico-químicos (Tabela 2) com os 

encontrados em outro estudo mostra semelhança. Lacerda e Gonçalves (2001) encontraram 

salinidade para a lagoa de Guarapina variando entre 9 0/00  e 34 0/00, e para lagoa de Maricá 

entre 3 0/00 e 18 0/00. Nesta pesquisa os valores encontrados para Guarapina estiveram entre 5,5 

0/00 e 28,9 0/00 e para Maricá entre 2,3 0/00 e 6,0 0/00. Quanto ao pH o presente estudo determinou 

valores entre 7,30 e 8,41 para Guarapina, e variando de 6,44 a 6,80 para Maricá, enquanto o 

estudo supracitado encontrou pH entre 7,9 e 8,0 para Guarapina e 7,2 e 7,9 para Maricá. As 

concentrações de OD também foram similares: entre 5,6 mg L-1 e 12,8 mg L-1 para Guarapina, 

e entre 7,0 mg L-1 e 10,0 mg L-1 para Maricá (neste estudo). Lacerda e Gonçalves (2001) 

mediram OD entre 5,9 mg L-1 e 7,7 mg L-1 em Guarapina e 5,1 mg L-1 e 8,3 mg L-1 para 

Maricá. 

A Tabela 3 apresenta as concentrações de N2O determinados através do método de 

“headspace”. Através desta técnica foi determinada a concentração de N2O na água 

(extração) e as concentrações de N2O na água em equilíbrio com o N2O no ar. Nesta tabela 

encontra-se ainda o valor de saturação do N2O. Alguns estudos sobre N2O apresentam os 

resultados em termos de saturação do gás que é a razão entre a concentração medida do gás 

em relação à concentração de equilíbrio esperada (BANGE, 2006). Dessa forma, valores 

menores que 100% indicam subsaturação o que levaria ao consumo de N2O atmosférico e a 

fase aquosa agiria como sorvedouro. Já valores maiores que 100% denotam supersaturação e 

o sistema aquático atuaria como fonte de N2O para a atmosfera. 
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Tabela 3 – Concentração de N2O na água, valores de equilíbrio e saturação. 

 Local N2O água (nM) N2O eq nM SR (%) 

Guarapina pt 6 7,1 7,5 95 

Canal pt 5 9,9 7,8 127 

Guarapina pt 8 
6,7 6,5 103 

Guarapina pt 6 
6,7 8,4 79 

Guarapina pt 7 6,2 7,2 86 

Maricá pt 11#1 
18,0 6,4 281 

Maricá pt 11#2 14,3 6,2 232 

Maricá pt 1#1 9,1 6 152 

Maricá pt 1#2 8,8 5,9 150 

Barra pt 3#1 7,2 6 120 

Barra pt 3#2 
8,8 5,8 153 

Padre pt 4#1 4,5 6 76 

Padre pt 4#2 
5,1 5,8 88 

Barra pt 10#1 9,4 6,2 153 

Barra pt 10#2 8,2 6,3 130 

Barra pt 9#1 7,5 7,5 100 

Barra pt 9#2 7,3 7,1 103 

Maricá pt 12#1 11,7 7,4 157 

Maricá pt 12#2 11,7 7,4 157 

Maricá pt 2#1 13,4 9,1 146 

Marica pt 2#1 12,8 9,1 141 

Canal pt 5#1 8,8 8,6 102 

Canal pt 5#2 8,9 8,4 106 

Guarapina pt 8#1 6,6 7,2 92 

Guarapina pt 8#2 6,6 6,9 95 

Mín 4,5 5,8 76,0 

Máx 18,0 9,1 281,0 

Média 9,0 7,1 129,0 

SD 3,1 1,0 47,4 

N2O eq ser. (nM): N2O em equilíbrio na seringa(nM); N2O eq (nM): N2O na água 
em equilíbrio com o N2O no ar; SD: desvio padrão; SR: saturação. 

 

 

As concentrações de N2O na água variaram entre 4,5 nM e 18,0 nM. A média de 

concentração foi 9,0 ± 3,1 nM. Estes valores estão de acordo com o encontrado por Gonçalves 

e Brogueira (2006) no estuário do Douro (pouco eutrofizado), em Portugal, em que as 

concentrações de N2O estiveram entre 8,0 e 16,0 nM, determinados durante uma amostragem 

num período de 10 hs. O valor médio de saturação calculado no estuário do Douro foi de 
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153%, um pouco superior ao deste estudo em que a saturação média foi de 129%.  Bange et 

al. (1996) encontrou média de 106% para o norte do Mar Egeu e 105% para o sul do mesmo 

sistema numa amostragem contínuo de 16 dias. Outro estudo, no estuário Schelde, obteve 

concentrações de N2O variando de 10 nM a 338 nM em 1993, de 75 nM a 150 nM em 1994 e 

em torno de 50 nM a 300 nM em 1996, a amostragem em 1993 e 1996 foi contínua enquanto 

em 1994 foi feita uma amostragem discreta (DE WILDE; DE BIE, 2000). Estes valores são 

muito superiores aos encontrados no SLMG. Esta diferença pode ser explicada levando-se em 

consideração o estado trófico deste estuário que, segundo os autores, é um dos mais eutróficos 

estuários da Europa devido a resíduos urbanos e efluentes da agricultura. 

Como observado na Tabela 3, a saturação de N2O esteve na maioria das ocasiões 

superior a 100%, evidenciando que o sistema lagunar esteve emitindo N2O para a atmosfera 

nestas ocasiões. A saturação mínima encontrada foi 76% e a máxima foi 281%. Bange et al. 

(1996) mediu N2O em diferentes regiões do Mar Mediterrâneo e também obteve saturações 

superiores a 100% em sua maioria. Em outro estudo, no estuário Humber, amostras discretas 

coletas em 5 pontos obteve saturação variando entre 96% e 110% com média de 99,6% 

(BARNES; OWENS, 1999). 

 

 

7.1 FLUXOS DE ÓXIDO NITROSO (N2O) 

 

 

A Tabela 4 apresenta as médias aritméticas dos valores de fluxos de N2O (µg N m-2 h-

1) medidos por câmara estática em cada ponto, e indica ainda o local, data, desvio padrão e 

número de amostras coletas.  
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Tabela 4 - Fluxos de óxido nitroso (µg N m-2 h-1), medidos por meio da câmara 
estática, na interface ar-água no Sistema Lagunar Maricá-Guarapina. 

 
Local Data MA DP n 

Canal pt 05 03/10/2006 -3,84 4,13 2 

Guarapina pt 06 03/10/2006 2,37 0,42 2 

Guarapina pt 08 03/10/2006 3,01 - 1 

Guarapina  pt 06 23/10/2006 -3,59 1,36 3 

Guarapina pt 07 23/10/2006 -0,22 1,45 3 

Maricá pt 11#1 20/03/2007 22,33 2,05 3 

Maricá pt 11#2 20/03/2007 24,31 3,74 3 

Maricá pt 01#1 27/03/2007 11,45 3,17 3 

Maricá pt 01#2 27/03/2007 10,30 2,55 3 

Barra pt 03#1 03/04/2007 0,72 0,39 3 

Barra pt 03#2 03/04/2007 3,72 0,12 3 

Padre pt 04#1 10/04/2007 -3,33 0,47 2 

Padre pt 04#2 10/04/2007 -1,56 1,21 2 

Barra pt 10#1 25/04/2007 0,38 4,76 2 

Barra pt 10#2 25/04/2007 3,79 4,31 2 

Barra pt 09#1 03/05/2007 -6,58 12,25 2 

Barra pt 09#2 03/05/2007 2,19 3,96 2 

Maricá pt 12#1 22/05/2007 3,41 1,14 3 

Maricá pt 12#2 22/05/2007 2,76 1,20 3 

Maricá pt 02#1 30/05/2007 19,34 8,65 2 

Maricá pt 02#2 30/05/2007 13,75 2,89 2 

Canal pt 05#1 31/05/2007 -0,74 1,44 3 

Canal pt 05#2 31/05/2007 -0,03 2,12 3 

Guarapina pt 08#1 06/07/2007 -0,64 0,85 3 

Guarapina pt 08#2 06/07/2007 1,15 2,65 3 

MA: média aritmética; DP: desvio padrão; n: número de amostras; #: marca os dias em que 
houve repetição de coleta no mesmo dia e local. 

 

 

As médias de fluxos de N2O diretamente medidos variaram entre -6,58 e 24,31 µg N 

m-2 h-1. De modo geral os maiores valores de fluxos da água para o ar ocorreram na Lagoa de 

Maricá enquanto que as outras 3 lagoas apresentaram fluxos muito baixos ou consumo de 

N2O atmosférico. Do total de medidas realizadas, 64% resultaram em transferência de N2O da 



46 

 

lagoa para a atmosfera. Um estudo realizado no lago Taihu, na China, utilizando-se câmaras 

estáticas detectou fluxos médios de 15,7 µg N m-2 h-1 na região pelágica e valores mais altos 

em regiões mais próximas a costa (região litoral) como 98,9 µg N m-2 h-1 na Infralitoral, 429,5 

µg N m-2 h-1 na Eulitoral e 138,8 µg N m-2 h-1 na Supralitoral (WANG et al., 2006). Os 

valores neste lago são superiores aos encontrados no SLMG já que se trata de um lago hiper-

eutrófico. No entanto, medidas feitas com câmaras no lago Nakaumi, no Japão, verificaram 

fluxos variando entre 20 µg N m-2 h-1 e 50 µg N m-2 h-1 em um ponto de coleta e entre -10 µg 

N m-2 h-1 e 60 µg N m-2 h-1 no outro, sendo estes valores bem mais próximos aos encontrados 

no SLMG, o estado trófico deste lago não foi explicitado no texto (HIROTA et al; 2007). As 

pequenas diferenças nas variações dos fluxos podem ser explicadas pelas diferenças entre os 

dois ambientes, o mesmo ocorre com relação às lagoas do SLMG embora numa escala maior. 

As variações entre os fluxos de N2O alcançados em cada ponto do SLMG sugerem que, 

provavelmente, existe uma diferença quanto aos processos de produção e consumo de N2O 

em cada lagoa que forma o sistema lagunar estudado. No caso do lago Nakaumi a variação no 

nível d’água foi o que mais influenciou a variação nos fluxos de N2O que foram maiores 

conforme aumentou-se a altura da coluna d’água. 

A Tabela 5 apresenta as médias aritméticas dos valores de fluxos de N2O, em µg N m-

2 h-1, por ponto de coleta obtidos para cada em dos 4 modelos utilizados neste trabalho. Esta 

tabela informa ainda os locais de coleta, as datas e os desvios padrões para cada fluxo 

calculado. 
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Tabela 5 – Fluxos de óxido nitroso (µg N m-2 h-1), calculados por MPF, na interface ar-água no Sistema Lagunar Maricá-Guarapina. 

Local Data  LM86 W92 C95 RC01 

  n MA DP MA DP MA DP MA DP 

Canal pt 05 03/10/2006 2 -0,04 0,04 -0,14 0,16 -0,34 0,40 -0,45 0,52 

Guarapina pt 06 03/10/2006 2 0,16 0,14 0,46 0,40 1,55 1,34 1,97 1,71 

Guarapina pt 08 03/10/2006 2 0,08 0,26 0,31 1,03 0,38 1,25 0,49 1,65 

Guarapina pt 06 23/10/2006 2 -0,56 0,07 -2,13 0,28 -2,60 0,33 -3,43 0,44 

Guarapina pt 07 23/10/2006 2 -0,73 0,03 -1,66 0,06 -1,88 0,06 -2,51 0,08 

Maricá pt 11#1 20/03/2007 3 2,12 0,09 11,13 0,47 16,33 0,69 21,44 0,91 

Maricá pt 11#2 20/03/2007 3 6,71 0,52 15,47 1,20 17,56 1,36 23,42 1,81 

Maricá pt 01#1 27/03/2007 3 2,64 0,11 6,00 0,25 6,80 0,29 9,06 0,38 

Maricá pt 01#2 27/03/2007 3 4,23 0,19 7,49 0,33 7,89 0,35 10,74 0,47 

Barra pt 03#1 03/04/2007 3 0,21 0,07 1,15 0,41 1,66 0,59 2,17 0,78 

Barra pt 03#2 03/04/2007 3 1,49 0,18 4,77 0,58 5,72 0,70 7,57 0,92 

Padre pt 04#1 10/04/2007 3 -0,21 0,02 -1,00 0,07 -1,67 0,12 -2,19 0,16 

Padre pt 04#2 10/04/2007 3 -0,13 0,01 -0,80 0,06 -1,05 0,07 -1,38 0,09 

Barra pt 10#1 25/04/2007 3 0,40 0,03 1,39 0,11 3,25 0,25 4,23 0,33 

Barra pt 10#2 25/04/2007 3 0,12 0,04 0,22 0,06 1,48 0,39 1,80 0,47 

Barra pt 09#1 03/05/2007 3 0,00 0,04 0,00 0,24 0,00 0,31 -0,01 0,41 

Barra pt 09#2 03/05/2007 3 0,04 0,07 0,21 0,39 0,28 0,51 0,38 0,68 

Maricá pt 12#1 22/05/2007 3 0,32 0,04 0,87 0,10 3,15 0,36 4,01 0,46 

Maricá pt 12#2 22/05/2007 3 0,22 0,01 0,37 0,01 2,82 0,08 3,41 0,10 

Maricá pt 02#1 30/05/2007 3 1,42 0,02 4,93 0,06 5,96 0,06 7,88 0,09 

Maricá pt 02#2 30/05/2007 3 2,71 0,46 5,64 0,95 6,24 1,05 8,37 1,40 

Canal pt 05#1 31/05/2007 3 0,01 0,02 0,01 0,02 0,08 0,26 0,09 0,30 

Canal pt 05#2 31/05/2007 3 0,02 0,00 0,30 0,01 0,29 0,07 0,34 0,08 

Guarap. pt 08#1 06/07/2007 3 -0,07 0,05 -0,32 0,22 -0,54 0,37 -0,71 0,49 

Guarap. pt 08#2 06/07/2007 3 -0,02 0,01 -0,04 0,03 -0,23 0,13 -0,28 0,16 

LM86: Liss e Merlivat (1986); W92: Wanninkhof (1992); C95: Clark (1995); RC01: Raymond e Cole (2001). n: número de amostras; MA: média aritmética; DP: desvio padrão; #: marca os dias em que houve 
repetição de coleta no mesmo dia e local. 
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Os resultados dos fluxos calculados a partir do modelo de Liss e Merlivat (1986) 

variaram de -0,73 a 6,71 µg N m-2 h-1, os de Wanninkhof (1992) estiveram entre -2,13 e 15,47 

µg N m-2 h-1, já o modelo de Clark et al. (1995) mostrou fluxos de -2,60 a 17,56 µg N m-2 h-1 e 

Raymond e Cole (2201) alcançou resultados de -3,43 a 23,42 µg N m-2 h-1. Assim como os 

valores obtidos através da câmara estática, utilizando-se os modelos observa-se 

predominância (68%) de valores positivos, ou seja, fluxos da água para atmosfera. A 

estatística descritiva dos resultados obtidos tanto pela técnica da câmara estática como por 

meio dos modelos encontra-se na Tabela 6. 

  

Tabela 6 – Estatística descritiva dos fluxos de N2O (mg N m-2 h-1) para todas as técnicas. 
  CE LM86 W92 C95 RC01 
Média 4,46 0,92 2,37 3,18 4,19 
Erro padrão 1,09 0,20 0,51 0,61 0,82 
Mediana 2,08 0,15 0,38 1,35 1,7 
Modo -3,66 -0,01 0,18 2,87 #N/D 
Desvio padrão 8,64 1,71 4,25 5,14 6,82 
Variância da amostra 74,58 2,94 18,10 26,38 46,52 
Curtose 1,02 4,12 2,43 2,21 2,19 
Assimetria 1,08 2,06 1,69 1,61 1,61 
Intervalo 43,81 7,76 18,49 21,18 28,21 
Mínimo -15,24 -0,75 -2,32 -2,83 -3,74 
Máximo 28,57 7,01 16,17 18,35 24,47 
Soma 280,71 64,47 166,24 222,3 293,2 
Contagem 63 70 70 70 70 
Maior(1) 28,57 7,01 16,17 18,35 24,47 
Menor(1) -15,24 -0,75 -2,32 -2,83 -3,74 
Nível de confiança(95,0%) 2,17 0,41 1,01 1,22 1,63 

CE: Câmara Estática; LM86: modelo de Liss e Merlivat (1986); W92: modelo de Wanninkhof (1992); 
C95: modelo de Clark et al. (1995); RC01: modelo de Raymond e Cole (2001). 

   

  

Os valores médios mostrados na Tabela 6 sugerem maior semelhança entre os valores 

alcançados pela técnica da câmara estática flutuante e o modelo descrito por Raymond e Cole 

(2001). O desvio padrão foi maior conforme foram maiores os fluxos medidos ou estimados 

pelas técnicas: 8,64 para CE e 6,82 para RC01 que alcançaram maiores valores, já o modelo 

de LM86 foi o que apresentou menor desvio padrão e os menores valores de fluxos de N2O. A 

diferença entre média e mediana para todos os casos ressalta a diferença verifica entre os 

pontos de coletas já que alguns apresentaram valores negativos, outros positivos próximos a 

zero e ainda outros onde os fluxos foram positivos e bastante distantes de zero. 
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7.1.1 Comparação entre as Lagoas e entre os Métodos 

 

 

Observando-se os valores médios de fluxos de N2O estimados em cada MPF (Tabela 

5) é possível observar uma grande diferença entre os mesmos. O modelo descrito por Liss e 

Merlivat apresentou resultados bastante distantes dos alcançados por todos os outros modelos 

utilizados e também pela câmara estática. No entanto, em todos os modelos, à semelhança da 

câmara estática, foi possível perceber diferenças também quantos aos valores obtidos em cada 

lagoa que compõe o sistema lagunar. Novamente os resultados indicam que os fluxos de N2O 

na lagoa de Maricá acontecem da água para o ar enquanto nas outras lagoas os fluxos neste 

sentido foram baixos ou ocorreu consumo de N2O do ar.  

Com base nas observações descritas acima os fluxos de N2O foram agrupados por 

lagoa e, então, tratados separadamente. Nos Gráficos 1-5 são apresentados os fluxos médios 

de N2O para as 4 lagoas estudadas possibilitando a observação da ocorrência ou não de 

diferenças entre os fluxos obtidos em cada uma delas. Cada gráfico explicita os valores 

médios de fluxos, separados por região, para cada um dos métodos empregados nesta 

pesquisa. 

O Gráfico 1 mostra os resultados para a técnica da câmara estática flutuante, o 2 para o 

modelo de Liss e Merlivat (1986), o 3 para o modelo de Wanninkhof (1992), o 4 para o 

modelo de Clark et al. (1995), e o 5 para o modelo de Raymond e Cole (2001). 

 

 

 
Gráfico 1. Fluxos médios (± erro padrão) de N2O (µg N m-2 h-1) por região  medidos por câmara estática. 
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O fluxo médio de N2O para a Lagoa de Maricá, no caso da câmara estática, foi de 13,5 

µg N m-2 h-1 enquanto que para a Lagoa da Barra foi de 0,7 µg N m-2 h-1, já na Lagoa do 

Padre a média foi de -2,4 µg N m-2 h-1 e em Guarapina foi registrado -0,4 µg N m-2 h-1. 

Portanto, as duas primeiras lagoas atuam como fonte de N2O para a atmosfera, ao passo que 

as duas últimas parecem atuar como sorvedouro de N2O. 

 

 

 
Gráfico 2 – Fluxos médios (± erro padrão) de N2O (µg N m-2 h-1) por região obtidos pelo modelo de Liss e 
Merlivat (1986). 

 

 

Os fluxos calculados através dos modelos de LM86, W92, C95 e RC01 mostraram 

tendências idênticas àquelas verificados pelas medidas diretas em todas as 4 lagoas. 

Entretanto, em se tratando das mesmas lagoas, os modelos apresentaram diferentes fluxos. 

O modelo de Liss e Merlivat (1986) (Gráfico 2) resultou em fluxo positivo para a 

lagoa de Maricá com média de 2,6 µg N m-2 h-1. Fluxo também positivo foi encontrado para a 

lagoa da Barra, com média de 0,4 µg N m-2 h-1. No caso das lagoas do Padre e Guarapina 

observou-se valores negativos indicando consumo, cujas médias foram -0,2 µg N m-2 h-1 e -

0,1 µg N m-2 h-1, respectivamente.  

Nas estimativas de fluxos obtidas através deste modelo observa-se que os resultados 

foram subestimados, apesar de concordar com a câmara em relação aos valores de fluxos 

serem positivos ou negativos.   
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Gráfico 3 – Fluxos médios (± erro padrão) de N2O (µg N m-2 h-1) por região obtidos pelo modelo de Wanninkhof 
(1992). 
 

 

No Gráfico 3 observa-se as médias de fluxos por lagoa do SLMG calculadas pelo 

modelo de Wanninkhof (1992). As médias aritméticas foram 6,5 µg N m-2 h-1 para Maricá; 

1,3 µg N m-2 h-1 para Barra; -0,9 µg N m-2 h-1 para a lagoa do Padre e -0,4 µg N m-2 h-1 para 

Guarapina. Novamente, para esse modelo, o padrão de fluxos por lagoa é o mesmo e a 

diferença se deve somente aos valores obtidos. 

 

 

 
Gráfico 4 – Fluxos médios (± erro padrão) de N2O (µg N m-2 h-1)  por região obtidos pelo modelo de Clark et al. 
(1995). 
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O modelo de Clark et al. (1995) apresentou valores médios por lagoa de 8,4 µg N m-2 

h-1 para Maricá, 2,1 µg N m-2 h-1 para a lagoa da Barra, -1,4 µg N m-2 h-1 para a lagoa do 

Padre e -0,4 µg N m-2 h-1  para Guarapina (Gráfico 4). Seguindo novamente o padrão 

observado na câmara e nos dois modelos anteriores tem-se fluxos positivos para as lagoas de 

Maricá e Barra, e negativos para Padre e Guarapina com diferenças em relação aos valores 

absolutos de fluxos. 

 

 
Gráfico 5 – Fluxos médios (± erro padrão) de N2O (µg N m-2 h-1) por região obtidos pelo modelo de Raymond e 
Cole (2001). 
 

O modelo proposto por Raymond e Cole (2001), encontrou-se média de fluxos de N2O 

para a lagoa de Maricá de 11,0 µg N m-2 h-1. Para a lagoa da Barra a média foi de 2,7 µg N m-

2 h-1; para a lagoa do Padre foi -1,8 µg N m-2 h-1 e na lagoa de Guarapina obteve-se média de -

0,5 µg N m-2 h-1 (Gráfico 5). 

A Tabela 7 sumariza o destacado nos 5 gráficos acima apresentando os valores 

médios, juntamente com o desvio padrão, separados por região do SLMG para cada técnica 

utilizada neste estudo. 

 

Tabela 7 – Valores médios de fluxos de N2O (µg N m-2 h-1) para todas as técnicas, 
divididos por região do SLMG 

 Câmara LM86 W92 C95 RC01 
Maricá 13,5 ± 8,1 2,6 ± 2,1 6,5 ± 5,0 8,35 ± 5,59 11,0 ± 7,5 
Barra 0,7 ± 3,9 0,4 ± 0,6 1,3 ± 1,8 2,07 ± 2,13 2,7 ± 2,8 
Padre -2,4 ± 1,3 -0,2 ± 0,1 -0,9 ± 0,1 -1,36 ± 0,43 -1,8 ± 0,6 

Guarapina -0,3 ± 2,3 -0,1 ± 0,3 -0,4 ± 0,9 -0,37 ± 1,23 -0,5 ± 1,6 
LM86: Liss e Merlivat (1986); W92: Wanninkhof (1992); C95: Clark (1995); RC01: 
Raymond e Cole (2001), n: número de amostras; MA: média aritmética; DP: desvio padrão. 
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Como observado nos Gráficos 1, 2, 3,4 e 5 e na Tabela 7, existem realmente 

diferenças quanto aos fluxos de N2O entre as 4 lagoas do SLMG. Para todos os métodos 

usados foram observados fluxos da água para o ar na Lagoa de Maricá, fluxos positivos 

próximos a zero para a Lagoa da Barra e consumo nas Lagoas do Padre e Guarapina. O 

consumo de N2O foi ligeiramente maior na Lagoa do Padre, enquanto que em Guarapina este 

fluxo negativo esteve próximo a zero. 

Com relação à existência de altos fluxos de N2O na lagoa de Maricá pode-se afirmar 

que este resultado era esperado para esta região do SLMG, pois é nos entornos da lagoa de 

Maricá que se concentra o centro da cidade. Nesta região temos um maior número de 

residências, lojas e outros estabelecimentos que jogam seus dejetos orgânicos diretamente na 

água da lagoa já que a cidade não possui sistema de tratamento de esgotos. Além disso, a 

lagoa possui pequena profundidade e a única ligação com o mar se localiza na lagoa de 

Guarapina, a ponta oposta do sistema lagunar. Estes dois fatos dificultam a renovação de 

águas naquela região o que torna propício o aumento das atividades microbiológicas e, 

conseqüentemente, a produção de N2O. A influência da entrada de esgotos doméstico e baixa 

renovação de águas já foi visto por Guimarães (2006) e Couto (2006) no setor noroeste da 

baía de Guanabara e por Henriques (2006) no Sistema Lagunar de Piratininga-Itaipu. 

O Gráfico 6 compara os valores médios de fluxos de N2O para cada uma das técnicas 

empregadas (câmara e modelos) divididos entre as regiões (Maricá, Barra, Padre e Guarapina) 

do SLMG. Neste gráfico pode-se observar com maior facilidade que todos os métodos 

concordaram com relação aos fluxos de N2O para cada região do sistema lagunar. Em todos 

eles houve fluxos para atmosfera na Lagoa de Maricá, pequenos fluxos na Lagoa da Barra, 

consumo na Lagoa do Padre e pequeno consumo para Lagoa de Guarapina.  

 

 
Gráfico 6 – Fluxos médios de N2O por região (µg N m-2 h-1) – comparação entre os métodos. 
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Devido às semelhanças nos resultados obtidos entre as técnicas usadas fez-se um 

estudo da correlação entre os valores alcançados pelos modelos e a câmara estática, 

aplicando-se nos gráficos ainda uma reta 1:1 que mostra de forma mais clara a aproximação 

ou não entre os resultados obtidos pelas diferentes técnicas. 

A correlação foi feita com todos os modelos e a câmara estática para avaliar o grau de 

aproximação que os diferentes modelos podem ter em relação a uma técnica de medição 

direta: a da câmara estática. Este tipo de estudo é de grande importância, pois serve como um 

instrumento que pode cooperar na determinação do melhor modelo a ser utilizado num 

ambiente semelhante ao apreciado na presente pesquisa. 

 

 
Gráfico 7 – Correlação entre câmara estática e o modelo de Liss e Merlivat (1986). Valores médios por ponto de 
coleta. 
 

 



55 

 

 
Gráfico 8 – Correlação entre câmara estática e o modelo de Wanninkhof (1992). Valores médios por ponto de 
coleta. 

 

 
 
Gráfico 9 – Correlação entre câmara estática e o modelo de Clark et al. (1995). Valores médios por ponto de 
coleta. 
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Gráfico 10 – Correlação entre câmara estática e o modelo de Raymond e Cole (2001). Valores médios por ponto 
de coleta. 
 

 

Os valores de r2 e a aproximação com reta 1:1 mostra que existe maior correlação dos 

resultados da câmara, por ponto de coleta, com os fluxos obtidos pelo modelo de Raymond e 

Cole (2001) (r2= 0,836). No entanto, as correlações com os modelos de Wanninkhof (1992) e 

Clark et al. (1995) também foram igualmente significativos, r2 = 0,827 e 0,835, 

respectivamente. Da mesma forma que a correlação com o modelo de Liss e Merlivat (1986), 

apesar de apresentar coeficiente de correlação ligeiramente inferior (r2 = 0,666). 

Os Gráficos 11 e 12 apresentam uma comparação simultânea entre a câmara estática e 

os quatro modelos utilizados neste estudo. No Gráfico 11 a comparação é feita entre os 

valores médios de fluxos de N2O (µg N m-2 h-1) em cada ponto de coleta.  
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Gráfico 11 – Comparação entre os fluxos de N2O (µg N m-2 h-1) alcançados por câmara estática e modelos de 
predição de fluxos por ponto de coleta. CE: câmara estática, LM86: Liss e Merlivat (1986); W92: Wanninkhof 
(1992), RC01: Raymond e Cole (2001) e C95: Clark et al. (1995). 

 

No Gráfico 12 foram plotados os valores de fluxos de N2O (µg N m-2 h-1) para todas as 

técnicas, separadas por região. 

  

 

Gráfico 12 – Fluxos médios de N2O (µg N m-2 h-1) medidos diretamente e estimados pelos modelos para cada 
lagoa individualmente. CE: câmara estática, LM86: Liss e Merlivat (1986); W92: Wanninkhof (1992), RC01: 
Raymond e Cole (2001) e C95: Clark et al. (1995). 
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A comparação simultânea dos fluxos alcançados pelos diferentes métodos, tanto por 

pontos como por regiões, deixa ainda mais clara a proximidade dos resultados dos três últimos 

modelos com os obtidos com a câmara estática. Através dos Gráficos 11 e 12 confirma-se que 

o modelo de RC01 é o que apresenta valores mais similares aos obtidos através das medições 

diretas.  

A semelhança de resultados dos modelos de W92, C95 e principalmente o de RC01 

com a câmara e, do mesmo modo, a diferença entre estes valores em relação aos obtidos pelo 

modelo de LM86 podem ser explicadas pelo ambiente estudado. O modelo de LM86 foi 

desenvolvido para aplicação em ecossistemas marinhos enquanto os modelos de C95 e RC01 

foram desenvolvidos, respectivamente, para estimativas de fluxos em rios e em rios e 

estuários. Já o modelo de W92, apesar de ser desenvolvido para oceano, também obteve 

valores relativamente próximos aos da câmara. No entanto, como pode-se observar nos 

gráficos de correlação entre modelos e câmara (Gráficos 7, 8, 9 e 10) o modelo de W92 foi o 

segundo mais distante dos resultados alcançados pela medição direta. 

 

 

7.1.2 Produção de óxido nitroso (N2O) 

 

 

Com base nos fluxos medidos de N2O e as medidas de parâmetros físico-químicos 

como pH, salinidade, OD, concentrações de NO2
-, NO3

- e NHx tentou-se determinar quais 

seriam as vias de produção de N2O nas quatro lagoas que formam o SLMG.  A Tabela 2 

apresenta as médias aritméticas destes parâmetros.  

A Tabela 8 mostra as correlações entre os fluxos medidos pela câmara estática e 

estimados pelos quatro MPF e os parâmetros físico-químicos medidos durante as coletas de 

amostras. Os valores em vermelho são os estatisticamente significativos. 
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Tabela 8 – Correlações entre os valores médios para os fluxos medidos e estimados de N2O 
(mg N m-2 h-1), as concentrações de NO2

-, NO3
- e NHx na água, OD, Ph, Salinidade e 

velocidade do vento. 

 
OD: Oxigênio Dissolvido; NHx: Nitrogênio amoniacal; SAL: salinidade. Modelos: LM86: Liss e Merlivat 
(1986); W92: Wanninkhof (1992); RC01: Raymond e Cole (2001) e C95: Clark et al. (1995). 

 

A Tabela 8 mostra que há correlação significativa entre todas as técnicas utilizadas nas 

estimativas de fluxos de N2O. Pode-se observar o mesmo entre os valores de pH com todas as 

técnicas para medidas de fluxos de N2O e com a salinidade. Encontrou-se correlação ainda 

entre as concentrações de NHx e OD, velocidade do vento e NO2
- e da salinidade com W92, 

RC01, C95 e pH. 

Em vista das diferenças entre os valores de fluxos de N2O alcançados pelas quatro 

lagoas do SLMG, resolveu-se efetuar o estudo das correlações destes fluxos (câmara) com os 

parâmetros físico-químicos para cada lagoa separadamente. 

A Tabela 9 apresenta as correlações entre os fluxos de N2O medidos por câmara e as 

concentrações de NO2
-, NO3

- e NHx na água para cada lagoa do sistema estudado.  

 

 

Tabela 9 – Correlações entre os fluxos de N2O (µg N m-2 h-1) e as concentrações de NO2
- 

(µM), NO3
- (µM) e NHx (µM) na água. 

N2O NO2
- NO3

- NHx 
Maricá ... 0,52   0,79 
Barra 0,29 0,15 -0,25 
Padre ... ... ... 
Guarapina -0,17 -0,3 -0,09 
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De acordo com o observado na Tabela 9 houve correlação significativa (em negrito) entre 

os fluxos de N2O e as concentrações de NHx (0,79), apenas para a lagoa de Maricá. As 

correlações para as outras lagoas (Barra, Padre e Guarapina) e com as outras formas de N 

medidos não foram significativas e, portanto, não permitem chegar a uma conclusão a respeito 

das vias de produção ou consumo de N2O nestas lagoas.  

Para verificar esta única correlação significativa encontrada, foi feito um gráfico de 

dispersão mostrando a correlação entre os fluxos de N2O e as concentrações de NHx medidos 

nas águas do SLMG (Gráfico 13). 

 

 
Gráfico 13 – Correlação entre os fluxos de N2O (µg N m-2 h-1) e as concentrações de NHx 
medidos na água. 
 

 

No Gráfico 13 observa-se a dispersão dos pontos usados para verificar a correlação 

entre os fluxos de N2O e a concentração de NHx na água coletada. Apesar de existir 

correlação positiva entre estes dois grupos de resultados, deve-se considerar que justamente a 

lagoa de Maricá foi a que apresentou os menores valores de concentração de NHx de todo o 

sistema lagunar e que parece atuar como sorvedouro de NH3 do ar atmosférico (fluxos 

negativos).  

Baseando-se nos resultados mostrados nas Tabelas 8 e 9 e no Gráfico 13 não possível 

estabelecer qual ou quais as vias de produção de N2O no SLMG, já que as correlações não 

permitiram que se chegasse a alguma conclusão. Bange (2006) apresenta um apanhado sobre 
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diversos trabalhos envolvendo produção e emissão de N2O e cita um estudo, de Bange et al. 

(1998), feito em lagoas do Mar Báltico onde as correlações também não permitiram 

estabelecer nitrificação ou desnitrificação como sendo o processo produtor do N2O observado.  

Quanto à lagoa de Maricá, que apresentou maiores concentrações de N2O na água, e 

observando-se que apresentou OD variando entre 7,0 mg L-1 e 10,0 mg L-1 pode-se lançar  a 

hipótese de que a via de produção de N2O seja a nitrificação, já que a desnitrificação só ocorre 

em ambientes anóxicos (STODDARD, 1994). Além disso, nessa lagoa ocorre maior entrada 

de matéria orgânica oriunda do esgoto produzido pela população em seu entorno (CRUZ et al; 

1996; BARROSO et al; 2000). A entrada de matéria orgânica leva à diminuição dos níveis de 

O2 dissolvido e isso, segundo Goreau et al. (1980) e Huttunen et al. (2003) pode levar ao 

aumento da produção de N2O pela nitrificação. Bange (2006) ressalta que na maior parte dos 

ambientes aquáticos é a nitrificação a via de produção de N2O na coluna d’água sendo a 

desnitrificação mais comum em sedimento. No entanto, novos estudos seriam necessários 

para se estabelecer com clareza como ocorre a produção de N2O no SLMG.   

 

 

7.2 FLUXOS DE AMONIA (NH3) 

 

 

A Tabela 10 apresenta as concentrações de NHX nas águas superficiais do SLMG 

determinadas através do método do indofenol, como descrito na metodologia. Pode-se 

observar nesta Tabela os valore máximos e mínimos e a média aritmética por ponto de coleta.  
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Tabela 10 – Concentração de NHx (µM) nas águas superficiais do SLMG, médias, mínimo e 
máximo por ponto de coleta. 

   Local n Média  Mínimo Máximo 
Guarapina pt 6 

1 9,02 -  -  

Canal pt 5 
1 30,69  -  - 

Guarapina pt 8 
1 22,14  - -  

Guarapina pt 6 
3 2,69 2,46 3,06 

Guarapina pt 7 
2 2,59 2,57 2,61 

Maricá pt 11#1 
1 4,55  - -  

Maricá pt 11#2 
1 5,29  - -  

Maricá pt 1#1 
3 3,20 3,17 3,21 

Maricá pt 1#2 
3 3,65 3,19 4,11 

Barra pt 3#1 
2 4,02 3,27 4,76 

Barra pt 3#2 
2 2,68 2,62 2,73 

Padre pt 4#1 
2 4,08 3,79 4,37 

Padre pt 4#2 
2 3,58 3,50 3,65 

Barra pt 10#1 
1 2,77  - -  

Barra pt 10#2 
1 2,09  - -  

Barra pt 9#1 
2 2,96 2,91 3,01 

Barra pt 9#2 
2 3,21 2,87 3,55 

Maricá pt 12#1 
3 3,97 3,38 4,7 

Maricá pt 12#2 
3 3,51 3,11 3,88 

Maricá pt 2#1 
3 4,59 4,43 4,84 

Marica pt 2#1 
3 4,34 4,22 4,45 

Canal pt 5#1 
3 3,48 3,22 3,65 

Canal pt 5#2 
3 4,31 3,43 5,63 

Guarapina pt 8#1 
3 3,33 3,19 3,55 

Guarapina pt 8#2 
3 3,39 3,33 3,46 

n: número de amostras por ponto de coleta. 

 

 

Estes valores de concentração foram usados no cálculo dos fluxos de NH3 como visto 

nas Tabelas 11 e 12 levando-se em consideração os parâmetros físico-químicos que 

influenciam a ocorrência de fluxos. As concentrações de NHx variaram entre 2,46 µM e 30,69 

µM e teve média aritmética igual a 4,86 µM. Guimarães e De Mello (2006) encontraram 

concentrações em águas superficais da baía de Guanabara variando entre 2,3 µM e 143 µM, 

com média aritmética de 26,2 µM. O valor máximo e a média nesta baía foram sensivelmente 

superiores aos encontrados no presente estudo. Esta diferença deve-se ao fato da baía de 

Guanabara ser um sistema aquático altamente poluído e possuir regiões onde a renovação de 

águas é prejudicada, especialmente o setor noroeste, levando essas regiões a possuírem maior 
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concentração desta substância. Quinn et al. (1996) encontrou concentrações de NHx em águas 

superficiais da Bacia do Atlântico Norte que variaram de 10.000 µM (10 nM) a 50.000 µM 

(50 nM), resultados calculados através de modelo. 

As Tabelas 11 e 12 contêm as médias dos fluxos de NH3
 (µg N m-2 h-1), obtidos por 

modelo numérico, para cada ponto de coleta no SLMG. Na Tabela 11 os fluxos foram 

calculados considerando-se uma concentração de NH3 no ar atmosférico igual a 0,5 µg m-3. 

 

 

Tabela 11 – Fluxos de amônia (µg N-NH3 m-2 h-1), calculados por modelo numérico, na 
interface ar-água do SLMG, Car: 0,5 µg m-3 

Local       Data MA DP n 

Guarapina pt 6 03/10/2006 4,9 - 1 

Canal pt 5 03/10/2006 13,9 - 1 

Guarapina pt 8 03/10/2006 234,0 - 1 

Guarapina pt 6 23/10/2006 9,2 1,1 3 

Guarapina pt 7 23/10/2006 24,3 4,5 3 

Maricá pt 11#1 20/03/2007 -3,5 - 1 

Maricá pt 11#2 20/03/2007 -3,8 - 1 

Maricá pt 1#1 27/03/2007 -4,8 0,0 3 

Maricá pt 1#2 27/03/2007 -4,3 0,4 3 

Barra pt 3#1 03/04/2007 130,5 24,3 2 

Barra pt 3#2 03/04/2007 179,5 3,3 2 

Padre pt 4#1 10/04/2007 27,8 2,3 2 

Padre pt 4#2 10/04/2007 47,9 1,1 2 

Barra pt 10#1 25/04/2007 17,2 - 1 

Barra pt 10#2 25/04/2007 4,1 - 1 

Barra pt 9#1 03/05/2007 59,5 2,3 2 

Barra pt 9#2 03/05/2007 90,7 19,8 2 

Maricá pt 12#1 22/05/2007 -2,1 0,1 3 

Maricá pt 12#2 22/05/2007 -1,2 0,1 3 

Maricá pt 2#1 30/05/2007 -5,6 0,0 3 

Marica pt 2#1 30/05/2007 -6,2 0,0 3 

Canal pt 5#1 31/05/2007 2,1 0,2 3 

Canal pt 5#2 31/05/2007 4,2 1,5 3 

Guarapina pt 8#1 06/07/2007 20,1 1,4 3 

Guarapina pt 8#2 06/07/2007 11,0 0,3 3 

MA: média aritmética; DP: desvio padrão; n: número de amostras. 

 



64 

 

Para esta simulação (Car = 0,5 µg m-3) os fluxos de NH3 tiveram como valor máximo 

234,0 µg N m-2 h-1 e mínimo de -6,2 µg N m-2 h-1.  A média aritmética foi 34,0 µg N m-2 h-1 e 

a mediana 9,2 µg N m-2 h-1.  Como pode-se observar houve grande variação com relação aos 

fluxos encontrados em todos os pontos do SLMG. Fica claro através dos valores de média e 

mediana existiram alguns pontos onde os fluxos alcançados foram muito mais altos que nos 

outros pontos influenciando o valor da média aritmética. O valor máximo (234,0 µg N m-2 h-1) 

é cerca de 6 vezes maior que a média. 

A Tabela 12 mostra os de fluxos de NH3 (µg N m-2 h-1), por ponto de coleta, 

calculados para uma concentração de NH3 no ar igual a 1,0 µg m-3. 

Na Tabela 12 observa-se que a diferença na concentração de NH3 simulada para o ar 

levou a alterações nos fluxos médios obtidos por ponto. Em alguns casos essas diferenças 

foram maiores ou menores. A máxima nesse caso foi igual a 227,7 µg N m-2 h-1, a mínima 

ficou em -13,6 µg N m-2 h-1 e a média e a mediana foram 29,2 µg N m-2 h-1 e 2,8 µg N m-2 h-1, 

respectivamente. Nesta simulação também fica clara a influência de alguns poucos valores 

altos influenciando a média que é cerca de 1 ordem de grandeza maior que a mediana. Uma 

fragilidade do presente estudo foi o fato de não se ter efetuado medidas em pontos distantes 

das margens das lagoas. As grandes variações especialmente de NHx podem estar associadas a 

descargas pontuais de efluentes domésticos. 

Bajwa e colaboradores (2006) encontraram fluxos muito superiores em lagoas de 

tratamento de resíduos na Carolina do Norte, Estados Unidos, com valor máximo de 

401.304,0 µg N m-2 h-1 para estação quente e 100.062,0 µg N m-2 h-1 para estação fria, e 

mínimo de 15.432,0 µg N m-2 h-1 e 8.076,0 µg N m-2 h-1 nas estações quente e fria, 

respectivamente. Outro trabalho feito na mesma região e mesmo tipo de amostra obteve como 

fluxo mínimo 3.474,0 µg N m-2 h-1 e máximo de 319.236,0 µg N m-2 h-1 (ANEJA et al; 

2001b). Estes estudos apresentam valores muito superiores aos encontrados no SLMG, pois 

trata-se medições feitas em efluentes de resíduos oriundos de criação de animais. Os 

resultados encontrados no presente estudo estão mais próximos aos observados por Guimarães 

e De Mello (2006) na baía de Guanabara onde os fluxos variaram de 5,0 µg N m-2 h-1 a 3486,0 

µg N m-2 h-1 para Car = 1,0 µg m-3, e de -20,0 µg N m-2 h-1 a 3419,0 µg N m-2 h-1 para Car = 

5,0 µg m-3.  
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Tabela 12 – Fluxos de amônia (µg N-NH3 m-2 h-1), calculados por modelo numérico, na 
interface ar-água do SLMG, Car: 1,0 µg m-3 

 
Local Data MA DP n 

Guarapina pt 6 03/10/2006 1,7 - 1 

Canal pt 5 03/10/2006 11,3 - 1 

Guarapina pt 8 03/10/2006 227,7 - 1 

Guarapina pt 6 23/10/2006 2,8 1,1 3 

Guarapina pt 7 23/10/2006 17,2 4,5 3 

Maricá pt 11#1 20/03/2007 -8,6 - 1 

Maricá pt 11#2 20/03/2007 -10,9 - 1 

Maricá pt 1#1 27/03/2007 -11,9 0,0 3 

Maricá pt 1#2 27/03/2007 -12,3 0,4 3 

Barra pt 3#1 03/04/2007 125,3 24,3 2 

Barra pt 3#2 03/04/2007 173,0 3,3 2 

Padre pt 4#1 10/04/2007 23,3 2,3 2 

Padre pt 4#2 10/04/2007 42,1 1,1 2 

Barra pt 10#1 25/04/2007 13,8 - 1 

Barra pt 10#2 25/04/2007 2,3 - 1 

Barra pt 9#1 03/05/2007 53,7 2,2 2 

Barra pt 9#2 03/05/2007 85,0 19,7 2 

Maricá pt 12#1 22/05/2007 -4,6 0,1 3 

Maricá pt 12#2 22/05/2007 -2,9 0,1 3 

Maricá pt 2#1 30/05/2007 -12,0 0,1 3 

Marica pt 2#1 30/05/2007 -13,6 0,1 3 

Canal pt 5#1 31/05/2007 0,9 0,2 3 

Canal pt 5#2 31/05/2007 2,8 1,5 3 

Guarapina pt 8#1 06/07/2007 15,7 1,4 3 

Guarapina pt 8#2 06/07/2007 9,1 0,3 3 

MA: média aritmética; DP: desvio padrão; n: número de amostras. 

 

 

A Tabela 13 apresenta a estatística descritiva para os fluxos de NH3 encontradas nas 

duas simulações. A simulação 1 é a que utilizou Car = 0,5 µg m-3 e a na 2 usou-se Car = 1,0 µg 

m-3. 
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Tabela 13 - Estatística descritiva para diferentes simulações de concentração de NH3 no ar. 

 

 
Amônia 1 simulação 

  
Média 26,88 
Erro padrão 7,08 
Mediana 5,9 
Modo -4,8 
Desvio padrão 52,49 
Variância da amostra 2755,62 
Curtose 5,72 
Assimetria 2,44 
Intervalo 240,2 
Mínimo -6,2 
Máximo 234 
Soma 1478,5 
Contagem 55 
Maior(1) 234 
Menor(1) -6,2 
Nível de confiança(95,0%) 14,19 

Amônia 2 simulação 

  
Média 22,09 
Erro padrão 7,02 
Mediana 2,3 
Modo -11,9 
Desvio padrão 52,08 
Variância da amostra 2712,71 
Curtose 5,70 
Assimetria 2,43 
Intervalo 241,3 
Mínimo -13,6 
Máximo 227,7 
Soma 1215,1 
Contagem 55 
Maior(1) 227,7 
Menor(1) -13,6 
Nível de confiança(95,0%) 14,08 

 

 

Na Tabela 13 pode-se notar grande diferença entre os valores médios e as medianas 

para as duas simulações. A média para a primeira simulação foi igual a 26,88 µg N m-2 h-1 e 

na segunda foi 22,09 µg N m-2 h-1, as medianas foram 5,9 µg N m-2 h-1 e 2,3 µg N m-2 h-1, 

respectivamente. A diferença entre média e mediana revela que alguns valores foram bastante 

superiores em relação a outros, assim como o alto desvio padrão (52,49 e 52,08 para primeira 

e segunda simulações, respectivamente) evidenciam grandes diferenças para os fluxos 

estimados nos diferentes pontos. 

Analisando-se os dados obtidos para os fluxos de NH3 pode-se notar que, como no 

caso do N2O, os fluxos de NH3 apresentaram diferenças com relação às lagoas estudadas no 

sistema lagunar. Desse modo, os resultados para cada lagoa foram tratados separadamente e 

foram calculadas as médias de fluxos por lagoa que compõe o SLMG. O Gráfico 15 apresenta 

as médias calculadas por lagoa do SLMG para o caso da primeira simulação, Car: 0,5 µg m-3. 
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Gráfico 15 – Fluxos médios de NH3 (µg N m-2 h-1) por lagoa do sistema lagunar; Car: 0,5 µg m-3. 
 

Para esta simulação a lagoa de Maricá apresentou fluxo médio de -3,9 µg N m-2 h-1. Os 

valores médios para as outras lagoas foram 80,3 µg N m-2 h-1 para Barra, 37,9 µg N m-2 h-1 

para a lagoa do Padre e 36,0 µg N m-2 h-1 para Guarapina. Assim como no caso do N2O foram 

encontradas diferenças entre as lagoas quanto à produção e consumo de NH3. Como visto 

apenas a lagoa de Maricá esteve atuando como sorvedouro de NH3 atmosférica enquanto as 

outras três lagoas serviram como fonte para o ar, diferentemente dos fluxos observados para 

N2O. No Gráfico 16 pode-se observar com mais clareza a grande diferença entre as médias de 

fluxos de NH3 por lagoa com relação aos seus valores máximos e mínimos.  

 

 

Gráfico 16 – Comparação entre os fluxos médios de NH3, o mínimo e o máximo para cada lagoa; Car = 0,5 µg m-

3. 
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O Gráfico 17 mostra os resultados médios calculados por lagoa do SLMG para o caso 

da segunda simulação onde a concentração de NH3 no ar foi considerada sendo igual a 1,0 µg 

m-3. 

 

 

Gráfico 17 – Fluxos médios de NH3 (µg N m-2 h-1) por lagoa do sistema lagunar; Car = 1,0 µg m-3. 

 

 

Para esta concentração de NH3 no ar obteve-se média de fluxo igual a -9,6 µg N m-2 h-

1 para a lagoa de Maricá, 75,5 µg N m-2 h-1 para a lagoa da Barra, 32,7 µg N m-2 h-1 para a 

lagoa do Padre e 32,1 µg N m-2 h-1 para Guarapina. Assim como na primeira simulação, nesta 

o padrão de fluxos por lagoa foi o mesmo e a diferença se deu em termos de valores médios 

em cada lagoa. Apesar das duas simulações concordarem que a lagoa de Maricá apresentou 

consumo de NH3 atmosférico a diferença entre as médias é de quase três vezes. Já para os 

fluxos das lagoas de Barra, Padre e Guarapina as diferenças não foram tão acentuadas. Na 

simulação 1 o fluxo médio para a lagoa de Maricá foi de 80,3 µg N m-2 h-1 e na simulação 2 

foi 75,5 µg N m-2 h-1. Essa proximidade foi também observada para a lagoa de Barra que no 

primeiro caso teve média de 37,9 µg N m-2 h-1 e no segundo 32,7 µg N m-2 h-1, e em 

Guarapina onde a princípio encontrou-se média de 36,0 µg N m-2 h-1 e, em seguida, 32,1 µg N 

m-2 h-1. 

É possível que as maiores concentrações de NH3 encontradas nas três últimas lagoas 

do SLMG tenha relação com atividades agropecuárias que ocorrem nesta região do município 

de Maricá (BARROSO et al; 2000). Os fertilizantes utilizados e mesmo a excreta de animais 
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podem ser as fontes de N que acabam chegando ao sistema lagunar tanto por deposição 

atmosférica como através de rios que desembocam nestas lagoas. Estudo como os feitos por 

Aneja et al. (2001a); Aneja et al. (2001b) e Bajwa et al. (2006) mostram como regiões de 

criação de animais podem contribuir com N sob a forma de NH3 para a atmosfera. 

O Gráfico 18 apresenta uma comparação entre os valores máximos, mínimos e as 

médias, para fluxos de NH3, divididos por regiões do sistema lagunar para Car = 1,0 µg m-3. 

 

 

Gráfico 18 -  Comparação entre os fluxos médios de NH3, o mínimo e o máximo para cada lagoa; Car = 1,0 µg 
m-3. 

 

 

No Gráfico 18 fica bem clara a influência de alguns valores positivos nos valores médios 

de cada lagoa como visto já através dos valores de média e mediana.  

 

 

7.3 ESTIMATIVAS DE BALANÇO DE NITROGÊNIO (N) PARA O SISTEMA 

LAGUNAR DE MARICÁ-GUARAPINA 

 

 

O objetivo destas estimativas é verificar se o SLMG de forma geral atua como fonte 

ou sorvedouro de N para atmosfera, tanto sob a forma de N2O como NH3. Este balanço foi 

feito para todas as técnicas utilizadas para determinação dos fluxos de N2O e para as duas 
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simulações realizadas para os fluxos de NH3. Caso o valor seja positivo significa que o 

sistema lagunar atua como fonte de N apesar de apresentar regiões em que há consumo dos 

gases estudados. No caso de valores negativos o oposto estaria acontecendo. Este estudo 

permite ainda calcular um valor aproximado de contribuição do SLMG para entrada ou 

retirada de N da atmosfera no período de um dia. 

A Tabela 14 apresenta uma estimativa feita levando-se em consideração apenas os 

fluxos encontrados para cada lagoa. Os valores mostrados nesta tabela foram obtidos 

transformando-se os fluxos calculados primeiramente em µg N m-2 h-1 para g N ha-1 dia-1. Os 

resultados encontrados representam então o quanto um hectare da lagoa emite ou consome 

(em g N) durante um dia. É claro que estas estimativas não representam fielmente o que 

acontece em cada hectare do SLMG já que foi visto que cada ponto de coleta, mesmo os que 

pertenciam à mesma região do sistema, apresentou diferenças. No entanto, como esta 

extrapolação foi feita com os valores médios por lagoa, ela pode oferecer uma idéia da 

contribuição de cada lagoa como fonte ou sorvedouro do sistema lagunar de forma geral. 

Estas estimativas não foram feitas para o modelo de LM86 já que este apresentou resultados 

de fluxos de N2O muito inferiores aos alcançados por todos os outros métodos. 

 

  

Tabela 14 – Estimativas de fluxos de N2O e NH3 (g N ha-1 dia-1) para todas as lagoas do 
SLMG 
 N2O CE N2O W92 N2O C95 N2O RC01 NH3 1 simul NH3 2 simul 

Maricá 3,18 1,54 1,98 2,61 -0,93 -2,27 

Barra 0,17 0,31 0,49 0,64 19,00 17,87 

Padre -0,58 -0,21 -0,32 -0,42 8,97 7,74 

Guarapina -0,09 -0,09 -0,09 -0,12 8,51 7,60 

Total 2,68 1,54 2,06 2,71 35,55 30,94 

CE: Câmara Estática; W92: Wanninkhof (1992); C95: Clark et al. (1995); RC01: Raymond e Cole (2001); 1 
simul: primeira simulação (Car = 0,5 µg m-3) e 2 simul: segunda simulação (Car = 1,0 µg m-3). 
 

 

Os valores apresentados na Tabela 15 mostram que para todas as técnicas de 

determinação dos fluxos de N2O e simulações para fluxos de NH3, nesta estimativa, há um 

excedente de N sendo emitido por cada hectare do SLMG no período de um dia. Para os 

fluxos de N2O diretamente medidos tem-se 2,68 g N ha-1 dia-1, para o modelo de W92 esta 

estimativa cai para 1,54 g N ha-1 dia-1. Já o modelo de C95 alcançou 2,06 g N ha-1 dia-1 e o 

modelo de RC01 chegou a estimar 2,71 g N ha-1 dia-1, sendo este valor muito próximo ao 

apontado pela câmara estática.  
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A Tabela 15 apresenta uma estimativa das taxas de emissão de N sob a forma de N2O 

ou NH3 em g dia-1. Esta taxa foi calculada tomando-se como base os fluxos médios (µg N m-2 

h-1) dos dois gases para cada lagoa do sistema lagunar estudado. Estes fluxos foram então 

multiplicados pela área total de cada lagoa e, em seguida, convertidos para g N dia-1. 

 

 

Tabela 15 – Estimativas de taxas de emissão de N2O e NH3 (g N dia-1) 

 N2O CE N2O W92 N2O C95 N2O RC01 NH3 1 simul NH3 2 simul 

Maricá 8,72 4,21 5,42 7,16 -2,56 -6,23 

Barra 0,45 0,84 1,34 1,74 52,05 48,97 

Padre -1,58 -0,58 -0,88 -1,16 24,58 21,21 

Guarapina -0,24 -0,25 -0,24 -0,32 23,33 20,83 

Excedente 7,36 4,21 5,64 7,42 97,41 84,79 

CE: Câmara Estática; W92: Wanninkhof (1992); C95: Clark et al. (1995); RC01: Raymond e Cole (2001); 1 
simul: primeira simulação (Car = 0,5 µg m-3) e 2 simul: segunda simulação (Car = 1,0 µg m-3). 

 

 

A taxa de emissão de N2O calculada para os fluxos medidos pela câmara estática foi 

igual a 7,36 g N dia-1. Esta mesma taxa calculada para os modelos obtiveram valores iguais a 

4,21 g N dia-1 para W92; 5,64 g N dia-1 para C95 e 7,42 g N dia-1 para RC01. As taxas 

calculadas para emissão de NH3 foram 94,41 g N dia-1 para a primeira simulação e 84,79 g N 

dia-1 para a segunda. Somando-se as taxas de emissões calculadas para N2O (pela câmara) e 

NH3 (as duas simulações) tem-se o total de emissão de N para a lagoa. Considerando-se a 

primeira simulação para emissão de NH3 tem-se um somatório igual a 104,77 g N dia-1, e para 

a segunda simulação igual a 92,15 g N dia-1.  Através das estimativas de fluxos em g ha-1 dia-1 

e das taxas de emissões pode-se reforçar duas conclusões: a primeira diz respeito, novamente, 

à semelhança entre os valores obtidos pela câmara e pelo modelo de RC01, a segunda é que a 

contribuição de N do SLMG para atmosfera acontece principalmente sob a forma de NH3.  
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8  CONCLUSÕES 

 

 

Fluxos de N2O medidos diretamente por meio da técnica de câmara estática mostraram 

que as águas das lagoas de Maricá e Barra, diretamente interligadas, atuam como fontes 

emissoras de N2O para a atmosfera. Por outro lado, as lagoas do Padre e Guarapina mostram-

se como sorvedouros de N2O. A diferença entre a concentração medida de N2O nas águas 

superficiais dessas lagoas e a concentração de N2O em equilíbrio com a atmosfera sugerem 

comportamento similar, havendo supersaturação nas duas primeiras e subsaturação nas duas 

últimas. 

Tanto as medidas diretas quanto as estimativas feitas por meio dos quatro modelos de 

transferência aplicados mostram que as emissões de N2O na lagoa de Maricá é pelo menos 

quatro vezes superior à da lagoa da Barra. Especialmente as estimativas feitas através dos 

modelos sugerem que a transferência de N2O da atmosfera para a água é mais expressiva no 

ponto coletado na lagoa do Padre em relação aos locais de amostragem na lagoa de 

Guarapina. 

Os resultados apresentados neste estudo sugerem que o melhor modelo para cálculo de 

kw é o de RC01, que mais se aproximou ao método de medição direta, tanto pelos estudos de 

correlação como pelas comparações simultâneas por ponto de coleta e por regiões do SLMG. 

Dessa forma, pode-se sugerir que para estudos de fluxos de N2O em lagoas costeiras este 

modelo seria o mais adequado, apesar dos modelos de W92 e C95 terem alcançado valores 

também semelhantes ao da câmara estática. 

As correlações entre os fluxos de N2O e os parâmetros físico-químicos medidos não 

permitiram se chegar a conclusões a respeito das vias de produção daquele gás nas lagoas do 

SLMG. No entanto, para a lagoa de Maricá, pode-se levar em consideração as informações 

que existem na literatura sobre essa lagoa, o OD medido neste estudo e os dados sobre os 

processos de nitrificação e desnitrificação e lançar a hipótese de que seja a nitrificação o 

processo responsável pela produção de N2O nesta lagoa.  

Apesar da ausência de medidas de NH3 no ar atmosférico no estudo realizado no 

SLMG, simulações com concentrações atmosféricas de 0,5 e 1,0 µg NH3 m-3 sugerem 

emissão de NH3 das águas superficiais das lagoas para a atmosfera, exceto para a de Maricá 

que parece atuar como sorvedouro de NH3 da atmosfera. A lagoa da Barra foi a que 

apresentou maior emissão, sendo essa, em média, cerca de 2 vezes superior àquelas das lagoas 
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do Padre e Guarapina. As emissões de NH3 nesta região do sistema lagunar deve estar 

associado à presença de atividade agropecuária nesta altura do sistema. A NH3 pode estar 

chegando a estas lagoas através de rios ou da deposição atmosférica do íon NH4
+. 

As emissões de NH3 foram cerca de 12 vezes superiores às emissões de N2O, 

considerando-se a emissão total do SLMG. Este resultado mostra que este sistema lagunar 

emite N para a atmosfera, em sua maior parte, sob a forma de NH3.  

As estimativas de fluxos de N em g ha-1 dia-1 mostram que, mesmo havendo lagoas no 

sistema que atuam como sorvedouro de N2O ou NH3, o sistema lagunar como todo atua como 

fonte emissora de N para o ar atmosférico. As taxas de emissão calculadas somando-se os 

valores encontrados para N2O e NH3 mostram que o SLMG pode estar emitindo entre 92,15 e 

104,77 g de N por dia.  

Os resultados deste estudo e os dados encontrados em outros trabalhos realizados no 

SLMG indicam que este sistema de lagoas tem sofrido diminuição na qualidade de suas águas 

devido a influências de atividades antropogênicas (CRUZ et al; 1996; BARROSO et al; 2000; 

LACERDA; GONÇALVES, 2001). Duas de suas lagoas (Maricá e Guarapina) foram 

caracterizadas como mesotrópicas (LACERDA; GONÇALVES, 2001) o que denota que estas 

lagoas ainda não atingiram níveis mais elevados de degradação do ecossistema, mas que 

provavelmente esteja se encaminhando para isso. 

Acredita-se que este estudo tenha contribuído com informações com relação ao quanto 

este sistema contribui com a emissão de N2O e NH3 para a atmosfera, principalmente, em 

vista dos problemas ambientais que estes gases podem causar. Ainda mais importante que o 

conhecimento da contribuição que o SLMG tem para a atmosfera é a reflexão que deve-se 

fazer sobre estes dados com o intuito de melhorar a qualidade das águas destas lagoas e, em 

conseqüência, a qualidade de vida da população que vive em seu entorno. Os artigos de Wang 

et al. (2006) e de Hirota et al. (2007) e a pesquisa bibliográfica para o presente trabalho 

deixam claro a quase inexistência de trabalhos sobre os fluxos de N2O em lagoas costeiras. 

Nesse sentido este estudo contribuiu no aumento da bibliografia ainda escassa sobre os fluxos 

de N2O e NH3 em lagoas costeiras naturais. 
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