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“Embora o ser humano seja um elemento muito 
frágil em relação à Terra, tem sido ele o principal 
responsável pelo enorme prejuízo causado a 
outros seres vivos. Colocado no topo da vida 
terrestre, que evoluiu por 4,6 bilhões de anos 
graças a circunstâncias muito favoráveis, não 
caberia ao ser humano esclarecer toda a 
dinâmica terrestre? Além disso, não seria até 
uma obrigação sua colocar a sabedoria a serviço 
da preservação do planeta e da vida sobre ele? 
Não há dúvida, portanto, de que o destino do 
ambiente terrestre está nas mãos do ser 
humano!” 
 
Suguio; Suzuki (2003). A evolução geológica da 
Terra e a fragilidade da vida. 
 
 
 



RESUMO 
 
 
 

A Lagoa hipersalina de Araruama - RJ, nas últimas décadas, vem sofrendo uma 
ocupação desordenada de sua bacia de drenagem e o conseqüente aporte de matéria 
orgânica (M.O.) proveniente de esgoto doméstico, alterando drasticamente seu estado 
trófico, de oligo para hipertrófico. O presente trabalho pretende avaliar a composição 
matéria orgânica e os processos microbiológicos na Lagoa de Araruama (RJ) e 
relacionar às condições hipertróficas atuais. Neste sentido, foram considerados 
eventos distintos, tais como período chuvoso, seco e marés (vazante e enchente). Os 
locais de amostragem da coluna d’água e sedimento foram selecionados para 
caracterizar o aporte fluvial – estação Araruama (AR), a ciclagem interna – estação 
São Pedro da Aldeia (SP) e as trocas com o oceano – estação Cabo Frio (CF). A 
elevada produção primária encontrada (concentração média de clorofila: 450μg.L-1) e 
as baixas concentrações das formas nitrogenadas na coluna d’água (NO2, NO3 e 
NH4), indicam consumo pelo fitoplâncton. Foram encontradas elevadas concentrações 
de carbono orgânico dissolvido (média de 17,5mgC.L-1), refletindo numa elevada taxa 
respiratória (média de 2,08μMO2.L-1.h-1). As concentrações de biopolímeros foram 
elevadas no sedimento, principalmente lipídios e carboidratos (2,99 e 2,57mg.g-1, 
respectivamente), apresentando a relação [lipídios]>[carboidratos]>[proteínas], 
diferindo ao descrito pela literatura para o hemisfério norte. O carbono orgânico 
estocado nos sedimentos da lagoa apresentou valores médios de 5,5%, C/N de 10,4 e 
δ13C (‰) e δ15N (‰) de -14,8 e 6,21, respectivamente. Os valores em geral apontam 
para uma mistura de fontes ao carbono depositado nos sedimentos. A proporção 
relativa entre os esteróis pesquisados demonstrou uma predominância de 
estigmasterol na maioria das amostras, que poderia ter como fonte o fitoplâncton uma 
vez que sua relação com as plantas vasculares não é válida para um sistema com 
poucos rios. O coprostanol apresentou elevadas concentrações em AR (média de 
263μg.g-1), sendo encontrado em menor escala em Cabo Frio e São Pedro, e se 
apresentou como melhor indicador de esgoto em ambiente hipersalino que os 
coliformes termotolerantes. A biomassa e atividades bacterianas no sedimento 
(metabólica e enzimática) apresentaram-se elevadas, evidenciando a intensa 
ciclagem da M.O. neste compartimento e indicando que a lagoa poderá retornar à 
melhores condições em curto ou médio prazo, caso sejam adotadas medidas efetivas 
para sua recuperação. 
 
Palavras-chave: biopolímeros, esteróis, isótopos, atividade bacteriana, biomarcadores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The hypersaline lagoon of Araruama - RJ is suffering, in the last decades, disordered 
occupation of its drainage basin and consequent contribution of M.O. originating from 
domestic sewage, altering drastically your trophic characteristics, from oligo to 
hypertrophic. The present work intends to evaluate the organic matter composition and 
the microbial processes in the Araruama Lagoon (RJ) and to relate to the current 
hypertrophic conditions. Thus, different events were considered, such as rainy, dry and 
tide (low and high) periods. The sites for water column and sediment sampling were 
selected to characterize the fluvial contribution in Araruama station (AR), the intern 
cycling - São Pedro da Aldeia station (SP) and the exchanges with the ocean - Cabo 
Frio station (CF). The high primary production found (chlorophyll: 450μg.L-1) and the 
reduced concentrations of the nitrogen forms in the water column (NO2, NO3 and NH4) 
indicate phytoplankton consumption. High concentrations of dissolved organic carbon 
were observed (average of 17.5mgC.L-1), resulting in a high respiratory rate (average 
of 2.08μMO2.L-1.h-1). The biopolymer concentrations were high in the sediment, mostly 
lipids and carbohydrates (2.9 and 2.57mg.g-1, respectively), presenting the relationship 
lipids>carbohydrates>proteins, which differs from what is described by the literature for 
the Northern Hemisphere. The organic carbon stocked in the lagoon’s sediments 
presented medium values of 5,5%, 10,4 for C/N and -14.8‰ and 6.21‰ for δ13C and 
δ15N, respectively. Generally, those results indicate a mixture of sources for the 
deposited carbon in the sediments. The relative proportion among the researched 
sterols demonstrated a predominance of stigmasterol in most of the samples, probably 
coming from phytoplankton. Despite of this compound are commonly related to 
vascular plants the absence of a high amount of rivers in the drainage basin turn this 
source without importance. Coprostanol was present in high concentrations at AR 
station (average of 263μg.g-1), but it was also found in small scale at Cabo Frio and 
less at São Pedro, and it seems to be a better sewage indicator at the hypersaline 
environment than the termotolerant coliforms. The bacterial biomass and activities in 
the sediment (metabolic and enzymatic) were high, evidencing the intense cycling of 
organic matter in this compartment and indicating that the lagoon can return to better 
conditions in short or medium period, if effective programs for its recovery are adopted. 
 
Keywords: biopolymers, sterols, isotopes, bacterial activity, biomarkers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

O intenso crescimento populacional vem causando pressões sobre os recursos 

naturais hídricos com propósitos diversos, como vias fluviais, energia, irrigação, 

consumo, indústria e descarga de esgoto. Em muitos casos ocorre que os padrões 

ambientais somente são seguidos quando há um risco iminente de colapso (JONES, 

2001). Apesar da extensa discussão e avaliação das necessidades humanas para 

uma qualidade razoável dos corpos d'água, é essencial saber como estes sistemas 

funcionam para que sejam adequadamente administrados. Para tanto, são 

necessárias extensas pesquisas com modernas técnicas experimentais. Somente 

monitorar a poluição nos ecossistemas aquáticos não é o suficiente, sendo preciso 

entender como estes sistemas biológicos trabalham e como são influenciados por 

perturbações (WETZEL, 2000). 

A zona costeira possui interações peculiares entre o ambiente terrestre e 

marinho. Devido a estas interações e à pressão exercida sobre seus recursos 

naturais, hoje existem sérios problemas relacionados a seu gerenciamento. O 

crescente e desordenado aumento na população, e deslocamento em direção à costa, 

aumentou a degradação de seus ecossistemas. Consequentemente, a pressão 

exercida sobre os recursos hídricos costeiros vem reduzindo sua resiliência a longo 

prazo, e assim, limitando sua sustentabilidade (DUXBURY; DICKINSON, 2007). 

Lagoas costeiras constituem 13% dos ambientes costeiros globais. São 

ecossistemas vulneráveis às tensões artificiais, pois respondem mais rápido a 

estressores que outros ambientes (JONES, 2001). Tais lagoas apresentam diferenças 

em seu metabolismo, nas propriedades físico-químicas e biológicas, devido 

principalmente aos gradientes espaciais no clima e impacto humano (MANINI et al., 

2003). Funcionam como filtros por reterem materiais dos rios, atmosfera e oceano, 

são berçários de muitas espécies marinhas e servem a diversas atividades antrópicas, 

tais como alimentação, energia, transporte, recreação e urbanismo. O seu balanço 

natural pode ser facilmente perturbado, muitas vezes de forma irreversível e 
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acompanhado de problemas sócio-econômicos (LACERDA et al., 1999; LACERDA; 

GONÇALVES, 2001). 

A costa brasileira, e em particular a do Estado do Rio de Janeiro, é caracterizada 

pelo grande número de lagoas costeiras, de variados tamanhos, que são vulneráveis 

aos impactos naturais e antrópicos, devido à limitada troca das massas d’água, longos 

tempos de residência e baixa profundidade (OLIVEIRA; KJERFVE, 1993). Os estudos 

ecológicos que compreendem a dinâmica dessas lagoas são de fundamental 

importância não só para o entendimento do metabolismo de ecossistemas, como para 

o estabelecimento de programas com fins de conservação e utilização racional destes 

ambientes (CRAPEZ et al., 1993). O conhecimento detalhado de cada ambiente 

particular permite diagnosticar de maneira mais confiável os problemas ambientais e 

propor as medidas mais adequadas para a recuperação destes corpos d’água, com 

problemas de degradação inicial ou crônica (PEDROSA; REZENDE, 1999). 

A partir da década de 1960, a região da Lagoa de Araruama iniciou intenso 

crescimento urbano devido a características que a tornam um ponto turístico muito 

procurado, como ventos fortes e águas calmas (excelentes para esportes náuticos), 

grande insolação e baixa precipitação (SOUZA, 1997). Esse grande desenvolvimento, 

no entanto, resultou em grande aporte de efluentes domésticos e industriais 

transformando-a assim em um corpo receptor de rejeitos, ligados principalmente à 

ocupação desordenada nos municípios que não possuem sistemas de coleta e 

tratamento eficiente de esgoto (BASSANI, 2000). Tal descarga de efluentes 

compromete os recursos pesqueiros e a balneabilidade de suas águas, mudando as 

características hidrológicas, da biota e dos sedimentos (MELLO, 2007). 

Apesar do crescente adensamento urbano durante os últimos anos, a Lagoa de 

Araruama conseguiu manter seu estado oligotrófico em função da sua alta salinidade 

e grande volume de água. Porém, estudos realizados por Schettini (1994), Souza et 

al. (2003), Kjerfve et al. (1996) e Moreira-Turcq (2000) demonstravam que se 

ocorresse alterações na sua hidrologia, seu estado trófico poderia ser alterado e que a 

lagoa já mostrava alguns sinais de mudança. Souza (1997) desenvolveu um modelo 

conceitual para essa mudança. Segundo este modelo se ocorresse queda da 

salinidade, em função do aporte de água doce inclusa na descarga de efluentes 

domésticos das cidades situadas no em torno da lagoa, a turbidez e demanda de 

oxigênio iriam aumentar fazendo com que a produtividade primária fosse comandada 

pelas comunidades fitoplanctônicas e não mais pelas fitobentônicas, estabelecendo 
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desta maneira, condições eutróficas. 

Em julho de 2005 as águas da lagoa de Araruama, que eram transparentes, se 

tornaram turvas em função de um repentino florescimento de microalgas. Esse 

quadro, hoje em dia, foi ligeiramente amenizado, porém as águas da lagoa não 

voltaram a serem claras como antes (MELLO, 2007). Com isso, novos estudos nesse 

ecossistema precisam ser feitos para que se compreenda seu estado atual e assim 

gerar subsídios para amenizar tais impactos. 

Desta forma, o presente trabalho propõe a utilização de descritores de qualidade 

ambiental, com o intuito de determinar a contribuição relativa de fontes alóctones e 

autóctones de material orgânico, relacionando com a atividade bacteriana. 

 
 
1.1 OBJETIVO GERAL 

 
 Avaliar a composição matéria orgânica (M.O.) e os processos microbiológicos 

na Lagoa de Araruama (RJ) e relacionar às condições hipertróficas atuais. 

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

⇒ Caracterizar a M.O. através de sua composição bioquímica (proteínas, lipídios 

e carboidratos totais e esteróis); elementar (C,N) e isotópica (δ13C e δ15N); 

⇒ Avaliar a aplicabilidade dos biopolímeros como indicadores de estado trófico 

neste ambiente; 

⇒ Avaliar os marcadores bioquímicos e indicadores bacterianos da influência de 

esgoto doméstico, e relacionar sua aplicação numa lagoa hipersalina; 

⇒ Definir os processos bacterianos atuantes através de sua biomassa, atividades 

enzimática e metabólica; 

⇒ Contribuir para o direcionamento de novos trabalhos que virão após a mudança 

trófica em 2005. 
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1.3 HIPÓTESE 

 

 O histórico lançamento de efluentes domésticos na Lagoa de Araruama durante 

as últimas 3 décadas, acoplado às atividades de dragagem no canal de ligação com o 

mar durante o ano de 2004 podem ter levado a Lagoa a sofrer uma drástica e 

repentina mudança trófica no ano de 2005 (de oligo-meso a hipertrófica). Com isto, 

espera-se encontrar maiores teores de material orgânico e atividade bacteriana nos 

sedimentos superficiais localizados próximos aos lançamentos de efluentes. 
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2 BASE TEÓRICA 
 
 

2.1 PROBLEMAS RELACIONADOS AO LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA 

 

Entre os diversos efeitos da eutrofização no ambiente aquático, as comunidades 

biológicas são as mais afetadas. Os efeitos do aumento da concentração de 

nutrientes no ambiente são freqüentemente observados como uma reação dinâmica. 

Na eutrofização, ocorre uma alteração da razão dos nutrientes gerada pelo 

incremento de N e P, porém não ocorrendo o mesmo com a sílica, levando à 

mudanças na composição e sucessão de espécies fitoplanctônicas. A elevação da 

produção primária e, conseqüentemente, da biomassa de organismos heterótrofos, 

leva a um maior consumo de oxigênio dissolvido em relação à demanda por difusão e 

outros meios, acarretando anoxia do sedimento superficial e base da coluna d’água. A 

estrutura das comunidades de fitoplâncton muda, com a floração de novas algas, 

aumentando a turbidez e depleção de O2, que alteram distribuição, abundância, 

diversidade e fisiologia de comunidades bênticas. A alteração dos processos 

metabólicos, que passam de aeróbios a anaeróbios e as mudanças ocorridas na 

estrutura das comunidades tem um importante impacto no ciclo de nutrientes 

(MEYER-REIL; KOSTER, 2000). 

Atualmente, o crescimento acelerado da população humana, tem intensificado o 

processo de eutrofização com o aporte de esgoto doméstico e industrial, além de 

fertilizantes agrícolas que são transportados por rios ou por lixiviação, dentre outros. A 

esta contribuição das atividades humanas, pode-se denominar eutrofização antrópica 

(MARQUES JR. et al., 2002). 

A poluição dos corpos d’água, causada pelo derramamento de efluentes 

domésticos, além de acarretar eutrofização, representa um risco para a saúde pública 

e pode estar associada à presença de microrganismos patogênicos contidos no 

esgoto. Adicionalmente, como decorrência de eutrofização do ambiente, a alta carga 

de matéria orgânica (M.O.) em um corpo d’água pode levar a grandes alterações na 

microbiota autóctone, tanto quantitativas como qualitativas. Esta microbiota pode 
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incluir espécies potencialmente patogênicas, e qualquer microrganismo patogênico 

em potencial, caso encontre um hospedeiro debilitado, poderá ocasionar doenças 

(CARVALHO, 1993). 

Associada à água, temos várias doenças, seja em decorrência de sua 

contaminação por excretas humanas ou de outros animais; seja pela presença de 

substâncias nocivas à saúde humana. Dentre as causadas essencialmente por 

contaminação fecal estão a febre tifóide, febre paratifóide, desinteria bacilar, diarréia, 

cólera, enteroviroses, hepatites A e E, amebíase, esquistossomose e ascaridíase, 

entre outras (SHERRY et al., 1979; CETESB, 1998). 

 

 

2.2 DESCRITORES DE QUALIDADE AMBIENTAL 

 
2.2.1 Clássicos  
 

2.2.1.1 Elementares 

 

A zona costeira está sujeita à grande aporte de nutrientes, que chegam nessa 

área através de rios, águas subterrâneas e atmosfera (JICKELLS, 1998). O carbono, 

nitrogênio, fósforo e silicato são os nutrientes mais utilizados no crescimento das 

algas. A concentração destes nutrientes é constantemente alterada no espaço e 

tempo, sendo ciclados entre suas formas orgânicas e inorgânicas, passando por 

diferentes fases dentro do sistema devido ao fluxo de rios que nele deságuam, de 

trocas oceânicas e atividades biológicas de regeneração (DAY et al., 1989). 

Investigações sobre o processo de eutrofização costeira e modelos conceituais 

têm progredido rapidamente (CLOERN, 2001). Entretanto, estudos sobre a análise do 

estado trófico de ambientes costeiros focalizam, na maioria das vezes, a concentração 

de nutrientes, comunidade fitoplanctônica, físico-química e suprimento de carbono 

orgânico (NIXON, 1995; PARANHOS et al., 1995; ZURLINI, 1996; KJERFVE et al., 

1997; FEEMA, 1998). 

A razão C/N determinada por análises elementares da M.O. tem sido 

amplamente utilizada com o propósito de se distinguir entre a M.O. de origem algal e 

de plantas terrestres. Algas, por serem ricas em proteínas, tipicamente possuem a 

razão entre 4 e 10. Por outro lado, plantas vasculares terrestres são ricas em celulose, 
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possuindo maior teor de carbono, e consequentemente, apresentando razão C/N mais 

elevada, em torno de 20 ou maior (MEYERS, 1997). 

A dinâmica de nutrientes e a sensibilidade dos produtores primários são 

acoplados com a heterogeneidade espacial, que é característica de estuários e lagoas 

costeiras. Em zonas temperadas, a relação entre fatores externos (ex.: chuvas, 

temperatura, marés) e processos geoquímicos internos controlam a produção primária 

e a dinâmica de nutrientes. Entretanto, em regiões tropicais, ainda hoje, existem 

poucos dados disponíveis sobre a limitação de N ou P e sua relação entre fatores 

internos e externos. De acordo com Herrera-Silveira (1998), num contexto holístico, é 

preciso se conhecer a relação entre muitas variáveis para se obter um conhecimento 

satisfatório do funcionamento de lagoas costeiras. Sendo assim, podemos verificar 

que apesar da composição elementar constituir ferramenta importante na 

caracterização de ambientes aquáticos, a adição de parâmetros que indiquem a fonte 

da M.O. e atividade bacteriana atuante, pode prover uma compreensão mais acurada 

sobre os processos de ciclagem vigentes no ambiente. 

 

2.2.1.2 Coliformes termotolerantes 

 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. Os coliformes são bactérias Gram-negativas, não esporuladas, 

na forma de bastonetes, aeróbias ou anaeróbias facultativas, que estão associadas ao 

trato intestinal de animais homeotérmicos (de sangue quente) e solo, e fermentam a 

lactose com produção de gás a 35-37°C. Esta definição abrange um grande número 

de bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae, incluindo os gêneros 

Escherichia, Klebsiella, Citrobacter e Enterobacter. São microrganismos típicos da 

microflora fecal, podendo a maioria deles ser encontrado em outros locais (PELCZAR 

et al., 1996; AN et al., 2002). 

As bactérias do grupo coliforme fecal (termotolerantes) são diferenciadas dos 

demais coliformes, pois podem se multiplicar e produzir gás a partir de fermentação 

da lactose, quando incubadas a temperaturas de 43-46°C, por 48 horas. Portanto, a 

presença de coliformes fecais na água indica que qualquer microrganismo patogênico, 

que ocorra no trato intestinal, poderá também estar presente (PELCZAR et al., 1996). 

A legislação vigente no Brasil Resolução nº. 357, de 17 de Março de 2005 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005), estabeleceu como critério de 
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balneabilidade os limites de 1000 CF.100mL-1 em 80% ou mais de uma série de 5 

amostras consecutivas, ou valor inferior a 2500 coliformes fecais.100 mL-1 obtido na 

última amostragem. Acima destes limites, a água é considerada imprópria para o 

banho, podendo oferecer riscos à saúde. A água somente é classificada como 

excelente quando, em 80% ou mais de um conjunto de 5 amostras obtidas em cada 

uma das semanas anteriores, coletadas no mesmo local, houver no máximo 250 

CF.100mL-1. Para o sedimento, não há padrões estabelecidos de balneabilidade. 

A “Environmental Protection Agency” (EPA) recomenda os coliformes fecais 

como os melhores indicadores de poluição fecal em ambientes de água doce. A 

presença de coliformes termotolerantes indica a potencial presença de organismos 

patogênicos. Suas fontes incluem descargas de esgoto, escoamento por chuvas, 

populações indígenas ou fontes não pontuais de fezes de animais (AN et al., 2002). 

O decaimento das bactérias coliformes é influenciado por muitos fatores 

ambientais como aumento da temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido. Outros 

fatores incluem radiação solar, predação por protozoários e limitação de nutrientes 

(AN et al., 2002). 

A contaminação por esgoto tem sido tradicionalmente determinada por 

enumeração de coliformes termotolernates, porém muitas dessas pesquisas têm sido 

questionadas, especialmente no ambiente marinho. Após sua introdução no ambiente 

aquático, as bactérias fecais rapidamente perdem sua habilidade em ser cultivadas 

por métodos clássicos, porém retém sua integridade celular e alguma atividade 

metabólica por vários dias, representando ainda risco para a saúde pública (PRATT; 

LEEMING, 2008). 

 

2.3.2 Novos descritores 
 
2.3.2.1 Bioquímicos 

 

2.3.2.1.1 Biopolímeros 

 
A definição do estado trófico do ambiente representa uma importante ferramenta 

para a proteção e gestão da costa. Nas últimas décadas, as investigações sobre o 

assunto progrediram rapidamente. Entretanto, no presente momento a comunidade 
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científica conta com uma limitada variedade de ferramentas como guia para a gestão 

dos ecossistemas (DELL’ANNO et al., 2002). 

Os estudos relativos à análise do estado trófico de ambientes costeiros têm sido 

focados nas concentrações de nutrientes inorgânicos (principalmente N e P), 

comunidade fitoplanctônica (estrutura, produção primária e taxas de crescimento) ou 

alterações nos parâmetros físico-químicos (turbidez, concentração de oxigênio 

dissolvido). Baseando-se nessa linha, um índice sintético trófico (que utiliza clorofila a, 

concentrações de N e P totais, e saturação de oxigênio) tem sido proposto para se 

acessar a qualidade ambiental de águas costeiras (DELL’ANNO et al., 2002). 

Adicionalmente, a composição bioquímica dos sedimentos vem sendo recentemente 

proposta para determinar o estado trófico de sistemas marinhos costeiros 

(DELL’ANNO et al., 2002; PUSCEDDU et al., 2003). 

De acordo com Jones (2001), nos sistemas aquáticos, os principais 

componentes orgânicos disponíveis às bactérias são os biopolímeros: lipídios, 

carboidratos e proteínas. Os lipídios demandam, potencialmente, grande quantidade 

de oxigênio em sua oxidação, por conter pouca quantidade deste elemento em sua 

estrutura molecular. Esse potencial é mediado por sua relativa insolubilidade no 

sistema aquoso, a menos que sejam convertidos em ácidos graxos. Os carboidratos, 

por outro lado, são mais solúveis e mais facilmente degradados, podendo exercer um 

efeito considerável e imediato, freqüentemente resultando numa rápida queda do 

oxigênio na coluna d’água. Proteínas são também prontamente degradadas, porém 

seu impacto pode não estar limitado somente à queda de oxigênio. Sob condições 

aeróbias, a amônia pode ser liberada em seu processo de degradação e, durante sua 

conversão em nitrato, nitrito pode se acumular (JONES, 2001). 

Sistemas eutrofizados tendem a acumular grandes quantidades de carbono 

orgânico, causando alterações na composição bioquímica da M.O.. De fato, devido à 

natureza mais conservativa do carbono orgânico sedimentar, em relação aos 

nutrientes na coluna d’água, mudanças no estado trófico dos sedimentos podem ser 

mais evidentes sobre a composição da M.O. a médio e longo prazo (DELL’ANNO et 

al., 2002). 

Fabiano et al. (1995) e Dell’anno et al. (2002) identificaram novos descritores 

para o estado trófico e qualidade ambiental de sistemas costeiros, analisando a 

composição bioquímica da M.O. determinada pelas concentrações de carboidratos, 

lipídios e proteínas. Aplicando a nova classificação baseada na composição 
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bioquímica, Dell’anno et al. (2002) verificaram que sistemas antes classificados como 

oligo-mesotróficos (por parâmetros clássicos), passaram à eutróficos. Com base nos 

resultados reportados em seu estudo, os autores concluem que a composição 

bioquímica da M.O. sedimentar pode ser considerada uma sensível ferramenta para 

classificar o estado trófico de sistemas costeiros. 
Apesar de constituir uma ferramenta promissora na classificação do estado 

trófico, a maioria das pesquisas utilizando os descritores propostos tem sido 

conduzidas no hemisfério norte (FABIANO et al., 1995; DANOVARO et al., 2002; 

DELL’ANNO et al., 2002; MANINI et al., 2003; PUSCEDDU et al., 2003; COTANO; 

VILLATE, 2006), a quantificação da composição bioquímica é proposta como 

descritora para a caracterização do estado trófico de ambientes costeiros, em 

associação à biomassa bacteriana, além dos parâmetros já consagrados pela 

literatura (C,N,P).  

Para determinar a origem da M.O. e os processos que ocorrem na transformação 

de materiais orgânicos nos sedimentos, muitas metodologias têm sido empregadas. 

As análises da composição elementar e mensuração de marcadores bioquímicos 

específicos (principalmente lipídios) tais como esteróis, hidrocarbonetos e ácidos 

graxos têm sido amplamente utilizadas. Entretanto, a composição bioquímica dos 

sedimentos (ex.: lipídios, proteínas e carboidratos) também pode ser usada como 

ferramenta para avaliar a qualidade do material orgânico disponível para os 

consumidores bênticos (COTANO; VILLATE, 2006).  

 

2.3.2.1.2 Esteróis biomarcadores 

 

A formação dos esteróis (Fig. 1) resulta da oxidação enzimática do esqualeno. 

Seus produtos são o cicloartenol, precursor da maioria dos esteróis de plantas, ou 

lanosterol, precursor de esteróis animais e de fungos, além de alguns outros esteróis 

de plantas. A oxidação enzimática ou descarboxilação converte lanosterol (C30) a 

colesterol (C27), que por sua vez é precursor de todos os demais esteróis animais 

(KILLOPS; KILLOPS, 2004). 

Grande parte do colesterol em animais e relacionados esteróis em plantas, são 

ligados à membranas celulares e lipoproteínas. Nas membranas celulares eles estão 

inseridos entre cadeias adjacentes de ácidos graxos, conferindo a precisa geometria 

requerida pela membrana (KILLOPS; KILLOPS, 2004). 
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Entre os esteróis de menor significância estão os hormônios esteróides 

responsáveis pela regulação da fisiologia animal e humana (ex: testosterona, 

cortisona, aldosterona etc). Os de significância ambiental são compostos contendo 

entre 27 (C27) e 30 (C30) carbonos (KILLOPS; KILLOPS, 2004). 

Um método adicional de detecção de fonte é o uso de esteróis biomarcadores. 

Eles indicam a “impressão digital” da M.O., tanto na coluna d’água, quanto no 

sedimento de ambientes aquáticos e têm sido utilizados com sucesso para traçar 

plumas de esgoto e identificar a origem da poluição. Apesar de o coprostanol (5β-

cholestan-3β-ol) ser o mais utilizado para traçar esgoto (JENG; HAN, 1996; JENG et 

al., 1996; LEEMING; NICHOLS, 1996; MUDGE; LINTERN, 1999; HUGHES; 

THOMPSON, 2004; COSTA; CARREIRA, 2005), é importante uma conjunção com 

outros esteróis para indicar a abundância relativa de esgoto no sedimento (PRATT; 

LEEMING, 2008). 

A contaminação de sistemas aquáticos por esgoto pode ser avaliada por 

marcadores microbiológicos e bioquímicos. Os microbiológicos, tais como coliformes e 

Figura 1 - Biossíntese dos esteróis a partir do Esqualeno (Fonte: KILLOPS; 
KILLOPS, 2004). 
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Streptococcus, são amplamente utilizados porque os métodos de quantificação são 

relativamente simples e rápidos. De fato, na maioria dos países, inclusive no Brasil, os 

guias de qualidade de água para consumo e recreação são baseados no número 

dessas bactérias presentes. Entretanto, sua efetividade como indicador é controversa, 

devido aos fatores ambientais que afetam sua sobrevivência (COSTA; CARREIRA, 

2005), descritos anteriormente. Em se tratando da lagoa de Araruama, é preciso 

atentar para o fato de que é um ambiente hipersalino e com elevada insolação durante 

quase todo o ano, o que reduz sua meia-vida no ambiente. 

Nos ambientes sedimentares podem ser muitas as fontes de M.O.. Essas 

incluem, por exemplo, fitoplâncton, macroalgas, plantas vasculares, leveduras, fungos, 

protozoários, plantas inferiores, zooplâncton, fauna bêntica e bactérias. Esse material 

pode ser produzido in situ ou ser trazido de áreas distantes por correntes ou aporte de 

rios, podendo sofrer modificações químicas e biológicas (VOLKMAN, 1986). 

Muitos estudos têm ressaltado as vantagens dos esteróis como biomarcadores 

(VOLKMAN, 1986; MUDGE; DUCE, 2005; PRATT; LEEMING, 2008). Hoje, muito se 

sabe sobre a distribuição de esteróis em sedimentos de diferentes tipos de ambientes. 

Eles possuem estruturas características, tais como posições de cadeia dupla e 

padrões de alquilação, os quais são restritos a poucos grupos de organismos. 

Entretanto, alguns esteróis são amplamente distribuídos em sistemas biológicos, 

limitando o acesso às fontes de M.O. nos sedimentos. Esteróis são também 

excelentes biomarcadores para traçar transformações diagenéticas em sedimentos 

recentes e antigos (VOLKMAN, 1986). 

A Tabela 1 apresenta os esteróis utilizados neste trabalho. Além do 

coprostanol, os esteróis mais comumente utilizados para estabelecer as fontes de 

M.O. são os marcadores marinhos (colesterol), fitoplâncton (cholest-5,22-dien-ol, 

brassicasterol, dinosterol), terrestre (β-sitosterol e ergosterol). O colestanol, produto 

de degradação do colesterol por ação bacteriana, pode ser utilizado como indicativo 

de atividade bacteriana sobre a M.O. (COSTA; CARREIRA, 2005). 

Embora a quantificação dos marcadores químicos seja mais laboriosa e 

custosa, estes possuem uma alta especificidade e podem persistir mais no ambiente 

que as bactérias indicadoras (COSTA; CARREIRA, 2005). O coprostanol (5β-

cholestan-3β-ol) é um esterol fecal produzido no sistema digestivo de grandes 

vertebrados pela redução bacteriana do colesterol (COSTA; CARREIRA, 2005). 
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Muitos estudos conduzidos em regiões temperadas baseadas em amostras de água 

tiveram boa correlação entre contagens de bactérias fecais indicadoras e 

concentração de coprostanol (LEEMING et al., 1996; LEEMING; NICHOLS, 1996; 

ISOBE et al., 2002; HUGHES; THOMPSON, 2004; NOBLET et al., 2004). Leeming e 

Nichols (1996) sugerem seu uso conjunto, de forma que seus limites correspondentes 

devem ser avaliados particularmente em cada ambiente. Por outro lado, para regiões 

tropicais e subtropicais ainda não há dados suficientes para relacionar os dois 

indicadores (COSTA; CARREIRA, 2005). 

 

 

Tabela 1 – Esteróis identificados neste trabalho 

Nº de 
carbono Nome usual Nome oficial Origem 

C27 Coprostanol 5β-colestan-3β-ol Esgoto doméstico

C27 Colesterol Colest-5-en-3β-ol Abundante no fito 
e no zooplâncton 

C27 Colestanol 5α-colestan-3β-ol 

Diatomáceas 
Redução química 
do colesterol 
Biohidrogenação 
do colesterol 

C29 Estigmasterol 24-etilcolest-5,22(E)-dien-3β-ol
Plantas 
superiores/ 
fitoplâncton 

C29 β-sitosterol 24-etilcolest-5-en-3β-ol 
Plantas 
superiores/ 
fitoplâncton 

Fontes: Saliot (1994); Volkman et al. (1998). 
 
 
2.3.2.2 Marcadores isotópicos 

 
As características moleculares e isotópicas da M.O. podem ser influenciadas 

por processos abióticos e bióticos de transformação e remoção, como remoção 

fotoquímica, perdas por adsorção e dessorção, e modificação bacteriana. Como 

conseqüência, os padrões de composição geoquímica podem prover uma descrição 

mais acurada, quando considerada no contexto de processos biogeoquímicos e físico-

químicos (MCCALLISTER et al., 2006). 
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Neste sentido, assinaturas isotópicas baseadas na razão de diferentes isótopos 

estáveis (ex.: δ13C e δ15N) têm sido amplamente aplicadas em estudos ambientais 

para se entender as fontes e ciclagem de nitrogênio e carbono nos ecossistemas 

costeiros. Os marcadores isotópicos, além de indicar a origem atual da M.O. no 

ambiente, vêm sendo usados na reconstrução paleoambiental e paleoclimática 

marinha e continental. Com isso, é possível determinar em qual ambiente a M.O. 

sedimentar foi criada e depositada, e então reconstruir o ambiente no que diz respeito 

ao regime pluviométrico, tipo de vegetação presente, zonas inundadas, entre outros 

(MEYERS, 1997; WALDRON et al., 2001; MEYERS, 2003). 

Os isótopos estáveis têm se mostrado excelentes ferramentas para inferir sobre 

as fontes e vias da ciclagem da M.O. em ecossistemas aquáticos e são 

frequentemente acopladas com a composição elementar (razão C/N) para se obter 

uma resolução adicional, pois fatores, como a decomposição da M.O. por atividade 

bacteriana, podem complicar as interpretações sobre a composição isotópica 

(MCCALLISTER et al., 2006). Portanto, a adição de parâmetros indicativos de fonte, 

tais como a razão C/N e sua composição isotópica (δ13C, δ15N), pode prover a 

“assinatura” da M.O. no ambiente. 

 

2.3.2.3 Parâmetros microbiológicos 

 
Por definição, a geomicrobiologia é o estudo dos microrganismos e o papel que 

desempenham em inúmeros processos geológicos, tanto na superfície como em sub-

superfície. Esses microrganismos incluem procariontes e eucariontes, sendo as 

bactérias responsáveis pelos processos de mineralização da M.O. e outros elementos 

vitais inorgânicos (EHRLICH, 2002).  

Nenhuma faceta da limnologia é mais importante, mais pobremente 

compreendida, e mais provável de produzir informação na gestão de ecossistemas 

aquáticos que a ecologia de microrganismos (WETZEL, 2000). A manutenção dos 

ciclos biogeoquímicos nos ambientes terrestres e marinhos está ligada à diagênese 

da M.O. pelos microrganismos, tornando a atividade e a diversidade bacteriana 

características inseparáveis da função de um ecossistema. Além da fundamental 

importância nos ciclos biogeoquímicos, as bactérias têm participação expressiva na 

assimilação de M.O. dissolvida e na transferência de carbono orgânico particulado 

para os níveis tróficos superiores, através da alça microbiana (NYBAKKEN, 2001; 
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ALLEN et al., 2002). Esses processos estão intimamente ligados à termodinâmica 

ambiental. Os processos bacterianos aeróbios, facultativos anaeróbios, de 

desnitrificação e de sulfato-redução produzem 500, 50, 100 e 170 kJ/mol, 

respectivamente, evidenciando que os processos aeróbios são mais vantajosos na 

produção de energia (EDWARDS et al., 2005). 

A Figura 2 mostra como ocorre a hidrólise e assimilação da M.O. no ambiente 

aquático. Os principais componentes da M.O., disponíveis às bactérias são os lipídios, 

carboidratos e proteínas. Tais biopolímeros são degradados pela interação em 

consórcio de pelo menos 2 ou 3 grupos fisiologicamente distintos de bactérias 

(JONES, 2001). O primeiro passo da hidrólise da M.O. é mediada pela atividade 

enzimática extracelular que tornam as macromoléculas disponíveis (<600 Da) para 

assimilação bacteriana. Após a quebra, os monômeros e oligômeros são 

transportados para dentro da célula e estarão disponíveis para as reações de óxido-

redução, que culminarão com a produção de energia (FENCHEL et al., 1988; WEISS 

et al., 1991). Assim, a M.O. sedimentar pode passar à elevados níveis tróficos por 

assimilação direta (meiofauna e macrofauna) e/ou indiretamente por assimilação 

bacteriana, geração de biomassa e subseqüente consumo por pastadores como 

protozoários e bacterívoros da meiofauna (MANINI et al., 2003). 

Na coluna d’água e sedimento, no particulado e/ou pelotas fecais, o oxigênio é 

o primeiro aceptor de elétrons usado pelas bactérias heterótrofas, pois essa via 

metabólica produz maior rendimento energético. Assim são formados precursores 

para síntese de polissacarídeos, pentoses, aminoácidos aromáticos, amino-açucares, 

fosfolipídios e ácidos carboxílicos. O ciclo de Krebs completa a etapa, fornecendo 

precursores para síntese de ácidos graxos, aminoácidos e ácidos orgânicos, 

finalizando com a produção de energia na cadeia transportadora de elétrons (MANINI 

et al., 2003; CRAPEZ, 2008). 
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Com a depleção de oxigênio, as bactérias facultativas anaeróbias começam a 

oxidação incompleta dos substratos orgânicos, com produção de ácidos orgânicos e 

hidrogênio. Os produtos finais da fermentação servem de fonte de carbono para as 

bactérias anaeróbias, com o desenvolvimento da teia alimentar anaeróbia, cujos 

últimos componentes são as bactérias metanogênicas, que convertem hidrogênio e 

acetato para metano e gás carbônico. Estas últimas moléculas são utilizadas pelas 

bactérias autótrofas e metanotróficas (CRAPEZ, 2008).  

O primeiro processo anaeróbio é a redução do nitrito ou nitrato, com perda 

ambiental de formas nitrogenadas. Em seguida, vem a redução do Mn4+ para Mn2+ e a 

redução de óxidos de ferro, com o envolvimento de sulfetos, fenóis e ácidos 

carboxílicos. O penúltimo processo anaeróbio é a redução do sulfato, seguindo-se à 

produção de metano. As substâncias inorgânicas produzidas pelas bactérias 

anaeróbias são oxidadas pelas bactérias aeróbias quimiolitotróficas. Elas oxidam 

hidrogênio, amônia, nitrito, manganês, ferro e enxofre, estabelecendo ligação crítica 

dos ciclos biogeoquímicos (CRAPEZ, 2008). A Figura 3 relaciona a versatilidade 

metabólica bacteriana, dando ênfase à interdependência do metabolismo 

fotossintético e os aceptores finais de elétrons dos metabolismos aeróbios, facultativo 

anaeróbio e quimiolitotrófico. 

Figura 2 - Desenho esquemático da hidrólise e assimilação de matéria 
orgânica pelas bactérias na ambiente. 
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O direcionamento da capacidade metabólica de um microrganismo dependerá, 

entre outros fatores, do potencial de óxi-redução do ambiente. Alguns microrganismos 

só conseguem estar ativos em ambientes óxicos, como os aeróbios estritos, enquanto 

outros ocorrem em ambientes anóxicos, como os sulfato-redutores e metanogênicos. 

O potencial redox indica a termodinâmica do ambiente, podendo-se prever as 

substâncias doadoras e receptoras de elétrons nas etapas finais das vias metabólicas 

dos organismos. O decréscimo do potencial redox disponibiliza a troca de aceptores 

de elétrons de compostos ricos em energia como oxigênio e nitrato para compostos 

como sulfatos e dióxido de carbono. A falta de aceptores de elétrons ricos em energia 

suprime a biorremediação da maioria dos contaminantes orgânicos como o petróleo 

(MURPHY et al., 1999). 

As condições físico-químicas de um ambiente direcionam o metabolismo das 

comunidades bacterianas, com a produção e consumo de biomoléculas, síntese de 

energia através dos metabolismos aeróbios, anaeróbios, fotossintéticos e 

quimiolitotróficos, que são interdependentes. Assim, para que os ciclos do carbono e 

nitrogênio, por exemplo, aconteçam em todas as suas etapas, o ambiente deverá 

possuir substâncias orgânicas e inorgânicas oxidadas e reduzidas, que gerem regiões 

óxicas para o metabolismo aeróbio, sucedendo-se os processos facultativos 

anaeróbios e até os anaeróbios (CRAPEZ, 2008). Nesse sentido, as bactérias 

assumem papel importante nas regiões costeiras, como deltas, estuários e baías, 

onde há, continuamente, descarga de nutrientes, M.O. e influência antrópica, que 

alteram as variáveis físicas, químicas e os parâmetros biológicos do ambiente e, direta 

ou indiretamente, as comunidades bacterianas. 
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Figura 3 - Versatilidade metabólica bacteriana na diagênese da M.O.. 

MCNEIL; LITTLE (1992) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 
A lagoa de Araruama (Figura 4) situa-se entre 22°45’S; 42°00’W e 23°00’S; 

42°30’W. É a maior lagoa salina de um conjunto de outros sistemas lagunares que se 

estendem paralelamente à costa do Estado do Rio de Janeiro. É também a mais 

profunda, com uma profundidade média de 3m. O espelho d’água alcança os 

municípios de Araruama (AR), Arraial do Cabo, Cabo Frio (CF), Iguaba Grande e São 

Pedro da Aldeia (SP). A área superficial da lagoa é de 220 km2 e possui um volume 

de água estimado em 0,618 km3, segundo Primo; Bizerril (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM) realizou um 

levantamento batimétrico em 1984 onde foi observado, na porção central, um maior 

gradiente de profundidade (máxima de 19m) enquanto que às suas margens a 

profundidade é, geralmente, inferior a 1m (PRIMO; BIZERRIL, 2002). Porém com as 

atividades constantes de dragagens realizadas pela Cia. Nacional de Álcalis (hoje 

Figura 4 - Imagem de satélite da Lagoa de Araruama-RJ, com os respectivos 
pontos de amostragem de água e sedimento (Fonte: GOOGLE EARTH). 

Rio de 
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 35

desativada) e o crescimento dos esporões, sua morfologia de fundo já pode ter sido 

alterada em relação a esse levantamento realizado pela CPRM (MELLO, 2007). 

Kjerfve et al. (1996) classificou a Lagoa de Araruama como um sistema 

sufocado, uma vez que apresenta elevado tempo de residência, o tempo de 

renovação de 50% (T50%) de suas águas é de 85 dias e intensa circulação dirigida, 

principalmente, pelos ventos, predominantemente nordeste. Aliado a essa 

classificação, o fato deste sistema apresentar bacia de drenagem reduzida e regime 

hidrológico deficitário (evaporação maior que a precipitação) por se localizar em uma 

região de clima semi-árido (ANDRÉ et al. 1981), permite com que ela seja a única, 

das grandes lagunas do estado, que se mantém hipersalina durante todas as épocas 

do ano (SCHETTINI, 1994). 

A única ligação com o mar é feita por um estreito canal de maré na sua 

extremidade leste – Canal de Itajuru. Este possui cerca de 5,5km de comprimento e 

perímetro total de 14 km. Sua porção final, em contato com o mar, possui 80m de 

largura e está localizado entre duas formações rochosas, de maneira que, o ataque 

frontal de ondas é pouco freqüente, dificultando assim a deposição de sedimentos por 

efeito das correntes longitudinais e transversais (LESSA, 1991). Funciona como um 

filtro dinâmico da maré semi-diurna externa e variações de maré somente são 

percebidas dentro do canal de Itajuru até a proximidades do Boqueirão. 

Dentro do corpo lagunar há formações de extensos cordões arenosos que a 

subdividem parcialmente em 7 pequenos “bolsões” que lhe conferem um aspecto 

diferenciado das outras lagoas do estado (KJERFVE; KNOPPERS, 1999). De acordo 

com Muehe (1994) tais cordões se desenvolveram como resultado da circulação e do 

transporte por ação das ondas no interior da laguna que é controlada principalmente 

pelos ventos. 

A Tabela 2 apresenta os principais dados físicos referentes à Lagoa de 

Araruama. Sua bacia hidrográfica abrange aproximadamente 400 km2, sendo 

composta por 20 sub-bacias, onde se situam salinas, a restinga da Massambaba e de 

Cabo Frio, cidades, áreas de pastagens e plantação de cana de açúcar. Seus 

principais rios contribuintes são: Maturama, que possui sua sub-bacia integralmente 

inserida no município de Araruama com sua porção final drenando a cidade de 

Araruama; e o Rio das Moças, com uma sub-bacia drenando uma região 

predominantemente rural, abrangendo os municípios de Rio Bonito, Saquarema e 

Araruama. Ambos os rios deságuam na região oeste da lagoa. A restinga de 
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Massambaba separa a lagoa do oceano, em uma faixa arenosa que se estende por 

50 km, desde Saquarema a leste até Arraial do Cabo a oeste. Nela estão lagoas 

menores, como a Vermelha, Pernambuca e Pitinguinha. Estão concentradas nessa 

região também muitas das salinas com moinhos de vento (TCE, 2004). 

 

Tabela 2 – Principais dados físicos referentes à Lagoa de Araruama, RJ. 

Área superficial 220 km² 

Volume d’água 0,618 km3 

Área da Bacia hidrográfica 404 km2 

Profundidade 3m (média), 17m (máxima) 

Pluviosidade média anual na bacia hidrográfica entre 750 e 900mm 

Evaporação média anual Entre 890 e 1.370 

Salinidade média 52S 

Tempo de residência (T50%) 85 dias 

Ventos Predomina o Nordeste 

Clima Semi-árido 
Fonte: Primo; Bizerril (2002)

 

Seu sedimento é de formação calcária, com abundante depósito do bivalve 

Anomalocardia brasiliensis, que foi dragado do fundo da lagoa para produção 

comercial de carbonato de cálcio, durante muitos anos pela Companhia Nacional 

Álcalis. Talvez esta tenha sido a maior atividade industrial na lagoa. A atividade 

pesqueira é principalmente feita de maneira artesanal, sendo mais intensa na parte 

nordeste da lagoa. A lagoa caracteriza-se também pelo grande número de praias às 

suas margens, grandes áreas de salinas, condomínios horizontais de residências de 

veraneio e áreas arborizadas com casuarinas e amendoeiras. (TCE, 2004). A 

população residente estimada para 2005 ao redor dos municípios que abrangem as 

margens da lagoa é de 379.536 habitantes (IBGE, 2005). Porém, como a lagoa de 

Araruama é localizada em uma região turística de alta procura, Região dos Lagos, 

durante o verão e feriados esse número pode dobrar, aumentando também a 

descarga de esgoto na lagoa. 

Entre o uso de seus recursos está a pesca artesanal de linha e rede para 

captura de peixes e camarões, coleta de invertebrados (mariscos e caranguejos) em 

manguezais, extração de conchas de Anomalocardia brasiliensis através de 
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dragagens, extração de sal, turismo (passeios de barco, marinas, bares e hotéis na 

orla), recreação, esporte e lazer (banho, esportes náuticos, pesca amadora) e 

navegação. Os principais empreendimentos na orla são a Cia. Nacional de Álcalis 

(hoje desativada), Aeroporto de Cabo Frio, Adutora de Juturnaíba (Prolagos), 

Refinaria Nacional de Sal, Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia e a Rodovia RJ-

106 (PRIMO; BIZERRIL, 2002). 

 

3.2 AMOSTRAGEM E PARÂMETROS DE CAMPO 

 
Os pontos de amostragem para os parâmetros geoquímicos e bacteriológicos 

foram selecionados de acordo com Mello (2007), que através de parâmetros da 

qualidade da água (nutrientes, clorofila e frações do carbono) e sedimento 

(composição isotópica), indicou os pontos mais representativos quanto à entrada de 

água fluvial via seu principal tributário (Rio Maturama - Araruama), intermediário (parte 

central - São Pedro da Aldeia) e comunicação com o oceano (Canal de Itajurú - Cabo 

Frio), descritos na Tabela 3. 

Foram realizadas três campanhas, de modo a contemplar eventos pontuais 

distintos: chuva, estiagem e variação de maré. Para tanto, a campanha em período 

chuvoso (novembro/2006) foi conduzida após um período de entrada de frente fria na 

região e a campanha de estiagem (março/2007), após a observação de um longo 

período sem chuvas na região (30 dias), atípico para o período. As coletas em maré 

vazante e enchente foram conduzidas na maior amplitude das mesmas em junho de 

2007 (0,1m para a vazante e 1,2m para a enchente). Para amostragem espacial, em 

período chuvoso e seco, foram amostrados os três pontos, sendo que na coleta de 

maré, somente foram amostrados os pontos em São Pedro da Aldeia (SP) e Cabo 

Frio (CF), pois as partes internas da lagoa não possuem influência da maré 

(KJERFVE et al., 1996). 

A coluna d’água (superfície e fundo) foi amostrada com Garrafa de Van Dorn, e 

o sedimento superficial (0-2cm) com Draga de Ekman. As análises físico-químicas 

foram realizadas in situ, com multisonda YSI modelo 85, quando foram medidas a 

temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg.L-1) e salinidade; com pHmetro WTW 330i, o 

pH e o Eh foram medidos. Alíquotas das amostras foram separadas e acondicionadas 

em caixa termoestável e de acordo com o parâmetro a ser analisado, de modo que as 

análises microbiológicas foram realizadas no mesmo dia das coletas. Na Tabela 19 
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(em anexo) estão descriminadas todas as análises realizadas, assim como as 

amostras em que foram efetuadas (água superficial, de fundo e sedimento superficial). 
 

Tabela 3 - Pontos de coleta nas campanhas realizadas em período chuvoso
seco e de maré vazante (v) e enchente (e) na Lagoa de Araruama, de acordo
com a Figura 4. 

Amostragem Data Latitude (S) Longitude (W) Prof. (m) Horário (h)
AR chuva 42° 20' 17,5'' 0,5 14:00 
SP chuva 42° 06' 27,8" 3,5 10:35 
CF chuva 

21/11/2006
22° 52' 33,0'
22° 52' 27,4"
22° 52' 08,7" 42° 02' 31,4" 1,15 8:15 

AR seca 42° 20' 17,5" 0,5 13:40 
SP seca 42° 06' 25,6" 3,5 7:40 
CF seca 

14/3/2007
22° 52' 33,0"
22° 52' 32,1"
22° 52' 12,4" 42° 02' 32,9" 1,2 9:55 

SP v 42° 06' 25,8" 3,5 8:20 
SP e 42° 06' 25,9" 3,5 15:10 
CF v 42° 02' 34,0" 2,5 9:05 
CF e 

14/6/2007

22° 52' 31,5"
22° 52' 31,6"
22° 52' 13,3"
22° 52' 13,4" 42° 02' 34,1" 2,5 14:40 

AR: Araruama; SP: São Pedro da Aldeia; CF: Cabo Frio. 
 
 
3.3 ANÁLISES ELEMENTARES 

 

3.3.1 Dissolvidos 
 

As análises de nutrientes na coluna d’água (superfície e fundo) foram 

realizadas em parceria com o Laboratório de Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos 

do Departamento de Biologia Marinha - UFF. As amostras foram refrigeradas no 

campo até a chegada ao laboratório onde foram filtradas sob vácuo (Figura 5). Foram 

usados filtros de fibra de vidro previamente calcinados em mufla por 4 horas a 450°C 

para análises de carbono (Millipore APF04700 0,7μm) e de acetato de celulose 

(<0,45μm) para pigmentos e nutrientes. Foram retiradas alíquotas da fração dissolvida 

para análise de carbono orgânico dissolvido (C.O.D.), que foram preservadas no 

momento da filtragem com 20μL de ácido fosfórico, e da fração particulada foi feita 

análise de carbono orgânico particulado (C.O.P.). Do material filtrado em acetato de 

celulose, foram feitas análises de carbono inorgânico dissolvido (C.I.D.) e nutrientes 

inorgânicos dissolvidos descriminados na Figura 5. 
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3.3.2 Nutrientes Inorgânicos Dissolvidos 
 

As análises se basearam na quantificação dos seguintes nutrientes inorgânicos 

dissolvidos nas amostras da coluna d’água: nitrato (N -NO3
-), nitrito (N-NO2

-), fosfato 

(P-PO4
3-), amônio (N-NH4

+) e silicato (Si-Si(OH)4). Para tanto foram feitas curvas de 

calibração com soluções padrões para obtenção dos resultados. O aparelho usado 

para determinação destes compostos foi um espectrofotômetro Shimadzu modelo UV 

1601 PC. A metodologia utilizada está descrita em Grasshoff et al (1983), abaixo um 

resumo do procedimento analítico: 

• Nitrito: esta reação ocorre em duas etapas. Primeiro o nitrito reage com a 

sulfanilamida em meio ácido formando um composto diazóico, depois este 

composto reage com o n-naftil etilenodiamina formando um corante púrpura 

avermelhado, cuja densidade ótica é medida a 540nm. 

• Nitrato: a determinação do nitrato consiste na sua redução a nitrito em coluna 

redutora de amálgama de cádmio, com grãos tratados com solução cúprica. 

Após sua redução a análise é procedida normalmente como a determinação de 

nitrito, descrita acima. 

C.O.D.

Filtro de acetato de celulose para clorofila a 

Filtro de fibra de vidro para C.O.P. 

NH4
+ 

NO3
-, NO2

- 

 

PO4
-3 e Si 

C.I.D.

filtrado 

Figura 5 - Esquema de filtração para análises elementares da água superficial 
e de fundo da Lagoa de Araruama. 
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• Fosfato: o método utilizado para dosagem do fosfato consiste no fato dos íons 

fosfatos reagirem com o molibdato de amônio em meio ácido formando o 

complexo fosfomolibato. Este é reduzido pelo ácido ascórbico resultando em 

um composto azul, cuja densidade ótica é medida a 880nm. Esta reação é 

catalisada pelo tartarato de antimônio e potássio. 

• Amônio: este método baseia-se na reação do íon amônio com o fenol, em meio 

alcalino, e em presença de ácido dicloroisocianuro (trione) e nitroprussiato de 

sódio (catalisador) para formar o complexo azul que apresenta máxima 

absorbância à 630nm. Adiciona-se também citrato trissódico (complexante) 

durante a reação para evitar turbidez. 

• Silicato: a determinação de silicato é baseada na formação de ácido 

silicomolibdato amarelo quando a amostra de um ácido é tratada com solução 

de molibdato, resultando então em um composto azul cuja densidade ótica é de 

880nm. 

 

3.3.3 Clorofila a 
 

Após a filtragem das amostras, os filtros de acetato de celulose foram 

conservados congelados até a análise. Após descongelamento, os filtros foram 

transferidos para tubos de centrifuga, onde foi adicionada acetona 90% para extração, 

e em seguida macerados. Estes permaneceram refrigerados durante 20 horas para 

completa extração dos pigmentos. Após esse tempo o material foi centrifugado e o 

sobrenadante lido em espectrofotômetro nos comprimentos de onda 630, 645 e 665 e 

750nm. Para obtenção da concentração de clorofila a (μg L-1), foi utilizada a equação 

de Jeffrey e Humphrey (1975). 

 

3.3.4 Taxa respiratória 
 

No campo foram feitas incubações (duplicata) com amostras da coluna d’água 

(superficial e de fundo) para avaliação das taxas respiratórias. Esta consistiu da 

retirada de alíquotas para preencher frascos de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) que foram mantidos à temperatura ambiente no escuro por período de até 3 

dias (calculados em função da concentração de oxigênio dissolvido medido em campo 
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no momento da coleta). O conteúdo de oxigênio dissolvido foi quantificado com 

multisonda YSI modelo 85 e a taxa respiratória calculada a partir do consumo de 

oxigênio durante o período de incubação (BALLESTER et al., 1999). 

 

3.3.5 Formas do Carbono 
 

As análises das formas do carbono dissolvido – orgânico (C.O.D.) e inorgânico 

(C.I.D.) – foram realizadas em amostras de água superficial e de fundo, com o 

aparelho Total Organic Carbon modelo CPH (TOC-V), Shimadzu, seguindo 

metodologia descrita por Skirrow (1975). A fração particulada foi feita com o módulo 

para amostras sólidas SSM 5000A acoplado ao TOC-V. 

A metodologia para análise de amostras líquidas consiste na introdução da 

mesma em um tudo de combustão aquecido a 680°C que é preenchido com um 

catalisador que promove a oxidação. Os componentes de carbono da amostra são 

convertidos a dióxido de carbono e empurrados através do fluxo de gás do tubo de 

combustão para o tubo Hallogen scrubber, onde o cloro e outros halogênios são 

retirados. Então o gás carreia os produtos da combustão para a célula do NDIR 

(detector infravermelho não dispersivo) onde o dióxido de carbono é detectado. Um 

detector de sinal registra um pico cuja área é medida pelo software do TOC-V. 

As amostras sólidas são inseridas no SSM em uma barquinha de porcelana e 

expostas a uma temperatura de 900°C. Todo material orgânico é então queimado e 

convertido em dióxido de carbono. Após esse momento a amostra passa ao TOC-V e 

o processo de detecção repetido. 

A área do pico é proporcional à concentração de carbono da amostra. Curvas 

de calibração, que expressam matematicamente as relações entre a área do pico e as 

concentrações de carbono foram geradas pela análise de várias concentrações de 

soluções padrões de carbono. 

 
3.3.6 Análises isotópicas 
 

As amostras de sedimentos superficiais foram secas à aproximadamente 50°C 

e maceradas. Posteriormente foram descarbonatadas com solução de HCl 0,1N por 

15 minutos (x2), centrifugando e descartando o sobrenadante, eliminando o excesso 

de sal das amostras. Após nova secagem e maceração, foram encaminhadas ao 
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Centro de Energia Nuclear na Agricultura – Universidade de São Paulo (CENA-USP) 

onde, com Analisador Elementar Perkin-Elmer 2400 acoplado ao Espectrômetro de 

massa Finigan Delta Plus, foram realizadas as análises da composição elementar C/N 

e das razões isotópicas δ13C e δ15N. O método consiste na combustão do material a 

temperatura de 1020ºC sob atmosfera de oxigênio puro, sendo os gases gerados por 

condutividade térmica (CO2 e N2O) carreados através de uma coluna cromatográfica 

até o espectrômetro de massas, para detecção. A quantificação é feita por 

comparação com padrões externos. 

 

3.4 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

3.4.1 Biopolímeros 
 

Os biopolímeros foram extraídos em amostras de sedimento úmido e água, 

quantificados por espectrofotometria. Os resultados foram expressos em μg por 

grama de peso úmido ou por mL de água. 

Os lipídios totais foram extraídos com clorofórmio – metanol segundo Marsh e 

Weinstein (1966) e lido em espectrofotômetro à 375nm. Os resultados foram 

quantificados em equivalentes de tripalmitato.  

As proteínas foram analisadas seguindo a extração de Hartree (1972), modificado 

por Rice (1982), compensado com fenol e expressas em equivalentes de albumina 

bovina. Foi feita leitura à 650nm. 

Carboidratos foram analisados segundo Gerchacov e Hatcher (1972), modificado 

de Dubois et al. (1956) e expressas em equivalentes de glicose. A leitura feita à 485 e 

600nm.  

Lipídios, carboidratos e proteínas foram convertidos em equivalentes de carbono 

(μgC/g ou mL), usando os fatores de conversão 0.75, 0.40 e 0.49, respectivamente. A 

fração do carbono biopolimérico foi definida como o somatório das concentrações de 

carboidratos, proteínas e lipídios, já atribuídas aos respectivos fatores (FABIANO et 

al., 1995). 
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3.4.2 Identificação e quantificação de esteróis 
 

Toda a vidraria não volumétrica foi calcinada por à 450ºC por 4h para a 

eliminação de toda a M.O. e os demais materiais plásticos e volumétricos foram 

descontaminados com acetona P.A. e posteriormente com heptano P.A. 

 A metodologia foi adaptada de Wakeham e Canuel (1988). As amostras de 

sedimentos superficiais foram secas a aproximadamente 50°C e maceradas. 

Posteriormente foram descarbonatadas com HCl 0,1N por 15 minutos, centrifugadas e 

descartados os sobrenadantes, eliminando o excesso de sal das amostras. Após nova 

secagem e maceração. Alíquotas (1-1,5g) foram submetidas à extração dos lipídios 

com diclorometano em banho-maria com ultra-som à 30º por 15 minutos, seguido de 

diclorometano 1:1 metanol e depois metanol. Centrifugados e roto-evaporados, os 

extratos totais foram re-eluídos com 2mL de heptano e transferidos para vials de 2mL. 

Após secagem com N2 em refrigeração em freezer, os extratos secos foram re-eluídos 

com 1mL de heptano, sendo 500uL eluído em coluna de Sílica merck (mesh 0,063-

0,100mm) ativada a 120ºC por 1 dia, desativada com 5% de água destilada, e diluída 

2,5g/ml de heptano). À coluna adaptada para pipeta de Pasteur (Figura 6) foram 

adicionados solventes sob diferentes polaridades para então separar a fração relativa 

aos esteróis, de acordo com a Tabela 4. As frações foram secas, refrigeradas e 

posteriormente re-eluídas com 50μL de tolueno e 50μL de derivatizadores (25μL de 

bis(trimethylsilyl)trifluoro-acetamida - BSTFA + 25μL trimetilsilil-TMS) para substituir os 

radicais livres por grupos “silanil”, reduzindo caudas nos picos do cromatograma. Os 

analitos foram separados e quantificados em cromatografia gasosa com detector FID 

e coluna capilar DB-5. A temperatura do injetor foi de 280oC, a do detector de 300oC e 

a rampa programada para 100oC inicial, com acréscimo de temperatura de 3ºC/min. 

até 320ºC (total de 73,3min.). Os compostos foram identificados comparando-se com 

5 padrões injetados individualmente, com a mesma programação de rampa, de modo 

a identificar os tempos de retenção correspondentes no cromatograma. Os padrões 

de identificação foram coprostanol, colesterol, colestanol, estigmasterol e β-sitosterol. 

As concentrações foram calculadas injetando concentração conhecida de 

padrão interno artificial (5α-colestano). A área do pico foi então comparada com as 

amostras, e pelas diluições realizadas, chegou-se à concentração dos compostos por 

grama de sedimento seco e por carbono orgânico. A taxa de recuperação relativa à 
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extração e fracionamento foi realizada injetando-se 5α-colestano em sedimento 

(duplicata) previamente calcinado à 450ºC por 4h para eliminação de toda M.O.. A 

taxa de recuperação média encontrada foi de 91,88%. 

 

Tabela 4 - Frações de lipídios gerados após a extração dos sedimentos, com a fração 

4 (F4) relativa aos esteróis. 

Fração Volume (mL) Solvente Composto 

F1 0,5 + 2,0 Heptano n-alcanos 

F2 2,5 Heptano + Tolueno 50% Ácidos Graxos, 

F3 2,5 Heptano + Ac. Etila 10% Cetonas e Alquenonas 

F4 3,0 Heptano + Ac. Etila 20% Esteróis 
F5 3,0 Acetato de Etila HPAs 

F6 3,0 Metanol Amostra (recuperação) 
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Vial para coleta 
da fração 

Fluxo de N2 para 
secagem 

 

Figura 6 - Esquema da coluna cromatográfica com pipeta Pasteur para 
fracionamento dos extratos lipídicos. 
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3.5 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

3.5.1 Quantificação do carbono bacteriano (CB) 
 

A Figura 7 apresenta a metodologia para quantificação do carbono bacteriano 

calculado por microscopia de epifluorescência. Carbono bacteriano = µgC.cm-3 ou g-1 

de sedimento úmido (fator de 1,2 x10-14 gC por bactéria) (CARLUCCI et al., 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Etapas precedentes à quantificação do carbono bacteriano por 
microscopia de epifluorescência. 

A amostra é preservada 1:1 com 
solução de formol 4% (solução 
final 2%)  

Em uma lâmina de vidro, pingar 1 
ou 2 gotas de óleo mineral, 
colocar cuidadosamente por 
cima, a membrana nuclepore 
preta 0,22 μm 

Sobre a membrana pingar mais 
uma gota de óleo mineral. 

Colocar lamínula, previamente 
limpa com álcool 70% sobre a 
membrana.  

Levar ao microscópio de 
epifluorescência, selecionando a 
objetiva de 100X, usando óleo de 
imersão. 

Uma alíquota de 0,5 ml dessa 
amostra é então retirada e diluída. 

0,5ml de alíquota diluída é retirada 
e diluída em 1,45 ml de água 
deionizada estéril e 75µl da 
solução de laranja de acridina. 

Dessa nova solução retira-se uma 
alíquota de 2ml que é então filtrada 
na membrana nuclepore preta.  

Dependendo da concentração de 
células bacterianas, novas 
diluições deverão ser realizadas. 

O nº de células é quantificado 
através da contagem de 30 
campos e transformado em 
concentração e biomassa de 
acordo com CARLUCCI et al. 
(1986). 
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3.5.2 Quantificação da atividade das exoenzimas esterases (EST) 
 

A Figura 8 apresenta a metodologia para quantificação da EST. O cálculo é 

realizado de acordo com Stubberfield e Shaw (1990). A relação entre a concentração 

de fluoresceína e a densidade ótica é sempre linear, os resultados são expressos em 

µg de fluoresceína por mililitro ou grama de peso úmido e por hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Quantificação da atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) 
 

A Figura 9 apresenta a metodologia para quantificação da ASTE, de acordo 

com Trevors (1984) e Houri-Davignon e Relexans (1989). É importante ressaltar que o 

INT (2-[(p-iodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-fenil tetrazolium]) é solúvel em água e o INT-

formazam solúvel em solventes orgânicos (metanol inclusive). Os resultados são 

expressos pelo consumo de μg de O2 por hora por grama ou por mililitro.  

 

Figura 8 – Etapas precedentes à quantificação da atividade das enzimas 
esterases. 

O sedimento (1,0g de peso fresco) ou amostra líquida (1,0ml) é colocado em 
um frasco Erlenmayer (250mL) e tratado com 19mL de tampão fosfato pH 7.6. 

Adicionar 100 µL (0,1ml) de diacetato  de 
fluoresceína (concentração final de 10µg/mL).  

A mistura é incubada no shaker  rotatório a 
24oC por 75 minutos.  

Após a incubação, a reação é interrompida, 
colocando-se os erlenmayers no gelo 

fundente (água + gelo).  

Alíquota colocada em tubo de centrífuga e 
centrifugada à 3000 rpm durante 5 min.  

Densidade ótica do sobrenadante 
límpido à 490 nm  

Fazer branco (controle): amostra + tampão 
fosfato + 100 µL de acetona. 
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3.5.4 Determinação da atividade respiratória bacteriana (ARB) 
 

As atividades respiratórias bacterianas (Figura 10) foram realizadas por testes 

qualitativos em meios de cultura específicos, seguindo metodologia proposta por Alef 

e Nannipieri (1995). 

A aerobiose e fermentação foram realizadas utilizando meios de cultura 

contendo 2g/L de bactopeptona; 15g/L de Agar em água do mar à 75%; e 0,5mL de 

azul de metileno (solução saturada 1g/25mL água). A aerobiose é confirmada pela 

mudança de coloração (azul para parda) no topo do meio de cultura sólido, indicando 

crescimento bacteriano. Na fermentação, o meio se torna esverdeado. 

A desnitrificação foi com o meio de cultura contendo 0,687g/L de NaNO2; 2gL 

de bactopeptona em água do mar à 75%. Ao tubo de ensaio é adicionado um tubo de 

Duhran invertido para verificação da formação de N2. 

A sulfato-redução foi com o meio de cultura contendo 4g/L de lactato de sódio; 

0,1g/L de ácido ascórbico; 0,2g/L de sulfato de magnésio; 0,01g/L de fosfato 

dipotássico; 0,2g/L de sulfato ferroso amoniacal; 10g/L de cloreto de sódio; 0,001g/L 

Figura 9 – Etapas precedentes à quantificação da atividade do sistema 
transportador de elétrons. 

Pesar 1,0g de sedimento úmido ou 
1mL água em vidro escuro e com 
tampa. Hidratar com 1mL de água 
deionizada, se necessário. 

Adicionar 0,2 mL de solução do 
INT 8mM. Homogeneizar o INT 
com o sedimento.  

Incubar à temperatura ambiente, 
protegido da luz, por 35 minutos. 

Para cada amostra de sedimento, é 
aconselhável preparar 3 réplicas e alíquotas 
controle. O controle receberá todos os 
reagentes, exceto o INT. 

A solução estoque de INT 
deve ser preparada em 
água deionizada e 
guardada em frasco âmbar. 
 

O INT é fotolábil, logo deve ser manipulado 
sob baixa luminosidade, até o momento da 
leitura em espectrofotômetro. 

Extração - Adicionar 5 ml de metanol 
P.A. e homogeneizar vigorosamente 
por 30 segundos. Deixar extraindo por 
10 minutos e em seguida 
homogeneizar novamente. 

Retirar a porção líquida de cada 
frasco e centrifugar por 5 minutos à 
3000rpm para a decantação do 
material particulado. Leitura à 475nm. 
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de resarzurina sódica; 0,4906g/L de cisteína para 1L água deionizada. A sulfato-

redução é confirmada pela precipitação de sulfetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.5 Quantificação dos coliformes termotolerantes (CTT) 
  

Foi empregada a técnica dos tubos múltiplos de acordo com a Apha (1995), para 

determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes (Figura 

11). Para cada amostra, foram inoculados em séries tubos de ensaio com tubos de 

Duhran, contendo 10mL de Caldo Lactosado, foram utilizadas séries de cinco tubos 

para volumes de amostras de 10
1
, 10

0
, 10

-1
, 10

-2 
e 10

-3 
mL. Para o sedimento, as 

amostras foram diluídas em solução salina e inoculadas nos tubos.  

Os tubos foram incubados a 37ºC em estufa por 48 horas. Após esse período 

foram considerados positivos para coliformes totais os tubos nos quais se detectou 

turvação e presença de gás. A confirmação da presença de coliformes 

termotolerantes foi realizada pela semeadura de uma alíquota do crescimento de cada 

tubo positivo em tubos de ensaio com tubos Duhran contendo Caldo EC (Merck), 

incubados a 44,5ºC em banho-maria por até 48 horas, pois cerca de 95-99% dos 

coliformes isolados de fezes crescem nessa temperatura (APHA, 1995).  

Figura 10 – Determinação qualitativa da atividade respiratória bacteriana 
através de meios de cultura específicos. 

Amostra coletada 

inoculação 

Meio sólido de Aerobiose 
/ Anaerobiose 

Meio líquido de Sulfato 
Redução 

Meio líquido de 
Desnitrificação 

Leitura dos tubos em 
triplicada, após 96 horas 
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Foram considerados positivos para coliformes termotolerantes, os tubos nos 

quais se detectou turvação e presença de gás nos tubos de Duhran em Caldo EC. O 

cálculo do NMP.100mL
-1

 ou g
-1 

foi realizado a partir da combinação de tubos positivos 

e negativos. Para tanto, utilizou-se uma tabela baseada na distribuição de Poisson 

que fornece uma estimativa da concentração média de coliformes termotolerantes na 

amostra (APHA, 1995).  

 
 

 

 

3.6 ESTATÍSTICA 

 

 O tratamento estatístico dos resultados foi realizado através do programa 

STATISTICA 5.1 (1997 Statsoft Inc.). O tratamento estatístico adotado foi o não-

paramétrico, através da correlação de Spearman com nível de significância de 95% 

(p<0,05). As matrizes de correlação para os parâmetros medidos na água superficial e 

sedimento estão listadas nos anexos (Tabelas 17 e 18, respectivamente). Além dos 

testes de correlação, foram realizadas análises de agrupamento das amostras e dos 

parâmetros, medidas pela distância euclidiana após a normalização dos dados pelo 

logaritmo. 

 

 

Inoculação de volumes 
seriados da amostra em caldo 
lactosado e incubação a 37 ºC 
/24-48 horas (teste presuntivo 

para coliformes totais).

Repique das amostras 
positivas para caldo EC e 

incubação a 44,5 ºC/ 24-48 
horas (teste confirmativo para 
coliformes termotolerantes).

Determinação do Número 
Mais Provável (NMP) por 

Tabela estatística a partir da 
combinação de tubos positivos 

e negativos.  

Figura 11 – Quantificação do número mais provável de coliformes 
termotolerantes através da técnica dos tubos múltiplos. 



 50

 
 
4 RESULTADOS 
 
 
 
4.1 FÍSICO-QUÍMICA 

 

Os parâmetros físico-químicos (Tabela 5) variaram entre os pontos de coleta e 

períodos amostrados. A salinidade demonstrou nítida diferença espacial entre as 

massas d’água, quanto à parte central da lagoa (salinidade média 53,7S), a 

desembocadura do Rio Maturama (45,3S) e a comunicação com o oceano, através 

do Canal de Itajurú (44,0S). O pH esteve maior na coluna d’água (média de 8,65) 

em relação ao sedimento (média de 7,23), apresentando valor máximo na 

desembocadura do Rio Maturama (8,98) e mínimo no sedimento do mesmo (6,86). 

Apesar da coluna d’água se apresentar óxica (média de 6,44 mg.L-1 de O2), 

chegando ao máximo de 9,86 mg.L-1, os sedimentos se mostraram com 

características redutoras, devido aos valores negativos do potencial de oxi-redução 

(Eh), atingindo valor mínimo de -444. A temperatura média da coluna d’água 

decresceu do Rio Maturama (29,7ºC) para o Canal de Itajurú (24,2ºC), com valor 

intermediário na parte central (24,7), indicando um gradiente espacial. O sedimento 

apresentou valores mais próximos entre os pontos de coleta.).  
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Tabela 5 - Físico-química da coluna d’água (A) e sedimento superficial (S) da Lagoa 
de Araruama – RJ. 
Variável Coleta AR (A) AR (S) SP (A) SP (S) CF (A) CF (S) 

Chuva 44,8 - 55,2 -  40  - 
Seca 45,9 - 52,8 - 36,4 - 
Maré V - - 53,8 - 50,2 - 

S 

Maré E -   - 52,9  - 49,4  - 
Chuva 8,36 6,36 8,09 8,1 8,15 7,74 
Seca 8,98 7,26 8,76 6,95 8,28 6,98 
Maré V - - 8,25 n.r. 8,47 n.r. 

pH 

Maré E  -  - 8,65 n.r. 8,67 n.r. 
Chuva 4,53 - 4,5 - 5,03 - 
Seca 7,18 - 4,36 - 6,68 - 
Maré V - - 5,92 - 7,82 - 

O2 (mg.L-1) 

Maré E  -  - 9,86 - 9,42 - 
Chuva 29,9 28,2 26,1 26,6 25,7 26,1 
Seca 29,4 27,8 26,2 25,2 24,4 25,1 
Maré V - - 22 n.r. 22,7 n.r. T (ºC) 

Maré E - - 24,5 n.r. 24 n.r. 
Chuva n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
Seca 30,2 -445 132 -410 46,6 -416 
Maré V - - 175 -356 134 -339 

Eh (mV) 

Maré E  -  - 76 -385 77,4 -349 
n.r.: não realizado. V: vazante. E: enchente. 
 
 
4.2 NUTRIENTES E CLOROFILA a NA COLUNA D’ÁGUA 
 

 As formas nitrogenadas (NO2, NO3 e NH4) apresentaram concentrações baixas, 

principalmente na coleta de maré. O nitrito (Figura 12) não foi detectado nas amostras 

de fundo no Canal de Itajurú e meio da lagoa em maré vazante, atingindo maior valor 

em Araruama (0,57μmol.L-1). A média foi de 0,26μmol.L-1. O nitrato (Figura 13) foi a 

forma predominante, variando de 0,21 em CF a 8,68 em AR, com média de 

1,93μmol.L-1. O amônio (Figura 14) não foi detectado no meio da lagoa em maré 

enchente e atingiu o máximo de 1,72μmol.L-1. A média foi de 0,86μmol.L-1. O silicato 

variou de 1,97 a 150,5 (Figura 15), com média de 66,81μmol.L-1. O fosfato (Figura 16) 

variou pouco (0,02 a 0,27), com média de 0,12μmol.L-1. A clorofila a apresentou 

valores relativamente elevados, principalmente na coleta de maré (Figura 17), 

atingindo 790, com média de 450μg.L-1. 
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Figura 12 - Concentração de nitrito na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 13 - Concentração de nitrato na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 14 - Concentração de amônio na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 15 - Concentração de silicato na superfície (sup.) e fundo (f) da 
coluna d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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O CID (Figura 18) variou entre 13,71 e 35,52 mgC.L-1, com média de 23,92 

mgC.L-1. O C.O.D. (Figura 19) apresentou valores elevados, variando entre 5,87 e 

43,88, com média de 17,57 mgC.L-1. O COP (não realizado em período chuvoso) 

variou de 1,70 a 23,74 (Figura 20), com média de 9,64 mgC.L-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Concentração de fosfato na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 17 - Concentração de Clorofila a na superfície (sup.) e fundo (f) da 
coluna d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 18 - Concentração de CID na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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4.3 TAXA RESPIRATÓRIA NA COLUNA D’ÁGUA 
 
 A taxa respiratória, apresentada na Figura 21, variou de 0,52 a 4,36 μM O2.h-1. 

Não houve padrão definido entre as coletas em período chuvoso e de estiagem, 

porém na coleta de marés distintas os valores em maré enchente foram maiores em 

relação à maré vazante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Concentração de COD na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 20 - Concentração de COP na superfície (sup.) e fundo (f) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 21 - Taxa respiratória na superfície (Sup.) e fundo (F) da coluna 
d’água da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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4.4 COMPOSIÇÃO ELEMENTAR E ISOTÓPICA DA M.O. SEDIMENTAR 
 

A Figura 22 apresenta o percentual de carbono orgânico nos sedimentos e a 

razão C/N. O carbono orgânico apresentou elevados valores, com mínimo de 2,3% 

em Cabo Frio no período chuvoso e máximo de 10,5% em São Pedro da Aldeia na 

coleta em maré enchente. A razão C/N, com valor médio de 10,6, obteve pouca 

variação, com mínimo (9,4) e máximo (13,1), ambos encontrados em São Pedro da 

Aldeia, na coleta em maré enchente e na estiagem, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proporção relativa (‰) dos isótopos de carbono com massas 12 e 13, δ13C 

(Figura 23) apresentou valores mais leves em Araruama em ambos os períodos, 

chuvoso (-18,0‰) e de estiagem (-20,71‰), enquanto que os valores mais pesados 

foram encontrados na região central da lagoa em São Pedro da Aldeia para os 

mesmos períodos, chuvoso (-12,62‰) e de estiagem (-11,55‰). As amostras na 

coleta de maré se apresentaram-se mais homogêneas e com valores intermediários 

em relação aos demais períodos amostrados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Razão C/N e carbono orgânico (%) no sedimento da Lagoa de 
Araruama, em eventos distintos. 
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A proporção relativa (‰) dos isótopos de nitrogênio com massas 14 e 15, δ15N 

(Figura 24) apresentou maiores valores nos sedimentos de São Pedro da Aldeia, em 

ambos os períodos, chuvoso (8,31) e de estiagem (9,19). Já Araruama apresentou os 

menores valores, com 3,95 e 4,54‰ para período chuvoso e estiagem, 

respectivamente. Como observado para o δ13C, na coleta de maré os valores se 

apresentaram mais homogêneos entre os pontos de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Razão isotópica do carbono (δ13C) nos sedimentos da Lagoa de 
Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 24 – Razão isotópica do nitrogênio (δ15N) no sedimento da Lagoa de 
Araruama, em eventos distintos. 
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4.5 ESTERÓIS BIOMARCADORES 

 
As concentrações de esteróis foram elevadas para todas as amostras com 

exceção de São Pedro nos períodos de chuva e estiagem. Todos os compostos 

avaliados (coprostanol, colesterol, colestanol, estigmasterol e β-sitosterol) foram 

identificados em todas as amostras, exceto coprostanol na estação SP em período 

seco. Um exemplo representativo dos cromatogramas obtidos é apresentado na 

Figura 25. 

  
 

 

55,8 - coprostanol 

57,6 - colesterol51,3 - 5α-colestano 

60,3 - estigmasterol 

57,8 - colestanol 

61,4 – β-sitosterol 

Padrão 

Figura 25 – Cromatograma típico relativo aos esteróis pesquisados nos 
sedimentos da Lagoa de Araruama. Amostra: Rio Maturama (AR) em 
período chuvoso. 
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Em geral, as maiores concentrações foram estabelecidas para o estigmasterol 

(Figura 26), atingindo valores muito superiores aos demais no Rio Maturama (AR) em 

período chuvoso (1.054μg.g-1) e na amostra coletada na região central da lagoa em 

São Pedro da Aldeia em maré enchente (2.277μg.g-1). Os demais esteróis, em menor 

escala, também apresentaram elevadas concentrações, exceto nas amostras 

coletadas na região central da lagoa em período chuvoso e de estiagem. Coprostanol 

apresentou maiores concentrações na saída do Rio Maturama no período chuvoso e 

de estiagem, com 287 e 238 μg.g-1, respectivamente. Quando normalizadas para 

carbono orgânico (Figura 27), as concentrações entre as amostras geralmente 

mantiveram a mesma tendência a cada estação, mas com diferenças entre as 

estações e períodos amostrados, onde as amostras de Araruama tomaram maior 

importância em relação à concentração por peso seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Concentração de esteróis (por grama de sedimento seco) no 
sedimento da Lagoa de Araruama. 

0

100

200

300

400

500

AR SP CF AR SP CF SP v SP e CF v CF e

CHUVA ESTIAGEM MARÉ

g.
g-1

coprostanol

colesterol

colestanol

estigmasterol

b-sitosterol

1054 2277



 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proporção relativa entre os esteróis pesquisados (Figura 28) demonstrou uma 

predominância de estigmasterol na maioria das amostras, com percentagem média de 

41% em relação ao total pesquisado. As exceções foram São Pedro em período 

chuvoso e de estiagem, onde predominou colestanol, com 57 e 48%, 

respectivamente; assim como Araruama (AR), onde houve larga predominância de 

coprostanol (76%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Concentração de esteróis (normalizada pelo carbono orgânico) 
nos sedimentos da Lagoa de Araruama. 
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Figura 28 – Proporção relativa dos esteróis pesquisados nos sedimentos da 
Lagoa de Araruama. 
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4.6 BIOPOLÍMEROS 
 

As Figuras 29, 30, 31 e 32 referem-se às concentrações de lipídios, proteínas, 

carboidratos e carbono biopolimérico, respectivamente. Os sedimentos apresentaram 

valores mais elevados de biopolímeros em relação à coluna d’água, chegando até 3 

ordens de grandeza (μg.L-1 na água e mg.g-1 no sedimento). No sedimento, os lipídios 

(média de 2.988 μg.g-1) e carboidratos (média de 2.567 μg.g-1) foram as frações 

dominantes. Na coluna d’água, predominaram os carboidratos (atingindo 295 μg.L-1) 

com valores muito superiores em relação aos demais biopolímeros. 

Os lipídios e carboidratos apresentaram concentrações mais elevadas na 

coluna d’água no período chuvoso, o mesmo ocorrendo para proteínas somente no 

Rio Maturama (AR). Os lipídios estiveram em maior concentração na maré vazante 

nos 2 pontos amostrados, os carboidratos somente no meio da lagoa (ocorrendo 

inverso para o Canal de Itajurú), e as proteínas variaram discretamente nas estações 

amostradas. 

Para o sedimento, somente no Canal de Itajurú (CF) houve variação expressiva 

na concentração de lipídios e carboidratos entre o período chuvoso e de estiagem. 

Isto também ocorreu para proteínas, no Rio Maturama (AR). Pouca variação foi 

encontrada entre período de maré vazante e enchente.  

O carbono biopolimérico seguiu tendência apresentada pelos biopolímeros de 

concentração mais elevada, carboidratos na coluna d’água, e lipídios e carboidratos 

no sedimento. 
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Figura 29 - Concentração de lipídios na coluna d’água (a) e sedimento 
(s) da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 

0

5

10

15

AR a SP a CF a

g.
m

L-1

chuva seca

0

5

10

15

SP a CF a

vazante enchente

-

2.000

4.000

6.000

AR s SP s CF s

g.
g-1

-

2.000

4.000

6.000

SP s CF s

Figura 30 - Concentração de proteínas na coluna d’água (a) e 
sedimento (s) da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 31 - Concentração de carboidratos na coluna d’água (a) e 
sedimento (s) da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 

0

100

200

300

AR a SP a CF a

g.
m

L-1

chuva seca

0

100

200

300

SP a CF a

vazante enchente

-
1.000
2.000
3.000
4.000

AR s SP s CF s

g.
g-1

-
1.000
2.000
3.000
4.000

SP s CF s

user
Text Box
obs.: micro 



 62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 CARBONO BACTERIANO (CB) 
 

O CB no sedimento (média de 1753 μgC.g-1) apresentou valores até 4 ordens 

de grandeza maiores que a coluna d’água (média de 0,22 μgC.mL-1), como 

demonstrado na Figura 33. 

No sedimento o CB em período de estiagem foi maior, em relação ao chuvoso. 

Para a coluna d’água foi observado padrão inverso, onde valores maiores foram 

encontrados no período chuvoso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 32 - Concentração de carbono biopolimérico na coluna d’água (a) e 
sedimento (s) da Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Figura 33 - Carbono bacteriano (CB) na coluna d’água (a) e sedimento (s) 
na Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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4.8 COLIFORMES TERMOTOLERANTES (CTT) 
 

Os coliformes termotolerantes apresentaram valores baixos, principalmente no 

sedimento, muitas vezes não sendo detectados (Figura 34). O maior valor na água 

(1600 CTT.100mL-1) foi encontrado na saída do Rio Maturama (AR), e no sedimento 

(33 CTT.g-1) encontrado no Canal de Itajurú (CF).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.9 ATIVIDADE DO SISTEMA TRANSPORTADOR DE ELÉTRONS (ASTE) 

 

 A ASTE (Figura 35) apresentou valores baixos na coluna d’água (média de 

0,012 μLO2.h-1.mL-1), não sendo detectada no Canal de Itajurú em período seco. O 

máximo atingido foi de 0,020 μLO2.h-1.mL-1. O sedimento, no entanto, demonstrou 

uma elevada atividade metabólica, com ASTE média de 0,191 μLO2.h-1.g-1. O máximo 

foi de 0,530 μLO2.h-1.g-1 na saída do Rio Maturama. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 34 - Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes na 
coluna d’água (a) e sedimento (s) da Lagoa de Araruama, em eventos 
distintos. 
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Figura 35 - Atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) na coluna 
d’água (a) e sedimento (s) na Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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4.10 ATIVIDADE DAS ENZIMAS ESTERASES (EST) 
 

Assim como observado para ASTE, a EST (Figura 36) também apresentou 

baixos valores na coluna d’água (média de 0,02 μg fluoresceína.mL-1.h-1) e elevados 

no sedimento (média de 2,78 μg fluoresceína.g-1.h-1).  Os valores máximos para água 

e sedimento foram de 0,060 μg fluoresceína.mL-1.h-1 e 4,20 μg fluoresceína.g-1.h-1, 

respectivamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11 ATIVIDADE RESPIRATÓRIA BACTERIANA (ARB) 

 
A análise qualitativa da atividade respiratória bacteriana (Tabela 6) demonstrou 

que em período seco a aerobiose se apresentou com maior intensidade em relação ao 

período chuvoso. Na coleta de maré, somente o sedimento da região central não 

apresentou aerobiose. Os processos anaeróbios de desnitrificação e sulfato-redução 

estiveram presentes na grande maioria das amostras, inclusive na coluna d’água. 

Esses processos variaram mais nas amostras coletadas na região central (SP), 

estando presentes na totalidade das amostras do Rio Maturama (AR) e quase todas 

no Canal de Itajurú em Cabo Frio (CF). 

 

 

 

Figura 36 - Atividade das enzimas esterases (EST) na coluna d’água (a) e 
sedimento (s) na Lagoa de Araruama, em eventos distintos. 
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Tabela 6 – Atividade respiratória bacteriana, representada pelos processos de aerobiose (AERO),  
Fermentação (FERM), desnitrificação (DESN) e sulfato-redução (S.R.). 

Variável Coleta AR a AR sed. SP a SP sed. CF a CF sed. 
Chuva P N N N N P 
Seca P P V P P P 
Maré V     P N P P 

AERO 

Maré E     P N P P 
Chuva N N P P P N 
Seca P P V N N P 
Maré V     N P N N 

FERM 

Maré E     N P N N 
Chuva P P P P P P 
Seca P P P V P P 
Maré V     N V P P 

DESN. 

Maré E     P P P P 
Chuva P P P P P P 
Seca P P P V P P 
Maré V     N V N P 

S.R. 

Maré E     N V P P 
P: positivo; N: negativo; V: variável 
AR: Araruama; SP: São Pedro; CF: Cabo Frio. 

 

 

4.12 ESTATÍSTICA 

 

 As análises de agrupamento medidas pela distância euclidiana foram aplicadas 

nas matrizes relativas às amostras de água superficial e sedimentos, de forma a 

contemplar todos os parâmetros analisados em cada compartimento. 

As amostras de água dos três pontos coletados em épocas diferentes não 

foram separadas em grupos bem definidos. Pequenos agrupamentos puderam ser 

evidenciados, diferenciando as coletas de maré das outras. 

 Entre os parâmetros químicos, microbiológicos e biopolímeros das amostras de 

água superficial (Figura 37), destacaram-se o maior distanciamento das amostras de 

Araruama e Cabo Frio das amostras de São Pedro, sendo os parâmetros que 

diferenciaram entre estes pontos, o número de coliformes termotolerantes e clorofila a 

(Figura 38).    
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Figura 37 - Análise de agrupamento entre as amostras de água superficial da 

Lagoa de Araruama, em período chuvoso (C), seco (S) e marés: vazante (V) e 

enchente (E). 
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Figura 38 - Análise de agrupamento dos parâmetros químicos, microbiológicos 

e polímeros na água superficial da Lagoa de Araruama. 
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 Entre os parâmetros microbiológicos, polímeros, esteróis e composições 

elementares e isotópicas das amostras de sedimentos dos três pontos coletados em 

épocas diferentes (Figura 39) destacaram-se a separação das amostras de Araruama 

e São Pedro. Entre os parâmetros, estigmasterol e coprostanol foram os que mais se 

distanciaram dos demais (Figura 40).   
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Figura 40 - Análise de agrupamento dos parâmetros microbiológicos, 

polímeros, esteróis e isótopos no sedimento da Lagoa de Araruama. 
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Figura 39 - Análise de agrupamento das amostras de sedimento da Lagoa 
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enchente (E). 



 68

 
 
5 DISCUSSÃO 
 

 

5.1 CONDIÇÃO TRÓFICA DA LAGOA 

 

A aferição dos parâmetros físico-químicos permitiu a observação de alguns 

aspectos, tais como os relativamente elevados níveis de oxigênio na coluna d’água, 

em contraste com a características redutoras do sedimento superficial. Uma questão 

relevante observada a partir dos resultados é a hora do dia em que a coleta foi 

realizada. Foi possível observar que a temperatura e oxigênio dissolvido aumentaram 

das coletas de maré vazante para as de maré enchente, o que consequentemente, 

teve efeito sobre a taxa respiratória. Pode-se perceber as reações em cadeia 

ocorridas na coluna d’água da lagoa. A elevada produção fitoplanctônica fixa CO2, 

liberando grande quantidade de oxigênio. As elevadas concentrações de O2 

dissolvido, principalmente, no período de maior intensidade de luz, aliada à elevada 

concentração de C.O.D. observada, proporciona uma alta taxa respiratória. 

O pH, em geral mais baixo no sedimento, provavelmente se deve à produção 

de ácidos orgânicos como produto final do metabolismo bacteriano fermentativo e 

anaeróbio, favorecido pelas condições redutoras, observadas pelos valores negativos 

de Eh. O pH foi o parâmetro que mais obteve correlação (p<0,05) com outros 

parâmetros na coluna d’água: T.R. (rs=0,67); C.O.D. (rs=0,81); C.O.P. (rs=0,89); 

amônio (rs=-0,76) e Silicato (rs=0,82). 

Como base de comparação para os dados referentes aos nutrientes (Tabela 7), 

foram considerados trabalhos realizados na Lagoa de Araruama em 1991/1992 por 

Souza et al. (2003), onde a lagoa apresentava condições oligo-mesotróficas, e em 

2006 por Mello (2007), com a lagoa nas condições hipertróficas atuais, resultado de 

uma mudança repentina ocorrida em maio de 2005. Do trabalho de Mello (2007) para 

este estudo, percebe-se um aumento de duas ordens de grandeza na concentração 

de clorofila a, indicando grande elevação na produção primária do sistema, resultando 

numa depleção do CO2 dissolvido na água, observada pela redução no C.I.D.. Logo 

após a virada de oligo para hipertrófica foi observado aumento nos estoques de C.I.D. 

na Lagoa, provavelmente resultado da mineralização de um maior conteúdo de 
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matéria orgânica disponibilizada para a coluna d’água, caracterizando a virada trófica 

do sistema. 

A elevada concentração de C.O.D. avaliada neste estudo, similar à encontrada 

por Mello (2007), também reflete a mudança que a lagoa sofreu, pois Lacerda e 

Gonçalves (2001) reportaram como valor médio para a lagoa, a concentração de 

2,2mgC.L-1. Associada a estas observações, nota-se neste estudo, uma redução nas 

concentrações das formas nitrogenadas, talvez consumidas pelo fito e 

bacterioplâncton. A elevada correlação entre o aumento de clorofila e a diminuição 

dos teores de nutrientes, principalmente NO3 (rs= -0,86; p<0,05), confirma a hipótese 

anterior. Por outro lado, a correlação positiva entre as diferentes espécies de 

nutrientes e as maiores concentrações nas amostras de fundo indicam os sedimentos 

como a principal fonte mineralizadora de material orgânico depositado na Lagoa. 

A taxa respiratória apresentou valor médio (2,08μMO2.L-1.h-1) superior ao 

encontrado por Mello (2007), com 1,49μMO2.L-1.h-1. Ballester et al. (1999) no Rio 

Piracicaba-SP encontraram para áreas não poluídas valores entre 0,59 - 0,65μMO2.L-

1.h-1 e para áreas poluídas 1,32-1,94μMO2.L-1.h-1. O intenso metabolismo autotrófico 

durante o dia contribui também para as elevadas taxas de respiração medidas na 

coluna d’água e sugere uma intensa ciclagem de carbono a partir dos elevados teores 

de C.O.D. e correlação positiva com TR (rs=0,69; p<0,05). 

A razão entre os elementos inorgânicos dissolvidos, nitrogênio (N.I.D.) e fósforo 

(P.I.D.), apresentou grande alteração de Souza et al. (2003), com valor médio de 26, 

para Mello (2007), com valor médio de 8, onde parece ter havido maior disponibilidade 

relativa de fósforo para coluna d’água através das entradas laterais, como é colocado 

pela autora. Neste trabalho, o valor encontrado foi de 25, sugerindo que novamente 

está havendo uma maior disponibilidade relativa de nitrogênio, apesar da limitação da 

amostragem, sendo necessários novos trabalhos com mais pontos de amostragem 

para validar a afirmativa. 
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Tabela 7 - Comparação entre média de valores relativos à composição elementar com
estudos prévios na Lagoa de Araruama – RJ. 

 
Cla. a CID COD COP PO4

3- NO2
- NO3

- NH4
+ Si T.R. NID/PID

Souza et al.(2003) 2,6 - - 5,4 0,44 1,00 2,94 7,42 - - 26 

Mello (2007) 136,6 118,1 19,7 9,38 1,47 0,36 2,8 8,84 37,9 1,49 8 

Este trabalho 449,9 23,9 17,5 12,75 0,12 0,26 1,93 0,86 66,8 2,08 25 

Cla. a: µg.L-1; CID, COD e COP: mgC.L-1; PO4
3-, NO2

-, NO3
-, NH4

+, Si: µM; T.R.: µMO2.L-1.h-1) 
 

A condição hipersalina da Lagoa de Araruama parece ter agido por muito 

tempo como um tampão para florações de microalgas e problemas de saúde pública. 

Através da análise da literatura, percebe-se que alguns estudos já apontavam para as 

mudanças que estavam ocorrendo na Lagoa de Araruama (KJERFVE et al., 1996; 

MOREIRA-TURCQ, 2000; SYLVESTRE et al., 2001). 

Sylvestre et al. (2001) encontrou três espécies de diatomáceas indicadoras de 

corpos d’água poluídos (Nitzschia palea, Nitzschia pusilla, Falacia cryptolyra). Sua 

distribuição mostrou que essas espécies estão presentes na margem norte da lagoa e 

sua porção ocidental. A borda norte da lagoa corresponde à seção mais urbanizada. 

Na porção ocidental, a presença dessas espécies pode ser explicada pelo impacto da 

cidade de Araruama. O estudo mostra que a composição da flora de diatomáceas 

(predominância de taxas bênticos) reflete a condição hipersalina. Sob essas 

condições, o sistema era naturalmente caracterizado pela presença de extensivos 

tapetes microbianos, baixa produção pelágica e baixa turbidez (MOREIRA-TURCQ, 

2000). Porém, o mesmo autor já apontava que em condições atípicas (ex. baixa 

salinidade), aumentava a concentração média de material em suspensão e a 

produção pelágica era dominada por fitoplâncton, de forma que a presença de tapetes 

microbianos ficava restrita às áreas rasas à leste da lagoa. 

Segundo Kjerfve et al. (1996), com o aumento da população na região de sua 

bacia hidrográfica e elevação da carga de nutrientes, devido ao esgoto in natura, 

especialmente ao longo da borda norte da lagoa, seriam esperados problemas 

relacionados à qualidade de água e de saúde pública. No entanto, a condição 

hipersalina da Lagoa, aparentemente, funcionava como um tampão à florações de 

microrganismos e riscos epidemiológicos, o que não se esperaria para um estuário ou 

sistema lagunar com salinidades menores que a água de oceano. O autor ainda 

chama atenção para os riscos que a operação de dragagem no Canal de Itajurú 
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poderia trazer para a qualidade de água na Lagoa, considerando a Lagoa um 

ecossistema fragilizado. A capacidade tampão, descrita acima, foi superada em maio 

de 2005. 

Mais recentemente, Mello (2007) caracterizou o metabolismo da Lagoa de 

Araruama como autotrófico, devido à elevada produtividade primária liquida. Nas 

estações localizadas próximas aos rios, maiores concentrações de CO2 

caracterizaram atividades heterotróficas, sendo encontrado nas estações localizadas 

na margem um balanço entre autotrofia e heterotrofia. No entanto, a autora alerta que 

o elevado teor de carbono dissolvido (19,7mgC.L-1) e clorofila a (137µg.L-1) 

abastecidos pelas entradas laterais de M.O. e o elevado tempo de renovação de suas 

águas pode levar este sistema apresentar sucessivas crises distróficas. A autora 

conclui que as mudanças antrópicas ocorridas nas últimas décadas no entorno da 

lagoa, as menores razões de C/P e N/P próximas aos rios e as margens evidenciaram 

intensa entrada de M.O. no sistema, proveniente de esgotos domésticos. Estas 

mudanças aumentaram a ciclagem nos sedimentos, impulsionando a produtividade 

primária em toda a coluna d’água e diminuindo, devido a menor penetração da luz, a 

importância da produtividade primária bentônica. 

É importante ressaltar que a coleta realizada em regimes de maré vazante e 

enchente, apesar de levar em consideração períodos de maior amplitude e respeitar 

os respectivos horários previstos, não foi observada variação na massa d’água nos 

pontos de coleta. Esse fato levou a considerarmos as amostragens em maré enchente 

e vazante como réplicas, assim como já seria previsto para a amostragem no 

sedimento. Por outro lado, na coleta em período seco foi observada em Cabo Frio a 

presença visual de uma massa d‘água essencialmente marinha, devido à 

transparência e salinidade típica de água do mar, o que se refletiu nos baixos valores 

de alguns parâmetros medidos na coluna d’água, onde os mais evidentes foram o 

C.O.P., silicato, clorofila a, ASTE e carboidrato). 

De acordo com Kjerfve et al. (1996), o Canal de Itajurú atua como um filtro à 

oscilação da maré, sendo esta negligível nas áreas internas da lagoa, fato confirmado 

por Sylvestre et al. (2001), que somente verificou a presença de diatomáceas 

marinhas verdadeiras na parte externa do Canal de Itajurú, indicando a atuação do 

canal como um filtro, limitando o prisma da maré.  

No entanto, ao definir a qualidade das águas e dos sedimentos como um 

registro integrado das atividades da área coletada e de seu entorno, devemos 
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considerar também a hidrodinâmica do sistema aquático como dispersora dos 

elementos e materiais gerados ou lançados na água e depositados no fundo. Neste 

estudo, ao ser detectado material antrópico (ex:coprostanol) no meio da Lagoa 

apenas em algumas situações específicas de maré podemos sugerir o transporte 

deste material mesmo que distante de sua fonte. Períodos de grande amplitude de 

maré, associado: (1) aos intensos ventos NE, (2) a ausência de entradas fluviais e (3) 

a granulometria fina dos sedimentos típicos em efluentes domésticos parece exercer 

importante papel na hidrodinâmica e com isto dispersão dos sedimentos finos ricos 

em M.O. por toda a Lagoa. Neste trabalho foi visto que a Lagoa de Araruama não 

apresenta um ciclo de maré definido, como em outros estuários, de forma que estudos 

relativos a fluxos de maré neste ecossistema, devem ser realizados com cautela 

considerando períodos maiores que ciclos apenas diurnos. 

Kjerfve et al. (1996), questiona as dragagens realizadas no Canal de Itajurú, 

que poderiam diminuir a salinidade da lagoa, reduzindo sua capacidade tampão, 

ocasionando efeito inverso ao esperado pelos responsáveis do empreendimento. Por 

outro lado, a ocupação desordenada da bacia de drenagem, principalmente na porção 

norte da lagoa, aumentou a carga de nutrientes e de esgoto não tratado. Todos os 

indícios levavam a crer que era questão de tempo até que o equilíbrio do ecossistema 

fosse destruído. 

 

5.2 FONTES E CICLAGEM DE MATÉRIA ORGÂNICA NO SISTEMA LAGUNAR. 

  

A matéria orgânica é formada por um conjunto de compostos lábeis (proteínas, 

lipídios e carboidratos) que são rapidamente mineralizados, com importância e 

implicações na ciclagem do carbono e outros elementos no meio ambiente (JONES, 

2001). Nas lagoas costeiras, as fontes alóctones de matéria orgânica são de sua 

bacia de drenagem, a comunicação com o mar e o lançamento de esgoto, sendo 

caracterizadas como fontes autóctones a resuspensão de partículas, ciclagem interna 

e os organismos aquáticos. Portanto, tais moléculas, quando biodisponíveis no 

ambiente, servem de fonte de carbono e energia para as bactérias, base da cadeia 

alimentar. 

A Tabela 8 relaciona a concentração de biopolímeros nos sedimentos da Lagoa 

de Araruama com outras regiões, onde os valores se encontram na mesma ordem de 

grandeza aos encontrados por Silva et al. (2008b) e Savergnini (2008). 
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As relações entre biopolímeros no sedimento superficial da Lagoa de Araruama 

não foram similares aos resultados estabelecidos pela literatura, onde Pusceddu et al. 

(2003) e Dell’anno et al. (2002) estabeleceram a seguinte relação [CARBOIDRATOS] 

> [PROTEÍNAS] > [LIPÍDIOS]. Nos sedimentos da Lagoa de Araruama estabeleceu-se 

a relação [LIPÍDIOS] > [CARBOIDRATOS] > [PROTEÍNAS], sendo encontradas 

concentrações relativamente baixas de proteínas, indicando que elas são mais 

rapidamente mineralizadas que os carboidratos e lipídios, os quais possuem algumas 

frações quimicamente conhecidas que são depositadas e preservadas em escala de 

tempo de anos a décadas (BURDIGE et al., 2000). Em relação ao papel funcional das 

proteínas, Dell’anno et al. (2002) relata estar ligada à produtividade primária, enquanto 

Pusceddu et al. (2003) definiu como fator limitante aos organismos bênticos. Apesar 

disto, Manini et al. (2003) em lagoas costeiras italianas observou que somente 10% do 

total de proteínas era mobilizado e convertido em biomassa bacteriana. Talvez esta 

baixa taxa de conversão, e não o estado trófico, explicaria sua elevada concentração 

nos sedimentos, influindo assim numa elevada classificação trófica. 

Foram encontradas concentrações relativamente elevadas de carboidrato 

também na coluna d’água, correlacionadas com a clorofila (rs=0,72; p<0,05), reflexo 

da elevada produção primária neste compartimento, pois os carboidratos são um dos 

principais compostos produzidos por organismos aquáticos, e também representam 

um significante componente do reservatório de M.O.D. e M.O.P. não viva na coluna 

d’água (BURDIGE et al., 2000). Na coluna d’água, o C biopolimérico esteve 

correlacionado com carboidrato (rs=0,98; p<0,05), enquanto que nos sedimentos, 

correlacionou-se às proteínas (rs=0,87; p<0,05) e lipídios (rs=1,00; p<0,05). 

Dell’anno et al. (2002) e Pusceddu et al. (2003) estabeleceram a concentração 

de proteínas e carboidratos como indicadores do nível de eutrofização de sistemas 

costeiros: oligo-mesotrófico (proteínas <1,5 mg/g; carboidratos <5 mg/g), eutrófico 

(proteínas 1,5-4 mg/g; carboidratos 5-7 mg/g) e hipertrófico (proteínas >4 mg/g; 

carboidratos >7 mg/g). Entretanto, Silva et al. (2008b) afirma que tais índices não 

foram aplicáveis à Baía de Guanabara, uma área reconhecidamente eutrofizada. O 

mesmo ocorreu para a Lagoa de Araruama, onde, de acordo com os dados obtidos de 

proteína e carboidrato, seria classificada como oligotrófica, o que não corresponde ao 

estado atual da Lagoa. Portanto, percebe-se que os estudos relativos à biopolímeros 

ainda são incipientes em diversas regiões, de forma que os índices criados para o 
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hemisfério norte, mais especificamente para o Mar Mediterrâneo, devem ser tomados 

com cautela, havendo a necessidade de se criar novos padrões de concentração, 

taxas e índices para regiões com distintas características climáticas e antrópicas. 

 

Tabela 8 - Composição biopolimérica da M.O. em sedimentos superficiais de 
diferentes costeiras. Valores mínimos e máximos. Dados em mg.g-1. 

Área de estudo Proteína Lipídio Carboidrato Carbono 
biopolimérico 

Referência 

Araruama 0,2–0,3 4,0–4,1 2,2–2,3 4,0–4,1 

São Pedro 0,1–0,2 1,3–2,5 1,5–2,7 1,6–3,0 

Cabo Frio 0,1–0,3 1,9–3,1 2,2–3,9 2,4–6,3 

Este trabalho

Baixo Rio Paraíba do 
Sul (Campos) 0,5–3,5 0,1–0,2 0,4–12,2 0,5–6,3 

SAVERGNINI, 

2008 

Baía de Guanabara   
(30 pontos) 0,1-0,1 0,1–1,7 0,2–1,5 0,2–1,7 

SILVA et al., 

2008b 

Laguna Goro, Itália 0,9–1,2 0,3 0,7–2,4 0,9–1,8 

Laguna Lesina, Itália 2,5–8,0 0,3–3,7 2,7–29,0 4,0–17,0 

Laguna Marsala, Itália 0,2–6,8 0,2–6,5 0,7–8,2 0,6–11,2 

MANINI et al., 
2003 

Várias lagoas no 
Mediterrâneo 0,4-13,9 2,4 11,9 0,9–12,8 DELL’ANNO et

al. (2002) 

 

O material orgânico estocado nos sedimentos da lagoa apresentou valores 

médios de Corg., δ13C e δ15N, de 5,49%, -14,8‰ e 6,21‰, respectivamente, e 

semelhantes ao encontrado por Mello (2007): 5,62%, -14,5‰ e 6,43‰, 

respectivamente. Os valores da razão C/N molar encontrados nos sedimentos da 

Lagoa de Araruama (média de 10,4), assim como observado pela autora (média de 

7,8), indicam M.O. proveniente de fitoplâncton (MEYERS, 1997), o qual é rico em 

proteínas (nitrogênio) e pobre em celulose (carbono), possuindo razão entre 4 e 10 

(MEYERS, 2003). 

O valor médio de δ15N encontrado nos sedimentos da Lagoa de Araruama foi 

de 6,2‰. Valores reportados pela literatura se encontram na faixa de 5,9 a 15,0‰ 
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para sedimentos, variando de 0,4‰ para plantas terrestres a 8,6‰ para fitoplâncton 

(MEYERS, 2003). Apesar de esses valores representarem bem as fontes distintas, 

aspectos relativos à ciclagem biogeoquímica do nitrogênio podem levar a apresentar 

valores intermediários entre fito e plantas terrestres (MEYERS, 1997). No entanto, na 

Lagoa de Araruama, tal ferramenta distinguiu bem a via de entrada do nitrogênio pela 

bacia de drenagem em Araruama, onde foram encontrados valores mais baixos, 

caracterizando aporte de M.O. recente para a lagoa. Valores mais elevados foram 

encontrados na região central da lagoa, em São Pedro, estação mais profunda, 

indicando M.O. mais processada, elevando a proporção do isótopo pesado. 

 Em relação ao δ13C, valores mais pesados encontrados em São Pedro e Cabo 

Frio podem ser atribuídos às fontes de carbono inorgânico com sinal isotópico mais 

pesado, como bicarbonato (δ13C do HCO3
- ≈0‰). Este estaria sendo 

preferencialmente assimilado pelo fitoplâncton através da fotossíntese. Outra possível 

fonte seria o carbonato presente em grandes quantidades no fundo da lagoa e que ao 

descarbonatar as amostras pode não ter sido completamente eliminado devido à 

potencial perda do material orgânico caso ocorresse a adição mais intensa do ácido. 

Por outro lado, Araruama, com média de (-19,4‰) se caracteriza por uma mistura de 

fontes entre plantas lenhosas (≈ -27‰) e gramíneas (≈ -14‰), provenientes da bacia 

de drenagem. Entretanto, os valores em geral apontam para uma mistura de fontes ao 

carbono depositado nos sedimentos. Desta forma, observou-se que o δ15N é a 

ferramenta mais adequada neste ambiente para trabalhos de monitoramento futuros, 

que visem avaliar as fontes e estado de processamento da matéria orgânica, visto que 

o δ13C não apresentou boa resolução, devido à grande quantidade de carbonato, não 

completamente eliminado das amostras. 

A Figura 41 apresenta a relação entre as razões isotópicas dos pontos de 

coleta em comparação com fontes para a Lagoa de Araruama analisadas por Mello 

(2007). Observa-se a separação das amostras em três grupos, onde Araruama se 

caracteriza por valores mais leves, de acordo com sua fonte terrestre e de esgoto. 

Outro grupo, representado por todas as amostras de Cabo Frio, e São Pedro em maré 

apresentaram valores intermediários, estando próximas ao fitoplâncton. Já as 

amostras de São Pedro em chuva e estiagem se destacaram por valores mais 

pesados, estando próximas à Anomalocardia sp. (bivalve bentônico) e Mugil (Tainha), 

que são organismos predominantes na Lagoa.  
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A presença de diversos grupos de esteróis pode indicar diversas fontes à 

matéria orgânica do ambiente sedimentar (modificado de Santos et al., 2008): (1) 

plâncton: colesterol e colestanol; (2) plantas superiores/fitoplâncton: estigmasterol e β-

sitosterol e (3) esgoto: coprostanol. A presença dos esteróis pesquisados neste 

trabalho em elevadas concentrações aponta para múltiplas fontes, indicando que no 

sistema há uma elevada complexidade quanto às vias de entradas e transformações 

diagenéticas da M.O. 

Estigmasterol e β-sitosterol são usualmente utilizados como biomarcadores 

para plantas terrestres, pois são encontrados em abundância nas plantas vasculares. 

Entretanto, também podem ser encontrados em algas unicelulares da classe 

Chlorophyceae (VOLKMAN, 1986; PRATT; LEEMING, 2008). As elevadas 
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concentrações destes esteróis, inclusive na região central da Lagoa de Araruama 

foram também observadas por Barros (1980), que determinou a composição 

percentual dos esteróis 22-deidrocolesterol, colesterol, campesterol, brassicasterol, 

estigmasterol e β-sitosterol em pontos de coleta na Lagoa de Araruama, na 

desembocadura do Rio das Moças, em Araruama, e na região central da lagoa, 

próximo a São Pedro da Aldeia (lado oposto ao ponto de coleta deste trabalho). 

Segundo Barros (1980), este resultado não se corrobora com a realidade da região, 

que apresenta vegetação escassa, baixo nível de precipitação e ausência de rios de 

considerado volume de água, o que deveria reduzir muito a produção e transporte de 

material vegetal. Sua argumentação se baseia na elevada salinidade, que provocaria 

alterações na cadeia alimentar, fazendo com que a produção vegetal não fosse 

rapidamente consumida, estando mais preservada no sedimento. 

Observando tais dados obtidos para a década de 1980, verificamos que nessa 

época a lagoa era oligotrófica, com baixa produção primária pelágica (SOUZA et al., 

2003), e dessa forma, seria contraditória uma elevada contribuição fitoplanctônica de 

esteróis para o sedimento. No entanto, nesta mesma época, Kjerfve e Knoppers 

(1999) definiram o metabolismo da Lagoa de Araruama como bentônico dominado por 

microalgas filamentosas que poderiam ser contribuintes a produção de estigmasterol e 

β-sitosterol. 

O colesterol, estigmasterol e β-sitosterol não são degradados linearmente, mas 

produzidos e degradados variando de acordo com a composição de populações 

microbianas e algais (PRATT; LEEMING, 2008). O colestanol provém da redução 

bacteriana do colesterol (COSTA; CARREIRA, 2005). Portanto, a presença de 

colestanol em elevadas concentrações corrobora com a elevada biomassa e atividade 

bacteriana. 

As amostras da região central (SP) em período chuvoso e de estiagem, e a 

amostra do Rio Maturama em período de estiagem, apresentaram cromatogramas 

com os compostos em baixas concentrações. Apesar de o tratamento ter sido 

homogêneo, tais amostras foram novamente processadas para confirmar o previsto. 

Como anteriormente, foram obtidos poucos picos e baixas concentrações, 

confirmando que tais amostras apresentavam menor diversidade e concentração de 

esteróis, não sendo detectado coprostanol no meio da lagoa no período de estiagem. 

Apesar disto, a amostra do Rio Maturama apresentou o maior teor de coprostanol por 
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unidade de carbono de todos os períodos amostrados. Este fato se deve 

provavelmente pela ausência de vazão hídrica e com isto ausência de outras fontes 

que não a dos esgotos domésticos não tratados lançados na bacia de drenagem. 

Pratt e Leeming (2008) através de experimentos em microcosmos verificaram 

que o coprostanol é reduzido a níveis de “background” após 6 dias. A taxa de 

remoção do coprostanol é maior em sedimentos argilosos, se comparada a de 

sedimentos arenosos, reflexo da elevada atividade bacteriana nos sedimentos 

argilosos, como é o caso da camada superficial depositada no fundo da Lagoa de 

Araruama. No mesmo experimento, anteriormente citado, foi observado que os níveis 

de coliformes termotolerantes eram mais rapidamente reduzidos (2 dias), 

demonstrando que o coprostanol ainda foi um indicador de qualidade do sedimento 

mais conservativo para traçar esgoto doméstico em sedimentos costeiros. 

A abordagem deste estudo considerou os pontos de Araruama e Cabo Frio 

devido à proximidade com o lançamento histórico de efluentes domésticos e a região 

amostrada de São Pedro distante desta influência representando a entrada para 

região central da Lagoa, livre ou distante de esgotos, como observado pela correlação 

negativa entre coprostanol e δ15N (rs= -0,90; p<0,05), comprovando que menores 

concentrações de coprostanol estão ligadas à M.O. mais processada.  

Os dados de coprostanol mostram como esperado, maiores concentrações em 

Araruama, seguidos de Cabo Frio. Em relação à sazonalidade, fica nítida maior 

concentração de coprostanol durante a estiagem em Araruama e em menor 

concentração em Cabo Frio. Inesperadamente foram encontradas concentrações 

significativas de coprostanol em São Pedro durante a época de chuvas e nas 

amostras de maré. Esta ocorrência deve ser relacionada à circulação hídrica com 

maior espalhamento de material fino ressuspenso para toda a lagoa.       

   A razão entre coprostanol/coprostanol+colestanol (5β/5β+5α) demonstrada 

na Figura 42, é utilizada para indicar contaminação fecal (GRIMALT et al., 1990). 

Valores >0,7 caracterizam elevada contaminação por esgoto, onde valores <0,3 

indicam locais não contaminados. Nos sedimentos da Lagoa de Araruama somente 

foram encontrados valores <0,3 nas amostras de São Pedro da Aldeia; na estiagem 

igual a zero, devido a não detecção do coprostanol. Por outro lado, os sedimentos de 

Araruama atingiram 0,85 e 0,64, em período chuvoso e de estiagem, respectivamente, 

indicando maior contaminação. Cabo Frio apresentou valores intermediários. 
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Os níveis de coprostanol encontrados nos sedimentos da Lagoa de Araruama 

estiveram na faixa de μg.g-1, valores elevados se comparados com outras regiões 

costeiras (Tabela 9). Em Araruama, devido à proximidade com a fonte, as 

concentrações foram superiores a outras regiões altamente poluídas, tais como a Baía 

de Guanabara, RJ. Desta forma, pelos dados apresentados pela literatura, podemos 

considerar a Lagoa de Araruama como um ambiente altamente poluído por esgoto 

doméstico. 
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Figura 42 – Razão 5β/5β+5α (coprostanol/coprostanol+colestanol) no 
sedimento da Lagoa de Araruama. 
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Tabela 9 - Comparação dos níveis nacionais e internacionais de coprostanol com os
encontrados nos sedimentos da Lagoa de Araruama. 

Área de estudo Concentração 
(μg.g-1 peso seco) Referência 

Tamar Estuary, UK  0,80–17,0 READMAN et al., 1986 

Bacia Santa Monica, EUA 0,50–5,10 VENKATESAN; KAPLAN, 1990 

Barcelona, Espanha 1,0–390 GRIMALT; ALBAIGES, 1990 

Baía de Havana, Cuba  0.41–1,10 GRIMALT et al., 1990 

Estuário do Rio Morlaix, 
França  0,7–30,0 QUÉMÉNEUR; MARTY, 1992 

Baía Narragansett, EUA 0,13–39,3 LEBLANC et al., 1992 

Laguna Venice, Itália  0,20–41,0 SHERWIN et al., 1993 

Baía de Tokio, Japão  0,02–0,24 CHALAUX et al., 1995 

Costa SE de Taiwan  0,05–0,82 JENG; HAN, 1996 

Lago Ontário, Canadá 0,11–147,0 BACHTIAR et al., 1996 

Ria Formosa, Portugal 0,10–41,8 MUDGE; BEBIANNO, 1997 

Estuário Bilbao, Espanha  2,20–293 GONZÁLEZ-OREJA; SAIZ-SALINAS, 
1998 

Estuário do Rio Capibaribe  0,5–7,3 FERNANDES et al., 1999 

Porto de Boston, EUA  0,26–12,0 EGANHOUSE; SHERBLOM, 2001 

Baía de Guanabara 0,33–40,0 CARREIRA et al., 2004 

Baía de Guanabara 1,4-105 COSTA; CARREIRA, 2005 

Araruama 238-287 

São Pedro da Aldeia n.d.-79,1 

Cabo Frio 16,4-10,5 

Este estudo 

n.d.: não detectado                                   
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 Vários trabalhos relacionam as concentrações de coprostanol aos níveis de 

coliformes termotolerantes (LEEMING; NICHOLS, 1996; COSTA; CARREIRA, 2005; 

PRATT; LEEMING, 2008).  Devido aos baixos valores encontrados para coliformes, 

principalmente nos sedimentos, não foi possível correlacionar tais parâmetros. 

A colimetria apresentou valores de concentração menores que o esperado, tanto 

para a água, quanto para o sedimento. Sua reduzida ocorrência ou ausência no 

sedimento, em relação à coluna d’água, se deve ao fato de os coliformes 

termotolerantes serem bactérias alóctones provenientes de esgoto doméstico. 

Portanto, águas e sedimentos hipersalinos não são um ambiente favorável, o que 

explica os baixos valores encontrados em tal compartimento. 

Os coliformes termotolerantes não conseguem se reproduzir no ambiente 

aquático e apresentam taxa de mortalidade variável, dependendo de fatores abióticos 

(salinidade, oxigênio dissolvido e radiação UV) bióticos (pastagem por protozoários, 

concentração de bactérias autóctones, lise causada por vírus) (MENON et al., 2003). 

Uma questão pertinente levantada por Menon et al. (2003) é que após serem 

lançados nos corpos d’água, os coliformes rapidamente perdem a habilidade de 

serem cultivados em meios de cultura, apesar de manterem sua integridade celular e 

uma reduzida atividade metabólica por alguns dias. Para saúde pública, isso é 

importante, pois os coliformes podem manter sua virulência, apesar de não se 

manterem cultiváveis. 

Menon et al. (2003) realizou um bioensaio com o objetivo de comparar as taxas 

de mortalidade de coliformes termotolerantes e bactérias alóctones. No trabalho não 

foram observadas diferenças significativas entre taxa de mortalidade em ambiente de 

água doce e salino. Foi visto também que a taxa de mortalidade de coliformes e 

bactérias alóctones apresentam a mesma ordem de magnitude, sugerindo que os 

mesmos processos são responsáveis pela perda de ambos os tipos de bactéria. Nos 

experimentos, a pastagem por protozoários nanoflagelados foi a principal causa de 

mortalidade entre bactérias fecais e autóctones. 

É importante ressaltar que a legislação foi elaborada de acordo com os índices 

propostos para corpos d’água de regiões temperadas (APHA, 1995), e em regiões 

tropicais e subtropicais a comunidade bacteriana está adaptada a temperaturas mais 

elevadas. Isto faz com que outras bactérias, não só as do grupo coliforme, sejam 

capazes de crescer nas condições utilizadas nos métodos propostos. Assim sendo, 

em regiões tropicais, os métodos utilizados podem subestimar as concentrações de 
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coliformes no ambiente, evidenciando a necessidade de se aperfeiçoar os métodos e 

índices propostos para balneabilidade, de acordo com a região. 

Os coliformes confirmam a contaminação fecal em Araruama e em menor escala 

em Cabo Frio. Para este ambiente hipersalino, entretanto, a avaliação de 

contaminação fecal por coprostanol se mostrou mais eficaz que as medidas de 

colimetria, que têm sido utilizadas para monitoramento local. 

 
 
5.3 METABOLISMO BACTERIANO 

 

Os valores de biomassa e atividade bacteriana observados no sedimento 

superficial apontam para uma elevada ciclagem da matéria orgânica na interface 

água-sedimento. A variação na biomassa bacteriana ocorrida entre os períodos de 

amostragem indica que os fatores climáticos influenciam diferenciadamente a 

biomassa bacteriana. O elevado carbono bacteriano nos sedimentos (média 

1.752µgC.g-1) foi 1 a 2 ordens de grandeza superior ao encontrado para lagoas 

costeiras no Mediterrâneo, com média variando de 46 a 346µgC.g-1 (MANINI et al., 

2003), corroborando com a grande quantidade de M.O. estocada. Na coluna d’água, o 

maior CB durante as chuvas sugere maior influência alóctone e/ou pela ressuspensão 

do particulado, servindo de substrato para a crescimento bacteriano. 

Nos últimos anos, a atividade de esterases (EST) e do sistema transportador de 

elétrons (ASTE) têm sido empregadas nos ecossistemas tropicais e subtropicais como 

indicadores de quebra de biopolímeros e geração de energia, respectivamente. As 

desidrogenases, que compõem o sistema transportador de elétrons, são enzimas 

constitutivas, intracelulares e sua atividade está ligada diretamente à respiração e, 

conseqüentemente, é um método que avalia células viáveis e geração de adenosina 

trifosfato (ATP). A ASTE é freqüentemente usada como um índice do metabolismo e, 

portanto está relacionada com a biomassa (TREVORS, 1984; HOURI-DAVINGNON; 

RELEXANS, 1989). Entretanto, isso nem sempre é observado (GUERRA, 2005; 

SILVA et al., 2008a; SAVERGNINI, 2008), como neste trabalho, onde não houve 

correlação entre o CB e a ASTE. 

A ASTE e EST estiveram na faixa de variação descrita para sedimento de outras 

áreas costeiras (Tabela 10). As atividades relativamente elevadas indicam intensa 
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hidrólise extracelular atuando sobre a M.O. lábil, assim como geração de energia, que 

está sendo convertida em biomassa bacteriana, base da cadeia trófica. 

 

Tabela 10 - Relação entre atividade de esterases (EST) e do sistema
transportador de elétrons (ASTE), em diferentes áreas de estudo. 

Área de estudo EST ASTE Referência 

Araruama 2,38 – 3,52 0,17 - 0,53 
São Pedro 1,47 – 4,11 0,09 – 0,25 
Cabo Frio 1,67 – 4,20 0,07 – 0,29 

Este trabalho

Baixo Rio Paraíba do 
Sul (Campos - RJ) 0,26 – 5,10 0,04 – 0,18 

SAVERGNINI, 

2008 

Baía de Guanabara 
(B.G.) (30 pontos) 1.25 – 4,69 0.05 - 0.37 

SILVA et al., 

2008a 

NO da Baía de 
Guanabara N. D. – 2,36 0,002 – 1,21 BISPO, 2005

Praia Itaipu Supra 0,40 0,02 
Meso litoral 0,37 0,02 
Infra Litoral 0,13 0,36 

PIMENTA, 2004

Ilha do Governador 0,67 –2,29 0,003 – 0,30 
APA Guapimirim 0,73 – 1,59 0,15 – 0,49 

Porto Niterói 1,46 - 1,87 0,104 –0,57 
Enseada Jurujuba 0,37 –1,83 0,03 –0,32 

FONSECA, 
2004 

Porto Niterói 3,63 3,38 
BAPTISTA 

NETO et al., 
2004 

APA Guapimirim 1,49 –8,17 3,80 BOTELHO, 
2003 

Praia Boa Viagem – 
B.G. 0,03 – 0,17 0,024 - 7,48 

Praia de Itaipu 0,07 - 0,38 0,21 - 0,44 

BISPO et al., 
2001 

Ilha D'água – B.G. 0,33 0,14 CRAPEZ et al.,
2000 

EST: μg Fluoresceína.h-1.g-1; ASTE: μL O2.h-1.g-1 
N.D: não detectado                                                         

 

A atividade respiratória bacteriana (ARB) apresentou grande variação entre os 

pontos, períodos e compartimentos (água e sedimento), porém sem padrão definido 

entre os processos. Houve situações em que estiveram presentes processos aeróbios 

e anaeróbios ao mesmo tempo, tanto na água, quanto no sedimento, indicando que 

na lagoa a comunidade bacteriana apresenta elevada diversidade metabólica. Neste 

contexto, Silva et al., (2008a) indicou que nos sedimentos na Baía de Guanabara a 

presença de uma comunidade bacteriana anaeróbia estaria afetando a ciclagem de 
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M.O. e nutrientes, o que pode ocorrer na Lagoa de Araruama, em menor escala, 

apesar de ainda ser observada a presença de bactérias aeróbias no sedimento, além 

das fermentativas, desnitrificantes e sulfato-redutoras. 

A presença de bactérias anaeróbias na coluna d’água, contrapondo-se aos 

dados de oxigênio dissolvido, é explicada por Crapez (2008). No material particulado 

as bactérias se distribuem em camadas, de acordo com seu nicho metabólico. Dessa 

forma, a associação bacteriana ao material particulado em suspensão cria micro-

zonas anóxicas na coluna d’água, no cerne das partículas, refletindo nos testes 

realizados em meios de cultura. 

O funcionamento dos ecossistemas envolve muitos processos que podem ser 

resumidos em: produção, consumo e transferência a níveis tróficos superiores, 

decomposição da M.O. e regeneração de nutrientes (DANOVARO; PUSCEDDU, 

2007). Em áreas costeiras, o grande aporte de M.O. aos sedimentos pode exceder a 

capacidade de consumo (ex: condições distróficas), e desta forma, a fração da M.O. 

potencialmente disponível tende a se acumular progressivamente nos sedimentos, 

como se observa na Lagoa de Araruama. Nestas condições, as bactérias heterótrofas 

no sedimento podem aumentar a eficiência de transformar detrito orgânico em 

biomassa, sendo fundamentais na remobilização da grande quantidade de carbono 

acumulado através de sua atividade enzimática, remineralizando os nutrientes 

necessários à sustentação da produção primária na coluna d’água. Por outro lado, a 

atividade bacteriana representa um importante fator que controla a transferência de 

carbono aos níveis tróficos superiores através da geração de biomassa (DANOVARO; 

PUSCEDDU, 2007). 

Na Lagoa de Araruama, parece haver um acoplamento entre os compartimentos 

sedimento-coluna d’água, onde a intensa atividade bacteriana (enzimática e 

metabólica) nos sedimentos atua na hidrólise dos biopolímeros em elevadas 

concentrações, disponibilizando nutrientes para a coluna d’água, que por sua vez, 

sustentam a produção fitoplanctônica. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

 A caracterização da M.O. evidenciou uma variação espacial entre os pontos de 

amostragem, de modo que a estação em Araruama foi caracterizada como via de 

entrada para a lagoa, constituindo local com lançamento de esgoto e com material 

orgânico recente. A região central da lagoa em São Pedro, mais profunda, se 

apresentou como um local com material orgânico mais processado e ambiente 

depurador. Cabo Frio apresentou-se como ponto intermediário no que se refere ao 

lançamento de esgoto, porém sua maior hidrodinâmica através do Canal de Itajurú 

pode carrear o material orgânico em suspensão para a região central, como sugerido 

a partir dos dados de coprostanol, ou ainda exportar para o oceano. 

 Estigmasterol e β-sitosterol indicaram neste ambiente serem biomarcadores 

predominantemente para fontes autóctones, porém com possíveis contribuições de 

fontes alóctones (plantas terrestres), visto que estão presentes em ambas as fontes, 

devendo ser confirmada a utilização deste traçador exclusivamente para o 

fitoplâncton.  

A relação representativa da bioquímica dos biopolímeros não segue os 

equivalentes da literatura nos sedimentos superficiais, pois ocorre a manutenção dos 

teores de lipídios, seguido de um maior percentual de carboidratos em relação às 

proteínas. A maior depleção das proteínas, devido à sua maior labilidade, sugere 

liberação de formas nitrogenadas para a coluna d’água, contribuindo com a elevada 

produção primária fitoplanctônica. 

Foi observado que a lagoa vem recebendo lançamento esgoto in natura, tanto 

por Araruama, como pela região do Canal de Itajurú. Devido às condições de 

hipersalinidade, à princípio, a quantificação dos coliformes termotolerantes não se 

mostrou adequada para avaliar a presença de material fecal, de forma que o 

coprostanol nos sedimentos se mostrou como ferramenta mais adequada para o 

monitoramento da contaminação por esgotos domésticos, assim como o δ15N, para 

determinar a fonte e estado de processamento da matéria orgânica. 
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Os processos de remineralização e ciclagem da M.O. estão ocorrendo 

intensamente, como observado pelas elevadas atividades bacterianas (metabólica e 

enzimática), assim como a biomassa, nos sedimentos. Isto indica que a lagoa ainda 

apresenta grande capacidade depurativa, e que através de programas que visem o 

tratamento efetivo do material orgânico proveniente da bacia de drenagem e do Canal 

de Itajurú, a lagoa poderá retornar às melhores condições em curto ou médio prazo. 

 As questões levantadas neste trabalho, aliando-se ao estudo realizado por 

Mello (2007), servem de subsídios para o entendimento da evolução trófica que a 

Lagoa de Araruama sofreu nos últimos anos, assim como direcionamento para 

proposições futuras com um contínuo programa de monitoramento sobre a qualidade 

do ecossistema lagunar que considere medidas acopladas sobre a composição 

química, biológica e principalmente hidrodinâmica da lagoa.  
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APÊNDICE A 

 
 

Tabela 11 – Parâmetros físico-químicos e nutrientes na coluna d’água superficial (s) e de fundo (f) da 
Lagoa de Araruama. Coletas em períodos: chuvoso (c), seco (s) e em marés vazante (v) e enchente (e). 

 TR Cla. a CID COD COP PO4 NO2 NO3 NH4 Si O2 S T pH 
CFc As 1,77 n.r. 14,8 5,9 n.r. n.r. 0,32 2,40 1,60 n.r. 5,03 40,0 25,7 8,15 
CFc Af 0,52 n.r. 14,2 4,8 n.r. n.r. 0,35 2,35 1,40 n.r. 1,70 40,0 25,7 8,16 
SPc As 1,66 n.r. 13,7 14,9 n.r. n.r. 0,34 1,95 1,72 n.r. 4,50 55,2 26,1 8,09 
SPc Af 1,93 n.r. 29,2 13,2 n.r. n.r. 0,37 2,12 1,69 n.r. 5,30 55,3 26,3 8,10 
ARc A 0,94 n.r. 23,3 14,9 n.r. n.r. 0,57 4,47 1,28 n.r. 4,53 44,8 29,9 8,36 
CFs As 0,91 10,8 29,1 13,0 1,7 0,22 0,39 2,23 1,58 2,0 6,68 36,2 24,3 8,27 
CFs Af 1,48 15,1 25,2 13,7 2,19 0,10 0,36 2,21 1,49 3,0 6,36 36,4 24,5 8,29 
SPs As 2,01 119,4 32,0 21,4 20,5 0,24 0,42 1,87 0,71 99,6 4,36 51,1 26,1 8,76 
SPs Af 1,68 148,4 26,2 19,1 16,4 0,14 0,41 1,96 0,45 125,2 3,65 54,5 26,3 8,80 
ARs A 4,07 233,2 20,9 43,9 23,7 0,27 0,44 8,68 1,19 150,5 7,18 45,9 29,4 8,98 

CF v As 3,12 719,1 24,3 20,6 11,4 0,05 0,20 0,21 0,03 65,8 7,82 50,2 22,7 8,47 
CF v Af 3,13 627,9 31,7 20,8 10 0,05 0,00 0,37 0,18 75,2 7,36 50,2 22,7 8,54 
CF e As 4,36 688,7 22,6 19,0 11,4 0,10 0,27 0,26 0,25 67,6 9,42 49,4 24,0 8,67 
CF e Af 4,10 585,6 35,5 20,6 13,1 0,12 0,03 0,89 0,34 74,0 8,13 50,6 23,9 8,67 
SP v As 1,36 611,6 15,3 17,2 8,3 0,02 0,06 0,34 1,33 59,5 5,92 53,8 22,0 8,25 
SP v Af 1,20 786,6 24,8 17,7 16,7 0,05 0,00 0,57 0,21 59,5 4,94 54,0 22,0 8,27 
SP e As 2,02 623,2 22,0 16,7 16,2 0,10 0,05 0,38 0,00 41,7 9,86 52,9 24,5 8,65 
SP e Af 1,28 680,1 25,6 18,9 14,2 0,04 0,02 1,43 0,02 44,9 7,57 53,7 22,8 8,48 

T.R.: µmolO2.h-1; Cla. a: µg.L-1; CID, COD e COP: mgC.L-1; PO4, NO2, NO3,NH4 e Si: µmol.L-1. 
n.r.: não realizado 
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APÊNDICE B 
 
 

Tabela 12 – biopolímeros (μg.g-1) e parâmetros bacteriológicos na coluna d’água superficial da
Lagoa de Araruama. Valores por peso úmido 
 PTN LIP CHO C biop. ASTE EST CB (μgC.g-1 CTT (NMP.g-1)
CFc A 0,5 11,2 164,4 74,4 0,010 0,020 0,19 500 
SPc A 20,2 13,0 293,3 137,0 0,010 0,010 0,40 8 
ARc A 20,1 11,5 294,6 136,3 0,020 0,010 0,37 1600 
CFs A 6,7 5,9 7,5 10,6 0 0,060 0,09 4 
SPs A 24,2 5,9 58,5 39,7 0,010 0 0,12 4 
ARs A 10,7 8,3 88,2 46,7 0,020 0 0,26 500 
CF v A 17,3 3,6 105,5 53,3 0,014 0,025 0,23 49 
CF e A 17,3 2,4 143,3 67,6 0,011 0,018 0,17 240 
SP v A 21,2 10,9 202,4 99,5 0,010 0,007 0,18 0 
SP e A 19,9 3,1 105,5 54,2 0,011 0,049 0,20 0 
ASTE: μLO2.h-1.mL-1; EST: μg fluoresceína.mL-1.h-1 

 
 
 
 

Tabela 13 – Biopolímeros (μg.g-1) e parâmetros bacteriológicos nos sedimentos da Lagoa de 
Araruama. 
 PTN LIP  CHO C biop. ASTE EST CB CTT
CF 280 6.153 3.903 6.314 0,29 4,20 230 24 
SP 152 2.530 2.628 3.023 0,25 2,20 300 0 
AR 233 4.070 2.326 4.097 0,53 2,38 464 7 
CF 259 3.225 2.861 3.690 0,13 3,96 794 0 
SP 142 2.289 2.734 2.880 0,09 4,11 875 0 
AR 346 3.979 2.207 4.037 0,17 3,52 944 0 
CF v 101 2.532 3.126 3.199 0,07 2,04 2825 33 
CF e 87 1.932 2.186 2.366 0,10 1,67 4559 11 
SP v 51 1.304 1.550 1.623 0,14 1,47 4800 0 
SP e 122 1.872 2.148 2.323 0,14 2,20 1738 0 
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APÊNDICE C 
 

Tabela 14 – Composição isotópica, elementar e físico-química dos sedimentos   
da Lagoa de Araruama. 

 δ13C δ15N %C %N C/N T (ºC) pH 
Eh 

(mV)

CF -12,92 5,60 2,30 0,22 10,42 26,1 7,74 n.r. 

SP -12,62 8,31 3,77 0,33 11,39 26,6 8,1 n.r. 

AR -18,00 3,95 4,04 0,38 10,56 28,2 6,36 n.r. 
CF -14,63 6,46 7,23 0,75 9,64 25,1 6,98 -416 
SP -11,55 9,19 6,13 0,47 13,08 25,2 6,95 -410 
AR -20,71 4,54 2,49 0,23 10,85 27,8 7,26 -444 
CF v -14,47 6,07 6,83 0,68 9,98 n.r. n.r. -339 
CF e -13,56 6,05 5,23 0,49 10,76 n.r. n.r. -349 
SP v -14,10 6,29 6,37 0,65 9,75 n.r. n.r. -356 
SP e -15,54 5,65 10,52 1,12 9,38 n.r. n.r. -385 

 
 
 
 

Tabela 15 - Concentração de esteróis nos sedimentos da Lagoa de Araruama (µg/g). 
 CHUVA ESTIAGEM MARÉ 

 AR SP CF AR SP CF SP v SP e CF v CF e
coprostanol 287,4 3,1 16,4 238,1 0,0 49,8 11,3 79,1 110,5 52,9
colesterol 301,3 1,4 57,1 2,0 1,8 58,3 68,4 382,8 137,2 86,1
colestanol 168,5 31,4 21,9 45,3 8,5 75,7 76,0 233,6 95,2 57,0
estigmasterol 1054,8 4,1 123,9 17,0 2,4 287,8 403,3 2277,7 446,7 309,7
β-sitosterol 293,6 15,6 32,3 9,6 5,2 87,4 83,1 436,0 98,6 66,0

 
 
 
 

Tabela 16 - Concentração de esteróis nos sedimentos da Lagoa de Araruama (µg.gC org-1) e 
razão 5β/(5α+5β). 
 CHUVA ESTIAGEM MARÉ 

 AR SP CF AR SP CF SP v SP e CF v CF e
coprostanol 7114,1 81,0 713,2 9561,9 n.d. 689,2 176,9 751,9 1617,4 1011,8
colesterol 7458,4 38,2 2480,8 80,1 29,1 806,6 1073,3 3638,5 2008,6 1646,9
colestanol 4170,3 833,0 950,2 1819,5 139,4 1047,3 1192,7 2220,6 1394,0 1089,2
estigmasterol 26108,9 107,7 5386,0 682,4 38,6 3980,7 6331,0 21651,3 6540,6 5922,5
β-sitosterol 7266,3 413,0 1403,7 384,8 84,8 1208,6 1305,2 4144,1 1444,0 1262,3
5β/(5α+5β) 0,63 0,09 0,43 0,84 0,00 0,40 0,13 0,25 0,54 0,48 
n.d.: não detectado 
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APÊNDICE D 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 17 – Correlação de Spearman para os parâmetros analisados na coluna d’água da Lagoa de Araruama. Em negrito, valores significativos (p<0,05). 
PTN LIP Carb C biop ASTE EST CB CTT TR Cla. a CID COD COP PO4 NO2 NO3 NH4 Si O2 S T Ph 

PTN                       
LIP 0,21                      
CHO 0,29 0,61                     
C biop. 0,31 0,61 0,98                    
ASTE -0,04 -0,09 0,22 0,13                   
EST -0,54 -0,43 -0,17 -0,16 -0,23                  
CB 0,10 0,54 0,61 0,61 0,60 -0,21                 
CTT -0,44 0,32 0,32 0,23 0,57 -0,18 0,45                
TR -0,15 -0,58 -0,24 -0,22 0,51 -0,15 0,07 0,17               
Cla. a 0,13 -0,54 0,72 0,68 0,60 0,13 0,54 0,15 0,64              
CID 0,08 -0,52 -0,61 -0,70 0,03 0,15 -0,52 -0,10 -0,02 -0,29             
COD 0,32 -0,39 -0,37 -0,39 0,48 -0,57 0,00 -0,06 0,69 0,11 0,30            
COP 0,27 0,14 0,00 0,04 0,47 -0,81 0,32 0,44 0,57 -0,07 -0,18 0,75           
PO4 -0,27 0,14 -0,79 -0,75 0,11 -0,31 -0,04 0,40 0,07 -0,64 0,32 0,39 0,57          
NO2 -0,04 0,47 -0,07 -0,13 0,19 -0,45 0,18 0,61 -0,25 -0,57 0,26 0,04 0,50 0,79         
NO3 -0,30 0,60 0,04 0,02 0,11 -0,26 0,30 0,53 -0,35 -0,86 -0,19 -0,28 0,36 0,86 0,77        
NH4 -0,11 0,79 0,35 0,39 -0,54 -0,12 0,12 0,17 -0,66 -0,75 -0,49 -0,63 -0,18 0,18 0,35 0,52       
Si 0,16 0,21 0,00 -0,04 0,58 -0,88 0,39 0,69 0,64 0,07 -0,04 0,96 0,86 0,43 0,64 0,14 -0,11      
O2 -0,45 -0,78 -0,27 -0,27 0,35 0,52 -0,10 -0,13 0,55 0,68 0,04 0,21 -0,04 -0,18 -0,58 -0,41 -0,65 -0,18     
S 0,77 0,07 0,29 0,38 -0,06 -0,32 0,27 -0,57 0,16 0,32 -0,33 0,33 0,04 -0,54 -0,48 -0,52 -0,15 -0,11 -0,08    
T 0,07 0,50 0,09 0,07 0,34 -0,45 0,44 0,54 -0,09 -0,50 0,01 0,01 0,68 0,96 0,82 0,81 0,19 0,46 -0,50 -0,22   
Ph 0,03 -0,60 -0,57 -0,61 0,53 -0,30 -0,19 0,09 0,67 -0,07 0,53 0,81 0,89 0,75 0,20 -0,04 -0,76 0,82 0,37 -0,09 0,22  
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Tabela 18 – Correlação de Spearman para os parâmetros analisados no sedimento da Lagoa de Araruama. Em negrito, valores 
significativos (p<0,05). 

 PTN LIP Carb 
C 

biop. ASTE EST CB CTT Copro Col Col.anol Estig b-sito δ13C δ15N %C %N C/N
PTN                   
LIP 0,87                  
CHO 0,42 0,57                 
C biop. 0,87 1,00 0,57                
ASTE 0,53 0,58 -0,08 0,58               
EST 0,77 0,67 0,67 0,67 0,23              
CB -0,68 -0,72 -0,62 -0,72 -0,63 -0,72             
CTT -0,11 0,31 0,42 0,31 -0,09 -0,07 -0,04            
Copro 0,37 0,53 -0,10 0,53 0,22 -0,10 0,12 0,46           
Col 0,00 0,45 0,15 0,45 0,33 -0,13 -0,08 0,79 0,58          
Col.anol 0,07 0,27 -0,37 0,27 0,20 -0,40 0,35 0,26 0,87 0,57         
Estig -0,32 0,12 -0,13 0,12 0,12 -0,50 0,28 0,62 0,55 0,88 0,73        
b-sito -0,17 0,32 0,15 0,32 0,27 -0,28 -0,03 0,73 0,45 0,95 0,55 0,93       
δ13C -0,37 -0,42 0,22 -0,42 -0,20 0,13 -0,20 -0,02 -0,82 -0,37 -0,88 -0,48 -0,32      
δ15N -0,38 -0,60 0,15 -0,60 -0,52 0,02 0,05 -0,47 -0,90 -0,73 -0,78 -0,60 -0,57 0,67     
%C -0,53 -0,48 0,02 -0,48 -0,70 -0,33 0,52 -0,09 -0,25 -0,10 0,02 0,22 0,07 -0,10 0,48    
%N -0,57 -0,50 -0,05 -0,50 -0,68 -0,43 0,57 -0,02 -0,17 -0,02 0,08 0,30 0,13 -0,15 0,40 0,98   
C/N 0,10 -0,10 -0,15 -0,10 0,05 0,20 -0,20 -0,24 -0,17 -0,52 -0,33 -0,60 -0,58 0,43 0,15 -0,53 -0,58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

APÊNDICE E 

 

Tabela 19 - Descrição dos parâmetros analisados, objetivo destinado e referência do método. 

Análises Objetivo Referência/metodologia 
Físico-química (O2, pH, Eh 

temperatura e salinidade) [s, f] 
Suporte aos demais parâmetros Realizadas in situ através de sondas

Frações de carbono (C.O.P., 

C.O.D. e C.I.D.)1 [s, f] 

Determinar as frações do carbono 

na água 
TOC 5000, Shimadzu. SKIRROW 

(1975) 

Clorofila a 4 [s, f] Produção primária fitoplanctônica JEFFREY; HUMGPHREY (1975) 

Nutrientes na água (PO4
3-, NO2

-, 

NO3
-, NH4

+, Si)1 [s, f] 

Composição elementar da M.O./ 

Estado trófico 
GRASSHOFF et al. (1983). 

Taxa respiratória3 [s, f] Demanda pelo consumo de O2 
(BALESTER et al., 1999). Por 

incubação. 

δ13C - δ15N2 [sed.] Assinatura isotópica da M.O. 

Razão C/N2 [sed.] Influência terrestre/marinha 

Analisador elementar Carlo Eba 

modelo EA 1110, acoplado a 

espectrômetro de massa Finigan 

Delta Plus. 

Esteróis biomarcadores3 [sed.] 

Identificar e quantificar coprostanol,

colesterol, colestanol, β-sitosterol e 

estigmasterol 

WAKEHAM; CANUEL (1988) por 

cromatografia gasosa (HP6890). 

Proteínas, lipídios e carboidratos

totais4 [s, sed.] 

Composição biopolimérica da M.O. 

/ Indicativo do estado trófico 

RICE (1982); MARSH; WENSTEIN 

(1966); GERCHACOV; HACHTER 

(1972), respectivamente. 

NMP de coliformes 

termotolerantes4 [s, sed.] 

Bioindicador de esgoto recente / 

relacionar a coprostanol 
APHA (1995) 

Biomassa bacteriana4 [s, sed.] Biomassa de bactérias totais CARLUCCI et al. (1986) 

Atividade das esterases4 [s, sed.] Hidrólise de polímeros >600Da STUBBERFIELD; SHAW (1990)  

Atividade do sistema 

transportador de elétrons 4 [s, sed.] 
Atividade metabólica bacteriana 

TREVORS (1984); HOURI-

DAVIGNON; RELEXANS (1989)  

Atividade respiratória bacteriana 

(ARB)4 [s, sed.] 

Aerobiose, fermentação, 

desnitrificação e sulfato-redução 
ALEF; NANNIPIERI (1995)  

1-Laboratório de Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos - UFF; 2-CENA – USP; 3-Laboratório de

Biogeoquímica - UFF; 4-Laboratório de Microbiologia Marinha – UFF 

s: água superfícial; f: água de fundo; sed.: sedimento superficial. 
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