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RESUMO 
 

A poluição gerada pela agroindústria sucro-alcooleira em rios são decorrentes 
da drenagem da bacia hidrográfica e de lançamentos pontuais de efluentes do 
processamento da cana, como o vinhoto. Este efluente consiste em um líquido com 
alta carga orgânica, demanda de oxigênio e sólidos em suspensão. Para 
caracterizar a matéria orgânica proveniente do impacto da agroindústria da cana, 
ferramentas geoquímicas podem ser utilizadas, determinando sua origem e o estado 
trófico ambiental. Análises microbiológicas também são importantes na medida em 
que microrganismos degradam a matéria orgânica, estabelecendo o equilíbrio 
dinâmico do ecossistema. Este trabalho apresentou como objetivo a caracterização 
do impacto ambiental e degradação microbiana do vinhoto no Baixo Rio Paraíba do 
Sul. As análises foram realizadas na água e no sedimento ao longo da zona de 
mistura fluvial no início (Campanhas I – 07/2006 e III – 07/2007) e final da safra 
(Campanha II – 10/2006). No laboratório, foram realizados bioensaios para se 
estimar o potencial de biodegradação do vinhoto. As estações se localizaram a 
montante e a jusante do lançamento do efluente em até cerca de 200 metros de 
distância, também sendo realizadas coletas na foz do rio como referência. Os 
sedimentos foram fracionados em finos (<63 µm) e grossos (>63 µm). Na água, 
valores elevados de temperatura e oxigênio dissolvido juntamente com baixos 
valores de pH foram bons indicadores da presença de vinhoto e a alta concentração 
de potássio foi essencial para a identificação de seu lançamento no efluente 
industrial. No sedimento, as diferenças encontradas entre as concentrações de 
fósforo orgânico e inorgânico, e as altas concentrações de carbono orgânico, razão 
C:N e potássio foram eficientes na caracterização do impacto do efluente e da 
agricultura. Concentrações semelhantes de fósforo orgânico e inorgânico, 
juntamente com razões C:N em torno de 12 demonstraram que a foz do rio é 
influenciada pela agricultura de cana, sugerindo que a matéria orgânica 
sedimentada é tanto de origem fitoplanctônica como de vegetais superiores. A 
fração fina correlacionou-se significativamente com a maior parte dos parâmetros e 
se mostrou útil na avaliação do impacto, pois o principal componente do vinhoto, o 
potássio, se concentrou preferencialmente nos grãos menores que 63 µm. As 
análises microbiológicas revelaram que a entrada dos efluentes influencia a 
comunidade bacteriana, aumentando a biomassa e o ganho energético (analisado 
através da ETSA) na água e no sedimento no início da safra. Entretanto, o acúmulo 
de carga orgânica no sedimento do final da safra, inibiu a respiração aeróbia e 
diminuiu a capacidade de auto-depuração ambiental. Os microrganismos isolados 
do sedimento foram capazes de crescer e utilizar o vinhoto como única fonte de 
energia nos bioensaios, demonstrando seu possível uso em processos de 
biorremediação. Observou-se que o número de células por cm3 deve ser no mínimo 
da ordem de 108 a 109 para uma eficiente remoção de biopolímeros (37%) e 
percebeu-se que o fosfato é consumido eficientemente (99%) somente quando em 
concentrações próximas a 3 mg L-1, observando-se uma baixa eficiência de 
consumo quando em concentrações próximas a 9 mg L-1.. A eficiência de 
degradação foi alta nos primeiros 6 dias do bioensaio, não sendo observado 
reduções eficientes nos demais dias de análise. 

 
Palavras chaves: cana de açúcar, vinhoto, metabolismo bacteriano, matéria 
orgânica, potássio, bioensaio, Rio Paraíba do Sul. 
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ABSTRACT  

 

The pollution in rivers caused by sugar cane agriculture and industry is a 
result of runoff and point source discharge of sugar cane effluents, mainly vinasse 
with high organic content, oxygen biological demand and suspended solids. 
Geochemical tools can be used to characterize the organic matter from effluents, like 
determining origin and environmental trophic state. Microbiological analyses are also 
important, as microorganisms degraded organic matter and establish the ecosystem 
dynamic equilibrium. The aim of this work was to characterize the impact and 
microbial degradation of vinasse in the Low River Paraíba do Sul. Analyses were 
performed in water and sediment along the fluvial mixture zone in the beginning 
(Campaign I -07/2006 e III – 07/2007) and at the end of crop (Campaign III – 
10/2006). In laboratory were performed bioassays to estimate the vinasse potential 
biodegradation. The samples were collected upstream and downstream ranging in 
200 m from the effluent discharge source, as well as at the mouth of the river how 
reference. The sediment samples were fractionated in fine (<63 µm) and coarse (>63 
µm). In water, high values of temperature and dissolved oxygen with low values of 
pH were indicators of vinasse discharge and high concentration of potassium was 
fundamental to identify the presence of vinasse in the effluent. In sediments, 
differences were found between organic and inorganic phosphorus concentration, 
and the high values of organic carbon, C:N ratio and potassium were efficient 
descriptors of effluent and sugar cane agriculture. Similar concentrations of organic 
and inorganic phosphorus, and the C:N ratios around 12 demonstrated that the 
mouth of river was influenced by agriculture, suggested that the sedimentary organic 
matter originates from phytoplankton and also  vacular plants. The fine fraction was 
significant correlated with the most part of parameters and was useful in the impact 
evaluation, as the main component of vinasse, the element potassium, was 
concentrated in grains smaller than 63 µm. The microbiological analyses revealed 
that the effluent influence in the bacterial community enhancing biomass, energetic 
gain (analyzed by ETSA) in both water and sediment at beginning of crop. However 
the organic fraction accumulated in the sediment inhibited aerobic respiration and 
reduced the capacity of environmental auto-depuration at the end of harvest period. 
Microorganisms isolated from local sediment were capable to grow and to use 
vinasse as a single source of energy during bioassays, demonstrating possible uses 
in bioremediation. It was observed that the number of cells/cm-3 has be in the 
minimum of the order 108 a 109 to an efficient remove of biopolymers (37%) and 
realized the fosfate is consumed efficiently (99%) only when in concentrations near 
of 3 mg L-1 , observing low efficient of consume when concentrations are nearly of 9 
mg L-1 . The efficiency of degradation was high in the first 6 days of bioassay, not 
being observed efficient reductions in the others days of analyses. 
 

 

Key words : sugar cane, bacterial metabolism, organic matter, potassium, bioassay, 
Paraiba do Sul River.  
 

 

 



   IX 

LISTAS DE FIGURAS 

Figura 1 Distribuição da monocultura de cana de açúcar no Brasil...... 20 

Figura 2 

 

Versatilidade metabólica bacteriana na diagênese da 

matéria orgânica..................................................................... 

 

27 

Figura 3 Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul................................ 31 

Figura 4 

 

Precipitação média mensal na bacia do Rio Paraíba do Sul 

desde outubro 2001 até setembro 2003................................. 

 

32 

Figura 5 

 

Mapa mostrando as estações de coleta da primeira 

campanha, rio Paraíba do Sul, Campos, RJ........................... 

 

37 

Figura 6 

 

Mapa do Baixo Rio Paraíba do Sul com a localização dos 

pontos de coleta da segunda campanha (EII1 a EII5) e da 

terceira (EIII1 a EIII 5)............................................................. 

 

 

38 

Figura 7 

 

Descargas médias dos meses de 2006 e 2007 do rio 

Paraíba do Sul da Estação Fluviométrica de Campos, 

localizada cerca de 30 km da foz........................................... 

 

 

39 

Figura 8 

 

Fotos da coleta realizada na campanha de maior vazão, 

Outubro de 2006..................................................................... 

 

39 

Figura 9 

 

Fotos da coleta realizada na campanha de menor vazão, 

Julho de 2007......................................................................... 

 

40 

Figura 10 Desenho esquemático dos bioensaios I e II........................... 43 

Figura 11 

 

Desenho esquemático do bioensaio III................................... 43 

Figura 12 

 

Tubos mostrando os meios de cultura utilizados no ensaio 

de atividade respiratória......................................................... 

 

49 

Figura 13 

 

Distribuição granulométrica das estações próximas a saída 

do efluente da campanha I..................................................... 

 

53 

Figura 14 Distribuição granulométrica das estações da foz do rio 

Paraíba do Sul, campanha I................................................... 

 

53 

Figura 15 

 

Concentração de carbono orgânico e razão C:N do 

sedimento da campanha I...................................................... 

 

54 

Figura 16 Concentração de fósforo orgânico e inorgânico no 

sedimento total e nas frações grossa e fina do sedimento..... 

 

55 



   X 

Figura 17 Concentrações de potássio nas frações total, fina e grossa 

do sedimento da campanha I................................................. 

 

56 

Figura 18 Concentração de carboidratos (CHO); proteínas (PTN) e 

lipídeos (LIP) no sedimento.................................................... 

 

57 

Figura 19 Concentração de fósforo inorgânico dissolvido em amostras 

de sedimento das campanhas II e III...................................... 

 

58 

Figura 20 Concentrações de potássio na água referentes às 

Campanhas II e III.................................................................. 

 

59 

Figura 21 Concentrações de carboidratos, proteínas, lípideos e 

carbono biopolimérico referente à água das Campanhas II e 

III............................................................................................. 

 

 

60 

Figura 22 Atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE), 

atividade das enzimas esterases (EST) e Biomassa 

bacteriana...............................................................................

. 

 

 

62 

Figura 23 Distribuição granulométrica das campanhas II e III................ 63 

Figura 24 Porcentagem de carbono orgânico total e razão C:N no 

sedimento total e nas frações fina e grossa das campanhas 

II e III...................................................................................... 

 

 

64 

Figura 25 Concentração de fósforo orgânico e inorgânico nas frações 

total, fina e grossa das Campanhas II e III............................. 

 

65 

Figura 26 Concentrações de potássio nas frações total, fina e grossa 

das Campanhas II e III............................................................ 

 

66 

Figura 27 Concentração de proteínas, carboidratos e lipídeos no 

sedimento das campanhas II e III........................................... 

 

67 

Figura 28 Atividade do Sistema transportador de elétrons dos 

microrganimos (ETSA), atividade das enzimas esterases 

das bactérias (EST) e Biomassa bacteriana encontrados no 

sedimento referentes as Campanhas II e III.......................... 

 

 

 

69 

Figura 29 

 

Agrupamento formado a partir dos resultados obtidos nos 

sedimentos, excluindo dados de parâmetros microbiológicos 

(Cluster 1 ).............................................................................. 

 

 

72 

Figura 30 Agrupamento formado a partir dos resultados obtidos em  



   XI 

 todos os parâmetros nos sedimentos das Campanhas II e III 

(Cluster 2)............................................................................... 

 

72 

Figura 31 Biomassa bacteriana e de levedura, atividade do sistema 

transportador de elétrons e atividade das enzimas esterases 

ao longo do experimento........................................................ 

 

 

74 

Figura 32 Análise de agrupamento dos tempos de análise do 

bioensaio III............................................................................ 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   XII 

LISTA DE TABELA 

Tabela 1 Composição média do vinhoto operado na destilaria PAISA, 

Penedo – AL, na safra 81/82.................................................. 

 

22 

Tabela 2 Classificações de ambientes marinhos baseada na 

composição bioquímica do sedimento, propostas por 

Dell`Anno e colaboradores em 2002 e Vezzuli e Fabiano em 

2006....................................................................................... 

 

 

 

25 

Tabela 3 Posicionamento das estações de coleta da primeira 

campanha............................................................................... 

 

36 

Tabela 4 Posicionamento das estações de coleta das Campanhas II 

e III......................................................................................... 

 

41 

Tabela 5 Resumo de todos os parâmetros realizados.......................... 50 

Tabela 6 Dados de físico-química da água obtida no momento da 

coleta – campanha I .............................................................. 

 

52 

Tabela 7 Dados de físico-química da água e localização das estações 

em relação a saída do efluente, em destaque a estação EIII 

2. – Campanhas II e III........................................................... 

 

 

58 

Tabela 8 Atividade respiratória relativa à água das Campanhas II e 

III............................................................................................. 

62 

Tabela 9 Atividade Respiratória Bacteriana do sedimento e da água 

da campanha II....................................................................... 

 

70 

Tabela 10 Média dos teores de finos dos grupos formados pela análise 

de agrupamento...................................................................... 

 

71 

Tabela 11 Composição química do vinhoto das safras de 2006 e 

2007........................................................................................ 

73 

Tabela 12 Concentrações dos parâmetros analisados com exceção 

das atividades metabólicas bacterianas, ao longo dos 

bioensaios I e II....................................................................... 

 

 

75 

Tabela 13 Concentrações dos parâmetros analisados com exceção 

das atividades metabólicas bacterianas, ao longo dos 

bioensaio III............................................................................ 

 

 

76 

Tabela 14 Concentração de fósforos inorgânicos e orgânicos em 

sedimentos de diferentes áreas de estudo............................. 

 

84 



   XIII 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 16 

1.1 OBJETIVO GERAL........................................................................... 18 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................. 18 

2 BASE TEÓRICA........................................................................................ 19 

2.1 PRODUÇÃO E IMPACTOS DA MONOCULTURA DE CANA DE 

AÇÚCAR NO BRASIL............................................................................. 

19 

2.2 INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL/POSSÍVEIS 

IMPACTOS RELATIVOS A CANA DE AÇÚCAR.................................... 

23 

2.2.1 Parâmetros Biogeoquímicos...................................................... 23 

2.2.2 Parâmetros Microbiológicos....................................................... 25 

2.3 DEGRADAÇÃO E BIORREMEDIAÇÃO........................................... 28 

3 ÁREA DE ESTUDO................................................................................... 30 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL......................................................................................................... 

30 

3.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL........................................................................................................ 

31 

3.3 RIO PARAÍBA DO SUL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.......... 33 

4 MATERIAIS E MÉTODOS........................................................................ 35 

4.1 ESTRATÉGIAS E CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM..................... 35 

4.2 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS ................................................... 41 

4.3 BIOENSAIOS.................................................................................... 42 

4.3.1 Isolamento de microbiota do sedimento........................... 42 

4.3.2 Montagem do bioensaio...................................................... 42 

4.4 PARÂMETROS BIOGEOQUÍMICOS................................................ 44 

4.4.1 Caracterização Geral dos Sedimentos: matéria orgânica e 

granulometria........................................................................................ 

44 

4.4.2 Determinação dos biopolímeros (carboidratos, lipídios e 

proteínas)............................................................................................... 

44 

4.4.3 Determinação de fósforo............................................................. 45 

4.4.4 Determinação do potássio.......................................................... 45 

4.4.5 Determinação de carbono orgânico e nitrogênio total ............ 46 

4.5 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS................................................... 46 



   XIV 

4.5.1 Atividade das Enzimas Esterases Bacterianas (EST)............... 46 

4.5.2 Atividade do Sistema Transportador de Elétrons Bacteriano 

(ETSA)....................................................................................................

. 

47 

4.5.3 Determinação do número de células bacterianas e número 

de células de levedura ......................................................................... 

47 

4.5.4 Atividade Respiratória Bacteriana.................................................. 48 

4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS.............................................................. 50 

5. RESULTADOS......................................................................................... 52 

5.1 CAMPANHA I.................................................................................... 52 

5.2 CAMPANHA II E III........................................................................... 57 

5.2.1 Água...................................................................................... 57 

5.2.1.1 Parâmetros biogeoquímicos..................................... 57 

5.2.1.2 Parâmetros microbiológicos..................................... 61 

5.2.2 Sedimento............................................................................. 62 

5.2.2.1 Parâmetros biogeoquímicos..................................... 62 

5.2.2.2 Parâmetros microbiológicos..................................... 67 

5.2.3 Análise de cluster................................................................ 70 

5.3 EXPERIMENTOS LABORATORIAIS................................................ 73 

5.3.1 Caracterização química dos vinhotos utilizados.............. 73 

5.3.2 Bioensaios............................................................................ 73 

5.3.2.1 Análise de cluster..................................................... 77 

6. DISCUSSÃO............................................................................................ 78 

6.1 IMPACTO DO EFLUENTE NA ÁGUA.................................................... 78 

6.1.1 Indicadores físico-químicos e geoquímicos...................... 78 

6.1.2 Indicadores microbiológicos e biopolímeros.................... 79 

6.2 IMPACTO DO EFLUENTE NO SEDIMENTO ....................................... 81 

6.2.1 Geoquímica do gradiente sedimentar................................ 82 

6.2.2 Metabolismo microbiano sedimentar................................. 85 

6.3 POTENCIAL DE BIODEGRADABILIDADE DO VINHOTO POR 

CONSÓRCIOS PROVENIENTES DE AMBIENTE IMPACTADO................ 

87 

7. CONCLUSÃO.......................................................................................... 90 

8. REFERÊNCIAS........................................................................................ 92 



   XV 

 



   - 16 - 

 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana de açúcar (AZEVEDO, 2002). 

Esta produção aumentou significativamente desde a introdução do Programa Pró-

Álcool na década de setenta e vêm crescendo principalmente devido à demanda 

global de biocombustíveis (UNICA, 2006). A produção de etanol, por exemplo, é 

considerada como uma fonte energética relativamente limpa devido a sua equação 

mais favorável do balanço de dióxido de carbono e econômica em razão da 

produtividade por hectare em comparação ao biodiesel de soja e do uso dos 

combustíveis fósseis em geral (BRANNSTROM, 2005).  

Por outro lado, a ocupação e uso do solo pelas atividades agrícolas da 

monocultura da cana de açúcar alteram o ciclo hidrológico e os processos físico-

químicos e biológicos de bacias de drenagem. Os impactos incluem a erosão dos 

solos e a aplicação de fertilizantes e agrotóxicos, acarretando um incremento no 

transporte de sedimentos, nutrientes e poluentes orgânicos aos corpos receptores, 

resultando em maiores taxas de sedimentação, demanda química e biológica de 

oxigênio, eutrofização cultural e contaminação da sua biota (GBUREK e 

SHARPRLEY, 1997; MERTEN e MINELLA, 2002). 

Os materiais são transportados ao corpo receptor de forma difusa através do 

escoamento superficial durante épocas de maior intensidade de precipitação, de 

forma pontual decorrente do processamento industrial que introduz vinhoto in natura 

e pela via atmosférica em função das queimadas durante as épocas da safra. 

Atualmente, esforços estão sendo alocados para minimizar os impactos das 

atividades açucareiras, incluindo a mecanização da colheita evitando as queimadas, 

a re-utilização do vinhoto com menor aplicação de fertilizantes nas lavouras, como 

também, o desenvolvimento de espécies mais resistentes a pragas (CHEESMAN, 

2004). 
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Embora diversos estudos já tenham abordado os impactos ambientais 

gerados pela atividade sucroalcooleira (LE GAL, et al. 2008; ALONSO, et al. 2007), 

ainda não se quantificou a real contribuição destes materiais e seus impactos aos 

sistemas aquáticos lacustres, estuarinos e costeiros no Brasil. Além disso, há pouco 

conhecimento sobre os processos de dispersão, diluição e degradação bacteriana 

dos materiais introduzidos, como também, o potencial de autodepuração dos 

sistemas aquáticos. 

Este trabalho focalize-se nos processos metabólicos bacterianos de 

degradação e a dispersão dos despejos da atividade industrial açucareira, 

principalmente o vinhoto, introduzidos no baixo Rio Paraíba do Sul, RJ. Inclui a 

aplicação de ferramentas físico-químicas e biogeoquímicas que possam quantificar 

o impacto, o transporte e a qualidade dos substratos dos despejos na água e nos 

sedimentos ao longo da zona de mistura fluvial a partir da fonte pontual. Também 

são realizadas análises das atividades bacterianas in situ e bioensaios no 

laboratório, para obter informações sobre as alterações induzidas nas populações 

bacterianas e estimativas das taxas de degradação dos despejos. Com o conjunto 

de informações pretende-se inferir sobre o impacto ambiental e o potencial de 

autodepuração do corpo receptor estudado. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho apresenta como objetivo geral a determinação do 

impacto e a degradação microbiana de efluentes industriais (vinhoto) decorrente da 

atividade agrícola da cana de açúcar no Baixo Rio Paraíba do Sul, RJ.  

  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Determinar a eficiência nos parâmetros biogeoquímicos e físico-químicos 

utilizados na caracterização do impacto gerado pela agricultura de cana de açúcar 

e lançamento de vinhoto  

 

� Caracterizar a composição química, a biomassa e atividades enzimáticas 

bacterianas na água e sedimento na zona de mistura fluvial do corpo receptor em 

períodos de início e final de safra. 

 

� Determinar a composição química e a biodegradação do vinhoto no laboratório 

através de bioensaios de diluição, com consórcios microbianos isolados do local 

impactado; contribuindo para um melhor entendimento do processo de 

biodegradação através de experimentos laboratoriais assim como sua 

aplicabilidade em processos de biorremediação. 
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2. BASE TEÓRICA 

 

2.1. PRODUÇÃO E IMPACTOS DA MONOCULTURA DE CANA DE AÇÚCAR NO 
BRASIL  

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, também sendo o 

maior produtor de açúcar e álcool e o maior exportador de açúcar (AZEVEDO, 

2002). O país apresenta duas regiões distintas de produção de cana de açúcar, o 

Centro-Sul e o Nordeste (Figura 1). A região Centro-Sul que corresponde a 17,6% 

da área do país é a região de maior importância, pois é responsável por 86 % da 

produção nacional de cana-de-açúcar. Esta região sozinha concentra uma área 

cultivada de 5,03 milhões de hectares, o que corresponde a 80 % da área plantada 

com essa cultura no território nacional (CONAB, 2006).  

A monocultura de cana-de-açúcar é um negócio extremamente rentável, sendo 

responsável por mais de 2,2 % do PIB do país, gerando US$ 8 bilhões e 

aproximadamente 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos, distribuídos por quase 

todos os Estados brasileiros (AZEVEDO, 2002). 
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Figura 1: Distribuição da monocultura de cana de açúcar no Brasil. Modificado 
de (BOLLING et al., 2001). 

 

A produção de cana de açúcar no Brasil tornou-se realmente significativa 

durante a década de 1970 com a instituição do Pró-Alcool. Este programa teve 

como objetivo a ampliação da produção nacional de cana-de-açúcar, devido à crise 

do petróleo. A produção de cana de açúcar no Brasil está aumentando, estando 

atualmente na faixa de 475,73 milhões de toneladas ao ano. A cada safra a 

produção aumenta, por exemplo, a produção de 2007 foi superior em 10% a do ano 

anterior (CONAB, 2006/2007). 

Apesar de ser um negócio lucrativo em expansão, a monocultura de cana de 

açúcar acarreta uma série de problemas ambientais. Dentre os quais podem ser 

citados o empobrecimento e erosão do solo e a adição permanente de fertilizantes e 

pesticidas específicos, que carreiam poluentes orgânicos, nutrientes e metais 

pesados para o ambiente aquático.  

Além dos contaminantes citados, a monocultura de cana de açúcar realiza 

queimas periódicas emitindo compostos orgânicos e fuligem para a atmosfera, e 

produz através da indústria do álcool e de açúcar uma série de efluentes 
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extremamente prejudiciais ao ambiente. Segundo a WWF, a introdução destes 

efluentes se constitui no principal problema ambiental gerado pela indústria da cana. 

O beneficiamento da cana de açúcar gera uma série de produtos, dentre estes 

se encontra o melaço, que consiste no resíduo remanescente após a cristalização 

da sacarose. Devido ao melado conter em torno de 50% de açúcar fermentável, sua 

aplicação mais freqüente é como substrato para o processo de fermentação. Desta 

forma é utilizado para produzir uma variedade de compostos químicos, sendo o 

principal o etanol, através da fermentação por leveduras (GARCIA et al, 1997). 

Uma vez obtido, o álcool pode ser removido do caldo resultante da 

fermentação. Este processo usualmente é realizado por destilação e leva a um 

resíduo conhecido como vinhoto, que consiste de água e elementos não voláteis 

provenientes do caldo do qual se originou (GARCIA et al., 1997). Para cada litro de 

álcool produzido são gerados em torno de 10 a 15 litros de vinhoto (DECLOUX et 

al., 2002). Segundo um levantamento realizado pela Companhia Nacional de 

Abastecimento, a estimativa de produção de álcool para a safra de 2006/2007 

somente no Estado do Rio de Janeiro foi de 257 milhões de litros de álcool, 

produzindo uma grande quantidade de efluente (CONAB, 2006).  

A composição do vinhoto varia com a origem e o tipo de matéria prima 

utilizada; como regra possui cor escura, odor típico, uma forte característica ácida 

(pH – 3,5) e um alto conteúdo de matéria orgânica, cuja concentração de carbono 

orgânico dissovido (COD) varia entre 10 a 80g/l. Na tabela 1 está listada a 

composição média dos componentes principais do vinhoto de uma destilaria em 

Alagoas. Todas as características o transformam em um efluente extremamente 

poluidor, que requer um tratamento prévio antes de seu lançamento nos corpos 

hídricos (GARCIA et al., 1997).  
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Tabela 1: Composição média do vinhoto operado na destilaria PAISA, 
Penedo – AL, na safra 81/82 (SUDENE, 1986).  

 
Propriedade Vinhoto  

pH 3,73 
Sólidos totais  25,2 g/L 
Sólidos voláteis  19,3 g/ L 
DQO  31.350 mg/L 
DBO  17.070 mg/L 
Nitrogênio  412 mg/L 
Fósforo  109 mg/L 
Sulfato  897 mg/L 
Potássio  1.473 mg/L 

 

Quando lançado diretamente em um corpo receptor, o vinhoto aumenta a 

temperatura, diminui a concentração de oxigênio dissolvido devido à alta demanda 

química (DQO) e bioquímica de oxigênio (DBO) e pode biodisponibilizar metais 

associados em decorrência de seu caráter ácido.  

A grande concentração de sólidos em suspensão presente no vinhoto assoreia 

o leito e fomenta a fermentação anaeróbia, o que resulta em odores desagradáveis. 

A turbidez dos sólidos suspensos ainda restringe a penetração de luz. Em resumo, 

os efeitos ambientais do vinhoto reduzem a capacidade de depuração ambiental do 

corpo receptor (GARCIA et al., 1997). Por outro lado, o vinhoto pode ser despejado 

sob grandes áreas de cultivo, atuando como fertilizante orgânico. Neste último caso, 

os solos são considerados como sistemas de tratamento, se beneficiando ao 

mesmo tempo dos nutrientes presentes no vinhoto (PARNAUDEAU et al, 2007). 

Entretanto, problemas ambientais adversos como escoamento para ambientes 

lacustres e marinhos, criação de aerossóis, odores desagradáveis e o 

enriquecimento do solo em sal e nitrato devem ser considerados (PARNAUDEAU et 

al, 2007). 

Até recentemente o vinhoto tinha sido utilizado primariamente como fertilizante 

e forragem. Entretanto, é esperado em um futuro próximo que o volume deste 

efluente cresça principalmente devido ao desenvolvimento de programas de 

biocombustíveis em muitos países. Em decorrência deste fato, os métodos de 

reutilização provavelmente se tornarão ineficientes e o vinhoto se transformará em 

um problema ainda maior. Uma alternativa para este excesso de vinhoto seria a 

biodegradação, pois do contrário o vinhoto continuará a poluir o ambiente, 
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eutrofizando os corpos hídricos, como é o caso dos rios que circundam destilarias 

de cana de açúcar (CIBIS et al. 2007). 

 

2.2. INDICADORES DA QUALIDADE AMBIENTAL E DOS POSSÍVEIS IMPACTOS 

DA CANA DE AÇÚCAR EM SISTEMAS AQUÁTICOS 

2.2.1. Parâmetros biogeoquímicos 

Carbono, nitrogênio e fósforo são os nutrientes mais utilizados na 

produtividade primária. A concentração destes nutrientes é constantemente alterada 

no espaço e tempo sendo extremamente influenciados pela introdução causada por 

atividades agrícolas. No caso da monocultura de cana de açúcar os impactos na 

qualidade dos rios são decorrentes de ambos, drenagem da bacia hidrográfica e 

lançamentos pontuais de efluentes do processamento da cana (CHEESMAN, 2004). 

O potássio juntamente com o nitrogênio representam os nutrientes minerais 

requeridos em maiores quantidade pelas espécies vegetais, participando do controle 

osmótico de células e tecidos (ROSOLEM et al., 2003). Entretanto o potássio é 

facilmente translocado dos tecidos das plantas, pela ação de chuvas (MORAES e 

ARENS, 1969), sendo carreado através da drenagem da bacia hidrográfica. Devido 

a sua alta concentração e fácil remoção das plantas, este elemento é um dos 

principais componentes do vinhoto, sendo utilizado juntamente com o fósforo neste 

trabalho na detecção do impacto ocasionado por este efluente.  

As concentrações de carbono e nitrogênio em sedimentos podem variar 

bastante, resultado das diferentes taxas de input de material orgânico. No entanto, a 

identificação da origem da matéria orgânica é realizada através da razão entre 

esses dois compostos, uma vez que representa a proporção de carbono e nitrogênio 

requerida pelo produtor primário para a realização da fotossíntese. De uma maneira 

geral, razões C/N entre 6 e 10 indicam origem fitoplanctônica da matéria orgânica 

(GORDON et al., 2003; LIBES, 1992; MUNSON et al., 2004). Já razões mais 

elevadas, maiores que 20, indicam que plantas superiores são as principais fontes 

de material para o sistema, pois são constituídas de um material mais duro e rico em 

carbono. A razão C/N no bagaço de cana de açúcar está em torno de 64, conforme 

sugerido por Sediyana e colaboradores (2000). 
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Além da razão C/N, os biopolímeros também se constituem como uma 

ferramenta útil não só na caracterização da matéria orgânica como na determinação 

do estado trófico do ambiente. Todos os organismos são formados pelas mesmas 

classes químicas básicas, sendo as principais os carboidratos, as proteínas e os 

lipídios (KILLOPS e KILLOPS, 2005). Entretanto, cada uma dessas classes está 

presente em proporções diferenciadas segundo o tipo de matéria orgânica 

considerada. Por exemplo, cerca de 40 a 60% do carbono orgânico de fitoplâncton é 

composto por proteínas, 20 a 40% de carboidratos e 5 a 20% por lipídeos (LIBES, 

1992), enquanto que vegetais superiores, como a cana apresentam em média 70 % 

de carboidrato, 5% de lipidio, e 10% de proteína, variando entre 10 a 30%de 

ligninas. (CANDFIELD, 2005). 

Como sugerido por Nixon (1995), o estado trófico de um sistema pode ser 

definido com base no carbono orgânico acumulado no sedimento. De fato, assume-

se que a concentração e a composição bioquímica do carbono orgânico 

sedimentado dependem grandemente da produtividade do sistema. Em particular, 

estudos recentes têm mostrado que os resultados de carbono biopolimérico são 

menos conservados que o total de carbono orgânico e melhor descrevem o status 

nutricional de um dado ecossistema (DELL`ANNO et al., 2002; VEZZULLI et al., 

2003). 

Segundo Vezzulli e Fabiano (2006), as proteínas (PTN) são as fontes mais 

importantes de N e são consumidas antes dos carboidratos (CHO). Dessa forma, 

sistemas oligotróficos seriam caracterizados por uma rápida explotação de 

nitrogênio orgânico, resultando em uma baixa razão PTN:CHO (<1), juntamente com 

baixos valores de biopolímeros totais. Baseado nestas observações, foram 

propostas duas classificações para a caracterização de estado trófico em ambientes 

marinhos (Tabela 2), não existindo nenhum trabalho relativo à ambientes de água 

doce reportado na literatura. 
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Sistema PTN (mg/g) CHO (mg/g) Sistema PTN (mg/g) PTN:CHO

Hipertrófico >4 >7 Hipertrófico >4 > 1

Eutrófico 1,5 - 4  5 - 7 Eutrófico 1,5 - 4 >1

Oligo-Mesotrófico <1,5 <5 Oligo-Mesotrófico <1,5 <1

Vezzuli e Fabiano, 2006Dell`Anno et al. , 2002

Tabela 2: Classificações de ambientes marinhos baseada na composição 
bioquímica do sedimento, propostas por Dell`Anno e colaboradores em 2002 e 
Vezzuli e Fabiano em 2006. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Parâmetros microbiológicos 

Os microrganismos, principalmente fungos e bactérias, se utilizam da matéria 

orgânica do ambiente como fonte de energia. Entretanto, dependendo do tamanho 

do composto, esta não ultrapassa os poros da membrana plasmática das bactérias. 

Apenas moléculas menores ou iguais a 600 Da conseguem atravessar a membrana, 

ou seja, apenas moléculas simples como uma molécula de glicose (180 Da) não 

necessitam da ação de enzimas.  

No caso dos biopolímeros - carboidrato, proteína e lipídeo -, para serem 

degradados necessitam da atividade de enzimas extracelulares hidrolíticas, 

genericamente denominadas esterases. As esterases são enzimas que hidrolisam 

ligações ésteres, transformando os biopolímeros em moléculas menores, a fim de 

possibilitar sua entrada na célula bacteriana (KILLOPS e KILLPOS, 2005). Utilizando 

o diacetato de fluoresceína, substrato cromogênico hidrolizado por enzimas 

acilases, esterases e lípases, é possível identificar as células bacterianas 

metabolicamente viáveis no ambiente (STUBBERFIELS et al., 1990), podendo-se 

quantificar o metabolismo da microbiota (RELEXANS, 1996; RELEXANS, et al., 

1996). 

Em condições normais, após a formação de oligômeros e monômeros pelas 

esterases, estas substâncias são utilizadas como fonte de carbono e de energia 

pelas bactérias, onde o oxigênio poderá ser o aceptor final de elétrons para a 

produção de energia. Entretanto se as bactérias estiverem sendo inibidas por algum 

poluente, o seu sistema transportador de elétrons poderá ser afetado. 

As enzimas desidrogenases são analisadas para a avaliação do 

funcionamento do sistema transportador de elétrons e conseqüentemente a geração 
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de adenosina trifosfato (ATP). Estas são enzimas constitutivas intracelulares que 

estão ligadas à respiração. O método utilizado para se inferir a atividade destas 

enzimas é baseado na mudança de coloração do 2-[-(p-iodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-

fenil-tetrazolium], o INT, como aceptor final de elétrons (ALEF e NANNIPIERI, 1995). 

O produto da reação, medido a 475 nm, é o cloreto de iodonitrotetrazolium (INF), 

quando o complexo succinato desidrogenase é reoxidado. Usualmente a 

quantificação desta atividade é feita com o suprimento de doadores de elétrons 

como o NADH, NADPH ou succinato, obtendo-se uma análise da atividade potencial 

das bactérias, diferente daquela que ocorre em condições naturais. Trevors (1984) 

realizou um ensaio incubando INT sem qualquer suprimento de doadores de 

elétrons, respeitando as condições naturais, e quantificou a atividade real das 

enzimas desidrogenases da microbiota. Houri-Davignin e Relexans (1989) 

estabeleceram uma relação entre o consumo de oxigênio e o produto das 

desidrogenases, o INT-formazan, para culturas de bactérias bem como para 

microrganismos presentes em amostras ambientais. Este incremento na 

metodologia permitiu inferir, através da atividade das enzimas desidrogenases, a 

atividade do sistema transportador de elétrons, e, conseqüentemente a produção de 

ATP.  

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 (CRAPEZ, 2002). Desta forma, a 

mineralização da matéria orgânica ocorre rapidamente sob condições aeróbias. 

Entretanto, quando o oxigênio vai se tornando escasso, as bactérias são capazes de 

utilizar nitrato, manganês, ferro, sulfato e dióxido de carbono como aceptores finais 

de elétrons, no processo de oxidação das moléculas orgânicas pela cadeia 

transportadora de elétrons (STUBBERFIELD e SHAW, 1990; RELEXANS, 1996).  

A mineralização da matéria orgânica continua sob condições anóxicas devido à 

atividade de diversas bactérias anaeróbias. Entretanto, essa decomposição é 

realizada através de reações menos favoráveis, gerando menos energia em forma 

de ATPs para as células microbianas. Os processos bacterianos aeróbios, 

facultativos anaeróbios, de desnitrificação e de sulfato-redução produzem 500, 50, 

100 e 170 kJ/mol, respectivamente (EDWARDS et al., 2005). A Figura 2 relaciona a 

versatilidade metabólica bacteriana, dando ênfase à interdependência do 
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metabolismo fotossintético e os aceptores finais de elétrons dos metabolismos 

aeróbios, facultativo anaeróbio e quimiolitotrófico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Versatilidade metabólica bacteriana na diagênese da matéria 
orgânica.(KILLOPS e KILLOPS, 2005) 

 

Assim, o direcionamento da capacidade metabólica de um microrganismo 

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

microrganismos só conseguem ser ativos em ambientes óxicos, como os aeróbios 

estritos, enquanto outros existem em ambientes anóxicos, como os sulfato-redutores 

e metanogênicos (DAUMAS, 1989). 

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

comunidades bacterianas, levando à produção e/ou consumo de biomoléculas e 

síntese de energia, através dos metabolismos aeróbios, anaeróbios, fotossintéticos 

e quimiolitotróficos, todos interdependentes. Assim, para que todos os processos 

dos ciclos do carbono e nitrogênio ocorram, o ambiente deverá possuir substâncias 

orgânicas e inorgânicas oxidadas e reduzidas, que gerem regiões óxicas para o 

metabolismo aeróbio, sucedendo-se os metabolismos facultativos anaeróbios e até 

os anaeróbios. Assim, as bactérias assumem papel importante nos rios e em 

regiões costeiras, onde há, continuamente, descarga de nutrientes, matéria orgânica 
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e influência antrópica, que alteram as variáveis físicas, químicas e os parâmetros 

biológicos do ambiente e, direta ou indiretamente, as comunidades bacterianas 

(SILVA, 2007) 

 

2.3 DEGRADAÇÃO E BIORREMEDIAÇÃO 

 

A degradação da matéria orgânica naturalmente realizada por microrganismos, 

ocorre de maneira eficiente devido principalmente as bactérias, se caracterizarem 

por apresentar crescimento rápido, versatilidade metabólica, plasticidade genética e 

capacidade de adaptação rápida às variações do ambiente. Estas características as 

tornam ferramentas importantes para serem utilizadas na tecnologia ambiental, 

chamada biorremediação. 

 A biorremediação é a técnica que aplica sistemas biológicos para degradar 

poluentes ambientais. Isto apresenta uma série de vantagens sobre os tratamentos 

físicos e químicos devido ao baixo custo e pouca interferência para o ambiente. 

Nesta tecnologia, poluentes orgânicos são biodegradados a compostos inorgânicos, 

o que não ocorre em processos físicos e químicos, como vaporização, adsorção e 

extração, que simplesmente transferem os poluentes para diferentes locais (HEAD, 

1998). 

A biorremediação se utiliza da capacidade de degradar poluentes por 

consórcios microbianos de ocorrência natural, no qual geralmente a bactéria exerce 

o papel central. (LIU e SULLITA, 1993). Há pesquisas que estudam estas bactérias 

com potencial de degradação nos locais poluídos. Estes estudos incluem o 

isolamento da bactéria do ambiente, sua classificação e caracterização fisiológica, 

análise molecular de suas enzimas degradoras e muitas vezes a construção de 

superbugs. Entretanto, têm sido notadas diferenças entre as fisiologias de bactérias 

isoladas e de bactérias in situ, significando que os dados obtidos em laboratórios 

não podem ser integralmente extrapolados para os processos ambientais 

(WATANABLE e BAKER, 1999). 

Uma segunda vertente de pesquisas na biorremediação utiliza os consórcios 

microbianos como “caixas pretas”, sem analisar as populações microbianas 

constituintes. Os consórcios são estimulados no próprio ambiente, como no caso de 

remediação de praias impactadas por petróleo, onde nutrientes orgânicos são 

fornecidos, estimulando as bactérias hidrocarbonoclásticas (BRAGG et al, 1994).  
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Parece existir então dois modelos separados de estudos de biorremediação: 

um baseado na Ciência laboratorial que foca no isolamento das bactérias e o outro 

no tratamento dos consórcios sem o isolamento, como na bioestimulção. A fusão 

destes modelos de estudos deve se tornar uma forma promissora no avanço das 

técnicas de biorremediação (WATANABLE e BAKER, 1999). Embora muitos 

obstáculos ainda tenham que ser ultrapassados, a biorremediação tem obtido 

sucesso no tratamento de diversos poluentes como petróleo, metais pesados, 

pesticidas e no tratamento de esgoto doméstico (MCKEW et. al., 2007; 

ECKENFELDER e MUSTERMAN, 1995; SHELTON et. al., 1996).  

Apesar do sucesso da biorremediação com diversos poluentes, não há 

literatura sobre sua eficiência na degradação do vinhoto. Neste trabalho os 

consórcios microbianos provenientes do sedimento de locais impactados por 

efluentes industriais da cana de açúcar serão tratados em um primeiro momento 

como consórcios, não sendo identificados e colocados para crescer com o vinhoto 

como única fonte de energia. Através de análises da biomassa, atividades 

metabólicas bacterianas e composição química do meio ao longo dos bioensaios 

pretende-se inferir a capacidade de degradação do vinhoto por populações locais 

previamente impactadas, sugerindo seu possível uso em processos de 

biorremediação.  
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3. ÁREA DE ESTUDO 
 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

 

A bacia do rio Paraíba do Sul (Figura 3) situada entre os paralelos 20o 26’ e 

23o 38’ S e os meridianos de 41o e 46o 39 W, está inserida na Região Sudeste do 

Brasil. Esse sistema corre no sentido leste-oeste, numa altitude média de 370 m, e 

seus afluentes originam-se, em grande parte, nas serras da Mantiqueira e do Mar 

(DNAEE, 1983). A Bacia do Paraíba do Sul estende-se pelo território de três estados 

- São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - e é considerada, em superfície, uma 

das três maiores bacias hidrográficas secundárias do Brasil. Esta bacia ocupa uma 

área aproximada de 57.000 km² e uma extensão de 1.145 km, o que corresponde a 

6% da região sudeste do Brasil e 0,7% da área total do país.(FEEMA, 2006)  

A Bacia do Rio Paraíba do Sul constitui região importante no cenário 

nacional, devido ao seu passado histórico e sua posição de destaque na vida 

econômica, social e política do país. Durante a colonização, em meados do século 

XIX, o rio Paraíba do Sul funcionou como um corredor, facilitando a penetração e a 

fixação dos bandeirantes, tornando-se o eixo base regional. Em suas proximidades 

foram surgindo e evoluindo os principais núcleos populacionais do país, São Paulo e 

Rio de Janeiro. (MULLER, 1996).  

Atualmente nesta bacia hidrográfica localiza-se uma das áreas industriais 

mais desenvolvidas do país, o Vale do Paraíba, com 7.000 indústrias e cerca de 

6.000 pequenas, médias e grandes fazendas (MARENGO, 2005). Esta bacia 

abrange 180 municípios, sendo que três cidades possuem mais que 300.000 

habitantes (São José dos Campos, Campos e Juiz de Fora) e três outras mais de 

200.000 habitantes (Petrópolis, Volta Redonda, Taubaté). (DNAEE, 1997). Dessa 

forma, o Rio Paraíba do Sul recebe uma série de efluentes industriais, 

agropecuários e domésticos. Atualmente, os efluentes domésticos são a maior fonte 
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de poluição desta bacia, pois a maior parte ainda é lançada diretamente nas águas 

do rio Paraíba do Sul sem tratamento prévio, apesar de alguns centros urbanos 

possuírem redes coletoras de esgotos (DNAEE, 1997).  

Apesar dos múltiplos impactos antrópicos o rio Paraíba do Sul apresenta 

extrema importância no abastecimento de água para várias cidades dos três 

Estados brasileiros que fazem parte de sua bacia hidrográfica. No Estado do Rio de 

Janeiro, o rio Paraíba do Sul é a única fonte de abastecimento de água para mais 

de 12 milhões de pessoas, incluindo 85% dos habitantes da Região Metropolitana, 

localizada fora da bacia (FEEMA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Extraído de ANA, 2006. 

 

3.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

 

O clima da bacia é predominantemente tropical quente e úmido, com 

variações determinadas pelas diferenças de altitude e entradas de frentes frias. As 

temperaturas médias oscilam de 10ºC, em regiões com elevada altitude como a 

Serra do Mar, a 34ºC na região noroeste, especialmente em Itaocara. (PEIXINHO, 

2005) 
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Em relação aos ecossistemas naturais, a bacia situa-se na área de domínio do 

bioma denominado mata atlântica, que se estendia, originalmente, por toda a costa 

brasileira, predominando a fisionomia florestal, com ocorrência de manguezais, 

restingas e brejos nas planícies litorâneas e encraves de cerrados nas planícies 

sedimentares. Atualmente 70% de sua área é formada por pastagem; 27% por área 

cultivada e/ou reflorestada, e 3% por florestas nativas. (PEIXINHO, 2005) 

Nesta bacia, existem dois períodos distintos em relação ao regime de chuvas, 

um de intensa pluviosidade com precipitações acumuladas entre 200 e 250 mm/mês 

nos meses com máxima precipitação (dezembro e janeiro) – provocando grandes 

cheias no verão – e o outro bem seco, correspondendo ao inverno (junho a agosto) 

com precipitação acumulada inferior a 50 mm/mês (Figura 4) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Precipitação média mensal na bacia do Rio Paraíba do Sul desde 

outubro 2001 até setembro 2003. As barras em tons de cinza escuro representam a 
precipitação acumulada no mês e em tons de cinza claro representam a média de 
longo termo. Extraído de MARENGO, 2005. 

 

Com relação às vazões médias mensais, observa-se a mesma tendência da 

pluviosidade. Os maiores valores são encontrados nos meses de dezembro a março 

(886 m3/s), e os menores entre junho a outubro (300 m3/s) (DNAEE, 2008). 
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3.3 RIO PARAÍBA DO SUL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

O Rio Paraíba do Sul percorre 500 km em território fluminense, banhando 37 

municípios (curso médio inferior e superior), sujeito a uma série de impactos 

ambientais. O trecho fluminense é apresenta um grande número de usinas, dentre 

as quais destacam-se as siderúrgicas, químicas e alimentícias, sendo a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) a maior delas. Dessa forma, este trecho do rio está 

sujeito a acidentes, não só pela expressiva concentração de indústrias de grande 

potencial poluidor, como também pelo aporte de rios afluentes que drenam outros 

estados. Além disso, esse trecho ainda possui muitas barragens para geração de 

energia hidroenergético, da companhia de Furnas Centrais Elétricas, e uma densa 

malha rodo-ferroviária, com intenso movimento de cargas perigosas que trafegam 

pelas rodovias próximas. (FEEMA, 2006) 

A baixada dos Goitacazes (Norte Fluminense), curso inferior do rio Paraíba do 

Sul, é uma planície aluvial arenosa (IBGE, 1977), coberta por uma rede de canais 

naturais, lagoas e brejos, os quais são alimentados, em grande parte, pelo 

trasbordamento do rio Paraíba do Sul (COSTA E NEVES, 1993). De Campos até a 

foz, o rio Paraíba do Sul percorre 42 Km, com uma área de planície de 900 km2. 

Nesta região a agroindústria açucareira é uma atividade de grande importância, 

existindo hoje no Estado do Rio de Janeiro 10 usinas em funcionamento (Azevedo, 

2002).  

A monocultura canavieira adota técnicas agrícolas pouco desenvolvidas e 

utiliza grandes quantidades de fertilizantes e defensivos. As usinas de açúcar e de 

álcool despejam seus efluentes industriais, o vinhoto e as águas de lavagem de 

cana-de-açúcar nos canais, nas lagoas e no próprio rio Paraíba do Sul (GRIFFITH E 

REZENDE, 1980). Por ser muito rico em matéria orgânica, o vinhoto produzido por 

uma destilaria de 100.000 litros de álcool, produção diária de uma destilaria de 

pequeno porte, gera uma demanda bioquímica de oxigênio equivalente ao aporte de 

esgoto de uma metrópole com 1 a 1,5 milhões de habitantes (JACKMAN, 1977). 

Outro produto das usinas de álcool são as chamadas “águas de lavagem” que 

resultam da lavagem da cana-de-açúcar antes do processo de moagem. Para tal, 

são empregados aproximadamente 10 m3 de água por tonelada de cana-de-açúcar 

moída. Esta água é constituída por materiais grosseiros (pedaços de cana, palha, 

capim) e materiais finos (bagacelho e açúcar). Como é difícil a remoção dos 
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materiais finos através do processo de decantação ou fermentação, estes são 

empregados na irrigação ou tratados como efluentes (PINTO, 1981).  

Apenas a Usina de Barcelos, que é considerada a sexta no ranking de usinas 

do Estado do Rio de Janeiro, produziu o equivalente a 28.000 toneladas de açúcar e 

8 mil m3 de álcool na safra de 2000/2001. (AZEVEDO, 2002) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 ESTRATÉGIAS E CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM 
 

O estudo abordou três campanhas de amostragem. A primeira foi realizada a 

fim de se obter uma caracterização geral da área de estudo quanto às fontes, os 

gradientes físico-químicos e a qualidade da zona de mistura estuarina, na 

desembocadura do estuário (Figura 5). A segunda e a terceira campanha 

focalizaram a atividade bacteriana e o impacto ocasionado ao ambiente devido à 

dispersão inicial dos efluentes lançados nas imediações da Usina de Barcelos 

(Figura 6). 

Este trabalho está inserido no projeto POLCAMAR - Acordo Bilateral de 

Ciência e Tecnologia Brasil-Alemanha MCT/CNPq-BMBF, Área Ciências do Mar, 

Proc. No. CNPq 590002/2005-8, para o qual outro protocolo de identificação das 

amostras foi elaborado. Entretanto, para o melhor entendimento do trabalho 

realizado nesta dissertação, as estações de coleta foram renomeadas. Em anexo se 

encontra uma tabela com a nomeação original das estações de coleta, para futuro 

uso dos participantes do projeto POLCAMAR, incluindo as renomeadas para este 

estudo. 

 
Campanha I 

A primeira campanha foi realizada nos dias 11 e 12 de Julho de 2006, 

período de estiagem e início da safra da cana de açúcar. Nesta coleta, os 

parâmetros físico-químicos da água (temperatura, pH, condutividade e oxigênio 

dissolvido) foram determinados in situ. Amostras sedimentares foram coletadas para 

análises de granulometria, potássio, teor de matéria orgânica, carbono orgânico, 

nitrogênio total, fósforo inorgânico e orgânico, e biopolímeros. Na tabela 3, estão 

listadas a localização geográfica de cada estação e uma breve descrição do ponto 

de coleta. As duas primeiras estações (EI2 e EI3), amostradas sob domínio fluvial, 

localizam-se nas proximidades do lançamento do efluente da usina de Barcelos e as 
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quatro demais estações (EIA, EIB, EIC e EID), na foz do rio. Amostras de sedimento 

foram coletadas em todas as estações. 

 

Tabela 3. Posicionamento das estações de coleta da primeira campanha 

Estação Data Latitude (S) Longitude (W) Observações 

EI 2 12/07/06 21o 43`34,92`` 41o11`1,56`` 10 metros do lançamento do 

efluente 

EI 3 12/07/06 21o43`34,74`` 41o11`1,20`` 22 metros do lançamento do 

efluente 

EI A 11/07/06 21o35`45,16`` 41o3`2,42`` Desembodacura do canal 

secundário 

EI B 11/07/06 21o36`31,59`` 41o2`45,90`` Canal secundário com 

influência de manguezal 

EI C 11/07/06 21o36`43,27`` 41o0`55,93`` Desembocadura do canal 

primário 

EI D 11/07/06 21o37`14,22`` 41o1`3,66`` 
Área protegida com grande 

tráfego de embarcações no 

canal primário 
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Figura 5: Mapa mostrando as estações de coleta da primeira campanha, rio Paraíba 
do Sul, Campos, RJ.    
 

Campanha II e III  

 
Nas campanhas II e III, amostras de água e sedimento foram coletadas em 

cinco estações, localizadas nas imediações do lançamento do efluente da usina, da 
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Companhia Açucareira Barcelos. A primeira estação de ambas as coletas (EII1 e 

EIII1) situa-se a montante do ponto de lançamento do efluente e os demais a 

jusante, com o intuito de caracterizar a zona de mistura fluvial deste efluente (Figura 

8), sendo a segunda estação (EII2 e EIII2) a amostras mais próxima do ponto de 

lançamento e a quinta estação (EII5 e EIII5), a mais distal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Mapa do Baixo Rio Paraíba do Sul com a localização dos pontos de 

coleta da segunda campanha (EII1 a EII5) e da terceira (EIII1 a EIII 5). Seta 
indicando a saída do efluente da Usina Barcelos.  

 

A campanha II foi realizada em Outubro de 2006, no final da safra, que 

corresponde ao período de vazão crescente, apresentando no momento da coleta 

uma vazão muito elevada (Figura 7 e 8, EII1 a EII5) e a terceira campanha foi 

realizada em Julho de 2007, no início de safra, correspondente ao período de 

estiagem e menor vazão (Figura 7 e 9, EIII1 a EIII5).  
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Figura 7: descargas médias dos meses de 2006 e 2007 do rio Paraíba do Sul da 
Estação Fluviométrica de Campos, localizada cerca de 30 km da foz. As descargas 
relativas a novembro de 2006 e fevereiro de 2007 não foram disponibilizadas. Dados 
fornecidos pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE, 
2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Fotos da coleta realizada na campanha de maior vazão, Outubro de 2006. 
Em A- Vista lateral do lançamento efluente da Usina de Barcelos, B- Vista superior 
do lançamento efluente, C-vista a jusante do lançamento efluente (100m) e D- vista 
a jusante do  lançamento efluente (150 m). Seta indicando a pluma de diluição do 
efluente. 
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Figura 9: Fotos da coleta realizada na campanha de menor vazão, Julho de 2007. 
Em A- Vista lateral do lançamento efluente da Usina de Barcelos, B e C- Vista a 
jusante do lançamento do efluente (15m) e D- vista a jusante do lançamento 
efluente (150 m) 

 

Na tabela 4 estão listadas a localização geográfica de cada estação e 

suas respectivas distâncias do ponto de lançamento do efluente. Os mesmo 

parâmetros determinados na Campanha I também foram determinados nas 

Campanhas II e III. Além disso, parâmetros microbiológicos (biomassa bacteriana, 

atividade do sistema transportador de elétrons, atividade das enzimas esterases e 

atividade respiratória) também foram determinados em todas as amostras de água e 

sedimento das Campanhas II e III. 
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Tabela 4. Posicionamento das estações de coleta das Campanhas II e III. 

Estação Data Latitude 
(S) 

Longitude 
(W) 

Distância do efluente 

EII 1 10/10/06 21°43'35.51" 41°11'2.65" 27 metros a montante 

EII 2 10/10/06 21°43'35.06" 41°11'1.39" 7 metros a jusante 

EII 3 10/10/06 21°43'35.05" 41°11'1.09" 18 metros a jusante 

EII 4 10/10/06 21°43'33.87" 41°10'59.50" 78 metros a jusante 

EII 5 10/10/06 21°43'33.47" 41°10'58.24" 163 metros a jusante 

EIII 1 26/07/07 21°43'35.74" 41°11'3.33" 50 metros a montante 

EIII 2 26/07/07 21°43'34.88" 41°11'1.56" 15 metros a jusante 

EIII 3 26/07/07 21°43'34.09" 41°10'59.96" 60 metros a jusante 

EIII 4 26/07/07 21°43'33.53" 41°10'58.41" 105 metros a jusante 

EIII 5 26/07/07 21°43'32.99" 41°10'56.66" 161 metros a jusante 
 

4.2 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS  

 
As amostras de sedimento coletadas durante a Campanha I foram congeladas 

para posterior análise, enquanto que nas Campanhas II e III as amostras foram 

transportadas para o laboratório em caixas térmicas na presença de gelo, sendo 

parte imediatamente utilizada para a análise dos parâmetros microbiológicos (como 

as atividades das enzimas e a atividade respiratória bacteriana) e para 

determinação da biomassa bacteriana (fixação em formol). Outra parte foi 

congelada para posteriores análises, tanto alíquotas do sedimento e quanto das 

amostras de água. A posição das estações foi determinada através de GPS EAGLE 

- AccuNav Sport. 

Parte dos sedimentos foi fracionada em dois tamanhos sendo: 1) Grossa - 

entre 2mm e 63µm e 2) Fina - menores que 63µm para as análises de fosfato 

orgânico e inorgânico, carbono e nitrogênio orgânico total e potássio. O 

fracionamento foi realizado com sedimento úmido; após o fracionamento, o 

sedimento foi seco à temperatura de 55ºC e macerado. 
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4.3 BIOENSAIOS 

 

4.3.1 Obtenção do consórcio microbiano do sedimento 

 

Todos os bioensaios foram realizados com a microbiota presente no 

sedimento do ponto mais próximo ao lançamento do efluente da Usina de Barcelos. 

Para o isolamento desta microbiota, 15g do sedimento fresco foi colocado em 150 

ml de água torneiral estéril e deixado por cinco dias de incubação em estufa com 

temperatura média de 30ºC. Após este tempo uma alíquota da solução foi 

repassada para um meio de cultura estéril contendo 50% de vinhoto e 50% de água, 

sendo mantida na estufa por mais cinco dias a mesma temperatura, a fim de se 

aumentar à biomassa e desta forma possibilitar o início do bioensaio.  

 

4.3.2 Montagem do bioensaio 

 

Os bioensaios foram realizados em duas concentrações de vinhoto diferentes 

(40% e 50%) em erlenmayers de 250ml tampados com rolhas de algodão, contendo 

100 ml de meio de cultura e 10 ml de inóculo (meio que havia sido mantido na 

estufa a fim de se aumentar à biomassa). Os erlenmayers permaneceram todo o 

período de incubação em mesas agitadoras com 70 rpm e a temperaturas 

ambientes dos laboratórios de Microbiologia Marinha e Biogeoquímica Marinha, que 

permaneceram em torno dos 27ºC durante o período do experimento.  

Foram realizados três bioensaios com vinhotos coletados por um funcionário 

da Usina de Santa Cruz do Norte Fluminense. Os dois primeiros bioensaios (I e II) 

foram realizados simultaneamente com o vinhoto coletado no mês de Julho 

referente à safra de 2006. O bioensaio I foi realizado com 40% de vinhoto e o II com 

50% de vinhoto. O bioensaio III foi realizado com o vinhoto coletado no mês de 

Julho referente à safra de 2007 e foi realizado com a concentração de 50%. 

Todos os bioensaios tiveram duração máxima de 30 dias e foram realizados 

com elermayers em triplicata, exceto para a retirada das alíquotas logo após a 

inoculação (0 dias de incubação, T0), e independentes para cada dia de análise 

(Figura 10). 
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Figura 10: Desenho esquemático dos bioensaios I e II. 

 

Nos dois primeiros bioensaios (I e II) foram retiradas alíquotas em 0, 7, 15 e 

30 dias de incubação (T0, T7, T15 e T30 respectivamente) para a determinação do 

número de células das bactérias e leveduras e para análises de biopolímeros 

(carboidratos, lipídios e proteínas), fosfato inorgânico e potássio.  

O terceiro bioensaio foi realizado com um desenho amostral diferente. Neste 

bioensaio foram retiradas alíquotas em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 e 30 dias de 

incubação e além das análises realizadas nos bioensaios I e II, foram adicionadas 

análises da Atividade das enzimas esterases bacterianas (EST) e da Atividade do 

sistema transportador de elétrons bacteriano (ASTE) como pode ser observado na 

figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Desenho esquemático do bioensaio III 
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4.4 PARÂMETROS BIOGEOQUÍMICOS 
 

4.4.1 Caracterização Geral dos Sedimentos: matéria orgânica e granulometria 

 
O teor de matéria orgânica foi determinado pela diferença de peso entre uma 

amostra de sedimento e a mesma quantidade deixada na estufa à 450ºC por 12 

horas. 

Para as análises de granulometria foram utilizados em torno de 4g de 

sedimento tratados com peróxido de hidrogênio a fim de se eliminar a matéria 

orgânica. A adição desta substância se deu diariamente, até o término da reação ou 

no máximo durante duas semanas.  Após este procedimento o sedimento foi lavado 

sucessivas vezes com água destilada separando-se a solução por centrifugação 

(3000 rpm por 5 minutos) e então agitado durante 12 horas com o dispersante 

Hexametafosfato de sódio 4,5 M. O equipamento utilizado para determinar a 

granulometria do sedimento foi o analisador de partículas a laser (CILAS modelo 

1064), que atua pelo método de difratometria a laser. 

 Este método baseia-se no princípio de que o ângulo de difração é 

inversamente proporcional á dimensão da partícula. A classificação granulométrica 

utilizada foi a de FOLK E WARD (1957). 

4.4.2 Determinação dos biopolímeros (carboidratos, lipídeos e proteínas) 

 
As análises de biopolímeros foram realizadas em triplicata em amostras de 

água e sedimento úmido total. Todas as análises foram realizadas por método 

espectrofotométrico. 

Os carboidratos foram quantificados segundo GERCHACOV & HACHTER 

(1972), que usando o mesmo princípio de DUBOIS e colaboradores (1956), 

modificaram o método para análises em sedimento; utilizando-se o padrão de 

glicose. Os lipídios foram extraídos com clorofórmio e metanol e analisados segundo 

MARSH e WENSTEIN (1966); o padrão foi tripalmitina. As proteínas foram 

determinadas segundo método proposto por HARTREE (1972) e modificado por 

RICE (1982), para compensar a interferência do fenol; o padrão foi albumina bovina, 

fração V (Sigma). 
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As concentrações de proteína, carboidrato e lipídeo foram convertidas em 

equivalentes de carbono usando os fatores de conversão: 0,49, 0,40 e 0,75 mg de 

C/g respectivamente. (FABIANO e DANOVARO, 1994). A soma destes biopolímeros 

foi referida como carbono biopolimérico (FICHEZ, 1991).   

4.4.3 Determinação de fósforo  

 

As análises relativas ao fósforo foram realizadas em duplicata, seguindo o 

método de combustão proposto por ASPILA e colaboradores.(1976). O fósforo total 

foi determinado em alíquotas de 200 mg de sedimento por oxidação a seco a 550 ºC 

por 12 horas, seguido de extração em ácido clorídrico 1M por 16 horas, sob agitação 

constante. Em outra alíquota da mesma amostra, o fósforo inorgânico foi extraído 

pelo tratamento apenas com o ácido clorídrico. O teor de fósforo no extrato final foi 

medido pelo método espectrofotométrico do azul de molibdênio (GRASSHOFF et 

al., 1983). A quantificação foi feita através de curva de calibração (r >0,999), 

construída com solução-padrão de diidrogeno fosfato de potássio. O fósforo 

orgânico foi determinado por diferença de concentração entre fósforo total e fósforo 

inorgânico. 

As concentrações de fosfato (fósforo inorgânico dissolvido) foram 

determinadas em duplicata pelo mesmo método espectrofotométrico do azul de 

molibdênio (GRASSHOFF et al., 1983). 

4.4.4 Determinação do potássio 

 
As amostras de água foram filtradas em membrana de 0,22um e analisadas 

no espectrômetro de absorção atômica, modelo Spectra A 300 do fabricante Perkin 

Elmer. 

As amostras de sedimento passaram antes por uma extração com HCL 0,5M, 

deixando agitar por uma noite e após este procedimento, foram centrifugadas e 

também filtradas em membrana de 0,22um, para serem analisadas no 

espectrômetro de absorção atômica. 
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4.4.5 Determinação de carbono orgânico e nitrogênio total  

 

As concentrações de carbono orgânico e nitrogênio total nas amostras 

sedimentares foram determinadas pelo método de combustão a seco (analisador 

elementar da CE instruments, modelo EA1110). Este aparelho apresenta limite de 

detecção para o nitrogênio total de 0,01% e para o carbono orgânico total de 0,06%. 

As medidas foram feitas usando cerca de 5 - 10 mg de sedimento seco, 

previamente descarbonatados.  

A remoção de carbonatos das amostras foi realizada com ácido clorídrico 1M, 

controlando o pH (em torno de 2,0) para evitar perdas da fração mais lábil da 

matéria orgânica (FROELICH, 1980). O ácido foi adicionado até o pH estabilizar, 

caracterizando o fim da reação. O excesso de ácido foi removido por lavagens 

sucessivas com água destilada, separando-se a solução por centrifugação (3000 

rpm por 5 minutos). Em seguida, as amostras foram novamente secas, trituradas e 

pesadas, antes de serem encaminhas para o analisador elementar. 

4.5 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

4.5.1 Atividade das Enzimas Esterases Bacterianas (EST) 

 

A quantificação da atividade das enzimas esterases (EST) foi realizada em 

triplicata por método espectrofotométrico, de acordo com Stubberfield and Shaw 

(1990). Este método é baseado na estimativa da hidrólise da solução de diacetato 

de fluoresceína por enzimas esterases (lipases, esterases e proteases). O produto 

desta reação é fluoresceína, um composto fluorescente, produzido em amostras 

de diversos tipos, dentre eles sedimento e água, que pode ser quantificado 

através de espectrofotometria.   

Para a quantificação de atividade enzimática, as alíquotas das amostras 

foram incubadas com diacetato de fluoresceína em temperatura ambiente por 75 

minutos, interrompendo-se a reação em gelo fundente. Uma alíquota da solução é 

retirada, colocada em tubo de ensaio e centrifugada a 3200 rotações/min durante 

5 minutos. A última etapa é a medição da densidade ótica do sobrenadante 

límpido à 490 nm. A relação entre a concentração de fluoresceína e a densidade 

ótica é linear, fornecendo então uma curva de calibração e os resultados são 

expressos em µg de fluoresceína por ml de volume e por hora. 
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4.5.2 Atividade do Sistema Transportador de Elétrons Bacteriano (ETSA) 

 

A determinação da ETSA foi de acordo com TREVORS (1984) e HOURI- 

DAVIGNON e RELEXANS (1989). O método é baseado na mudança de coloração 

do INT, que é o 2-[(p-iodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-fenil tetrazolium], quando utilizado 

como aceptor artificial de elétrons. O produto da reação é o INTF (cloreto de 

iodonitrotetrazolium formazan). 

A determinação foi realizada em triplicata nas amostras de água e sedimento, 

através da incubação com a solução do INT 8 mM (a solução estoque de INT foi 

preparada com água deionizada e guardada em frasco âmbar na geladeira). Para 

o controle, todos os reagentes, exceto o INT, foram adicionados. 

Esta mistura foi homogeneizada e incubada à temperatura ambiente, 

protegida da luz, após o tempo de reação, a extração foi realizada adicionando 

metanol P.A., homogeneizando vigorosamente, deixando extrair por 10 minutos e 

em seguida homogeneizando novamente. Para a leitura, a parte líquida de cada 

frasco foi centrifugada em tubos de ensaio por 5 min a 3200 rotações/minutos. O 

material foi lido no escuro (pois o material é fotolábil), em espectrofotômetro em 

um comprimento de onda de 475nm. 

4.5.3 Determinação do número de células bacterianas e número de células de 

levedura  

 

Para a determinação do número de células de bactérias e leveduras, uma 

alíquota de 1ml das amostras de água e 1g das amostras de sedimento foram 

fixadas em formol 2% e estocadas em geladeira para contagem no microscópio 

de epifluorescência. 

Para a produção das lâminas, alíquotas de 0,5 ml das amostras estocadas na 

geladeira foram retirada e sofreram diferentes diluições de acordo com a 

concentração de células de cada amostra. As diluições foram realizadas com 

água deionizada estéril e em seguida foram adicionados 75µl da solução de 

laranja de acridina, sendo a mistura filtrada em membrana Nuclepore de 

policarbonato preta, 0,22µm de porosidade e diâmetro de 25mm. Amostras que 

possuíam altas concentrações de células sofreram maiores diluições a fim de ser 

possibilitada a leitura. As amostras de sedimento ainda sofreram um tratamento 
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de ultrassom por 5 minutos a fim de desagregar as células das partículas da 

amostra. 

As células foram contadas em 10 campos, em triplicata, através do microscópio 

Axioskop, modelo 50 da Zeiss e com aumento de 1000 vezes. O número de bactérias 

foi calculado segundo KEPNER e colaboradores (1994).  

 

Número de células (cm3 ) = X A d a-1 n-1v-1  

Onde: 

X = Número de células contadas (soma de todos os campos contados) 

A = Área do filtro de policarbonato (π r 2) 

d = Diluição 

a = área de campo do microscópio 

n = número de campos contados (havendo réplicas será calculada a média 

aritmética dos campos contados). 

V = volume da amostra filtrada 

 

4.5.4 Atividade Respiratória Bacteriana 

 

A análise da atividade respiratória bacteriana foi realizada em triplicata 

através de meios de cultura seletivos, após a inoculação foram incubados por 72 

horas em temperatura média de 30ºC.  

Para verificar a produção de N2 foi utilizado meio de cultura contendo 0,687 

g/L de NaNO2; 2 g/L de bactopeptona; em água deionizada. Utilizou-se 5mL de 

meio por tubo de ensaio rosqueado, com tubo de Durhan.  

Para detectar o processo de fermentação foi utilizado meio de cultura 

contendo 2 g/L de bactopeptona; 15 g/L de Agar; em água deionizada; e 0,5 mL 

de azul de metileno (solução saturada 1 g/25 ml água). Foi colocado 5 mL e meio 

por tubo de ensaio rosqueado. 

Para verificar sulfato-redução, foi utilizado meio de cultura contendo 4 g/L de 

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

g/L de fosfato dipotássico; 0,2 g/L de sulfato ferroso amoniacal; 10 g/L de cloreto de 
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sódio; 0,001 g/L de resarzurina sódica; 0,4906 g/L de cisteína para 1 L água 

deionizada. 

A leitura dos tubos é feita de maneira visual e o resultado positivo indica que 

todas as triplicatas reagiram positivamente; o resultado variável indica que os tubos 

reagiram positivamente e negativamente e o resultado negativo indica que todos os 

tubos reagiram negativamente após a inoculação. Esse conjunto de metodologias foi 

baseado em ALEF e NANNIPIERI (1995) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tubos mostrando os meios de cultura utilizados no ensaio de 
atividade respiratória. No quadro 1, tubos ainda não inoculados. Na figura 2 tubos no 
momento da leitura, tendo sido realizada a inoculação 72  horas antes e incubados 
a 30ºC. SR = Sulfato redução; D = Desnitrificação; A = Aerobiose e F = 
Fermentação. (-) Tubo reagiu negativamente e (+) Tubo reagiu positivamente. 
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Compartimento Parâmetro Método Referência

Água pH sonda pHmetro CG 837, 
Schott Geräte

OD e T sonda Oxímetro CG 867,
 Schott Geräte

fosfato colorimetria Grasshoff et al., 1983.
Água, sedimento 

e bioensaios carboidratos totais colorimetria Gerchacov e Hachter, 1972.
Dubois et al ., 1956.

lipídios totais colorimetria Marsh e Wenstein, 1966. 
proteínas totais colorimetria Hartree, 1972.

Rice, 1982.
potássio absorção atômica Spectra A 300, Perkin Elmer
EST colirometria Stubberfield e Shaw, 1990.
ETSA colirometria Trevors, 1984. 

Houri- Davignon e Relexans, 1989.
n◦ de células contagem no microscópio Kepner et al ., 1994. 
bactérias e leveduras
ARB* análise visual Alef e Nannipieri, 1995.

Sedimento
matéria orgânica combustão Muller, 1967.
granulometria difratometria à laser Analisador de partículas à laser,

CILAS 1064
fósforo inorgânico e combustão e colirometria Aspila et al ., 1976. 
orgânico Grasshoff et al ., 1983.
carbono orgânico e combustão a seco analisador elementar EA1110,
nitrogênio total CE instruments

Na tabela 5 estão dispostos todos os parâmetros analisados nesta dissertação. 

 

Tabela 5: Resumo de todos os parâmetros realizados.OD: oxigênio dissolvido; T: 
temperatura;EST: atividade das enzimas esterases; ETSA: atividade do sistema 
transportador de elétrons e ARB*:atividade respiratória bacteriana, não sendo 
realizada nos bioensaios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A partir dos resultados obtidos foram realizadas análises estatísticas através 

do programa STATISTICA 5.1 (Copyright © 1984-97, StatSoft, Inc.). A normalidade 

dos parâmetros foi testada através do teste Shapiro-Wilk (p<0,005), apresentando 

distribuição não normal para todos os parâmetros analisados nesta dissertação. 

Desta forma o tratamento estatístico adotado foi não paramétrico. Foi utilizada a 

Correlação de Sperman, que opera com ranking das medidas para cada variável 

(Zar, 1999). 

A análise integrada dos parâmetros determinados foram executadas com a 

matriz transformada pelo método “ranging” (x - xmin / xmáx - xmin) que, segundo 
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MILLIGAN e COOPER (1988) é superior a transformação “z-score” (x-médiax/desvio 

padrãox). A análise de cluster foi realizada mediante método de agrupamento Ward, 

com distância euclidiana entre as estações. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 CAMPANHA I 

 

A campanha I foi realizada para se estabelecer os gradientes máximos de 

concentração de vinhoto na fonte de seu lançamento, próximo a Usina de Barcelos, 

e o ponto de maior diluição referente à foz do rio Paraíba do Sul. Na tabela 6 são 

apresentados os dados de composição físico-química da água. Percebe-se que as 

estações localizadas próximo à saída do efluente (EI2 e EI3) apresentaram elevadas 

temperaturas devido ao processamento industrial, juntamente com uma maior 

acidez, e as menores concentrações de oxigênio dissolvido. 

 

Tabela 6: Dados de físico-química da água obtidos no momento da coleta 

 

 

 

 

 

 

No sedimento, a análise da granulometria identificou oito classes de 

tamanhos: argila (<2µm), silte fino (2-6,5µm), silte médio (6,5-20µm), silte grosso 

(20-63µm), areia muito fina (63-100µm), areia fina (110-200µm), areia média (200-

600µm) e areia grossa (600-2000µm). Nas figuras 13 e 14 a distribuição 

granulométrica foi reagrupada em quatro classes para facilitar a análise 

comparativa, sendo elas: areia grossa (2000-200µm), areia fina (200-63µm), silte 

(63-2µm) e argila (<2µm).  

Estações pH T (Cº) OD (mg/L)
EI 2 6,8 32,4 6,2
EI 3 6,8 30,7 6,4
EI A 7,2 24,0 8,2
EI B 7,4 24,0 7,9
EI C 8,0 23,3 8,4
EI D 8,2 23,3 8,4
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areia grossa (2000-200um) areia fina (200-63um) silte (63-2um) argila (<2um)

A análise granulométrica demonstrou que as estações do rio apresentaram 

mais que 50% de areia, enquanto que as estações da foz obtiveram os maiores 

teores de fino. 

Os teores de matéria orgânica foram analisados somente na fração total do 

sedimento e se mantiveram na faixa de 3,5% na estação EI2 a 6,8 % na estação EI 

B, estação que sofre influência de um manguezal. O segundo maior valor ocorreu na 

segunda estação mais próxima ao lançamento do efluente, EI 3 (5,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribuição granulométrica das estações próximas a saída do 
efluente da campanha I  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distribuição granulométrica das estações da foz do rio Paraíba do 
Sul, campanha I  

 

As maiores concentrações de carbono orgânico foram encontradas nas 

estações mais próximas ao lançamento do efluente em todas as frações do 

sedimento, como pode ser observado na figura 15. Houve uma exceção apenas 

com relação à fração total na estação referente à foz, EI D. 

De uma forma geral as razões C:N se mostraram maiores nas fração grossa 

das estações próximas ao lançamento do efluente, tendo suas duas maiores 
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concentrações nas estações EI 2 (107,8) e EI 3 (42,9). As estações referentes à foz 

apresentaram razões baixas de C:N, permanecendo na faixa de 11 a 13 para a 

fração total; 10 a 11 para a fração fina e do não detectado a 26 na fração grossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Concentração de carbono orgânico e razão C:N do sedimento da 
campanha I. 

 

As maiores concentrações de fósforo orgânico e inorgânico em todas as 

frações do sedimento analisado foram encontrados nas estações próximas ao 

lançamento do efluente.  

Na fração total, a estação EI 2 obteve 1,02mg/g e 0,17mg/g e a estação EI 3 

3,93mg/g e 2,91mg/g para fósforo inorgânico e orgânico respectivamente. As 

concentrações relativas à foz variaram de 0,14 a 0,28 mg/g para fosfato orgânico e 

0,04 a 0,10 mg/g para fósforo inorgânico (Figura 16). 

A fração fina do sedimento concentrou os maiores valores de fósforo orgânico 

e inorgânico, havendo apenas uma exceção em relação à estação EI 3. Nesta 

estação a maior concentração de fósforo inorgânico ocorreu na fração grossa do 

sedimento. Na fração fina a concentração de fósforo orgânico (3,26 mg/g) foi 

superior a de fósforo inorgânico (1,38 mg/g), significando 70% do fósforo total.  
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Figura 16: Concentração de fósforo orgânico e inorgânico no sedimento total 

e nas frações grossa e fina do sedimento. 
 

As maiores concentrações de potássio foram referentes à fração fina do 

sedimento, sendo relativos, como a maior parte dos parâmetros analisados, às 

estações próximas ao lançamento do efluente EI 2 (2,57mg/g) e EI 3 (2 mg/g). As 

estações localizadas na foz não apresentaram grandes variações permanecendo 

entre a faixa de 0,32 e 0,79mg/g de potássio (Figura 17). 

Com relação à fração total e grossa do sedimento, observa-se que as 

estações próximas ao lançamento do efluente continuaram a apresentar altas 

concentrações de potássio. Na fração total, o maior valor encontrado ocorreu na 

estação EI 3 (0,69mg/g ), enquanto que na fração grossa do sedimento os maiores 

valores foram nas estações EI 2 (0,17mg/g) e EI D (0,36mg/g). Nas demais 

amostras relativas à fração grossa não houve grande variação, permanecendo na 

faixa de (0,01 a 0,03 mg/g). 
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Figura 17: Concentrações de potássio nas frações total, fina e grossa do sedimento 
da campanha I 

 

Dentre os biopolímeros analisados, os carboidratos foram encontrados em 

maiores concentrações, estando principalmente nas estações com maiores teores 

de finos EI A e EI D e registrando valores de 9,37 mg/g e 9,07 mg/g respectivamente 

(Figura 18). 

As maiores concentrações de lipídeos e proteínas foram encontrada nas 

estações próximas ao lançamento do efluente, sendo o lipídio também encontrado 

em altas concentrações na estação EID, que apresenta grande influência 

antropogênioca. Pode-se observar na figura tal, que os menores resultados relativos 

a todos os biopolímeros ocorreram na estação da foz EI C. Estação localizada no 

canal principal, que possui como característica um alto teor de grossos decorrente 

de seu hidrodinamismo.  
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Figura 18: Concentração de carboidratos (CHO); proteínas (PTN) e lipídeos 
(LIP) no sedimento. 

 

A concentração de carbono biopolimérico seguiu a mesma tendência 

observada para a distribuição de carboidrato, alcançando 7,56 mg C/g na estação 

EID. 

 

5.2 CAMPANHA II E III 

 

5.2.1 Água 

 

5.2.1.1 Parâmetros biogeoquímicos 

 

Na tabela 7 estão disponibilizados os dados de físico-química da água 

determinados no momento da coleta. Pode-se perceber certa homogeneidade com 

relação aos dados obtidos na campanha realizada no final da safra (II), a não ser 

pelo resultado de pH da estação EII 3, que apresentou um valor discrepante quando 

comparado a estação EII 1 (controle). 

Na campanha de início da safra de 2007 (III) a estação 2 apresentou 

diferenças nítidas com relação a todos os parâmetros analisados, sendo 

caracterizada por possuir o menor pH e a menor concentração de OD, juntamente 

com a maior temperatura. 

FONTE FOZ 

0

3

6

9

EI 2 EI 3 EI A EI B EI C EI D

(m
g

/g
)

0

10

20

30

40

50

(µ
g

/g
)

CHO (mg/g) PTN (mg/g) BPC (mg C/g) LIP (µg/g)



   - 58 - 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5

Estações

m
g

/L

Campanha II Campanha III

Estações Distância da fonte pH T (Cº) OD (mg/L)
EII 1 27m montante 7,0 25,0 7,1
EII 2 7m jusante 8,2 24,4 6,2
EII 3 18m jusante 10,8 24,8 6,7
EII 4 78m jusante 9,6 24,9 7,0
EII 5 163m jusante 8,3 25,1 6,4
EIII 1 50m montante 6,8 22,5 7,3
EIII 2 15m jusante 5,9 29,0 3,0
EIII 3 60m jusante 6,6 28,0 6,5
EIII 4 105m jusante 6,8 24,6 7,2
EIII 5 161m jusante 6,8 24,2 7,5

Comparando os dados físico-químicos das duas campanhas observa-se que 

o pH da terceira campanha foi menor em todas as estações de coleta, não havendo 

grandes variações para o restante dos parâmetros analisados. 

 

Tabela 7: Dados de físico-química da água e localização das estações em 
relação a saída do lançamento do efluente, em destaque a estação EIII 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As concentrações de fósforo inorgânico na água foram bem semelhantes nas 

duas campanhas realizadas (Figura19), apresentando as maiores concentrações 

nas estações referentes à saída do efluente (EII 2 - 0,40 mg/L e EIII 2 - 0,44 mg/L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Concentração de fósforo inorgânico dissolvido em amostras de sedimento 
das campanhas II e III. 

 

Apesar das concentrações de potássio terem sido semelhante nas estações 

antes do lançamento do efluente (controle) (EII1 3,03mg/L, EIII 1 3,20mg/L), as 

maiores concentrações foram encontradas durante a campanha III (Figura 20). Esta 
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campanha apresentou seu maior valor na estação mais próxima ao lançamento do 

efluente (EIII 2 – 4,17mg/L) enquanto a Campanha II apresentou seu maior valor na 

estação controle. Os menores valores das duas campanhas ocorreram na estação 

mais distante do lançamento do efluente (E 5), apresentando 0,81mg/L na 

Campanha II e 2,73mg/L na Campanha III. 

A única correlação significativa do potássio na água, foi com os valores de pH 

(r = -0,68 ; p<0,05), simbolizando que quanto mais ácido a água do rio, maior a 

concentração do potássio era encontrada, caracterizando a presença do vinhoto no 

efluente lançado pela usina. 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 20: Concentrações de potássio na água referentes às Campanhas II e 
III. 

 

A distribuição dos biopolímeros apresentou tendência semelhante nas duas 

campanhas, exceto para o lipídeo na campanha III. Em geral as concentrações mais 

elevadas foram relativas à estação 2 (Figura 21). 

 Com relação às proteínas, observou-se que a Campanha III 

apresentou maiores valores quando comparada a Campanha II. Nesta campanha o 

maior valor encontrado foi de 11,84mg/L e na Campanha III foi de 19,52mg/L. Nas 

duas campanhas os menores valores se aproximaram de 0 e foram encontrados 

nas estações controle e mais distante do lançamento do efluente.  

As maiores concentrações de carboidratos ocorreram na campanha II, sendo 

encontrados valores de carboidratos altos mesmo na estação controle e na estação 

mais distante do lançamento do efluente. A estação EII 2 apresentou a maior 

concentração (547,4mg/L), enquanto as demais estações permaneceram na faixa 

de 325 a 491 mg/L. 
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A Campanha III, relativa à época de baixa vazão, obteve resultados 

diferentes, apresentando alta concentração de carboidrato somente na estação de 

lançamento do efluente. Nesta estação o valor encontrado de carboidrato foi de 

457,4 mg/L, enquanto nas estações EIII 1, EIII 4 e EIII 5 os carboidratos não foram 

detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Concentrações de carboidratos (CHO), proteínas (PTN), lipídeos 
(LIP) e carbono biopolimérico (BPC) referente à água das Campanhas II e III. 

 

As concentrações de lipídeos foram as mais baixas dentre os biopolímeros. A 

Campanha II mostrou a mesma tendência que ocorreu para as concentrações de 

proteínas, apresentando a maior concentração referente ao lançamento do efluente 

(EII 2 - 0,58 mg/L), e concentrações muito próximas a zero ou não detectadas nas 

demais estações. A campanha III por outro lado apresentou um comportamento 

bem diferenciado, obtendo seus maiores valores nas estações com menores 

influências do lançamento do efluente EIII 1 (0,57mg/L) e EIII 5 (0,60mg/L) e a 

menor concentração na estação EIII 3 (0,32mg/L), sugerindo uma diluição causada 

pelo efluente. 

O carbono biopolimérico obteve concentrações mais elevadas na campanha 

II. Entretanto as duas campanhas demonstraram tendência semelhante, possuindo 

suas maiores concentrações na estação referente ao efluente. 
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5.2.1.2 Parâmetros microbiológicos 

 

As duas campanhas realizadas apresentaram a mesma tendência para a 

distribuição do número de células na água, obtendo os maiores valores próximo ao 

lançamento do efluente (Figura 22). Nota-se que a biomassa das estações mais 

afastadas ao lançamento do efluente é semelhante às estações controle, 

apresentando correlação positiva com a concentração de proteínas (r = 0,94 

p<0,05). 

As maiores atividades do sistema transportador de elétrons nas Campanhas 

II (0,06 µl de O2.h
-1.ml-1) e III (0,18 µl de O2.h

-1.ml-1) foram referentes às estações 

próximas ao efluente, apresentando correlação negativa com o pH (r= -0,80, p<0,05) 

e positiva com a concentração de lipídio (r=0,67, p<0,05). Percebe-se que a 

Campanha III obteve maiores valores quando comparada à Campanha II. 

As demais estações das duas campanhas, não possuíram grandes variações. 

As atividades da campanha II permaneceram na faixa de não detectado a 0,01 µl de 

O2.h
-1.ml-1 com exceção da estação EII 5, na qual a atividade chegou a 0,05 µl de 

O2.h
-1.ml-1. As demais estações da campanha III permaneceram na faixa de 0,12 a 

0,13 µl de O2.h
-1.ml-1 (Figura 22). 

A atividade das enzimas esterases foi bem diferente nas estações das 

Campanhas II e III (Figura 22). A Campanha II apresentou sua maior atividade na 

estação 3 (0,03 µg Fluoresceína. ml-1), enquanto o seu menor resultado foi referente 

a estação controle (0,01 µg Fluoresceína. ml-1). Já a campanha III apresentou sua 

maior atividade de esterases na estação mais distante do lançamento do efluente 

(0,09 µg Fluoresceína. ml-1). 

A atividade respiratória bacteriana demonstrou presença de metabolismo 

aeróbio apenas nas estações com menores influências do lançamento do efluente 

(1 e 5) (Tabela 8). O metabolismo anaeróbio em contrapartida foi encontrado em 

todas as estações de coleta. A fermentação especificamente foi ausente para todas 

as estações da Campanha II, enquanto que na Campanha III apresentou resultado 

variável em três estações (2, 4 e 5) . A sulfato-redução e a desnitrificação estiveram 

presentes em todas as estações da Campanha II e da Campanha III. 
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Água
Campanha II

Estações
EII 1 V N P P
EII 2 N N P P
EII 3 N N V P
EII 4 N N P V
EII 5 V N P P

Campanha III

Estações
EIII 1 V N P P
EIII 2 N V V P
EIII 3 N N V V
EIII 4 N V V P
EIII 5 V V P P

Fermentação Sulfato-redução Desnitrificação

Desnitrificação

Aerobiose

Aerobiose Fermentação Sulfato-redução

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE), atividade 
das enzimas esterases (EST) e Biomassa bacteriana. 

 
Tabela 8: Atividade respiratória relativa à água das Campanhas II e III. 

N=todas as réplicas negativas ; P=todas as réplicas positivas e V= resultados 
positivos e negativos, sendo portanto variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Sedimento 

 

5.2.2.1 Parâmetros biogeoquímicos 

 

A análise granulométrica das campanhas II e III, da mesma forma que a 

campanha I, foi agrupada em quatro classes para facilitar a análise. Percebe-se que 
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houve uma tendência de acumulação de sedimentos mais de finos na campanha de 

maior vazão (II) e areia na campanha relativa à época de menor e início de safra (III) 

(Figura 23). 

Em geral as estações 3, 4 e 5 foram muito semelhantes entre as duas 

Campanhas, apresentando altas porcentagens de silte e argila na campanha II e 

concentrações elevadas de areia grossa e fina na Campanha III. Os maiores teores 

de grossos (areia grossa e fina) ocorreram nas estações controle. A estação 

próximo ao efluente, por outro lado foi bem diferenciada, na Campanha II 

apresentou valores intermediários entre a estação mais arenosa (1) e as demais 

estações que apresentaram altos teores de finos. Na campanha III esta estação se 

caracterizou como a mais fina, chegando a apresentar 74 % de finos (silte e argila). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Distribuição granulométrica das campanhas II e III  

 

Os teores de matéria orgânica foram muito superiores no sedimento da 

campanha II. Nesta coleta o maior valor encontrado foi de 54% de matéria orgânica 

na estação EII 3, que se localiza a 18 metros da saída do efluente enquanto o maior 

valor encontrado na campanha III foi de 6,4% de matéria orgânica na estação EIII 2 

(7 metros a jusante do efluente). Nas duas campanhas os menores valores 

encontrados foram referentes às estações controle e a estação mais distante do 

lançamento. 
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Os dados de carbono orgânico como ocorrido com os outros parâmetros 

foram superiores na campanha II em relação à campanha III. Os maiores valores 

foram encontrados nas estações mais próximas ao lançamento do efluente, sendo 

esta tendência bem observada na estação 3 da campanha II e nas estações 2 e 3 

da campanha III (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Porcentagem de carbono orgânico total (C) e razão C:N no 
sedimento total e nas frações fina e grossa das campanhas II e III. 

 

Com relação à razão C:N pôde-se perceber que os valores nas frações total e 

fina do sedimento foram semelhantes apresentando as maiores concentrações nas 

estações 2 e 3 (Figura 25). A campanha relacionada ao final da safra (II) apresentou 

os maiores valores de C:N encontrados neste trabalho, tendo alcançado o valor de 

96 na fração grossa da estação EII 2.  

Devido aos valores de nitrogênio terem sido inferiores ao limite de detecção 

do aparelho utilizado, os valores de C:N da campanha III relativos a fração grossa 

do sedimento não puderam ser identificados.  

As maiores concentrações de fósforo foram obtidas na campanha II com 
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valores de fósforo inorgânico foram superiores aos valores de fósforo orgânico 

(Figura 25). 

As estações controle apresentaram as menores concentrações deste 

elemento em todas as campanhas, sendo os maiores valores encontrados próximo 

ao despejo da usina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Concentração de fósforo orgânico e inorgânico nas frações total, 
fina e grossa das Campanhas II e III. 

 

No sedimento total, os maiores valores de fósforo orgânico e inorgânico 

respectivamente foram de 1,55mg/g e 1,46mg/g na estação EII 3 e 0,46mg/g e 0,98 

mg/g na estação EIII 2. 

As maiores concentrações de potássio também foram encontradas na 

campanha relativa ao final da safra (II) (Figura 26). Na fração total do sedimento, os 

maiores valores obtidos foram nas estações EII 3 (1,50mg/g), seguida da estação 

EII4 (1,26 mg/g). A campanha III apresentou seu maior valor na estação 2 

(0,45mg/g), possuindo valores não detectados na maior parte das estações. 

 O potássio foi detectado nas frações finas do sedimento de todas as 

estações, apresentando seus maiores valores próximos ao efluente. Na campanha II 

EIII 1 EIII 2 EIII 3 EIII 4 EIII 5
Estações

0

0,5

1

1,5

2

m
g

/g

P INORG P ORG

Sedimento Total

0

1

2

3

4

5

m
g

/g

0

1

2

3

4

EII 1 EII 2 EII 3 EII 4 EII 5
Estações

m
g

/g

Sedimento Grosso

Campanha  II

P INORG P ORG

Campanha  III

Sedimento Fino



   - 66 - 

os valores se mantiveram na faixa de 0,27 mg/g a 2,17mg/g, enquanto na campanha 

III a faixa foi de 0,16mg/g a 0,82 mg/g. 

 As concentrações de potássio na fração grossa foram detectados em 

apenas duas estações da campanha II; EII 3 (2,13mg/g) e EII 5 (0,85mg/g) e apenas 

uma estação da campanha III; EIII 2 (0,17mg/g), ambas estações próximas ao 

lançamento do efluente, com exceção da estação EII 5. na qual havia uma 

tubulação secundária lançando efluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Concentrações de potássio nas frações total, fina e grossa das 
Campanhas II e III. 

  

Semelhante ao que ocorreu na campanha I, nas campanhas II e III, os 

carboidratos também foram os biopolímeros que apresentaram os maiores valores, 

seguidos das proteínas e lipídeos como pode ser observado na figura 27. 

 A distribuição dos biopolímeros no sedimento da campanha II 

apresentou tendência semelhante à distribuição ocorrida na água. As maiores 

concentrações foram encontradas na estação EII 3 (PTN – 21,12mg/g; CHO – 

82,92mg/g; LIPI – 0,99mg/g) e as menores na estação controle (PTN – 2,99mg/g; 

CHO – 12,14mg/g; LIPI – 0,04 mg/g).  
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Figura 27: Concentração de proteínas (PTN), carboidratos (CHO), lipídeos 
(LIP) e carbono biopolimérico (BPC) no sedimento das campanhas II e III. 

 

A análise dos sedimentos da campanha III de uma forma geral apresentou as 

maiores concentrações de biopolímeros nas estações próximas ao lançamento do 

efluente EIII 2 (PTN – 4,22mg/g; CHO - 19,84mg/g; LIPI – 0,07mg/g) e EIII 3 (PTN – 

3,11mg/g; CHO – 15,18mg/g; LIPI – 0,03mg/g) e as menores na estação controle 

(PTN – 0,69mg/g; CHO - 0,56mg/g; LIPI – 0,00mg/g). As estações EIII 4 e EIII 5 

apresentaram valores muito semelhantes, como é apresentado na figura 27. 

A maior concentração de carbono biopolimérico no sedimento ocorreu nas 

estações 3 (7,3mg/g) da campanha II e 2 (5,92mg/g) da campanha III, se mostrando 

estações com alta deposição. 

 

5.2.2.2 Parâmetros microbiológicos 

 

Os resultados dos parâmetros microbiológicos foram bem diferentes nas duas 

campanhas realizadas (Figura 28). A campanha realizada no final da safra (II) 

demonstrou nitidamente a influência que o lançamento do efluente exerce sobre a 

biomassa bacteriana do sedimento e da água. Para o sedimento a estação EII 1 

antes do lançamento do efluente apresentou biomassa de 1,34.109 células/cm3, 
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células/cm3, as estações subseqüentes apresentaram menores valores, tendo a 

estação EII 5 a concentração de 2,8.108 células/cm3. 

Os resultados de biomassa bacteriana da campanha III foram bem inferiores 

aos da campanha II, a maior biomassa no sedimento foi referente à estação 3 (9,3. 

108 células/cm3), tendo a estação 1 obtido o menor valor (4,8.108 células/cm3).  

A atividade do sistema transportador de elétrons (ETSA) foi mais elevada na 

campanha relativa à época de menor vazão (III). Nesta campanha percebe-se que o 

menor valor encontrado ocorreu na estação controle e que os valores aumentaram 

gradativamente após o lançamento do efluente, apresentando até 0,33 µl O2/h/g na 

estação 4. 

A atividade das enzimas esterases durante a época de vazão mais elevada 

apresentou uma distribuição homogênea quando comparada a campanha realizada 

na época de menor vazão (III). Entretanto as duas campanhas obtiveram as maiores 

atividades, nas estações referentes ao efluente (EII 2 – 4,72 µg Fluoresceína. g-1 ; 

EIII 2 – 4,92 µg Fluoresceína. g-1 ) e 3 (EII 3 – 5,10 µg Fluoresceína. g-1; EIII 3 – 

5,04 µg Fluoresceína. g-1). 

 Apesar da similaridade na estação 2, percebe-se que nas demais estações, 

a campanha relativa à maior vazão obteve atividades superiores das enzimas 

esterases.  

Os menores valores encontrados nas duas campanhas foram relativos a 

estação controle. (EII1 - 2,63 µg Fluoresceína. g-1 e EIII1 -0,26 µg Fluoresceína. g-1). 
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Figura 28: Atividade do Sistema transportador de elétrons dos microrganimos 
(ETSA), atividade das enzimas esterases das bactérias (EST) e Biomassa 
bacteriana encontrados no sedimento referentes as Campanhas II e III. 

 

A atividade respiratória no sedimento apresentou diferenças entre as duas 

campanhas somente em relação à presença de aerobiose e fermentação. No 

sedimento da campanha referente ao final da safra de 2006 (II), assim como ocorreu 

na água, a aerobiose somente foi detectada na estação controle (EII 1) e na estação 

mais distante deste despejo (EII 5), em todas as demais estações apresentou 

resultado negativo. A campanha relacionada à época de início da safra e realizada 

em uma maior vazão, por outro lado apresentou aerobiose em todas as estações 

(Tabela 9). 

Com relação à fermentação, as campanha II e III apresentaram resultado 

negativo somente em EII 3, enquanto a sulfato redução e a desnitrificação obtiveram 

resultado positivo para todas as estações de coleta das duas campanhas 

analisadas. 
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Tabela 9: Atividade Respiratória Bacteriana do sedimento e da água da 
campanha II N=todas as réplicas negativas ; P=todas as réplicas positivas e V= 
resultados positivos e negativos, sendo portanto variável. 

 

Sedimento
Campanha II

Estações
EII 1 P V P P
EII 2 N V P P
EII 3 N N P P
EII 4 N V P P
EII 5 V V P P

Campanha III

Estações
EIII 1 P P P P
EIII 2 P V P P
EIII 3 P N P P
EIII 4 P P P P
EIII 5 V V P P

Desnitrificação

Aerobiose Fermentação Sulfato-redução Desnitrificação

Aerobiose Fermentação Sulfato-redução

 

 

5.2.3 Análise de cluster 

 

O objetivo de se realizar análises de agrupamento é a tentativa de formar 

grupos de amostras que apresentem semelhanças. Então, através desta análise, 

foram gerados dois gráficos no quais as amostras foram agrupadas de acordo com 

características em comum.  

O primeiro cluster (Figura 29) incluiu todos os dados referentes ao sedimento 

das três campanhas realizadas (16 amostras e 13 variáveis), excluindo-se 

parâmetros microbiológicos e dados relativos à água devido a terem sido realizados 

somente nas campanhas II e III. O segundo cluster (Figura 30) foi realizado com 

todos os resultados, inclusive parâmetros microbiológicos, das estações das 

campanhas II e III (10 amostras e 16 variáveis). Nos dois agrupamentos Identificou-

se a formação de quatro grupos em função principalmente da granulometria. 

(Tabela 10)  

Os dois agrupamentos realizados formaram um grupo composto somente 

pelas estações EII 4 e EII 3, estações com maiores teores de finos e acumulo de 

matéria orgânica da campanha relativa ao final de safra. 
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Grupos teor de finos Grupos teor de finos
1 87 A 87
2 20 B 63

EI 3 43 C 14
3 79 D 23
4 69

Cluster 1 Cluster 2

Tabela 10: Média dos teores de finos dos grupos formados pela análise de 
agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

As estações a montante do lançamento do efluente (controle) juntamente 

com estações mais distantes deste lançamento da campanha realizada no início da 

safra ficaram muito próximas no cluster 2, fazendo parte do mesmo grupo no cluster 

1 juntamente com a estação EI D. Esta estação ao contrário das demais estações 

da foz apresenta grande influência antrópica. 

As estações da foz foram agrupadas juntas. E as estações de maior 

deposição de início de safra (campanha I e III), juntamente com a estação de menor 

influência de vinhoto do final de safra formaram o mesmo grupo nos dois 

agrupamentos realizados.  

A estação EI 3 foi destacada devido a seu conteúdo de finos intermediário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 72 - 

EII 4 EII 3 EIII 5 EIII 4 EIII 1 EII 1 EI D EI 3 EI C EI B EI A EIII 3 EIII 2 EII 2 EII 5 EI 2
0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Agrupamento formado a partir dos resultados obtidos nos 
sedimentos, excluindo dados de parâmetros microbiológicos (Cluster 1 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Agrupamento formado a partir dos resultados obtidos em todos os 
parâmetros nos sedimentos das Campanhas II e III (Cluster 2). 
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Safra 2006 Safra 2007
PTN 30,3 g/L PTN 5,5 g/L
LIP 18,72 mg/L LIP 36,59 mg/L
CHO 73,5 g/L CHO 39,7 g/L
P INOR 16 mg/L P INOR 5,5 mg/L
K 1379,84 mg/L K 1430,53 mg/L

5.3 EXPERIMENTOS LABORATORIAIS 

 

5.3.1 Caracterização química dos vinhotos utilizados 

 

O vinhoto da safra de 2006 obteve concentrações mais elevadas na maior 

parte dos parâmetros analisados em relação ao vinhoto da safra de 2007. Somente 

as concentrações de lipídio e o potássio não obtiveram a mesma tendência, o 

primeiro apresentou concentrações superiores na safra de 2007 e o segundo não 

obteve grande variação nos dois efluentes analisados. 

Apesar das diferenças, os vinhotos coletados apresentaram a mesma 

proporção de biopolímeros encontrada naturalmente no ambiente e em vegetais 

superiores, sendo: carboidratos (73-87%) > proteínas (14-28%) > lipídio (0,01%) 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11: Composição química do vinhoto das safras de 2006 e 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Bioensaios 

 

Nos bioensaios I e II foram observadas as maiores biomassas de 

microrganismo e detectados os consumos mais eficientes de todos os biopolímeros, 

chegando a reduzir em 37% a concentração inicial destes (Tabela 12). As reduções 

dos biopolímeros foram proeminentes nos primeiros 7 dias de experimento, tendo 

sido encontradas correlações negativas de biomassa bacteriana com proteínas (r=-

0,76; p<0,05) e carboidratos (r= -0,71; p<0,05). A biomassa de leveduras não foi 

correlacionada a nenhum parâmetro analisado.  

Apesar de terem sido verificados baixos consumos de biopolímeros totais 

(7,5%) no bioensaio III, as concentrações de fosfato foram reduzidas em 99% 

(Tabela 13), o que não havia ocorrido nos bioensaios previamente realizados.  
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Nos três bioensaios, os lipídios foram os biopolímeros mais consumidos, com 

redução de até 75% durante o bioensaio II. Apesar do alto consumo deste 

parâmetro, não houve grandes variações nas proporções entre os biopolímeros ao 

longo do experimento (tabelas 12 e 13). Portanto, a maior redução em valores 

absolutos pertenceu às concentrações de carboidratos, que se apresentavam entre 

70 a 80% da composição total dos biopolímeros. Obteve-se reduções de até 16g/l 

de carboidratos durante o bioensaio I. 

Comparado com os bioensaios I e II, a biomassa de bactéria e levedura no 

bioensaio III foi inferior. Neste bioensaio, as maiores biomassas foram encontradas 

nos T4 e T5 e os menores valores nos T0 e T30. Não houve grandes variações da 

biomassa de leveduras no decorrer do experimento, não sendo correlacionada a 

nenhum dos parâmetros analisados. 

As concentrações de ETSA e EST obtiveram a mesma tendência nos 

resultados, tendo sido encontradas correlações positivas com a biomassa 

bacteriana (ETSA r =0,64; EST r =0,72 p<0,05) (Figura 31). 

Nota-se em todos os experimentos que as maiores reduções nos parâmetros 

analisados ocorreram nos primeiros 5-7 dias de incubação, o bioensaio III ainda 

demonstrou que este é o período de maiores atividades metabólicas. Nos três 

bioensaios realizados não houve consumo de potássio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Biomassa bacteriana e de levedura, atividade do sistema 

transportador de elétrons e atividade das enzimas esterases ao longo do 
experimento. 
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Tempo de incubação Biomassa  Biomassa 
 (dias) bactéria levedura

Bioensaio I (40%) (g/l) CONS (g/l) CONS %BIOP (g/l) CONS %BIOP (g/l) CONS %BIOP (mg/l) CONS (mg/l) CONS nº células.cm-3 nº células.cm-3

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

T0 50,32 11,54 22,94 0,01 0,0168 38,77 77,04 8,74 614,74 1,40.108 1,94.108

T7 33,03 34,37 9,46 18,01 28,66 0,00 41,97 0,0149 23,56 39,23 71,33 7,38 15,60 753,28 0 7,64.108 3,35.108

(±0,49) (±0,00) (±2,80) (±0,90) (±97,41) (±1,78.108) (±3,35.107)

T15 32,55 35,32 9,09 21,28 27,92 0,00 63,35 0,0095 23,46 39,49 72,07 9,75 0,00 748,34 0 1,10.109 2,16.108

(±0,56) (±0,00) (±3,09) (±1,07) (±16,93) (±2.108) (±5,02.107)

T30 31,63 37,14 9,25 19,83 29,26 0,00 67,16 0,0088 22,37 42,29 70,73 18,20 0,00 779,68 0 5,30.108 9,03.107

(±0,19) (±0,00) (±0,17) (±0,94) (±11,80) (±5,53.107) (±3,05.107)
Bioensaio II (50%)

T0 55,10 15,15 27,50 0,01 0,0160 39,94 72,49 9,77 712,97 3,37.108 2,48.108

T7 38,40 30,31 10,84 28,47 28,22 0,00 46,57 0,0118 27,56 31,00 71,77 10,69 0,00 854,34 0 5,67.108 1,34.108

(±0,14) (±0,00) (±0,96) (±1,17) (±34,23) (±1,95.108) (±9,65.107)
T15 37,52 31,91 10,33 31,84 27,53 0,00 74,49 0,0058 27,19 31,93 72,47 13,22 0,00 841,53 0 1,49.109 1,58.108

(±0,38) (±0,00) (±0,56) (±1,63) (±23,54) (±2,25.108) (±4,07.107)

T30 36,70 33,38 9,25 38,92 25,21 0,00 42,13 0,0134 27,45 31,28 74,77 11,85 0,00 845,82 0 8,98.108 3,93.108

(±1,24) (±0,00) (±0,62) (±2,51) (±78,64) (±1,40.108) (±2.108)

CHO PINORG KBIOP TOTAL PTN LIP 

 

 

Tabela 12: Concentrações dos parâmetros analisados com exceção das atividades metabólicas bacterianas, ao longo dos 
bioensaios I e II. BIOP TOTAL: biopolímeros totais - somatório de lipídeo, proteína e carboidrato, PTN: proteínas, LIP: lipídeos, 
CHO: carboidratos, PINORG: fósforo inorgânico dissolvido e K: potássio. %BIOP: porcentagem de cada polímero em relação ao 
biopolímero total, CONS (%): porcentagem de consumo. Os valores entre parênteses representam o desvio padrão. 
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Tempo de incubação Biomassa  Biomassa 
 (dias) bactéria levedura

Bioensaio III (50%) (g/l) CONS (g/l) CONS %BIOP (g/l) CONS %BIOP (g/l) CONS %BIOP (mg/l) CONS (mg/l) CONS nº células.cm-3 nº células.cm-3

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
T0 20,24 2,74 13,54 0,02 0,09 17,48 86,37 2,93 775,82 4,65.107 2,89.107

T1 19,47 3,79 2,69 1,88 13,81 0,01 35,14 0,06 16,77 4,06 86,13 2,03 30,93 814,63 0 6,66.107 3,42.107

(±0,16) (±0,00) (±0,36) (±0,60) (±38,87) (±3,67.107) (±1,71.106)
T2 20,88 0,00 2,87 0,00 13,75 0,01 21,99 0,07 18,00 0,00 86,19 1,12 61,86 809,35 0 6,37.107 4,12.107

(±0,09) (±0,00) (±1,60) (±0,52) (±15) (±4,75.107) (±6,74.106)

T3 18,72 7,50 2,79 0,00 14,90 0,01 28,57 0,07 15,92 8,94 85,03 0,61 79,04 769,87 0 6,28.107 4,32.107

(±0,04) (±0,00) (±2,08) (±0,35) (±22,57) (±4,61.107) (±1,18.107)

T4 20,72 0,00 2,58 5,98 12,43 0,02 10,28 0,08 18,13 0,00 87,49 0,72 75,60 817,11 0 9,27.107 3,34.107

(±0,51) (±0,00) (±1,21) (±0,18) (±30,48) (±3,30.107) (±4,05.106)
T5 19,66 2,88 2,90 0,00 14,76 0,02 8,84 0,08 16,74 4,24 85,16 0,61 79,04 816,66 0 9,27.107 3,33.107

(±0,11) (±0,00) (±1,76) (±0,46) (±29,42) (±5,50.107) (±2,66.106)

T6 19,61 3,12 2,39 12,71 12,20 0,02 17,06 0,08 17,20 1,61 87,73 0,01 99,66 735,43 5,21 5,89.107 3,34.107

(±0,68) (±0,00) (±1,70) (±0,46) (±44,69) (±1,95.105) (±2,04.106)

T7 22,07 0,00 2,81 0,00 12,71 0,02 11,92 0,07 19,25 0,00 87,21 0,11 96,22 754,10 0 6,27.107 3,58.107

(±0,03) (±0,00) (±0,38) (±0,35) (±34,92) (±4,12.106) (±4,61.106)
T15 21,66 0,00 2,81 0,00 12,99 0,02 15,41 0,07 18,83 0,00 86,93 0,51 82,47 779,88 0 7,41.107 3,73.107

(±0,03) (±0,00) (±0,92) (±0,30) (±10,84) (±1,05.107) (±2,55.105)

T30 20,81 0,00 2,63 4,16 12,62 0,02 6,78 0,08 18,17 0,00 87,30 0,31 89,35 796,45 0 5,24.107 4,07.107

(±0,28) (±0,00) (±3,10) (±0,63) (±16,11) (±1,27.107) (±7,27.105)

PINORG KBIOP TOTAL PTN LIP CHO 

 

 

Tabela 13: Concentrações dos parâmetros analisados com exceção das atividades metabólicas bacterianas, ao longo dos 
bioensaio III. BIOP TOTAL: biopolímeros totais - somatório de lipídeo, proteína e carboidrato, PTN: proteínas, LIP: lipídeos, CHO: 
carboidratos, PINORG: fósforo inorgânico dissolvido e K: potássio. %BIOP: porcentagem de cada polímero em relação ao 
biopolímero total, CONS (%): porcentagem de consumo. Os valores entre parênteses representam o desvio padrão. 
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5.3.2.1 Análise de cluster 

 

A análise de grupamento foi realizada com o bioensaio III devido a melhor 

resolução amostral em comparação aos dois bioensaios realizados anteriormente. 

Esta análise demonstrou que o início do bioensaio foi muito semelhante ao final, 

tendo sido agrupados os T0 com T30 dias de incubação, representados pelo grupo 1 

(Figura 32). 

O grupo 2 que incluiu os tempos T1, T6 e T7, simbolizando os maiores 

consumos deste bioensaio. O grupo 3 (T2, T3 e T15) representaram tempos de 

transição, onde não houveram grandes variações nos resultados e o grupo 4 (T4 e 

T5) representados pelos maiores valores de biomassas e atividade metabólica 

crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Análise de agrupamento dos tempos de análise do bioensaio III. 
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6. DISCUSSÃO 
  

6.1 IMPACTO DO EFLUENTE NA ÁGUA 

 
6.1.1 Indicadores físico-químicos e biogeoquímicos 

 
As ferramentas utilizadas para estudar a distribuição dos efluentes 

introduzidos pela fonte pontual da usina, tal como pH, temperatura, oxigênio 

dissolvido, fosfato, potássio, proteína, carboidrato e lipídio, assim como a análise da 

microbiota local demonstraram o alto poder de depuração do rio devido a redução 

em suas concentrações ao longo da zona de mistrura fluvial. O impacto dos 

efluentes, portanto, é muito alto nos primeiros 20 metros após o lançamento, se 

restringindo em até cerca de 200 metros de distância da fonte. 

Todas as análises na água foram influenciadas pelo lançamento dos 

efluentes e apresentaram comportamento não conservativo. Nos dois períodos 

amostrados, as concentrações de fosfato, PTN e CHO aumentaram, a partir da 

estação referente ao efluente. Entretanto as concentrações de lipídio e potássio não 

apresentaram a mesma tendência, neste caso, o efluente apresentou 

comportamento de agente diluidor para o primeiro no início da safra e para o 

segundo no final da safra, demonstrando que estes parâmetros não faziam parte da 

composição do mesmo no momento da coleta. 

Devido ao potássio ser um dos principais componentes do vinhoto, 

apresentando cerca de 1,5g/l em sua composição (DECLOUX et al., 2002), a 

ausência deste elemento no efluente indica que possivelmente o vinhoto não estava 

presente ou se apresentava em baixas concentrações. Neste trabalho o potássio 

ainda apresentou correlação negativa com o pH (p<0,05; r= -0,68), demonstrando 

que as maiores concentrações deste elemento ocorreram juntamente com os 
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menores valores de pH da água, o que vai de acordo com a acidez característica do 

vinhoto. 

O potássio, portanto foi um bom indicador da presença de vinhoto. Este 

elemento ainda não foi influenciado pela drenagem da bacia hidrográfica ocorrida na 

época de maior vazão, o que permite o uso desta ferramenta independente da 

época do ano.  

O lipídio por outro lado, não apresenta concentrações elevadas no vinhoto, 

sendo encontrado nesse trabalho com uma média de 27mg/l. Segundo Carreira e 

colaboradores (2004), a presença de lipídios na coluna d’água é um forte indicador 

de contaminação fecal.  

A ausência de potássio, juntamente com altas concentrações de lipídios no 

final da safra, sugere que neste momento o despejo da usina não foi composto por 

vinhoto, mas que possivelmente apresentou grandes concentrações de esgoto 

juntamente com os efluentes industriais tradicionalmente lançados. 

Além das diferenças observadas nas concentrações de lipídio e potássio, os 

dados de pH e oxigênio dissolvido também serviram para identificar a presença do 

vinhoto somente na campanha do início da safra de 2007, onde foram quantificados 

valores muito baixos de pH e oxigênio dissolvido. Segundo Garcia e colaboradores 

(1997), estes dois últimos parâmetros são características essenciais do vinhoto. 

Parâmetros como carboidrato e fósforo inorgânico dissolvido, além de terem 

sido úteis na descrição da dispersão do efluente, também foram indicadores de 

variabilidade da vazão. Devido aos carboidratos serem os maiores constituintes da 

matéria orgânica (BERTOL et. al, 2004) e o fosfato ser amplamente utilizado como 

fertilizantes (BURDLOFF et. al., 2001), o aumento de suas concentrações em 

decorrência do maior escoamento superficial é compreensível, tendo em vista as 

grandes áreas urbanas e agrícolas pertencentes a esta bacia hidrográfica. 

 

6.1.2 Indicadores microbiológicos e biopolímeros 

 

Por outro lado, as atividades do sistema transportador de elétrons (ETSA) e a 

concentração de lipídios foram indicativos da menor vazão no rio. Com a coluna 

d´água menor, as trocas entre esse dois compartimentos são mais eficientes, como 

ocorrido com os lipídios, de caráter hidrofóbico e com grande afinidade pela matéria 

orgânica e argilo-minerais do sedimento, possibilitando um aumento deste polímero 
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na água. A ETSA e os lipídios apresentaram correlação positiva (r=0,67, p<0,05), o 

que é explicado devido ao alto valor energético dos lipídios e da sua entrada 

facilitada na célula em decorrência da hidrofobicidade existente da membrana 

celular. 

A análise da ETSA não foi um bom indicador da presença de vinhoto na 

água, esta análise demonstrou apenas que a geração de ATP é maior próximo à 

carga orgânica lançada com o efluente. As atividades das enzimas esterases (EST) 

ao contrário, mostraram diferenças significativas entre as duas campanhas, 

demonstrando que o vinhoto apresenta uma grande concentração de moléculas 

inferiores a 600 Daltons estando, portanto, disponíveis para a entrada na célula. 

Entretanto a análise sugere que estas moléculas se polimerizam com a mistura 

fluvial, aumentando de tamanho e necessitando de hidrólise para transpassar a 

membrana plasmática. 

As análises de proteínas foram correlacionadas positivamente a biomassa 

bacteriana (r=0,94, p<0,05) apresentando grandes concentrações próximo ao 

efluente, entretanto devido a não apresentar diferenças entre as duas campanhas 

realizadas, estes parâmetros não foram bons indicadores da presença de vinhoto. 

Estas análises sugerem que os efluentes são responsáveis pelo aumento de 

biomassa e que as altas concentrações de proteínas possivelmente apresentam 

origem na composição das células em suspensão. 

A análise da atividade respiratória bacteriana demonstrou que o metabolismo 

da coluna d´àgua do rio é bem diversificado sendo encontrados todos os tipo de 

respiração analisados (aeróbio, fermentativo, desnitrificante e sulfato-redutor). O 

metabolismo aeróbio, por exemplo, somente foi detectado nas estações controle e 

menos influenciadas pelo lançamento do efluente, sugerindo que a alta 

concentração de sólidos em suspensão, devido ao lançamento do efluente, pode 

favorecer as comunidades anaeróbias, apesar das altas concentrações de oxigênio. 

Este fato já foi relatado na literatura por Bispo (2005), através de experimentos de 

aeração com lama líquida proveniente do noroeste da Baía de Guanabara, onde 

apesar de altos níveis de oxigênio na coluna d´água, o metabolismo aeróbio não 

esteve presente no material particulado. 

A sulfato-redução e desnitrificação, por outro lado, foram encontradas em 

todas as estações. A presença de bactérias anaeróbias na coluna d’água, 

contrapondo-se aos dados de oxigênio dissolvido, é explicada por CRAPEZ (2002). 
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No material particulado as bactérias se distribuem em camadas, de acordo com seu 

nicho metabólico. Dessa forma, a associação bacteriana às partículas cria micro-

zonas anóxicas na coluna d’água como foi presenciado nas análises realizadas. 

A presença de processos anaeróbios em todas as estações reflete a alta 

concentração de partículas em suspensão presentes na coluna d´água. O vinhoto é 

um dos grandes responsáveis pelo aumento destas partículas. Segundo a Sudene 

(1986), este efluente possui em torno de 25,2 g/l de sólidos totais, o que justifica 

esse tipo de respiração bacteriana. 

As análises microbiológicas revelaram que a entrada dos efluentes 

influenciou o metabolismo bacteriano, aumentando a biomassa, o ganho energético 

e determinando o tipo de respiração presente. As ETSA (0-0,018 µL de O2.h
-1.ml-1) e 

EST (0,016-0,093 µg Fluoresceína. ml-1) apresentaram altos valores quando 

comparados a água superficial de um sistema eutrofizado como a Baía de 

Guanabara (ETSA 0,002-0,003 µL de O2.h-1.ml-1 e EST 0-0,015 µg Fluoresceína. 

ml-1; BISPO, 2005) , concluindo que as bactérias estão ativas e que a ciclagem de 

nutrientes está ocorrendo de maneira expressiva. 

O impacto do efluente da usina, apesar de pontual, apresentou 

concentrações de fósforo inorgânico 10 vezes maiores que o recomendado por 

McGarrigle (1993), como média máxima anual (47µg/l) de qualidade aceitável para 

águas de ambientes lóticos. Em seu trabalho, esta foi à concentração máxima onde 

não houve crescimento danoso de algas e preservou-se a qualidade adequada para 

o desenvolvimento de salmões em águas correntes na Irlanda (SMITH, 1999). 

Não há registros do uso de biopolímeros como indicadores de estado trófico 

na água, entretanto as concentrações de CHO > PTN > LIP seguem as 

porcentagens para a matéria orgânica dissolvida, a parte mais importante dos 

detritos na coluna d`água, onde esses polímeros atingem 90, 10 e 1%, 

respectivamente, segundo CANDFIELD e colaboradores. (2005). 

 

6.2 IMPACTO DO EFLUENTE NO SEDIMENTO 

 

Os sedimentos integram os inputs de material orgânico do passado e do 

presente e funcionam como um registro dos processos que ocorrem na coluna 

d´água. (GRAFF, 1992). Neste trabalho, todos os parâmetros estudados 

apresentaram concentrações elevadas a 20 metros do lançamento do efluente, 
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caracterizando locais de deposição bem definidos. A deposição possivelmente 

esteve relacionada à hidrodinâmica e processos de ressuspensão, dirigidos pelo 

despejo do efluente no corpo receptor. O lançamento dos dejetos da usina é 

realizado por uma tubulação que proporciona forte queda do efluente no rio, 

aumentando a turbulência da água e dificultando a deposição de partículas próximo 

ao local. 

O período do ano em que foram realizadas as coletas influenciou na 

acumulação de todos os parâmetros analisados. Johnson e colaboradores (1997) 

concluíram que impactos em rios ocasionados por qualquer atividade agrícola são 

grandemente governados pela periodicidade, volume e intensidade da drenagem da 

bacia hidrográfica.  

Neste trabalho, fatores como a vazão, granulometria e safra foram cruciais. A 

campanha que demonstrou maior impacto do lançamento do efluente da usina de 

Barcelos foi realizada logo após o término da safra, em momento de maior vazão e 

granulometria mais fina. 

 

6.2.1 Geoquímica do gradiente sedimentar 

 

O teor de finos foi um fator determinante da distribuição espacial e temporal 

da maior parte dos parâmetros analisados, padrão identificado através das 

correlações não paramétricas e das análises multivariadas realizadas neste 

trabalho. Esta influência é amplamente relatada na literatura, uma vez que partículas 

finas possuem maiores valores de área superficial e, desta forma, maior capacidade 

de adsorção da matéria orgânica (BERGAMASCHI et al., 1997; GORDON et al., 

2004; HEDGES et al., 1999; KEIL et al., 1998; MERTZ et al., 2005). 

Apesar da granulometria ter influenciado no agrupamento das estações, 

percebe-se que a proximidade do efluente e a época de coleta foram também 

fatores importantes. Houve estações com granulometria muito diferenciada na 

mesma época de coleta, como as estações EIII 2 (74% de finos) e EIII 3 (23% de 

finos), que foram agrupadas juntas. A primeira estação, EIII 2, apesar da 

porcentagem maior de finos, a proximidade do lançamento do efluente, dificultou a 

deposição. Em contrapartida, EIII3, apresentou o mesmo nível de deposição que a 

primeira, devido ao distanciamento da fonte do efluente. 
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A análise dos sedimentos das estações da foz, controle e de deposição 

mostraram diferenças nas concentrações de Corg, C:N, potássio, fósforo orgânico e 

inorgânico. Estes parâmetros, portanto, foram importantes na descrição do impacto 

gerado pelo efluente da usina de Barcelos. Por exemplo, o carbono orgânico da 

campanha do final da safra apresentou concentrações 25 vezes superiores na 

estação de deposição em relação a estação à montante do lançamento do efluente.  

As razões C:N superiores a 20, encontradas nas estações do rio a jusante do 

lançamento do efluente, demonstraram a influência da monocultura de cana na 

composição da matéria orgânica. Em relação a este parâmetro, a foz do Rio Paraíba 

do Sul foi caracterizada como uma região que apresenta mistura na composição da 

matéria (C:N = 12), sendo parte oriunda da produtividade primária planctônica e 

parte de fragmentos da agricultura da cana provenientes da bacia hidrográfica.  

Devido a formar ligações com complexos orgânicos de fácil reversibilidade na 

planta, o potássio apresenta translocação facilitada, estando em mais de 80% sob a 

forma solúvel nos tecidos (ROSELEM et al. 2003) e apresentando altas 

concentrações no vinhoto (DECOLOUX et al. 2002). De acordo com Orean e 

colaboradores (2004), o destino do potássio é determinado principalmente pela 

troca de íons e adsorção a argilas, o que foi percebido neste trabalho pelas altas 

concentrações encontradas na fração fina do sedimento. O acúmulo deste elemento 

demonstrou claramente a influência do vinhoto, evidenciada pelas diferenças de 

concentrações encontradas entre as estações da foz, do controle e de deposição, 

se tornando um parâmetro de caracterização desse impacto.  

A análise de fósforo inorgânico no sedimento também foi uma ferramenta útil. 

Devido ao fosfato se aderir fortemente a partículas (SILVA et al., 2007) e estar 

presente em grandes concentrações no vinhoto sob a forma inorgânica, as estações 

mais próximas ao lançamento apresentaram concentrações muito altas para este 

elemento, quando comparados aos dados de literatura (Tabela 14). 
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Concentração de fósforo orgânico e inorgânico em diferentes áreas de estudo

Área PINORG PORG Referênca
Estuário Rio Paraíba do Sul RJ 0,143-0,314 0,044-0,100 Trabalho atual
Baixo Rio Paraíba do Sul RJ 0,001.-3,929 0,012-2,907 Trabalho atual
Golfo de Paria - Trinidad 0,006-1,164 0,006-0,642 Kumarsingh et. al ., 1998
(influência de agricultura de cana)
Lago Pandoh - Índia 0,046-0,086 0,003-0,014 Anshumali, 2007
Rio São Franciso - AL/SE 0,068-0,296 0,019-0,195 Santos, 2007
Estuário do Rio Amazonas - 0,101-0,340 Ruttemberg e Goñi, 1997

mg/g

Tabela 14: Concentração de fósforos inorgânicos e orgânicos em sedimentos 
de diferentes áreas de estudo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entretanto estações que não sofreram o impacto direto do efluente, como as 

da foz e controle, não apresentaram concentrações altas de fósforo inorgânico. Ao 

contrário apresentaram proporções relativamente equilibradas de fósforo inorgânico 

e orgânico, fato que na literatura é atribuído a sedimentos sob a influência de 

agricultura de cana de açúcar (KUMARSINGH et. al, 1997). Sedimentos que não 

apresentam esta influência direta possuem cerca de 80% de fósforo inorgânico em 

relação ao fósforo orgânico (VAITHIYANATHAN et. al., 1993). 

Todos os parâmetros analisados, com exceção da razão C:N e da 

concentração de PORG, apresentaram correlação positiva e significativa com a 

fração fina do sedimento. As elevadas razões C:N nas frações grossas do 

sedimento são facilmente compreendidas devido à quantidade de bagaço de cana 

encontrado próximo ao lançamento do efluente. Este fato é relatado na literatura 

devido a estes fragmentos serem compostos por material mais refratário, pobre em 

nitrogênio e rico em carbono. (MANNINO et al., 2000; SANTOS, 2007; SOLOMON 

et al., 2000). 

Por outro lado, as concentrações de fósforo orgânico geralmente estão 

associadas a partículas finas (LOYER e AMINOT, 2001), o que não foi percebido na 

campanha ocorrida logo após o término da safra. Este fato também corrobora para a 

existência de uma quantidade elevada de bagaço de cana disposto na fração grossa 

do sedimento, atuando como mais um parâmetro influenciado pelo impacto da 

monocultura de cana. 

Apesar dos biopolímeros não terem sido um parâmetro eficiente na detecção 

do impacto do efluente da indústria de cana; a análise dessas substâncias 

contribuíram para a determinação da origem das partículas (COLOMBO et al, 1996) 

e foram úteis na caracterização do estado trófico. 
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Assim como ocorreu na água, a relação entre biopolímeros no sedimento 

superficial foi similar aos resultados estabelecidos pela literatura, onde Pusceddu e 

colaboradores (2003) e Dell`Anno e colaboradores (2002) estabelecem a seguinte 

relação [carboidratos] > [proteínas] > [lipídios]. 

Entretanto este trabalho apresentou concentrações muito elevadas de 

carboidratos e proteínas nos sedimentos próximos ao lançamento do efluente 

quando comparados a trabalhos realizados em áreas costeiras também impactadas. 

A Laguna Lesina localizada na Itália, por exemplo, mesmo sendo um sistema 

extremamente eutrofizado apresenta uma faixa de 2,5 a 8,0 mg/g de proteínas e 2,7 

a 29,0 mg/g para carboidrato (MANINI et al., 2003). As altas concentrações destes 

biopolímeros encontradas no baixo Rio Paraíba do Sul são atribuídas principalmente 

ao impacto da atividade sucro-alcooleira.  

Seguindo a classificação proposta por Dell`Anno e colaboradores (2002), 

todos os locais amostrados no final da safra (exceto a estação controle) e a estação 

de deposição EIII 2 (campanha do início da safra) podem ser considerados 

hipertróficos. As estações da foz e a estação de deposição EIII 3 (campanha do 

início da safra) foram classificadas como eutrofizadas. A única estação da foz que 

não obteve esta classificação foi a EIC devido a apresentar alta hidrodinâmica e teor 

de grossos, o que contribui para o menor acúmulo de matéria orgânica. As demais 

estações não se encaixaram em nenhuma classificação. 

Devido a este trabalho ter apresentado concentrações de carboidratos altas 

quando comparadas a literatura, a exigência da razão PTN:CHO maior que 1 

existente na classificação de Vezzulli e Fabiano (2006) não foi cumprida para a 

maior parte das estações. Este fato sugere que esta classificação não deve ser 

aplicada a ambientes impactados pela atividade sucro-alcooleira, como os locais 

amostrados nesta pesquisa. 

 

6.2.2 Metabolismo microbiano sedimentar 

 

A comunidade bacteriana do sedimento foi influenciada pelo lançamento do 

efluente industrial, existindo diferenças em todos os parâmetros microbiológicos 

analisados. A biomassa bacteriana apresentou relação direta com o lançamento do 

vinhoto durante a safra, aumentando o número de células tanto na água como no 

sedimento. Os maiores valores de biomassa foram alcançados na estação de 
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deposição da campanha relativa ao final da safra de 2006. Esta resposta fisiológica 

dos organismos as concentrações de substratos disponíveis é uma ação esperada e 

relatada na literatura (CANDFIELD et al., 2005). 

Ao contrário do esperado, a atividade do sistema transportador de elétrons 

não apresentou correlação positiva com a biomassa bacteriana, sendo inibida nas 

estações sob maior influência do vinhoto, realizadas no final da safra. Entretanto na 

campanha de início da safra as atividades foram maiores, simbolizando que o 

ambiente já havia se recuperado da safra anterior, demonstrando um alto ganho 

energético.  

As concentrações da ETSA estiveram de acordo com o tipo predominante de 

respiração bacteriana anaeróbio, percebe-se maiores ganhos de energia quando o 

ambiente apresenta aerobiose e menor geração de ATP quando o predomínio é de 

metabolismo anaeróbio, indo de acordo com o proposto por Edwards e 

colaboradores (2005). 

Além do baixo rendimento do metabolismo anaeróbio, as baixas 

concentrações da ETSA podem ter sido devido à inibição de substâncias presentes 

no vinhoto e acumuladas no sedimento ao longo da safra. Sabe-se que além do 

vinhoto assorear o leito favorecendo o metabolismo anaeróbio, apresenta poluentes 

em sua composição e baixo pH, o que pode biodisponibilizar diversos tipos de 

metais no ambiente, sendo prejudiciais ao metabolismo bacteriano (LEE, et al., 

2002). 

No sedimento foram encontrados todos os tipos de respiração bacteriana 

demonstrando a diversidade de processos que ocorrem no Baixo rio Paraíba do Sul. 

Entretanto, assim como ocorre na coluna d` água, percebe-se uma forte influência 

das atividades da indústria de cana sobre o metabolismo bacteriano. Este trabalho 

demonstrou que logo após a safra é o momento em que os sedimentos apresentam 

a maior concentração de matéria orgânica, o que se reflete na anaerobiose presente 

nas estações de deposição e aerobiose apenas nas estações controle e mais 

distantes do lançamento do efluente.  

No início da safra por outro lado foi detectado aerobiose em todas as 

estações, inclusive na de deposição. Pode-se se sugerir que o metabolismo 

bacteriano se recupera durante a entre-safra, momento em que o vinhoto deixa de 

ser lançado e ocorre menor acumulação de matéria orgânica no sedimento. 
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As atividades das enzimas esterases, por outro lado, não apresentaram 

diferenças com relação ao acúmulo específico de vinhoto no sedimento. A análise 

deste parâmetro apenas indicou que a matéria orgânica disponível no sedimento 

não é constituída por moléculas simples, como a glicose (180 Da), e sim por 

moléculas maiores que 600 Da, requerendo portanto a atividade de enzimas 

hidrolíticas (CANDFIELD, et al., 2005)  

As atividades das esterases foram correlacionadas positivamente aos 

parâmetros biogeoquímicos, relativos à matéria orgânica, como PInorg, MO, CHO, 

PTN, LIP, BPC, Corg, Ntotal, podendo ser usadas com descritores da carga 

orgânica presente no ambiente. 

 

6.3 POTENCIAL DE BIODEGRADABILIDADE DO VINHOTO POR 

CONSÓRCIOS PROVENIENTES DE AMBIENTE IMPACTADO  

 

A composição química do vinhoto das safras de 2006 e 2007 foi bem 

diferente, corroborando com o que é relatado na literatura de que esta composição 

não é fixa, variando de acordo com as características da matéria prima utilizada. 

Apenas características básicas relatadas como cor escura, odor típico e altas 

concentrações de carboidrato (40-74 g/l) e potássio (1,4g/l) foram mantidas nos dois 

vinhotos analisados (SUDENE, 1986; DECLOUX et al., 2002). 

Os consórcios microbianos isolados do sedimento impactado pelo 

lançamento do efluente da usina de Barcelos foram capazes de crescer sob altas 

concentrações de vinhoto no laboratório, utilizando-o como única fonte de carbono. 

Esses consórcios, portanto demonstram que populações de locais impactados são 

aclimatadas ao estresse dos poluentes aos quais estão submetidas, podendo ser 

utilizadas em processos de biorremediação. 

Apesar de leveduras não terem sido observadas nas análises da microbiota 

local, esses organismos foram encontrados em grande número nos bioensaios. 

Possivelmente estas leveduras tiveram origem no efluente industrial, estando 

presentes no sedimento em baixa biomassa e aumentando o número de células 

quando submetidas às altas concentrações de vinhoto.  

Os primeiros bioensaios realizados apresentaram um espaçamento amostral 

frequentemente utilizado para remediação de petróleo. Estes experimentos 

consistem em avaliar as características iniciais, e espaçar as análises em 7 dias, 
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apresentando duração média de 30 dias, como realizado por Mckey e colaboradores 

(2007).  

Nos bioensaios realizados neste trabalho, este espaçamento não foi eficiente 

no acompanhamento da degradação, pois os principais consumos ocorreram nos 

primeiros 7 dias de incubação, não apresentando grandes variações nos demais 

dias de análise.  

Ao contrário do petróleo que é uma substância extremamente tóxica e difícil 

de ser metabolisada (SIKKEMA et al., 1995), o vinhoto em geral não apresenta 

grande toxicidade para as bactérias. A manutenção da biomassa e das atividades 

enzimáticas nos primeiros dias de análise são compreensíveis, tendo em vista a 

adaptação natural dos consórcios microbianos utilizados e o alto valor nutritivo do 

vinhoto possibilitando a divisão celular. 

Os experimentos demonstraram que a biomassa é um fator limitante na 

degradação do vinhoto. Pôde-se perceber que os maiores consumos de 

biopolímeros foram alcançados nos primeiros bioensaios, sendo correlacionados ao 

elevado número de células presentes. Nestes bioensaios as biomassas de bactérias 

e leveduras foram duas ordens de grandeza superiores às biomassas encontradas 

no terceiro bioensaio. 

Apesar de a biomassa ter sido baixa, ocasionando baixo consumo dos 

biopolímeros, as flutuações no número de células ao longo do experimento foram 

importantes para demonstrar que as atividades metabólicas de hidrólise de matéria 

orgânica e atividade do sistema transportador de elétrons são correlacionados ao 

número de células. 

Em laboratório, as atividades metabólicas das células isoladas apresentaram 

valores muito superiores ao da microbiota encontrada na água do rio. Este 

metabolismo elevado sugere que os consórcios isolados estavam ativos 

metabolicamente, demonstrando que o vinhoto estava sendo consumido. Apesar de 

não terem sido capazes de alcançar elevados consumos de biopolímeros, a 

biomassa do terceiro bioensaio consumiu todo o fosfato disponível. Esta redução na 

concentração provavelmente só foi percebida devido à diferença de valores do 

fosfato presente no bioensaio III (3mg/l) e nos bioensaios I e II (9mg/l). 

O fosfato em concentrações de 9 mg/l inibiu sua degradação. Este fato pode 

ser atribuído a  fosforilação permanente das enzimas degradadoras de fosfato, 

impedindo-as de atuar de maneira eficiente na hidrólise destas moléculas. 
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As análises dos biopolímeros revelaram que apesar das altas reduções 

observadas nos primeiros bioensaios, a proporção entre carboidratos, lipídios e 

proteínas se manteve relativamente constante ao longo do experimento. O polímero 

que apresentou maior redução em relação a concentração inicial foi o lipídio, 

entretanto por ter apenas 0,01% dos biopolímeros totais, este consumo não 

influenciou a proporção entre os polímeros. Em termo de valores absolutos, os 

carboidratos e proteínas apresentaram as maiores reduções, demonstrando que os 

microrganismos isolados, quando em biomassas entre 108 e 109 são eficientes na 

remoção destes compostos. 

Devido à biomassa de leveduras não ter apresentado um padrão de 

crescimento e não ter sido correlacionado ao resultado dos parâmetros analisados, 

sua contribuição na redução do vinhoto se torna difícil de ser estimada. Entretanto a 

presença nos bioensaios e a resistência ao longo de todo o experimento sugerem 

que estes organismos além de serem adaptados, também são responsáveis pela 

degradação deste efluente juntamente com as bactérias. 

Apesar de ter sido observado que as populações locais são aptas a consumir 

vinhoto, que o consumo é correlacionado à biomassa e que esta interfere nas 

atividades metabólicas, não se pode extrapolar integralmente esses dados para o 

ambiente. Pois a literatura relata que nem todos os microrganismos encontrados 

naturalmente são cultiváveis e que em decorrência deste fato o metabolismo dos 

consórcios isolados não corresponde integralmente ao encontrado na natureza.  

Apesar da dificuldade de acoplar os resultados obtidos em laboratório ao que 

ocorre naturalmente no ambiente, a realização de bioensaios é válida a fim de se 

estimar o potencial que microrganismos apresentam na mineralização de 

substâncias poluidoras, como o vinhoto. 
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7. CONCLUSÃO 
.  

 

Os parâmetros biogeoquímicos e microbiológicos analisados neste trabalho 

permitiram concluir que o impacto relativo ao lançamento dos efluentes industriais 

no baixo Rio Paraíba do Sul, para as condições experimentais deste trabalho, é 

pontual, tanto na água, quanto no sedimento, sendo mais pronunciado no final da 

safra. Demonstrou-se ainda que embora os efluentes sejam lançados 

continuamente ao longo do ano, eles diferem em sua composição em função das 

atividades das usinas açucareiras. 

Na água, valores elevados de temperatura e oxigênio dissolvido juntamente 

com baixos valores de pH foram bons indicadores da presença de vinhoto, e a alta 

concentração de potássio foi essencial para a identificação de seu lançamento no 

efluente.  

No sedimento, as diferenças encontradas entre as concentrações de PORG e 

PINORG, e as altas concentrações de CORG, razão C:N e potássio foram eficientes 

na caracterização do impacto do efluente e da agricultura. Concentrações 

semelhantes de PORG e PINORG, juntamente com razões C:N em torno de 12 

demonstraram que a foz do rio é influenciada pela agricultura de cana, sugerindo 

que a matéria orgânica sedimentada é tanto de origem fitoplanctônica como de 

vegetais superiores.  

Através das análises dos biopolímeros pode-se classificar o sedimento 

próximo ao lançamento do efluente como hipertrófico e a foz do rio Paraíba como 

ambiente eutrófico, sendo esta carga orgânica atribuída ao impacto da agricultura e 

de efluentes industriais. 

As análises microbiológicas revelaram que a entrada dos efluentes influencia 

a comunidade bacteriana, aumentando a biomassa e o ganho energético na água e 

no sedimento no início da safra. Entretanto, o acúmulo de carga orgânica no 
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sedimento do final da safra, inibiu a respiração aeróbia e diminuiu a capacidade de 

auto-depuração ambiental.  

As análises do vinhoto demonstram que sua composição varia entre as 

safras. Entretanto, altas concentrações de biopolímeros, principalmente 

carboidratos, e potássio são mantidos confirmando características relatadas na 

literatura.  

As comunidades bacterianas locais foram capazes de crescer in vitro, sendo 

eficientes na remoção de cerca de 40% de todo o biopolímero existente no vinhoto 

quando em concentrações próximas a 108-109 células.cm-3, demonstrando seu 

potencial uso em processos de biorremediação. As leveduras por outro lado, apesar 

de presentes, não apresentaram um padrão de crescimento, portanto neste trabalho 

não se pôde estimar sua contribuição na degradação do vinhoto, sendo necessários 

maiores estudos. 

O fosfato foi consumido eficientemente (99%) somente quando em 

concentrações próximas a 3 mg L-1, observando-se uma baixa eficiência de 

consumo quando em concentrações próximas a 9 mg L-1.  

Apesar da eficiência na remoção de polímeros orgânicos e fosfato que 

causam eutrofização no ambiente, os consórcios cultivados não foram úteis na 

remoção de potássio do vinhoto. Este fato preocupa, pois o potássio juntamente 

com o sódio causa a impermeabilização dos solos diminuindo sua eficiência na 

produção agrícola. 
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