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RESUMO 

O estudo de parâmetros e processos hidrogeoquímicos, e do uso dos solos permite o balanço 

de massas/fluxos (BM) de contaminantes entre segmentos fluviais, hierarquizando-os e 

identificando possíveis atividades-fonte. O incremento de fluxos indica uma depreciação de 

capital natural (DCN), demandando medidas reparadoras e/ou preventivas, e.g. pagamento 

por serviços ambientais (PSA). A DCN é o cerne da abordagem proposta, integrando aspectos 

hidrogeoquímicos e o BM, custos econômicos e mecanismos de gestão. O objetivo geral do 

trabalho foi estimar a DCN de três bacias afluentes na Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara: Guapi-Macacu (menos impactada), Caceribu (intermediária) e Iguaçu-Sarapuí 

(altamente impactada). São bacias pequenas com baixo tempo de retenção (5 a 10 horas), de 

setor montante no geral florestado, com forte declive exportador de materiais, e um jusante 

tendendo à acumulação e inundação, com verão chuvoso e inverno seco. Foi confeccionado 

um banco de dados de qualidade de água fluvial (n=678), englobando o período 1992-2015. A 

estatística da composição das águas comparada à legislação mostrou coliformes acima do 

estabelecido e OD e DBO nos rios Guapi-Macacu e Caceribu com maioria dos dados 

conformes à legislação, o contrário do encontrado para o Iguaçú-Sarapuí. O Índice de 

Qualidade de Água (IQA) indicou que setores montante de meia encosta apresentaram 

qualidade média e os de jusante qualidade ruim a muito ruim, e uma tendência à melhor 

qualidade no inverno devido à menor ocorrência de enxurradas. Comparando inverno e verão 

entre os cinco rios, o pH e o nitrato apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) e, 

comparando serra e baixada, OD, turbidez, pH, nitrato e fósforo total apresentaram diferenças 

significativas. Através de ACP foram identificados dois processos hidrobiogeoquímicos 

principais: aporte de matéria orgânica de efluentes domésticos e da agropecuária, e aporte de 

materiais da erosão laminar. Duas coletas (inverno e verão) em 2016 foram realizadas para 

avaliar a situação atual nas cabeceiras dos rios. Houve uma perda significativa (uma ordem de 

grandeza) de qualidade nas últimas duas décadas considerando a razão indicadora N-NO3:P-

PO4. O BM conseguiu caracterizar e hierarquizar os segmentos medindo os incrementos de 

fluxo dos contaminantes. O gráfico-síntese proposto para o modelo da DCN considerou 

“custo de tratamento” de água versus o “parâmetro indicador IQA” - incluindo as classes 

legais de água doce plotadas em termos de IQA. A curva resultante foi a “curva de oferta de 

qualidade de água” capaz de expressar o mercado de tratamento da água nas bacias estudadas 

e medir o custo de recuperação da qualidade perdida (DCN). Aplicado a situações-exemplo 

observadas no estudo, o modelo mostrou ser capaz de estimar o custo de recuperação da 

DCN, tendo como referência a potabilidade da água e, com isso, subsidiar negociações 

entorno do conceito de PSA no contexto imprescindível de um Comitê de Bacia. O PSA 

mostrou ser mais adequado às áreas na zona de amortecimento das unidades de conservação 

nas cabeceiras dos rios, pouco povoadas por pequenos produtores, a montante de cidades. A 

DCN seguiu a ordem de contaminação dos rios e a influência de esgotos urbanos sobretudo. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Índice de qualidade de água. Balanço de massas. 

Pagamentos por serviços ambientais. 

 



ABSTRACT 

The study of hydrogeochemical process and parameters and of the soil use allow the 

contaminants mass/fluxes balance (MB) among fluvial segments, ranking them and the 

source-activities. The fluxes increment shows a depreciation of natural capital (DNC), 

demanding remedial and/or preventive measurements, e.g. payments for environmental 

services (PES). The DNC is the main proposed approach, integrating hydrogeochemical 

aspects and MB, economic costs and management mechanisms. The aim of this work was to 

estimate the DNC in three affluent basin of the Guanabara Bay watershed: Guapi-Macacu 

(less impacted), Caceribu (intermediate) and Iguaçu-Sarapuí (highly impacted). These are 

small basins with a low retention time (5 to 10 hours), of a forested upstream, with a strong 

material exporting slope and downstream tending to accumulate and flooding, with a rainy 

summer and dry winter. A data base of fluvial water quality was created (n=678), 

corresponding to the period of 1992-2015. The statistics of the water composition compared 

to the legislation showed coliforms above established, pH in accordance, and DO and BOD in 

the Guapi-Macacu and Caceribu rivers with most of the data according with the legislation, 

contrary to Iguaçu-Sarapuí. The water quality index (WQI) showed that half slope’s upstream 

shows medium quality and the downstream’s bad to too bad quality -, and tending to better 

quality in the winter, due to less occurrence of floods. Comparing winter and summer among 

the five rivers, the pH and nitrate levels showed significant differences (p < 0,05) and, 

comparing ridge and lowland, DO, turbidity, pH, nitrate and phosphorus showed significant 

differences, too. Through PCA were identified two main hydrobiogeochemical processes: 

organic matter input of domestic sewage and farming, and material from laminar erosion 

inputs. In 2016, two data collect (winter and summer) were made to evaluate the current 

situation in the rivers headboards. There was a significant lost (one order of magnitude) of 

quality in the last two decades considering the indicator ratio N-NO3:P-PO4. The MB could 

distinguish and rank the segments measuring the increments of contaminants fluxes. The 

synthesis-graphic proposed to the model of the DNC considered water “treatments costs” 

versus “WQI indicator parameter” – including the legal classes of fresh water plotted in terms 

of WQI. The resulting curve was the “Water Quality Offer Curve” able to express the water 

treatment market in the studied basins and measure the regeneration cost of quality loss 

(DNC). Applied to example-situations observed in the study, the model showed to be able to 

estimate the regeneration cost of the DNC, by having as reference the water potability and, 

with it, to support negotiations around the PES concept in the essential context of Basin 

Committee. The PES showed to be more appropriate to the buffer zones of the Conservation 

Units (CU) in the rivers headboard, sparsely populated by small producers, upstream from the 

cities. The DNC followed the order of contamination of the rivers and the influence of urban 

sewage especially. 

 

Keywords: Watershed. Water quality index. Mass balance. Payments for environmental 

services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Desde o início da Revolução Industrial, com o estreitamento na relação do homem 

com a natureza, tanto na modificação do solo quanto no aproveitamento da matéria-prima e 

energia percebeu-se a necessidade de implementação de ações para minimizar os problemas 

de degradação dos recursos naturais (FOLETO; LEITE, 2011). A partir de 1934 foram 

implementadas medidas no Brasil para assegurar o direito da água, incluindo formas de 

minimizar a contaminação e os conflitos do uso da água com a criação do Código das Águas, 

seguido de diversas outras medidas a partir da década de 70 para aprimorar o sistema e dividir 

as funções de cada órgão quanto à gestão da água (ANA, 2011; SETTI et al., 2001). Incluindo 

a Constituição de 1988 que define a água como bem de uso comum, estabelecendo que a sua 

gestão deva ser descentralizada, ou seja, realizada pela União, pelos Estados e pelos 

Municípios (PORTO, 2008). 

 Um marco importante foi a criação da Lei nº 9.433/1997 que institui a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, dentre outras providências, que torna o Brasil um dos países 

com a legislação mais avançada no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos (PORTO, 

2008). Como descrito pelas Leis nº 9.433/1997 e nº 3.239/1999 sobre a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos e a Política Estadual dos Recursos Hídricos, respectivamente, a água é um 

recurso limitado, dotada de valor econômico e que é utilizada para abastecimento humano. 

Desta forma, estudar a qualidade da água é de suma importância. 

 A qualidade da água está intimamente relacionada às atividades exercidas na bacia 

hidrográfica em que se localizam os corpos hídricos considerados, i.e., é dependente do uso 

dos solos (urbanização, agropecuária, indústria, mineração, unidades de conservação). O 

impacto dessas atividades sobre a água pode e deve ser medido, através de modelos, tais 

como, o balanço de fluxos (BIDONE et al., 1999). A avaliação e previsão/prognóstico da 

qualidade da água quanto ao seu comportamento devido à poluição ou à sua reação física 

(e.g., assoreamento), quanto a veiculação hídrica de doenças (SETTI et al., 2001) e mudança 

hidrogeológica são importantes para a sua gestão (MECHI; SANCHES, 2010; TUNDISI; 

TUNDISI, 2008). 

 É importante conhecer a composição da água, não somente, a partir de dados atuais, 

mas também, de dados pretéritos, quando possível, para conhecer a bacia hidrográfica e como 

ela se comporta, pois alguns elementos/substâncias podem estar presentes em maiores 



21 
 

 

concentrações mesmo em regiões bem preservadas dependendo do tipo de rochas, solos e 

vegetação predominantes (BIDONE et al., 1999). 

 Para facilitar o trabalho dos gestores e o acesso à população a esses dados de 

qualidade de água, foi criado o índice de qualidade de água (IQA). Ele é composto por nove 

parâmetros/indicadores da qualidade, a qual é mensurada em escala de classificação que varia 

de 0 a 100 (CETESB, 2009; SOARES et al., 2012). Estes parâmetros foram estabelecidos pela 

National Sanitation Foundation (NSF) dos Estados Unidos, através da pesquisa de opinião 

junto a vários especialistas da área ambiental, para o desenvolvimento de um índice que 

indicasse qualidade da água (BROWN, 1974). Esse índice é importante para comparação 

entre segmentos de um rio, entre diferentes rios, e monitorar a evolução da qualidade ao longo 

do tempo (incluindo a sazonal). Ainda, serve para verificar se a legislação está sendo 

cumprida, e utilizar na pesquisa científica como ferramenta de estudo para fenômenos naturais 

(OTT, 1978). 

 Uma forma interessante de se apoiar/subsidiar a gestão ambiental em rios, além do 

IQA e outros indicadores e critérios legais – e.g., àqueles da Resolução CONAMA nº. 

357/2005, a qual “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes” -, é a realização de balanço de massas para determinar trechos de rios com maiores 

inputs de contaminantes, como base para o cálculo para estimativa da depreciação do capital 

natural água fluvial (LAYBAUER; BIDONE, 1998). Isso é possível, pois a água, dotada de 

valor econômico, passa a ser vista como capital e que perde valor, devido à sua degradação ao 

longo do rio. 

 Os aspectos descritos auxiliam na elaboração de propostas para a manutenção e, 

quando o caso, melhoria da qualidade da água, para que essa possa continuar fornecendo seus 

serviços às populações, e suporte ao equilíbrio do meio ambiente. Entre essas propostas 

encontra-se o pagamento por serviços ambientais (PSA), no caso aqueles prestados pela água 

fluvial. O PSA compreende um mecanismo de compensação para controle da poluição 

utilizando políticas de incentivo (CLASSEN et al., 2001). Desta forma, os beneficiários pela 

melhoria dos recursos hídricos pagam os conservacionistas, responsáveis por implementar 

atividades de restauração florestal, cercamento de nascentes , dentre outras atividades que 

visam a preservação das margens dos rios (VON GLEHN; TAFFARELLO, 2013). 

 A Depreciação do Capital Natural (DCN) – cf. Bidone et al. (2002); Bidone; Morales 

(2004) -, é um conceito importante para a determinação do PSA, conforme será demonstrado 
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nesse estudo. Em termos monetários ela pode ser quantificada a partir do custo de tratamento 

da água poluída ou do tratamento dos efluentes poluidores, gerados por atividades antrópicas 

ao longo do rio. Em termos físicos, a DCN é possível de ser calculada utilizando-se como 

base o balanço de massas que, por sua vez, quantifica inputs, outputs ou retenção de material 

em determinado trecho do rio (BIDONE, 2010). 

 

Hipóteses 

 A partir do exposto, as hipóteses deste trabalho são: (i) os rios na região oeste da bacia 

da baía de Guanabara possuem qualidade de água inferior àqueles da região N-NE, devido aos 

diferentes usos do solo; (ii) existe diferença sazonal e espacial entre o índice de qualidade de 

água e os parâmetros que o compõem; (iii) é possível elaborar propostas de pagamentos por 

serviços ambientais a partir da estimativa da depreciação do capital natural, utilizando como 

base o balanço de massas.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Estimar a Depreciação do Capital Natural (DCN) – como subsídio à gestão e discussão 

sobre o uso do mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) - gerada pela 

poluição das águas fluviais, através do uso de indicadores hidrogeoquímicos, em diferentes 

situações de ocupação e uso dos recursos naturais: bacias dos rios Guapiaçu e Macacu 

(Guapi-Macacu) e rio Caceribu – na região N-NE -, e rios Iguaçu e Sarapuí – na região W-

NW - na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara - BHBG. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo específico 1: Caracterizar as sub-bacias incluindo usos predominantes do solo, 

demografia, fisiografia e hidrologia a partir da bibliografia. 

Objetivo específico 2: Elaborar um banco de dados disponíveis (dados secundários) sobre a 

qualidade de água fluvial nas três sub-bacias, visando comparação com a legislação e entre os 

rios a partir do cálculo de IQA. 

Objetivo específico 3: Avaliar variações sazonal (inverno e verão), espacial (curso superior e 

curso inferior) e e em anos hidrológicos distintos, dos processos hidrobiogeoquímicos que 

regem a qualidade das águas fluviais das três sub-bacias. 

Objetivo específico 4: Avaliar a situação atual da integridade das águas das regiões próximas 

às cabeceiras a partir de dados primários. 

Objetivo específico 5: Identificar, por balanço de massa, a perda de qualidade fluvial e 

vinculá-la à noção de Depreciação de Capital Natural (DCN) como base para a discussão do 

pagamento por serviços ambientais (PSA). 
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 CICLO HIDROLÓGICO 

 Por definição, o ciclo hidrológico compreende um fenômeno natural de circulação 

fechada da água (a nível global) entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado pela 

energia térmica solar, pela força dos ventos e pela força da gravidade. 

 O ciclo hidrológico é composto por, basicamente, quatro processos: 

evapotranspiração, precipitação, infiltração e escoamento superficial (Figura 1). O primeiro 

processo é composto por dois sub-processos interligados entre si: evaporação e transpiração. 

 A evaporação é o processo de transferência de vapor d’água do solo e de superfícies 

líquidas - oceanos, lagos, rios e reservatórios - para a atmosfera (DAVIE, 2008; VAREJÃO-

SILVA, 2006) e varia de acordo com a intensidade da radiação solar, ou seja, ela é maior nas 

baixas latitudes – próximo ao Equador (FETTER, 1994). Além disso, a água presente nas 

folhas ou em outras estruturas vegetais pode evaporar pelo processo de transpiração 

(FETTER, 1994; VAREJÃO-SILVA, 2006). 

 Esse vapor d’água formado move-se pela atmosfera e, quando em circunstâncias 

específicas, condensa, formando gotículas e precipitando (COLLISCHONN; TASSI, 2008; 

DAVIE, 2008), compreendendo o segundo processo do ciclo. A água pode precipitar sob a 

forma de neve, chuva, granizo ou orvalho, ressaltam Garcez e Alvarez (1988). 

 Dependendo do tipo de solo, a água pode acumular em depressões geográficas e, em 

determinado momento, essa água é drenada para riachos no processo de escoamento 

superficial. Portanto, o escoamento depende da intensidade da chuva e da capacidade de 

infiltração do solo (GARCEZ; ALVAREZ, 1988). 

 Em contrapartida, em superfícies porosas a água penetra no solo pelo processo de 

infiltração (FETTER, 1994), a partir de efeitos da gravidade e de capilaridade (GARCEZ; 

ALVAREZ, 1988). É responsável pela umidade do solo que, quando saturado, forma o lençol 

freático (FETTER, 1994) e é responsável por alimentar os corpos d’água – nascentes, riachos, 

lagos e lagoas, principalmente nos períodos secos (COLLISCHONN; TASSI, 2008). 
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Figura 1 - Ciclo hidrológico. 

Fonte: adaptado de VON SPERLING, 2005. 

3.2 BALANÇO HÍDRICO 

 Por definição, o balanço hídrico compreende a contabilização de água no solo 

(PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007). Compreende a modelagem das entradas e 

saídas de água em um determinado espaço e durante um período de tempo, onde ocorre 

variação de volume de água (BIDONE, 2010). Thornthwaite e Mather (1955) desenvolveram 

o balanço hídrico climatológico, a fim de determinar o regime hídrico de um determinado 

local dispensando as medições diretas das condições do solo.  

 De maneira geral, sobre as superfícies terrestres o fluxo é positivo, ou seja, há mais 

precipitação do que evaporação, o que resulta nas vazões dos rios em direção aos oceanos; já 

nos oceanos, o fluxo é negativo, há mais evaporação do que precipitação (TUCCI, 2006). 

 Para o cálculo do balanço hídrico, é considerada uma área de 1 m², já que a chuva é 

expressa em milímetro (litro de água por metro quadrado de superfície). O balanço está 

demonstrado na Figura 2, representado pelas entradas – precipitação, irrigação, orvalho, 

escoamento superficial (run in), drenagem lateral, ascensão capilar –, e saídas – 

evapotranspiração, escoamento superficial (run out), drenagem lateral, drenagem profunda – 

do volume de controle (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007). 
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Figura 2 - Modelo esquemático do balanço hídrico climatológico. Sendo ΔARM – variação de armazenamento 

no solo, P – precipitação, I – irrigação, O – orvalho, ET – evapotranspiração, Ri – Escorrimento superficial (run 

in), DLi – drenagem lateral, AC – ascensão capilar, DP – drenagem profunda, DLo – drenagem lateral, Ro – 

escorrimento superficial (run out). 

Fonte: PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007. 

 O parâmetro de mais difícil medição é a evapotranspiração (ETP), portanto as 

simplificações são elaboradas em cima de métodos de sua estimativa. Thornthwaite assume 

que a evapotranspiração potencial depende apenas de condições meteorológicas e ignora o 

efeito da densidade e maturidade vegetal (FETTER, 1994).  

 Sendo assim, Thornthwaite em 1948 criou um método que simplificasse a estimativa 

do balanço hídrico a partir de médias de temperatura do ar, do total pluviométrico e da 

capacidade de armazenamento hídrico do solo (VAREJÃO-SILVA, 2006). Em sua 

simplificação, anos depois, utiliza apenas temperatura média mensal, latitude e mês 

(THORNTHWAITE; MATHER, 1955). 

 Outras simplificações e adaptações do modelo foram criadas ao longo dos anos de 

acordo com a necessidade de cada estudo, como descrito por Pereira, Angelocci e Sentelhas 

(2007): 

I. Camargo, 1962: elaboração de uma tabela que fornece valores de evapotranspiração 

potencial diária a partir de dados de temperatura média anual e mensal. Utiliza, 

também, de um fator de correção (tabelado) e multiplica o valor por 30 para 

representar a ETP mensal; 

II. Camargo, 1971: utilizou uma fórmula para estimar ETP utilizando dados de 

irradiância solar e temperatura média e o número de dias do período considerado; 

III. Método do tanque classe A (desenvolvido pelo U.S. Weather Bureau): tem aplicação 

em manejo de irrigação. É utilizado um tanque com as laterais expostas ao sol, com a 
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água sempre disponível. Portanto, a evapotranspiração é extrapolada necessitando de 

um fator de correção; 

IV. Método de Priestley-Taylor, em 1972: é utilizada em regiões onde é medido o saldo de 

radiação diária. Além disso, utiliza, em sua fórmula, o fluxo total diário de calor e o 

fator de ponderação; 

V. Método de Hargreaves e Samani, 1985: é um método específico para condições 

semiáridas, utilizando um lisímetro de pesagem cultivado com grama (tanque com 

solo e plantas de medida direta de evapotranspiração – FETTER, 1994); 

VI. Método de Penman-Monteith (SMITH, 1991): é o método adotado pela FAO (Food 

and Agricultural Organization of the United Nations). É utilizado para medição de 

evapotranspiração diária, a partir de uma fórmula com as variáveis: saldo de radiação 

diária, velocidade do vento, pressão de saturação do vapor, pressão parcial do vapor, 

declividade da curva de pressão do vapor e uma constante. 

 

3.3 BACIA HIDROGRÁFICA 

 A bacia hidrográfica compreende a área de captação dos fluxos de água provindos da 

precipitação e é onde convergem os escoamentos para um único ponto de saída (MARTINS, 

1976; SILVEIRA, 2001). Já as sub-bacias correspondem às áreas de drenagem dos tributários 

do curso principal (TEODORO et al., 2007). 

 Legalmente, o conceito de bacia hidrográfica se baseia nos fundamentos da Lei nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dentre outras providências, onde a 

bacia hidrográfica constitui uma unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 Além disso, a Resolução CONAMA 357/2005 determina que as ações de gestão 

referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga e cobrança pelo uso da água, ou 

referentes à gestão ambiental, como o licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o 

controle da poluição, deverá basear-se nas metas progressivas intermediárias e finais 

aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico 

específico. 

 

3.3.1 Caracterização Geométrica 

 Algumas definições importantes para o estudo de bacias hidrográficas estão a seguir: 
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 Área: toda área drenada pelo sistema fluvial dentro dos divisores topográficos 

(VILLELA; MATOS, 1975); 

 Perímetro: comprimento da linha imaginária ao longo do divisor de águas (GARCEZ; 

ALVAREZ, 1988); 

 Desnível: distância entre o ponto mais distante da bacia e a seção de interesse (DAEE, 

2005); 

 Declividade: está relacionada à velocidade de escoamento superficial que afeta o 

tempo que a água da chuva leva para concentrar-se nos leitos fluviais (VILLELA; 

MATTOS, 1975). Corresponde ao quociente da diferença de cotas montante e jusante 

(desnível) e o seu comprimento medido no plano horizontal (DAEE, 2005); 

 Fator de forma: é a relação entre a área da bacia hidrográfica e o quadrado de seu 

comprimento axial, medido da desembocadura à cabeceira mais distante, em que 

quanto maior o valor, maior é a potencialidade de ocorrência de picos de enchentes 

elevadas (GARCEZ; ALVAREZ, 1988); 

 Fator de compacidade: é a relação entre o perímetro da bacia hidrográfica e a área da 

bacia, em que, quanto menor o valor, maior a potencialidade de ocorrência de picos de 

enchentes elevadas (GARCEZ; ALVAREZ, 1988); 

 Tempo de concentração: tempo que a partícula de chuva que cai no ponto mais 

distante da bacia leva para chegar à seção de interesse (DAEE, 2005; TUCCI, 2006). 

 

3.4 RIOS 

 Os rios são de extrema importância, pois compreendem os compartimentos principais 

responsáveis pelo transporte de material continental tanto natural quanto antropogênico e por 

transportá-lo por toda bacia de drenagem até a costa (BIDONE et al., 1999). O movimento 

horizontal de suas correntes é constante e há uma interação com sua bacia hidrográfica 

recebendo material alóctone constantemente (solos erodidos, restos de vegetação, efluentes 

etc., TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

 O transporte por advecção depende da variação da velocidade; o transporte por difusão 

depende da diferença de concentrações do poluente; e, o transporte por dispersão depende da 

combinação dos anteriores ao longo do rio (TUCCI, 2006). 

 As cabeceiras são os riachos que brotam em terrenos íngremes de serras e montanhas 

e, à medida que esses riachos se unem e aumentam de volume ao encontrar novo afluente, 
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ocorre a formação dos rios maiores (TEODORO et al., 2007). Já as regiões planas, são 

aquelas consideradas alagáveis e funcionam como um filtro biológico, o que garante a 

qualidade da água, desempenhando, também, um papel ecológico importante no controle de 

inundações (SCHIAVETTI; CAMARGO, 2002). 

 O transporte do material presente no rio depende de características: (i) físicas – 

largura, profundidade, velocidade da corrente, rugosidade do sedimento, grau de sinuosidade 

(ALLAN, 1995) e declividade; e (ii) espaciais/temporais – interação com a bacia e flutuações 

na hidrologia regional, que determina variações nos fluxos (TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

 Enquanto a mata ciliar fornece a manutenção da temperatura e umidade e redução de 

entrada de poluentes e sedimentos (SILVEIRA, 2004), a erosão das margens e da bacia 

hidrográfica fornece material orgânico e inorgânico, e sua deposição ocorre em zonas de 

baixa velocidade da corrente (geralmente regiões mais a jusante) que varia em eventos 

extremos de seca e de chuva (TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

 Devido à dinamicidade dos rios, seus ecossistemas são estruturados de acordo com o 

clima e com o ambiente físico, como luz, temperatura e correnteza, e química, como oxigênio 

e nutrientes (SILVEIRA, 2004). Portanto, ciclos climatológicos e hidrológicos controlam os 

processos físicos, químicos e biológicos e a variação na descarga depende da precipitação, 

geologia e geomorfologia da bacia, da declividade, da presença de restos de vegetação e das 

características do fundo (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

 A efetividade e seletividade do processo de transformação, eliminação ou 

imobilização de materiais durante sua transferência pelos ecossistemas aquáticos dependem 

do comportamento hidrobiogeoquímico e são fortemente influenciados pela hidrologia e o uso 

da terra (BILLEN, 1993). Por exemplo, eventos extremos, como inundação, são importantes 

no transporte de fósforo e nitrogênio, como consequência da lixiviação dos solos, sendo o 

transporte do fósforo dominado pela forma particulada, cerca de 70-90% (HORNE; 

GOLDMAN, 1994 apud TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

3.4.1 Vazão 

 Por definição, compreende o volume de água que passa através de uma seção 

transversal do rio, na unidade de tempo (DAVIE, 2008; MARTINS, 1976). A vazão é 

influenciada pelas características da bacia, como infiltração, armazenamento e 

evapotranspiração (COLLISCHONN; TASSI, 2008). 
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 Uma forma de medição da vazão é a partir da extrapolação dentro de uma mesma 

bacia, ou seja, é feita uma estimativa a partir da proporcionalidade de áreas entre duas 

estações do mesmo rio (BIDONE, 2010). Sua unidade de medida é m³/s. 

 Durante os períodos secos, a vazão é dominada pelo esvaziamento lento da água 

armazenada na bacia, ou seja, a vazão é dominada pela água subterrânea (COLLISCHONN; 

TASSI, 2008). Já os picos de vazão ocorrem em períodos de intensa precipitação, quando a 

água não consegue mais infiltrar no solo e passa a escoar superficialmente formando córregos 

e alcançando os rios. 

 Outro conceito importante a ser ressaltado é o da vazão de referência que compreende, 

de acordo com a definição da Resolução CONAMA 357/2005, na vazão do corpo hídrico 

utilizada como base para o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo da água e a 

necessária articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Esta vazão não é 

especificada pela Resolução. A definição da vazão de referência depende das condições das 

fontes de contaminações e das metas para um trecho de rio. Para fontes pontuais (despejo 

permanente), a vazão mais crítica é de estiagem, quando a capacidade de diluição do rio se 

reduz (p.ex., a Q95 indica que as vazões são maiores ou iguais a ela durante 95% do tempo); 

para fontes difusas (p.ex., agricultura) o período chuvoso é crítico devido à erosão laminar do 

solo, sobretudo no início de uma chuva (primeiros 20 a 35 mm de chuva). Todos os valores 

limites estabelecidos por esta Resolução CONAMA devem ser  calculados de acordo com a 

vazão de referência. Este conceito é utilizado neste trabalho quando são feitas as médias 

sazonais de verão e inverno, como será visto mais à frente. 

3.5 USO DO SOLO 

 Outro fator importante de ser estudado em uma bacia hidrográfica é o uso do solo, pois 

ele influencia diretamente a qualidade da água, como pode ser observado na Tabela 1. E, 

ainda, Tchobanoglous e Schoroeder (1985) compilaram dados de Applebaum (1968) e Camp 

e Meserve (1974), em uma tabela de impurezas da água de acordo com sua origem, como 

adaptado na Tabela 2. 
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Tabela 1 - Tipo de uso do solo e o efeito que este uso provoca em um corpo hídrico. 
Tipo de uso Efeito na água 

Abastecimento urbano – abastecimento doméstico 

industrial comercial e público 
Poluição orgânica e bacteriológica 

Abastecimento industrial – sanitário, de processo, 

incorporação ao produto, refrigeração e geração de 

vapor 

Poluição orgânica, substâncias tóxicas, elevação da 

temperatura 

Irrigação – artificial de culturas agrícolas Carreamento de agrotóxicos e fertilizantes 

Abastecimento – doméstico ou para dessedentação de 

animais 
Alteração na qualidade com efeitos difusos 

Aquicultura – estações de piscicultura Carreamento de matéria orgânica 

Geração Hidrelétrica – acionamento de turbinas 

hidráulicas 
Alteração no regime e na qualidade das águas 

Navegação fluvial – manutenção de calados mínimos Lançamento de óleo e combustíveis 

Recreação, lazer e harmonia paisagística – natação e 

outros esportes de contato direto 
Não há 

Pesca – fins comerciais de espécies naturais ou 

introduzidas pela piscicultura 
Alteração na qualidade após mortandade de peixes 

Assimilação de esgotos – diluição, autodepuração e 

transporte de esgotos urbanos e industriais 
Poluições orgânicas, físicas, químicas e bacteriológicas 

Usos de preservação Melhoria da qualidade da água 

Fonte: Adaptado de BARTH, 1987 (apud SETTI et al., 2001). 

Tabela 2 - Impurezas químicas e biológicas de acordo com suas origens. 
 Impureza 

Origem Íons Suspensos Colóides Gases 

Decomposição 

de matéria 

orgânica 

Amônio, Hidrogênio, 

Sódio, Cloreto, 

Bicarbonato, 

Hidroxila, Nitrito, 

Nitrato, Ácido 

sulfídrico, radicais 

orgânicos 

Solo orgânico e 

despejos orgânicos. 

Material vegetal e 

despejos orgânicos 

Amônia, Dióxido 

de carbono, Sulfeto 

de hidrogênio, 

Hidrogênio, 

Metano, 

Nitrogênio, 

Oxigênio 

Fontes 

municipais, 

industriais e 

agrícolas 

Íons inorgânicos, 

moléculas orgânicas e 

cor 

Clastos, siltes, e 

outros solos 

inorgânicos, 

componentes 

orgânicos, óleo, 

produtos corrosivos, 

etc. 

Sólidos orgânicos e 

inorgânicos, matéria 

corante, 

componentes 

orgânicos clorados, 

bactérias, vírus. 

Gás cloro e 

Dióxido de 

enxofre. 

Fonte: TCHOBANOGLOUS E SCHROEDER (1985). 
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 Para a agricultura, os usos de adubos, agrotóxicos e efluentes orgânicos contribuem 

para a contaminação das águas (COPPETEC, 2014). Já a poluição urbana (residências, 

comércio, indústrias e atividades públicas) geram resíduos sólidos e líquidos (efluentes 

domésticos). Os resíduos sólidos incluem produtos que podem apresentar toxicidade, 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, radioatividade e patogenicidade em geral, 

podendo apresentar riscos à saúde humana (BRAGA et al., 2005). 

 E, ainda, a partir da poluição atmosférica gerada pelas cidades e indústrias, algumas 

substâncias químicas podem, após deposição seca e/ou úmida, chegar aos rios, podendo ser de 

dois tipos: (i) primários – lançados diretamente no ar, como CO, NOx , SO2 – e (ii) 

secundários – substâncias formadas na atmosfera após reações com as substâncias que são 

lançadas e as que já são presentes na atmosfera e em determinadas condições físicas, como 

H2SO4 (Op.Cit.). 

 Além disso, outras atividades humanas nos rios incluem as modificações em cursos 

d’água; construção de barragens para hidrelétricas; introdução de espécies exóticas; perda da 

biodiversidade; construção de canais, pontes e passagens que altera substrato e afeta 

organismos (SHIAVETTI; CAMARGO, 2002; TUNDISI; TUNDISI, 2008) e, também, 

aumento das queimadas, perda de hábitats e alterações na fauna e flora e diminuição da vazão 

dos rios (NAPOLEÃO et al., 2014). 

 A importância da manutenção desses recursos é, não somente, manter os rios 

preservados, como também pelos diversos usos/serviços que eles oferecem à população, como 

geração de energia, abastecimento doméstico e industrial, irrigação de culturas agrícolas, 

navegação, recreação, aquicultura, piscicultura, pesca e assimilação e afastamento de esgoto 

(SETTI et al., 2001).  

 Historicamente, a exploração colonial praticada no país, somada a fatores recentes de 

degradação foram responsáveis por reduzir a Mata Atlântica a cerca de 7 % de sua cobertura 

original (NAPOLEÃO et al., 2014) e, especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, a 

cobertura passou de 98,6 % para 16,7 % de acordo com dados da Fundação SOS Mata 

Atlântica (2002). 

 A prática de mineração é uma prática muito comum no Estado, que não foi citada na 

tabela 1, e implica em supressão da vegetação ou impedimento de sua regeneração, além de 
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retirada do solo fértil e exposição de um solo remanescente à erosão o que pode acarretar em 

assoreamento de corpos d’água das proximidades (MECHI; SANCHES, 2010). 

 No Estado, a principal atividade mineradora é a extração de areia que inviabiliza a 

regeneração de vegetação, aumenta o assoreamento e carreamento de sólidos para os rios, 

aumentando a turbidez, além dos poluentes que podem ser carreados presentes nos solos, 

como metais pesados, óleos e graxa (Op.Cit.). 

 Outra particularidade do Estado do Rio de Janeiro e que é um agravante da poluição 

urbana são os aglomerados subnormais que são ocupações sem infraestrutura mínima 

(COPPETEC, 2014), assim, o esgoto in natura entra no sistema aquático.  

3.6 COMPOSIÇÃO DAS ÁGUAS FLUVIAIS 

 A água é pura somente em seu estado de vapor, assim que ocorre a condensação as 

impurezas se acumulam (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). As águas naturais 

possuem em sua composição química íons dissolvidos, substâncias orgânicas resultantes da 

geoquímica da bacia hidrográfica e de atividades humanas, componentes da atmosfera que 

dependem da proximidade de indústrias/queima de petróleo (enxofre e óxidos de nitrogênio - 

NOx), desertos (poeira) e mares (sais) (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

 Os parâmetros retratados nesta base teórica incluem aqueles utilizados para o cálculo 

do índice de qualidade da água (IQA), que é um dos objetos de estudo deste trabalho e são 

eles: parâmetros físicos – temperatura, sólidos totais dissolvidos e turbidez; químicos – 

fosfato, nitrato, pH, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio; e 

microbiológicos – coliformes fecais. 

3.6.1 Temperatura 

 Por definição, é a medida de intensidade de calor (VON SPERLING, 2005). A 

temperatura está relacionada com a transferência de calor por radiação, condução e convecção 

(UFF/FEC, 2010a), porém sofre aumento devido à introdução dos despejos domésticos e 

industriais, torres de resfriamento (VON SPERLING, 2005) e usinas termoelétricas 

(CETESB, 2009), além de corte da vegetação (BRAGA et al., 2005), gerando um impacto 

biológico significativo (APHA, 1999; TUCCI, 2006). Naturalmente, ocorrem variações 

sazonais e diurnas em corpos d’água naturais (CETESB, 2009). 
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 Com o aumento da temperatura, as reações físicas, químicas e biológicas também 

aumentam e a solubilidade dos gases diminui ao passo que a liberação desses gases aumenta 

(e.g., o gás sulfídrico é liberado causando mau cheiro; VON SPERLING, 2005; UFF/FEC, 

2010a). Além disso, existem limites de tolerância térmica, temperatura ótima de crescimento, 

limitação de temperatura para migração, desova e incubação dos ovos diferente para cada 

organismo (CETESB, 2009; TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985; TUCCI, 2006). 

3.6.2 Sólidos 

 A carga de sólidos inclui todos os contaminantes na água, exceto os gases dissolvidos 

e podem ser classificados de acordo com suas características físicas (sólidos em suspensão, 

coloidais ou dissolvidos) e de acordo com as características químicas (orgânicos e 

inorgânicos) (TCHOBALOGLOUS; SCHROEDER, 1985).  

 Águas com alto teor de sólidos dissolvidos são, potavelmente, inferiores e podem 

induzir uma reação fisiológica desfavorável (APHA, 1999), além da possibilidade de retenção 

de bactérias e resíduos orgânicos, gerando a redução de OD a partir da decomposição 

anaeróbica (UFF/CEG, 2009). 

 A classificação por tamanho é feita utilizando-se filtros para separação, sendo assim, 

sólidos dissolvidos são aqueles de diâmetro inferior a 10
-3

 μm, sólidos coloidais são aqueles 

com diâmetro entre 10
-3

 e 10
0
 μm e sólidos em suspensão são aqueles com diâmetro superior 

a 10
0
 μm (VON SPERLING, 2005). Já a classificação química é feita baseada na distinção 

entre matéria orgânica e inorgânica, a partir da submissão das amostras a uma temperatura de 

550 ºC, em que a fração orgânica é volatizada. Os sólidos voláteis representam uma 

estimativa da matéria orgânica e os não-voláteis representam a matéria inorgânica ou mineral 

(TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). 

 A análise de sólidos é importante no controle de processos de tratamentos físicos e 

biológicos de água de despejo e para estar em conformidade com as agências regulatórias de 

efluentes (CETESB, 2009; APHA, 1999). Os sólidos em suspensão podem causar danos à 

biota durante sua sedimentação no leito dos rios a partir da ação mecânica de sedimentação e 

danificação da desova dos peixes (CETESB, 2009; UFF/CEG, 2009). 
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3.6.3 Turbidez 

 A turbidez está diretamente relacionada à claridade da água. A claridade é importante 

na água destinada ao consumo humano e na determinação da condição e produtividade de um 

corpo d’água natural (APHA, 1999). Quando ocorre acúmulo de partículas 

predominantemente coloidais, a luz que penetra é espalhada e a água aparece turva 

(TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). 

 Sendo assim, a turbidez é uma propriedade óptica que causa maior espalhamento e 

absorção da luz em relação à sua transmissão (APHA, 1999). O valor é dado em UTN – 

unidades de turbidez nefelométrica. 

3.6.4 Fósforo 

 O fluxo do fósforo depende dos processos geoquímicos da bacia hidrográfica. Na 

natureza, ocorre principalmente sob quatro formas: em solução, particulada, detrito ou no 

corpo dos organismos. O fósforo é preservado em sistemas terrestres não perturbados e é 

perdido em bacias hidrográficas desmatadas (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

 Sua principal origem é o fósforo contido na matéria orgânica (tecido de organismos) 

em degradação, sob a forma dissolvida ou particulada (FALCÃO, 1978), que compreende o 

grupo dos ortofosfatos (PO4
-3

, HPO4
-2

, H2PO4
-1

, H3PO4), mas também provém da erosão de 

rochas fosfatadas, sob a forma dissolvida e do excreta de animais, sob a forma particulada 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008). A predominância de cada forma de ortofosfato está ligada 

diretamente com o pH da água (UFF/FEC, 2010a). 

 O fósforo pode não estar disponível periodicamente devido à sua complexação a partir 

da oxigenação dos sedimentos (TUNDISI; TUNDISI, 2008). Sua origem antrópica ocorre a 

partir do tratamento de água, despejos domésticos e industriais, detergentes, excrementos de 

animais e fertilizantes que chega ao ambiente a partir do escoamento superficial provocado 

pelas chuvas (APHA, 1999; CETESB, 2009). Além disso, é utilizado para controle de 

corrosão em abastecimento de água, em sistemas industriais de resfriamento de água e na 

produção de detergentes sintéticos, complementam Tchobanoglous e Schroeder (1985). 

 Como o fósforo é um elemento limitante para o crescimento da produção primária, 

quando se encontra em elevadas concentrações, principalmente com o incremento por inputs 
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antropogênicos, pode haver crescimento exagerado desses organismos levando à eutrofização 

(APHA, 1999; TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). 

3.6.5 Nitrogênio 

 Naturalmente, o nitrogênio, sob suas diversas formas (N2, nitrogênio orgânico, 

amônia, nitrito e nitrato), é constituinte de proteínas e compostos orgânicos e participa da 

composição celular de microrganismos; já sua origem antrópica está relacionada a despejos de 

esgoto doméstico e industrial, excrementos de animais e fertilizantes (TUNDISI; TUNDISI, 

2008; UFF/FEC, 2010a). Nas águas de esgoto, as formas de nitrogênio de maior interesse 

seguem a ordem decrescente de estado de oxidação – nitrato, nitrito, amônia, amônio e 

nitrogênio orgânico (APHA, 1999). 

 O nitrito (NO2
-
) sempre se encontra em baixas concentrações, pois pode ser reduzido 

quimicamente e/ou através de bactérias a nitrato (NO3
-
) ou oxidado a amônio (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008). A forma predominante do nitrogênio no meio pode fornecer informações 

sobre o estágio de poluição, já que a poluição recente está associada a nitrogênio na forma 

orgânica ou de amônia (NH3) e a poluição remota, a nitrato (CETESB, 2009; UFF/FEC, 

2010a).  

 A amônia está presente em águas superficiais e em águas de despejo (APHA, 1999). 

Além disso, amônia e nitratos podem ser transportados pelas chuvas, visto que a atmosfera é 

uma importante fonte de nitrogênio (N2) que, ao entrar no ambiente aquático, é biofixado 

(CETESB, 2009). 

 Os processos de transformação das diversas formas de nitrogênio incluem: (i) 

nitrificação - NH4
+
 é transformado em NO2

-
 e NO3

-
 em condições aeróbicas; (ii) 

desnitrificação – ocorre, principalmente na ausência de oxigênio, em que bactérias reduzem 

NO3
-
 em NO2

-
 e em N2; (iii) fixação de nitrogênio – gás N2 e energia química são 

transformados em NH4
+
; (iv) assimilação – amônio, nitrito e nitrato (inorgânicos dissolvidos) 

são incorporados em compostos orgânicos; (v) excreção – animais excretam amônio, ureia ou 

ácido úrico (TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

 Para este estudo, é utilizado o nitrato como parâmetro, que tem origem nas bactérias 

nitrificantes, algas microscópicas e degradação de substâncias animais (FALCÃO, 1978). 
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 Assim como o fósforo, o nitrogênio é indispensável para o crescimento de algas, 

porém em elevadas concentrações gera o crescimento acelerado dessas algas tornando o 

ambiente eutrofizado e, além disso, o nitrato pode estar associado a doenças em humanos 

(síndrome do bebê azul), prejudicando o transporte e a absorção de oxigênio pela 

hemoglobina para as células do bebê (CETESB, 2009). 

 Os elementos nitrogênio e fósforo são fixados nas plantas aquáticas por meio do 

controle fisiológico e suas concentrações encontram-se em uma razão estequiométrica de 

16N:1P, denominada índice de Redfield (REDFIELD, 1958). 

3.6.6 pH 

 O pH representa a concentração de íons de hidrogênio (H
+
) e indica a condição de 

acidez, neutralidade e alcalinidade da água (VON SPERLING, 2005). O pH da água possui 

relação com suas propriedades químicas, com a geoquímica da bacia hidrográfica e com 

processos biológicos, como respiração, fotossíntese e decomposição de organismos 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008), portanto está relacionado aos sólidos dissolvidos e gases 

dissolvidos. A origem antrópica da alteração do pH é o despejo doméstico, a partir da 

oxidação da matéria orgânica e o despejo industrial, a partir da lavagem ácida de tanques 

(VON SPERLING, 2005), carreando os grupos H
+
 e OH

-
 dissolvidos, alterando o equilíbrio e 

modificando o valor de pH (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985). 

 Quando os valores são extremamente baixos ou elevados pode causar irritação na pele 

ou nos olhos e é importante em diversas etapas de tratamento da água como coagulação, 

desinfecção, controle de corrosividade e remoção da dureza – concentração de cátions 

multimetálicos em solução, geralmente Ca
+2

 e Mg
+2

 provindos da dissolução de minerais 

contendo cálcio e magnésio e de despejos industriais (VON SPERLING, 2005).  

 Além disso, o pH baixo possibilita a corrosão das tubulações e peças presentes em 

águas de abastecimento e, quando alto, aumentam as incrustações, possibilitam a precipitação 

de metais. Em termos de presença de efluentes industriais, o pH pode tanto ser elevado quanto 

muito baixo nos corpos d’água (CETESB, 2009; VON SPERLING, 2005). Naturalmente, o 

pH varia de 4 a 9, sendo a maioria básica devido à presença de bicarbonatos e carbonatos 

(APHA, 1999). 
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3.6.7 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 O oxigênio dissolvido é um gás de grande importância biológica, que participa de 

diversas reações químicas na água e pode ser medido em concentração (mg.L
-1

) ou em 

porcentagem de saturação, que representa a relação entre a concentração em solução (na água) 

e a concentração acima da solução (no ar, TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

 Como todos os gases, a solubilidade do OD depende de três fatores: (i) da altitude; (ii) 

da temperatura da água – quanto maior a temperatura, menor a solubilidade; e (iii) da 

salinidade – quanto mais salino, menor a solubilidade (ESTEVES, 1998; TUNDISI; 

TUNDISI, 2008; VALENTE; PADILHA; SILVA, 1997).  

 Um dos processos de fonte de oxigênio é o transporte vertical por meio da turbulência 

(a partir dos ventos) e promove a oxigenação das camadas do corpo d’água (NOZAKI et al., 

2014), podendo ocorrer supersaturação como em saídas das represas (alcançando uma 

saturação de 150% de oxigênio dissolvido), sendo assim, os rios podem funcionar como 

sistemas efetivos na aeração e recomposição do oxigênio dissolvido (TUNDISI; TUNDISI, 

2008).  

 Outra fonte importante de oxigênio é a fotossíntese na zona eufótica e uma perda 

importante é a respiração (CETESB, 2009; ESTEVES, 1998; TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

Outras perdas de oxigênio importantes ocorrem pela decomposição em ambientes com alta 

mortandade de organismos, o que torna o ambiente eutrófico e que é intensificado em altas 

concentrações de fósforo e nitrogênio e em períodos após intensa precipitação (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008). Além disso, seu consumo aumenta em decorrência de despejos domésticos 

(NOZAKI et al., 2014; SOUZA et al., 2012; TUCCI, 2006).  

 Dependendo da concentração de matéria orgânica biodegradável (tanto natural quanto 

antropogênica) presente no meio, o OD pode reduzir ou sumir (NOZAKI et al., 2014) e, 

quando consumido por completo, o ambiente torna-se anaeróbico e com possível geração de 

maus odores (TUCCI, 2006; UFF/FEC, 2010a). 

3.6.8 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 Por definição, a DBO é a quantidade de oxigênio necessária para consumir a matéria 

orgânica a partir da decomposição microbiana (CETESB, 2009; TCHOBANOGLOUS; 

SCHROEDER, 1985; TUCCI, 2006), portanto, em termos de influência antrópica, a DBO 



39 
 

 

representa o oxigênio requerido em dejetos, efluentes e águas poluídas (APHA, 1999). 

Aportes antrópicos, principalmente, descarga de esgoto doméstico, contribuem 

significativamente com o aumento da DBO (UFF/FEC, 2010a). Indiretamente, a DBO 

determina a concentração da matéria orgânica biodegradável (VALENTE; PADILHA; 

SILVA, 1997). 

 O teste de DBO é utilizado em medidas de cargas de esgoto para estações de 

tratamento e na avaliação da eficiência de remoção da DBO nessas estações (APHA, 1999). 

No período de 5 dias, a 20 °C, é consumido de 70 a 80 % da matéria orgânica, sobretudo 

carbonácea, em que, após esse período, inicia-se a demanda nitrogenada (VALENTE; 

PADILHA; SILVA, 1997). 

3.6.9 Coliformes 

 O método da colimetria indica a concentração mais provável de bactérias do grupo 

coliforme que são bactérias presentes no trato digestório de organismos superiores, 

particularmente, o homem e, apesar de não serem patogênicas, indicam probabilidade de 

ocorrência de bactérias patogênicas (UFF/FEC, 2010a). A identificação das bactérias é 

importante para determinar a natureza da poluição (APHA, 1999). 

 Os coliformes termotolerantes, também chamados de coliformes fecais, são 

representados, principalmente, pela Escherichia coli que é de origem exclusivamente fecal, 

estão em elevadas concentrações nas fezes de humanos, mamíferos e pássaros e são raramente 

encontrados em água ou solo sem contaminação fecal (CETESB, 2009), por isso são bons 

indicadores da presença de material fecal e a possível presença de organismos patogênicos de 

origem humana (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985).  

 As outras bactérias do grupo termotolerantes podem estar presentes em águas ricas em 

matéria orgânica, por exemplo, em efluentes industriais ou em material vegetal e em solo em 

processo de decomposição (CETESB, 2009). 

3.7 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) 

 A criação do índice de qualidade da água teve início a partir da iniciativa do Comitê 

sobre Política Nacional da Água da Conferência dos Engenheiros Sanitários Estaduais dos 

EUA (Committee on National Water Policy of the Conference State Sanitary Engineers - 
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CSSE) de propor, em 1959, um estudo que desenvolvesse um indicador uniforme para trazer 

informações sobre a qualidade da água (OTT, 1978).  

 Somente em 1965, o Painel de Poluição Ambiental do Comitê Consultivo de Ciências 

do Presidente dos EUA (Environmental Pollution Panel of the President’s Science Advisory 

Committee) recomendaram que o Governo Federal estimulasse o desenvolvimento de um 

método para criar um índice numérico de poluição química de águas, sendo sensível a maioria 

dos poluentes químicos e seu resultado deve ser proporcional aos efeitos desfavoráveis à 

poluição no homem e na vida aquática (OTT, 1978).  

 O índice de qualidade de água, então, foi criado na década de 70 a partir de estudo de 

142 especialistas e financiado pelo Nacional Sanitation Foundation (IQA-NSF) dos EUA, em 

que foram selecionadas nove variáveis, criadas curvas de normalização e seus pesos para que, 

a partir de um produto ponderado gerasse um número entre 0 e 100 (CETESB, 2009; 

SOARES et al., 2012).  

 O principal objetivo da criação deste índice foi para sua utilização em abastecimento 

humano (CETESB, 2009) e possui uma aplicabilidade em transmitir informações sobre o grau 

de poluição dos mananciais utilizados pelo homem (BENETTI; BIDONE, 2001) a partir de 

um número compreensível pela população de forma geral da qualidade da água (SOARES et 

al., 2012), com foco em avaliar o impacto dos esgotos domésticos nas águas de abastecimento 

público (IGAM, 2005). 

 Além disso, Ott (1978) destaca outras questões importantes em relação à utilização do 

IQA: (i) a possibilidade de se comparar as condições ambientais em diferentes áreas 

geográficas; (ii) determinar ou cumprir a legislação vigente; (iii) monitorar os corpos d’água, 

observando de forma mais clara sua evolução ao longo do tempo e acompanhar a qualidade 

das águas superficiais; (iv) informar o público das condições atuais dos corpos hídricos que 

são utilizados para abastecimento, recreação, dentre outros; (v) utilizar na pesquisa científica 

como ferramenta de estudo dos fenômenos ambientais; (vi) identificar problemas que 

demandem atenção maior a determinados trechos de rios; e (vii) servir de instrumento de 

gestão dos recursos hídricos. 

 Algumas modificações no IQA foram realizadas pelo CETESB e IGAM. As 

diferenças estão presentes na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Correlação entre os parâmetros das diferentes Instituições que utilizam o 

IQA-NSF e seus respectivos pesos relativos. 

INEA CETESB IGAM 

Parâmetro Peso Parâmetro Peso Parâmetro Peso 

Coli.fecais 0,16 Coli.fecais 0,15 Coli.fecais 0,15 

DBO 0,11 DBO 0,1 DBO 0,1 

Fosfato 0,1 Fósforo total 0,1 Fosfato 0,1 

Nitrato 0,1 Nitrogênio total 0,1 Nitrato 0,1 

OD 0,17 OD 0,17 OD 0,17 

pH 0,11 pH 0,12 pH 0,12 

TSD 0,07 Resíduo total 0,08 Resíduos totais 0,08 

Temp. 0,1 Temp. 0,1 Temp. 0,1 

Turbidez 0,08 Turbidez 0,08 Turbidez 0,08 

 Na classificação final, o INEA tem as mesmas faixas e valores que o IGAM (Instituto 

Brasileiro de Gestão das Águas), as faixas da CETESB foram um pouco modificadas, como 

demonstradas nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 4 - Classificação do IQA para o IGAM e INEA. 
IGAM/INEA 

Excelente 90 < IQA ≤ 100 

Bom 70 < IQA ≤ 90 

Médio 50 < IQA ≤ 70 

 Ruim 25 < IQA ≤50 

Muito Ruim 0 ≤ IQA ≤ 25 

Tabela 5 - Classificação do IQA para a CETESB. 
CETESB 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

 As curvas são semelhantes, de acordo com a correlação feita na tabela 3 de 

comparação dos parâmetros, os gráficos estão demonstrados na metodologia deste trabalho. 

 É importante ressaltar que o IQA, apesar de apresentar um valor que engloba 

parâmetros de contaminação, principalmente, por esgoto doméstico, não é uma análise que 

deve ser feita sem complementação, depende do foco do estudo, pois não avalia substâncias 
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tóxicas, como metais pesados, pesticidas, nem protozoários patogênicos, entre outros, 

(NOZAKI et al., 2014). 

3.8 GESTÃO DE BACIAS E DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 As ações de gestão ambiental têm como responsáveis o Poder Público que visa à 

conservação dos recursos naturais nas bacias hidrográficas, decidindo as formas de uso do 

espaço e dos recursos naturais de um território (SCHIAVETTI; CAMARGO, 2002). Por 

definição, na ciência econômica, gestão significa a conciliação dos recursos escassos com as 

necessidades abundantes, mais especificamente para os recursos hídricos, esse planejamento 

deve organizar procedimentos que visam o atendimento das demandas da água, levando em 

consideração sua disponibilidade restrita (SETTI et al., 2001). 

 A gestão é centralizada na integração dos aspectos que interferem no uso dos recursos 

hídricos e sua proteção ambiental (PORTO; PORTO, 2008). E ainda, a gestão dos recursos 

hídricos visa resolver questões de escassez, fazer seu uso adequado com o objetivo de 

otimizar os recursos em benefício da sociedade (SETTI et al., 2001). Para tal, é necessário que 

haja, de forma clara, o conhecimento da estrutura ambiental e a compreensão dos processos e 

fatores que intervêm sobre a unidade de gerenciamento (SCHIAVETTI; CAMARGO, 2002). 

 O estudo e aperfeiçoamento da gestão de águas visa atender ao desenvolvimento 

econômico, aumento populacional, expansão da agricultura, mudanças sociais (novos tipos de 

necessidade e demanda), urbanização (concentração espacial das demandas sobre os recursos 

e impermeabilização do solo e agravamento de enchentes) e necessidades ambientais 

(LANNA, 1995). Ou seja, a bacia hidrográfica compreende a interação da água com o meio 

físico, biótico, social, econômico e cultural (YASSUDA, 1993). 

 O gerenciamento de recursos hídricos se baseia em alguns princípios fundamentais, 

como apontado por Setti et al. (2001): (i) o acesso aos recursos hídricos deve ser um direito de 

todos; (ii) a água deve ser considerada um bem econômico; (iii) a bacia hidrográfica deve ser 

considerada como unidade de planejamento; (iv) a distribuição de água deve seguir critérios 

sociais, econômicos e ambientais; (v) deve haver um sistema de planejamento e controle; (vi) 

a cooperação internacional deve visar ao intercâmbio científico e tecnológico; (vii) deve haver 

constância no desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos; (viii) a cooperação 

internacional é indispensável no caso de rios que atravessam ou servem de fronteiras entre 

países; (ix) os usuários devem participar da administração da água; (x) a avaliação dos 
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recursos hídricos de um país é uma responsabilidade nacional, devendo ser assegurados seus 

recursos financeiros; e (xi) a educação ambiental deve estar presente em toda a ação. 

 Para isso, Schiavetti e Camargo (2002) defendem modelos para organização das 

informações para execução das etapas necessárias à gestão das bacias hidrográficas: (a) o 

modelo de representação visa à descrição da estrutura ambiental (aspectos biofísicos, 

socioculturais e econômicos); (b) o modelo de processos tem por objetivo explicar os fluxos 

de energia e materiais; (c) o modelo de avaliação determina as áreas com potencial de uso 

sustentável e aquelas vulneráveis; (d) o modelo de prognósticos e cenários para 

implementação de medidas de manejo; (e) o modelo de avaliação de impacto ambiental para 

determinar as causas das alterações da bacia e prever possíveis impactos; e (f) o modelo de 

decisões que define onde e como a bacia deverá ser manejada. 

 Em 1934, o Código das Águas foi criado no Brasil com o intuito de assegurar o direito 

da água, porém, necessitava-se de uma gestão descentralizada e participativa a fim de 

incorporar meios para combater o desconforto hídrico, a contaminação das águas e os 

conflitos de seu uso. A partir disso, na década de 70, houve um aumento na preocupação com 

as questões ambientais e a sociedade brasileira iniciou a busca de um aprimoramento do nosso 

sistema de uso múltiplo dos recursos hídricos e uma forma de minimizar os riscos de 

comprometimento da sua qualidade (ANA, 2011; SETTI et al., 2001). 

 Em 1976, foi estabelecido um acordo para melhoria das condições sanitárias das 

bacias do Alto Tietê e Cubatão que, devido ao seu êxito, levou à constituição do Comitê 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), em 1978 (PORTO; 

PORTO, 2008).  

 Em 1986, foi instituído o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(Singreh) e diversas outras medidas que levaram à inclusão na Constituição de 1988 para 

legislar sobre o Singreh (ANA, 2011), a qual define as águas como bens de uso comum e que 

deve ser gerida pelos três entes federativos (União, Estados e municípios – PORTO; PORTO, 

2008). 

 Dessa forma, a gestão das águas gera documentos orientadores e normativos, estrutura, 

sistemas gerenciais e auxilia na tomada de decisões, a partir da formulação de princípios e 

diretrizes, a fim de promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hídricos e 

inclui os seguintes elementos: (i) Políticas de Águas que reúne princípios doutrinários que 
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conformam as aspirações sociais e/ou governamentais para regulamentação ou modificação 

no uso, controle e proteção das águas; (ii) Planos de Uso, Controle ou Proteção das Águas que 

engloba qualquer estudo com o objetivo de adequar o uso, o controlo e o grau de proteção dos 

recursos hídricos; e (iii) Gerenciamento de Águas que consiste no conjunto de ações 

governamentais que buscam regular o uso, o controle e a proteção das águas e avaliar a 

conformidade da situação com os princípios estabelecidos pela Política de Águas (LANNA, 

1995). 

 Nos subitens abaixo estão os principais instrumentos de gestão descritos de forma 

sucinta. 

3.8.1 Comitê de Bacias Hidrográficas 

 Tem por objetivo deliberar sobre a gestão da água de forma compartilhada com o 

poder público, ou seja, os comitês definem as regras que serão postas em prática pelos órgãos 

gestores de recursos hídricos (ANA, 2011), além de articular entre os diversos agentes, a 

atuação em primeira instância em caso de conflito, a aprovação do plano de recursos hídricos 

e a aprovação da implantação da cobrança da proposta de preço, descrevem Porto e Porto 

(2008). O Plano de Recursos Hídricos da Bacia, por exemplo, deve ser aprovado pelo comitê, 

onde se encontram metas de racionalização de uso. 

 Os comitês de bacia hidrográfica decidem a forma de dar sustentabilidade e equidade à 

competição das atividades dos usuários de água que aumenta à medida que a disponibilidade 

hídrica per capita diminui (PORTO; PORTO, 2008). Ou seja, é necessária a criação de um 

conjunto de regras para a alocação da água, a partir da análise de caso a caso, adaptando de 

acordo com a escala e as características da problemática local, como preconizado pela Lei n. 

9.433/97. 

 A aprovação do Plano de Recursos Hídricos é a principal decisão a ser tomada pelo 

comitê que constitui no plano diretor para os usos da água e inclui: metas de racionalização de 

uso para aumento de quantidade e qualidade da água; programas e projetos destinados ao 

atendimento dessas metas; são definidas prioridades para outorga de direito de uso da água; 

são estabelecidas as condições de operação dos reservatórios; orientações e regras a serem 

implementadas pelo órgão gestor; presença das diretrizes e critérios de cobrança pelo uso da 

água (ANA, 2011). Sendo assim, o plano possui as informações estratégicas para gestão das 

águas que os comitês utilizarão. 
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3.8.2 Lei nº 9.433/1997 

 Em 8 de janeiro de 1997 foi elaborada a Lei nº 9.433 que institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH), cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, entre outros. Essa lei é importante, pois organizou o sistema de gestão e concretizou 

a gestão por bacias hidrográficas (PORTO; PORTO, 2008). 

 Tem como fundamentos: (i) a bacia hidrográfica passa a ser vista como unidade de 

planejamento, facilitando o confronto entre as disponibilidades e as demandas, essenciais para 

o balanço hídrico; (ii) o princípio dos usos múltiplos da água; (iii) o reconhecimento da água 

como bem finito e vulnerável, alertando para sua preservação; (iv) reconhecimento do valor 

econômico da água, que induz ao seu uso racional e permite a cobrança de sua utilização; e 

(v) gestão descentralizada e participativa, evitando que o assunto regional necessite passar 

pelas esferas de maior nível hierárquico do governo. 

 Além disso, a PNRH estabelece cinco instrumentos de política para o setor: (i) os 

Planos de Recursos Hídricos que atualiza informações regionais que influenciam a tomada de 

decisão da bacia hidrográfica e procura definir a repartição das vazões entre os usuários; (ii) o 

enquadramento dos corpos d’água em classes de usos permite estabelecer um sistema de 

vigilância sobre os níveis de qualidade; (iii) a outorga do direito de uso estabelece que o 

usuário deve receber uma autorização ou concessão para o uso da água, desta forma, 

contribuindo para o controle e disciplina do uso; e (iv) o Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos é responsável por coletar, organizar, criticar e difundir a base de 

dados dos recursos hídricos, seus usos, o balanço hídrico. 

 Um ponto importante nesta lei é que ela permite adaptação das bacias hidrográficas de 

acordo com suas particularidades, ressaltam Porto e Porto (2008). 

3.8.3 Lei nº 3.239/1999 

 Para o Rio de Janeiro, a Lei nº 3.239, de 2 de agosto de 1999, institui a Política 

Estadual dos Recursos Hídricos (PERHI), cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos, dentre outras providências. Seus fundamentos são semelhantes à PNRH.  

 Já os objetivos se diferenciam um pouco mais, onde a PERHI, busca promover a 

harmonização entre os múltiplos e competitivos usos da água e a disponibilidade temporal e 

espacial de modo a: (i) garantir sua disponibilidade à atual e às futuras gerações, com padrões 
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de qualidade; (ii) priorizar o abastecimento à população humana; (iii) prevenir e defender 

contra eventos hidrológicos críticos, de origem natural ou decorrente do mau uso; (iv) 

promover articulação entre União, Estados vizinhos, Municípios, usuários e sociedade civil, a 

fim de integrar esforços para soluções regionais de proteção, conservação e recuperação; (v) 

buscar recuperação e preservação dos ecossistemas; e (vi) promover despoluição. 

3.8.4 Agência Nacional de Águas (ANA) 

 Foi criada em 2001 a fim de complementar a estrutura institucional da gestão dos 

recursos hídricos do país, responsável por implementar a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos além de fiscalizar e cobrar o uso da água (PORTO; PORTO, 2008; SETTI et al., 

2001).  

3.8.5 Portaria 2.914/2011 

 A Portaria do Ministério da Saúde 2.914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. E dispõe que toda água destinada ao consumo humano deve ser objeto 

de controle e vigilância de qualidade da água. Além disso, esta portaria também estabelece 

valores de potabilidade e planos de amostragem. 

3.8.6 Resolução CONAMA 357/2005 

 A Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, “dispõe sobre a classificação 

dos corpos d’água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências”. 

3.9 BALANÇO DE MASSAS 

 Uma forma de aplicação da gestão ambiental é a partir do cálculo de balanço de 

massas que integra, através do balanço de fluxos, os erros e acertos resultantes do uso dos 

solos na bacia. Além disso, identifica atividades e seus responsáveis e, portanto, subsidia na 

avaliação da depreciação de capital natural e nas formas de pagamentos por serviços 

ambientais como será abordado nos tópicos seguintes. 

 O balanço de massas corresponde à quantificação do input, output ou retenção do 

material em cada segmento de rio, considerando os fluxos e mostrando as relações entre os 

segmentos contínuos, possibilitando a identificação de componentes naturais e antropogênicos 
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(SILVEIRA et al., 2011). E por isso que esse cálculo é importante, para identificar os inputs 

antropogênicos e em que trecho do rio eles ocorrem (LAYBAUER; BIDONE, 1998). 

 Sendo assim, o cálculo de balanço de massas é feito entre segmentos contínuos de rios, 

com objetivo de indicar porções da bacia hidrográfica onde ocorrem processos de 

transformação ativos, incluindo eliminação ou imobilização de materiais durante a 

transferência de um continuum aquático (HATJE et al., 1998). Esse continuum é definido 

como a interface entre os sistemas continental e aquático, que inclui rios, lagos e estuários, 

onde a transferência de material passa por ecossistemas que funcionam como filtros 

(BILLEN, 1993). 

 O fluxo de materiais fluviais, tanto dissolvidos quanto particulados, pode sofrer 

influência dos processos de dessorção, ressuspensão, agregação seguida de deposição e 

adsorção da fase dissolvida nos sedimentos (SALOMONS; FORSTNER, 1984). O cálculo do 

balanço de massas é importante para a estimativa da depreciação do capital natural, como 

descrito a seguir, dentre outras funcionalidades. 

3.10 DEPRECIAÇÃO DE CAPITAL NATURAL (DCN) 

 O conceito de capital está relacionado ao estoque de bens materiais ou informação e 

isso, atualmente, inclui os recursos naturais que são capazes de promover a produção de mais 

bens, dessa forma, a natureza funciona como fornecimento de materiais brutos e receptor de 

efluentes e dejetos gerados pelas atividades econômicas (BIDONE; MADDOCK; 

CASTILHOS, 2002; BIDONE; MORALES, 2004; CONSTANZA et al., 1997). Para 

Schiavetti e Camargo (2002), complementarmente, o uso da terra e dos seus recursos naturais 

é considerado como capital primário de uma nação.  

 Partindo do princípio que os recursos naturais são vistos como capital e que o 

empobrecimento desses recursos, a partir de suas modificações pela ação do homem, gera 

uma degradação do meio ambiente, essa degradação deveria ser descontada da produção sob a 

forma de depreciação do capital natural (BIDONE; MADDOCK; CASTILHOS, 2002; 

MARSHALL, 1947 apud BIDONE; MORALES, 2004). 

 Como definição, a depreciação de capital natural (DCN) indica perda de qualidade 

natural da água do rio ao longo de seu curso a partir de inputs antropogênicos que levam ao 

aumento nas concentrações naturais de determinados elementos químicos. Por isso deve ser 

utilizado em gerenciamento de bacias hidrográficas e controle da qualidade da água 
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(BIDONE et al., 1999). A DCN pode ser quantificável pela compensação da qualidade da 

água através dos custos de seu tratamento para que retorne à condição bem preservada, i.e. 

não contaminada, e/ou da legislação (BIDONE; MORALES, 2004) e permite a aplicação ao 

conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

3.11 SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 Serviços ambientais são aqueles proporcionados ao ser humano por ecossistemas 

naturais e aqueles provindos por ecossistemas manejados pelo homem, e.g., regulação do 

clima da Terra, formação de solos, armazenamento de carbono, ciclagem de nutrientes, 

provimento de recursos hídricos em quantidade e qualidade e beleza cênica (GUEDES; 

SEEHUSEN, 2011). Portanto, os serviços ambientais, como defende Constanza et al. (1997), 

consiste no fluxo de materiais, energia e informação do estoque de capital natural. 

 A definição original, provinda da Millenium Ecosystem Assessment (2005), diz que é 

um benefício recebido pela população pela existência de ecossistemas e divide-se em três 

grupos: (i) serviços de aprovisionamento – serviços que resultam em bens ou produtos 

ambientais com valor econômico, obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável dos 

ecossistemas; (ii) serviços de suporte e regulação – serviços que mantêm os processos 

ecossistêmicos e as condições dos recursos ambientais naturais a fim de garantir a integridade 

dos seus atributos; e (iii) serviços culturais – serviços associados aos valores e manifestações 

da cultura humana, derivados da preservação ou conservação dos recursos naturais. 

 A manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos possui relação com os 

serviços de suporte e regulação prestados pelo uso e manejo adequado do solo e a 

conservação de áreas naturais, já que as florestas são importantes provedoras na proteção das 

bacias hidrográficas (LANDELL-MILLS; PORRAS, 2002). As autoras apontam que os 

principais serviços nesse caso são regulação do fluxo de água como controle de enchentes; 

manutenção da qualidade da água a partir do controle de carga de sedimentos, de nutrientes e 

controle de químicos; controle de erosão e sedimentação; redução da salinidade de terras; 

regulação do lençol freático e manutenção do habitat aquático. 

 É importante enfatizar os serviços hidrológicos que, a partir da manutenção das 

florestas nas margens dos rios, encostas e topos de morros e montanhas, é possível reduzir os 

riscos de inundações e deslizamentos por extremos climáticos além de amenizarem a perda de 
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água em épocas de seca (GUEDES; SEEHUSEN, 2011; LANDELL-MILLS; PORRAS, 

2002).  

3.11.1 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

 Foi criado o PSA como instrumento econômico para estimular a proteção, manejo e 

uso sustentável de florestas tropicais, em especial em países em desenvolvimento 

(SEEHUSEN; PREM, 2011). O PSA começa a tomar maior proporção à medida que seus 

resultados se mostram mais satisfatórios (LANDELL-MILLS; PORRAS, 2002). 

 Por definição, o pagamento por serviço ambiental (PSA) é um mecanismo de 

compensação no qual os fornecedores dos serviços são pagos pelos beneficiários desses 

serviços, denominado de princípio “provedor-recebedor” (BERNARDES; SOUZA JUNIOR, 

2010, ENGEL; PAGIOLA; WUNDER, 2008), em que há um controle da poluição a partir de 

políticas de incentivo (CLAASSEN et al., 2001). Os fornecedores desses serviços ambientais 

podem ser produtores individuais, associações de produtores e comitês de bacias (PAGIOLA; 

VON GLEHN; TAFFARELLO, 2013; WUNDER, 2007). 

 No caso do Brasil os pagamentos são feitos por órgãos privados (financiamento com 

recursos de empresas e ONGs) e/ou por órgãos públicos (impulsionado e financiado pelos 

governos municipal, estadual e federal). Os programas que utilizam PSA são considerados 

pela FAO (2004) promissores para o financiamento da proteção e restauração ambiental, 

como forma de complementar e reforçar as regulações existentes e inclui quatro grandes 

grupos de serviços ambientais: (i) mercado de carbono; (ii) proteção da biodiversidade; (iii) 

proteção das bacias hidrográficas; (iv) proteção para beleza cênica (WUNDER, 2007).  

 Para este trabalho será considerada a proteção das bacias hidrográficas que entra no 

sistema PSA-Água em que o produtor é pago pela manutenção ou aumento da quantidade e 

qualidade da água (SEEHUSEN; PREM, 2011). A Figura 3 ilustra os serviços prestados e as 

consequências a médio e longo prazo, bem como as influências diretas e indiretas para um 

exemplo de PSA-Água. A “brecha de atribuição” apresentada nesta figura representa o tempo 

que o ambiente necessita para responder às atividades implementadas. É o tempo entre as 

ações diretas e indiretas até que a qualidade da água melhore efetivamente. 
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Figura 3 - Exemplo de uma cadeia de impactos após implementação do PSA. 

Fonte: SEEHUSEN; PREM, 2011. 

 Como descrito por Veiga e Gavaldão (2011), as florestas protegem os solos contra a 

erosão, favorecem a infiltração, reduzem o escoamento superficial, garantem a recarga dos 

mananciais e aquíferos e ajudam a regular a vazão entre as épocas de cheia e seca. Além 

disso, as matas ciliares filtram poluentes químicos e produzem condições favoráveis para a 

biodiversidade aquática e, ainda, contribuem para a regulação climática global. 

 Dentre os casos realizados no Brasil, os serviços incluíram práticas e manejos 

conservacionistas que contribuem para a melhoria das condições dos recursos hídricos, onde o 

beneficiário dos serviços paga e o conservacionista recebe (BERNARDES, SOUZA JUNIOR, 

2010; PAGIOLA; VON GLEHN; TAFFARELLO, 2013), em que teve início em 2006 nos 

municípios de Extrema e Montes Claros em Minas Gerais.  

 Vale lembrar que nem sempre o pagamento é monetário, ele pode vir como 

implementação de serviços para a comunidade, investimentos diretos em infraestrutura, 

oferecimento de assistência técnica, dentre outros (SEEHUSEN; PREM, 2011).  
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 Foram estudadas três sub-bacias da região hidrográfica da baía de Guanabara (BG): 

Caceribu, Guapi-Macacu e Iguaçu-Sarapuí. As duas primeiras se encontram na região leste da 

BG e a última na região noroeste da BG e são diferentes entre si quanto ao uso do solo e à 

utilização da água.  

 

4.2 BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 

 A bacia hidrográfica da baía de Guanabara (BHBG) possui 4.080 km² e cerca de 45 

rios (CARREIRA; WAGENER; READMAN, 2004). As três maiores sub-bacias dentro na 

BHBG são as dos rios retratados neste trabalho: Caceribu, Guapi/Macacu, e Iguaçu/Sarapuí 

(IBG, 2002) (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4 - Bacias hidrográficas dos rios da BHBG – em azul, sub-bacia Iguaçu-Sarapuí; em laranja, sub-bacia 

Guapi-Macacu; em verde, sub-bacia Caceribu. 

Fonte: JICA, 1994 apud LIMA, 2006. 
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Figura 5 - Volume dos rios da BHBG, onde os três picos representam as três sub-bacias supracitadas.  

Fonte: CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005. 

 De forma geral, os afluentes da costa oeste da BG apresentam as piores condições 

ambientais (inclui os rios Iguaçu e Sarapuí) e, em contrapartida, os rios que desembocam na 

região N-NE da BG encontram-se em melhor estado ambiental (inclui os rios Guapiaçu, 

Macacu e Caceribu). Esses últimos apresentam extensas áreas de manguezal em bom estado 

de conservação, na região da foz, sendo o Guapi-Macacu componente do sistema de captação 

de água para abastecimento público de vários municípios (MASTERPLAN, 2013). 

 O clima da Região Hidrográfica da baía de Guanabara (RH-V) possui influência da 

latitude, da longitude, da proximidade do mar, da topografia, da natureza da cobertura vegetal 

e das ações das circulações atmosféricas de larga e mesmo escala, como frentes frias e brisas 

marítimas. Seguindo a classificação de Köppen, o clima é brando subtropical nas áreas mais 

montanhosas (inverno seco e verão quente e chuvoso) a clima tropical quente e úmido nas 

regiões mais baixas (CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005). A Figura 6 representa o 

clima para todo o Estado, retirado do Plano Estadual dos Recursos Hídricos (PERHI - 

COPPETEC, 2014). 
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Figura 6 - Clima no Rio de Janeiro. 

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 De acordo com a imagem, o clima nas regiões de estudo variam de “úmido, 3 meses 

seco” a “úmido, 1 a 2 meses seco”, com temperatura média maior que 18 ºC em todos os 

meses.  Mais especificamente, dados retirados do Plano Diretor (CONSÓRCIO ECOLOGUS-

AGRAR, 2005), mostram:  

 a) uma variação de temperatura média entre 27 ºC e 21 ºC, nas estações de Bangu e 

Aterro (baixada) e entre 21 ºC a 14 ºC na estação de Nova Friburgo (região serrana). Já os 

valores máximos podem chegar a 34 ºC em fevereiro na baixada e os mínimos a 10 ºC em 

julho na serra, desconsiderando valores extremos eventuais ao longo do ano. A umidade, 

geralmente, mantém os valores maiores que 70 % devido à origem sua marinha; 

 b) pressão atmosférica varia sazonalmente: verão com pressões menores e no inverno 

com pressões maiores, variando de 1011,3 hPa a 1019,6 hPa para a estação do Aterro do 

Flamengo e de 918 hPa a 922 hPa na estação de Nova Friburgo, essa diferença ocorre devido 

à interação de fatores astronômicos e às maiores intensidades das massas polares migratórias. 

O maior aquecimento durante o verão induz movimentos ascendentes verticais, diminuindo a 

pressão; 

 c) a precipitação é mais intensa nos meses de verão (janeiro, fevereiro e março) e 

menos intensa nos meses de inverno (junho, julho e agosto), variando, em média, de 166,4 

mm mensais durante o verão a 41,2 mm mensais durante o inverno, gerando um total anual de 

1.220,1 mm. Na Figura 7 é possível observar o mapa de precipitação para a RH-V, em que a 

média anual calculada foi de 1.513 mm, de acordo com estudos feitos pela CPRM em 2001 

(COPPETEC, 2014); 
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Figura 7 - Mapa de precipitação anual média para a RH-V.  

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 d) a evaporação total também apresenta uma sazonalidade bastante marcada, mas 

sempre acima de 80 mm mensal. Assim como a precipitação, os valores mais altos de 

evaporação ocorrem de dezembro a janeiro e os mais baixos de abril a junho, variando de, 110 

mm em janeiro a 85 mm em junho, aproximadamente.  

4.3 SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACERIBU 

 O rio Caceribu possui 60 km de extensão e corresponde a segunda maior área de 

drenagem da BHBG, com 846 km², ou seja, 20,7 % de toda a região hidrográfica (IBG, 2002). 

Sua nascente se encontra em uma região ainda florestada nos municípios de Rio Bonito e 

Tanguá. Além desses dois municípios supracitados, o rio Caceribu percorre por Itaboraí e São 

Gonçalo e deságua na região leste da BG, na APA de Guapimirim (UFF/FEC, 2010a), região 

de manguezal ainda bem preservada. 

 O rio Caceribu sofreu um desvio, em 1940, deixando de ser afluente do rio Macacu, 

passando a desaguar pela antiga foz do rio Macacu, na APA de Guapimirim. Houve aumento 

do setor de serviços junto com a urbanização, agravando problemas de saneamento e 

devastação de áreas verdes (IBG, 2002).  

 Grande parte da sua bacia é utilizada como pecuária (43,69 %) para criação de bovinos 

e equinos, onde a vegetação é herbácea (gramíneas e ervas) sujeita a perturbações periódicas 

(queimada) para impedir a regeneração e crescimento de espécies arbustivas e arbóreas 

(UFF/CEG, 2009). Já a agricultura ocupa um espaço de 5,1 %, mais representado pelas 
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lavouras permanentes de citricultura (UFF/CEG, 2009). De acordo com o estudo, uma 

atividade importante é a indústria de cerâmica e extração de argila – mineração. 

4.4 SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS GUAPI-MACACU 

 Sua área de drenagem é cerca de 1640 km², que corresponde a 31% do total da área 

continental de contribuição para a BG (CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005). O rio 

Macacu é o maior da BHBG com uma extensão de 74 km (MASTERPLAN, 2013) até 

encontrar o rio Guapiaçu. Na mesma obra do Caceribu, o rio Macacu, através do 

Departamento Nacional de Obras (DNOS), foi desviado em 1940, deixando de ter sua própria 

foz, para ser afluente do rio Guapiaçu (UFF/CEG, 2009).   

 Este desvio teve como objetivo drenar as áreas da baixada para evitar inundações e 

para compor o sistema de captação de água Imunana-Laranjal (CONSÓRCIO ECOLOGUS-

AGRAR, 2005), para abastecimento de cerca de 2,5 milhões de habitantes (municípios de 

Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, e a ilha de Paquetá) e 

também é utilizada para irrigação e piscicultura (IBG, 2002; CONSÓRCIO ECOLOGUS-

AGRAR, 2005; UFF/FEC, 2010a).  

 A nascente do rio Macacu está localizada na Serra dos Órgãos a, aproximadamente, 

1700 m de altitude, no município de Cachoeiras de Macacu (IBG, 2002), mais 

especificamente no Parque Estadual dos Três Picos. A bacia passa pelos municípios de 

Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí (UFF/FEC, 2010a). Parte da bacia 

Guapi/Macacu está inserida em unidades de conservação sob tutela federal (IBG, 2002). 

 O uso do solo é rural, apresenta áreas de vegetação natural, agricultura e pastagens. A 

região jusante da Estação Imunana é dominada por agricultura de pequeno e médio porte, já 

na região do rio Guapiaçu, a montante da estação é dominada pela criação de porcos em 

escala industrial (mecanizada) que compreende um potencial forte poluidor, com um sistema 

de tratamento para seus efluentes (UFF/CEG, 2009). 

4.5 SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS IGUAÇU-SARAPUÍ 

 Sua bacia de drenagem é 699,4 km², aproximadamente 17 % da BHBG, e abrange os 

municípios de Belford Roxo, Mesquita, Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti, Nova 

Iguaçu e Duque de Caxias. Possui o maior adensamento dentre as três sub-bacias, com mais 

de 2,5 milhões de habitantes (CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005). 
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 Sua nascente é na serra do Tinguá, dentro da Reserva Biológica do Tinguá, há cerca de 

1000 m de altitude e se estende por, aproximadamente, 43 km até a BG (COPPE, 2013; IBG, 

2002). O rio Sarapuí teve seu curso desviado para o rio Iguaçu, no início do século XX para 

obras de saneamento e, portanto, são unidos em uma bacia hidrográfica (COPPE, 2013; 

COPPETEC, 2014).  

 Há predomínio de pecuária na porção central da bacia, a Refinaria de Duque de Caxias 

se encontra em sua foz (COPPE, 2013). A ocupação urbana é bem heterogênea, sendo a 

região sul mais densamente ocupada (CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005) e, 

também, ocorre de forma desordenada e inadequada (COPPETEC, 2014). Além disso, a falta 

de saneamento básico e lançamento irregular de lixo e esgoto diretamente nos rios agravam os 

problemas de inundações, pioram a qualidade da água e aumentam a incidência de doenças 

como leptospirose, hepatite, dengue, gastroenterites, etc. (COPPE, 2013, COPPETEC, 2014). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia foi dividida em cinco partes, seguindo os objetivos específicos: (i) 

desenvolvimento geral para caracterização das bacias hidrográficas dos rios Iguaçu-Sarapuí, 

Guapi-Macacu e Caceribu; (ii) análise do banco de dados e comparação entre os rios 

(Resolução CONAMA 357/2005 e IQA); (iii) avaliação sazonal, espacial e histórica dos 

processos hidrobiogeoquímicos que regem a qualidade das águas fluviais; (iv) duas coletas 

com as finalidades de (1) aprendizado de campo e análise laboratorial e (2) verificação da 

situação em que as regiões mais próximas às cabeceiras se encontram, de forma geral, para o 

ano de 2016; e (v)  aplicação dos resultados no contexto da Gestão Ambiental, a partir de 

estimativa da depreciação de capital natural (DCN) e propostas de pagamentos por serviços 

ambientais (PSA). 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA 

 Para cada bacia, foi feita a caracterização geométrica (área, perímetro, relevo, 

comprimento da drenagem principal, densidade de drenagem, classificação/ordem dos rios, 

índice de forma de bacia, estimativa do tempo de retenção das águas), e a localização espacial 

dos principais usos do solo, atividades desenvolvidos, demografia, perfil socioeconômico. 

Para tanto, foram utilizados dados e informações de estudos prévios (EIA/RIMAs – Estudo de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental -, Planos Diretores, IBGE municipal e 

instituições estaduais). Adicionalmente, o cálculo de alguns dados hidrológicos foi realizado 

(Tabela 6). 

Tabela 6 - Fórmulas utilizadas para obtenção dos dados hidrológicos. 

Dado hidrológico: Fórmulas: 

Declividade (I) Declividade = Extensão/Desnível 

Fator de Forma (Kf) Kf = Área/Extensão2 

Fator de Compacidade (Kc) Kc = 0.28*Perímetro/(Área1/2) 

Tempo de concentração de Kirpich (Tc) Tc = (0.87*(Extensão3/Desnível))0.385 

Fonte: GARCEZ, 1967 

5.3 BALANÇO HÍDRICO 

 O Balanço Hídrico utilizado nessa dissertação foi elaborado pelo Plano Estadual dos 

Recursos Hídricos (COPPETEC, 2014). Foram usados dados mensais de pluviosidade e 

temperatura de um período de tempo de 30 anos (de 1961 a 1990) das estações mais 

significativas de cada região hidrográfica (estações mais consistentes e localizadas próximas 
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às áreas de estudo), retirados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). E, para avaliar 

se houve diferença após 1990, foram obtidos dados mensais a partir de 2012, também do 

INMET. 

 O balanço hídrico é dado pela diferença entre precipitação (P) e evapotranspiração 

potencial (ET0), todos medidos em mm. Ou seja, BH = P – ET0. 

 A evapotranspiração potencial (ET0) foi calculada a partir do método de 

Thornthwaite, utilizando temperatura média do ar das sérias históricas do INMET, de acordo 

com as equações abaixo. 

𝐸𝑇0 = 16(
10𝑇𝑛

𝐼
)𝑎   (Eq. 1) 

 Onde Tn é a temperatura média do mês, I é o índice que expressa o nível de calor 

disponível (equação 2) e a um índice térmico regional (equação 3). E o subescrito n 

representa o mês: n = 1 é Janeiro, n = 2 é Fevereiro, e assim sucessivamente. 

𝐼 =  ∑ (0,2𝑇𝑛1,514)12
𝑛=1     (Eq. 2) 

𝑎 = 6,75 ∗ 10−7 ∗ 𝐼3 − 7,71 ∗ 10−5 ∗ 𝐼2 + 1,7912 ∗ 10−2 ∗ 𝐼 + 0,49239  (Eq. 3) 

 Como o método foi elaborado para ser utilizado em um ponto na linha da Equador, é 

utilizado um fator de ajuste de ET0 para a latitude em questão, que varia de 10 em 10º. No 

caso do Estado do Rio de Janeiro, a latitude é 20º e o valor da correção está na Tabela 7. 

Tabela 7 - Correção da ET0 de Thorthwaite (1948 apud Bidone, 2010) para a latitude 

20º do Hemisfério Sul. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

20° 1,13 1,03 1,04 0,96 0,95 0,9 0,94 0,95 0,99 1,06 1,08 1,14 

 A partir disso, são utilizados alguns cálculos para conclusão do balanço hídrico, ou 

seja, se ocorre déficit ou excedente hídrico, como apresentado abaixo, em que todos os dados 

são em mm e as informações foram retiradas do Plano Estadual (COPPETEC, 2014) e de 

Pereira, Angelocci e Sentelhas (2007): 

 ETR – a evapotranspiração real é aquela que realmente ocorre em função da 

disponibilidade de água no solo. Será igual à ET0 toda vez que P-ET0 for positiva 

(ETR = ET0). Quando for negativa, será obtida pela soma da precipitação com a 

coluna ALT (ETR = P + |ALT|); 



59 
 

 

 DEF – é a deficiência de água no solo. Diferença entre ET0 e ETR; 

 EXC – excesso de água, ou seja, a coluna de água que ultrapassou a retenção máxima 

retida no perfil do solo considerado (100 mm). 

 

5.4 BANCO DE DADOS 

 Foi feita uma compilação de dados disponíveis de várias instituições e trabalhos de 

Universidades com o intuito de organizá-los em um só banco de dados para avaliar o 

comportamento dos cinco rios, estudar os processos que regem os indicadores 

hidrogeoquímicos e comparar de diversas formas como os cinco rios são diferentes entre si. 

Na Tabela 8 estão as estações de coleta e a Instituição/Programa/Estudo em que cada estação 

se encontra, e o mapa com as localizações está no Anexo (Figuras 1, 2 e 3). 

 O banco de dados tem início em 1992 e se estende até 2015 de forma descontínua, ou 

seja, as estações não são coletadas de forma regular durante todos esses anos, inclusive dentro 

do mesma fonte/Instituição, mas o panorama geral do banco de dados abrange esses 23 anos. 

 

Tabela 8 - Fonte de cada estação amostral e coordenadas do banco de dados. (Continua). 
Rio Nomenclatura Latitude (S) Longitude (O) Fonte 

Macacu MC967 22°33'40,09" 42°41'35,24" FEEMA (1992-1999) 

Macacu M4000 22°24'36" 42°37'12" 

ANA (2002-2012) Macacu M7000 22°33'36" 42°41'24" 

Macacu M0000 22°34'48" 42°43'48" 

Macacu Macacu Montante  22°37'19,94" 42°47'18,3" 
EIA Comperj (2007)* 

Macacu Mac-Guapi Jusante  22°39'33,45" 42°57'25,63" 

Macacu Cemitério 22°28'47,15" 42°39'19,41" 

Projeto Macacu (2010)** Macacu Parque Ribeira 22°35'33,55" 42°44'18,51" 

Macacu Imunana 22°39'22,86" 42°55'25,93" 

Macacu M1 22°38'12,56" 42°48'40,34" 

Monitoramento Comperj 

(2007)*** 

Macacu M2 22°38'30,41" 42°51'32,77" 

Macacu M4 22°39'22,99" 42°55'52,27" 

Macacu M5 22°40'32,49" 42°58'25,48" 

Macacu M6 22°41'5,80" 43°0'31,89" 

Macacu MC965 22°24'54,78" 42°36'58,39" 

INEA (2013-2015) 
Macacu MC967 22°33'40,09" 42°41'35,24" 

Macacu GP601 22°39'26,37" 42°56'20,81" 

Macacu GP600 22°40'32,52" 42°58'24,41" 

Caceribu CC622 22°42'48,78" 42°57'13,34" FEEMA (1992-1999) 
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Tabela 8 - continuação 

Caceribu C1100 22°43'12.00" 42°43'12.00" 
ANA (2002-2012) 

Caceribu C1150 22°42'36" 42°57'00" 

Caceribu Caceribu Montante 22°42'35,94" 42"47'53,52" 
EIA Comperj (2007)* 

Caceribu Caceribu Jusante 22°41'38,11" 42°56'5,94" 

Caceribu Tanguá 22°43'22,32" 42°42'54,47" 

Projeto Macacu (2010)** Caceribu Reta Nova 22°41'37,43" 42°49'46,05" 

Caceribu BR493 22°42'37,86" 42°56'42,56" 

Caceribu C1 22°42'41,70" 42°48'28,64" 

Monitoramento Comperj 

(2008-2009)*** 

Caceribu C2 22°40'21,00" 4°53'15,98" 

Caceribu C3 22°42'43,75" 42°57'5,89 

Caceribu C4 22°43'36,46" 42°59'40,71" 

Caceribu CC630  22°40'11,42" 42°40'6,25" 

INEA (2013-2015) 
Caceribu CC625 22°43'35,53" 42°43'30,19" 

Caceribu CC620 22°42'43,08" 42°48'34,24" 

Caceribu CC622 22°42'48,78" 42°57'13,34" 

Guapiaçu GP600  22°39'26,37" 42°56'20,81" 
FEEMA(1992-1999) 

Guapiaçu GP601 22°40'32,52" 42°58'24,41" 

Guapiaçu Duas Barras 22°26'9,52" 42°45'35,14" Projeto Macacu (2010)** 

Guapiaçu M3 22°37'18,05" 42°54'27,33" Monitoramento Comperj 

(2008-2009)*** 

Guapiaçu 1 22°29'28" 42°49'53" 

EIA Guapiaçu (2013) 

Guapiaçu 2 22°29'16" 42°49'29" 

Guapiaçu 3 22°30'02" 42°49'05" 

Guapiaçu 4 22°31'03" 42°49'39" 

Guapiaçu 5 22°32'15" 42°50'00" 

Guapiaçu GP601  22°40'32,52" 42°58'24,41" 
INEA (2013-2015) 

Guapiaçu GP600 22°39'26,37" 42°56'20,81" 

Iguaçu IA260  22°43'28,69" 43°17'18,40" 

FEEMA (1992-2005) 
Iguaçu IA261 22°43'58,32" 43°15'34,58" 

Iguaçu IA250  22°41'16,43" 43°21'45,37" 

Iguaçu IA262 22°44'46,20" 43°14'37,73" 

Iguaçu IG9500 22°40'52,43" 43°21'57,89" 

ANA (2002-2012) 
Iguaçu IG9300 22°43'27,86" 43°16'59,68" 

Iguaçu IG9700 22°44'11,03" 43°15'24,25" 

Iguaçu IG9800 22°44'42,29" 43°14'56,04" 

Iguaçu IGP1 22°43'20,9" 43°17'48,8" 

Relatório REDUC  

(2006-2009)**** 

Iguaçu IGP2 22°43'30,6" 43°17'09,7" 

Iguaçu IGP3 22°43'45,8" 43°15'49,6" 

Iguaçu IGP5 22°44'47,8" 43°14'43,6" 
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    Tabela 8 - conclusão 

Iguaçu IA250 22°41'16,43" 43°21'45,37" 

INEA (2013-2015) 
Iguaçu IA260  22°43'28,69" 43°17'18,40" 

Iguaçu IA261  22°43'58,32" 43°15'34,58" 

Iguaçu IA262 22°44'46,20" 43°14'37,73" 

Sarapuí SP300  22°44'46,70" 43°17'15,50" 
FEEMA (1992-2007) 

Sarapuí SP305 22°46'21,1" 43°23'31,3" 

Sarapuí SAP4 22°44'26,1" 43°15'26,7" 
Relatório REDUC  

(2006-2009)**** 

Sarapuí SP313  22°47'29,94" 43°24'36,63" 

INEA (2013-2015) 
Sarapuí SP305 22°46'21,1" 43°23'31,3" 

Sarapuí SP307 22°45'47,06" 43°21'44,65" 

Sarapuí SP300  22°44'46,70" 43°17'15,50" 

Obs.: Algumas nomenclaturas se repetem para FEEMA e INEA, pois a instituição manteve a nomenclatura da 

estação apesar de modificar seu nome.  

*EIA COMPERJ – Fonte: CONCREMAT, 2007. 

** Projeto Macacu – Fonte: UFF/FEC, 2010a. 

***Monitoramento Comperj – Fonte: UFF/FEC, 2010b. 

****Relatório REDUC – Fonte: UFF/FEC, 2009. 

 

5.5 CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA 

 Para o cálculo do IQA são utilizados gráficos (Figura 8) que correlacionam a 

concentração de cada parâmetro a uma nota (q) que varia de 0 a 100, que confere qualidade, e 

que será elevada por um peso (w). O IQA, então, é o produto ponderado de qualidade da água 

das nove variáveis elevadas ao seu respectivo peso (CETESB, 2009). Segue a fórmula: 

 

𝐼𝑄𝐴𝑁𝑆𝐹 =  ∏(𝑞𝑖𝑤𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Onde: 

IQA = índice de qualidade da água (entre 0 e 100); 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro (entre 0 e 100, a partir da curva, Figura 8); 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro (entre 0 e 1), atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Variáveis utilizadas no cálculo do IQA, suas unidades de medida e seus 

respectivos pesos. 
Variáveis – IQANSF Unidade de medida Pesos (wi) 

Coliformes termotolerantes NMP/100 0,16 

DBO mg/L 0,11 

Fosfato total mg/L 0,10 

Nitratos mg/L 0,10 

Oxigênio dissolvido % saturação 0,17 

pH - 0,11 

Total de Sólidos Dissolvidos mg/L 0,07 

Temperatura °C 0,10 

Turbidez uT 0,08 

 
Figura 8 - Curvas de calibração para cálculo do IQA, na sequência da esquerda para direita e de cima para 

baixo: Coliformes fecais, pH, DBO, Nitrogênio (Nitrato), Fósforo (Fosfato), Temperatura, Turbidez, Resíduo 

total (Total de Sólidos Dissolvidos) e OD.  

Fonte: CETESB. 
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 O resultado final do IQA é um número inteiro que varia de 0 a 100 ao qual é 

relacionado à uma classificação, conforme Tabela 10. 

Tabela 10 - Classificação dos corpos d’água de acordo com o resultado do IQA. (Fonte: 

INEA). 
Categoria de Resultados IQANSF Faixas 

Excelente 100 ≥ IQA ≥ 90  

Boa 90 > IQA ≥ 70  

Média 70 > IQA ≥ 50  

Ruim 50 > IQA ≥25  

Muito Ruim 25 > IQA ≥ 0  

 

 Vale lembrar que, para o cálculo do IQA, é necessário que cada estação/ponto 

amostral tenha todos os parâmetros, portanto, o banco de dados reduz-se significativamente. 

Para uma análise que representasse bem a qualidade da água, foram feitas médias para verão e 

para inverno e, também, separando os dados em Serra e Baixada. 

 A primeira divisão foi feita de forma a agrupar de melhor maneira os dados e 

comparar se os valores diferem da estação chuvosa para estação seca. Foram selecionados 

apenas os meses representativos de cada estação, ou seja, Janeiro, Fevereiro e Março para 

verão e Junho, Julho e Agosto para inverno. 

 A segunda divisão foi feita para separar dados à montante e dados à jusante, onde se 

diferenciam quanto à ocupação do solo – na serra espera-se encontrar regiões mais 

preservadas, com mata ciliar ainda presente, predomínio de agricultura e pecuária e na 

baixada espera-se encontrar regiões mais densamente habitadas e com presença de indústrias. 

A separação foi feita considerando que a Serra possui (i) condutividade elétrica 

correspondente de água doce, sem influência da água salgada da baía de Guanabara, ou seja, 

abaixo de 1.000 μS/cm; (ii) valores correspondentes a influência antrópica, como DBO e 

coliformes termotolerantes, mais baixos em relação aos valores de Baixada; e (iii) uma 

altitude relativamente elevada, levando-se em consideração a cabeceira de cada rio. Assim, a 

Serra é considerada a região mais à montante dos rios e a Baixada a região mais à jusante. 

5.6 TRATAMENTO DE DADOS 

  A partir da organização dos dados hidrogeoquímicos secundários em tabela(s) 

apropriada(s), foram realizados testes estatísticos, visando a melhor forma de interpretar o 
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conjunto de dados disponíveis. Na Análise Estatística foram utilizados os programas Excel e 

Statistica 8.0.  

 A organização inicial das tabelas, cálculos para normalização (preparação dos dados 

para análise por componentes principais - ACP), médias de inverno e verão, cálculo do IQA e 

gráficos mais simples (em barras) foram realizados no Excel. Gráficos do tipo Box Plot, 

ANOVA, análise por componentes principais e teste-t de Studant foram realizados no 

Statistica 8.0. 

 Assim como para o IQA, os dados foram divididos em verão e inverno e em serra e 

baixada, seguindo os mesmos critérios. 

5.6.1 Estatística Descritiva 

 Foi realizada a estatística descritiva no Statistica 8.0 de cada parâmetro para todas as 

estações: média, desvio padrão, mediana, valores máximos e mínimos para compreensão do 

comportamento dos dados durante todo o período estudado. 

5.6.2 Estatística Paramétrica 

 A partir de gráficos do tipo histograma foi possível observar, a partir do Statistica 8.0, 

que grande parte dos dados se comporta de forma normal, sendo assim, é utilizada a estatística 

paramétrica. Os gráficos de Box Plot são gerados para observar a variação de determinado 

parâmetro em todas as estações em cada rio, com exibição da média, máximos e mínimos e 

teste de significância acoplado, realizado no mesmo programa. Foram gerados quatro tipos de 

Box Plot: (i) comparando o IQA entre os cinco rios com todos os dados, (ii) comparando o 

IQA inverno e verão para cada rio; (iii) comparando IQA entre Serra e Baixada e (iv) 

comparando alguns parâmetros para cada rio. Para comparar a diferença entre os valores de 

Serra e Baixada e de Verão e Inverno, juntamente com o gráfico é gerado o teste t-Student,. 

5.6.3 Teste de Significância 

 O teste de significância, por definição, determina se as amostras observadas diferem 

do resultado esperado, de forma significativa (SPIEGEL, 1994). Em todos os testes foi 

considerado o nível de significância mínimo de p < 0,05. Foram comparados dados de verão e 

inverno e de serra e baixada para cada rio, a partir do teste t-Student no Statistica 8.0. Neste 

caso, foram geradas tabelas para comparar parâmetro a parâmetro as diferenças. 
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5.7 COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS 

 O presente trabalho contou com duas coletas, uma na época chuvosa (final do verão, 

realizada em 07 de abril de 2016) e outra na época da seca (inverno, 21 de julho de 2016). 

Exceto para o ponto Iguaçu (realizado apenas em abril), devido ao atraso na segunda coleta e 

impossibilidade de coletar durante a noite ou em outra data. No local foram feitas as seguintes 

análises: oxigênio dissolvido, pH, temperatura e turbidez com uso de uma sonda 

multiparamétrica Hanna Instruments e turbidímetro PoliControl AP 2000. Além disso, foram 

coletadas amostras de água superficial, utilizando duas garrafas de 1L cada, 1 frasco de 100 

mL específico para coliformes totais e fecais e 1 frasco de vidro para DBO, preservados a 

temperatura de 2 a 4 ºC, no gelo até chegada ao laboratório de Hidrogeoquímica, do 

Departamento de Geoquímica da UFF. As coordenadas dos pontos amostrados estão na 

Tabela 11 abaixo. 

Tabela 11 - Coordenadas dos pontos amostrais. 
Rio Latitude Longitude 

Caceribu 22°38'59,8" S 42°39'17,8" O 

Macacu 22°24'48,3" S 42°36'54,7" O 

Iguaçu 22°39'3,93" S 43°29'53,35" O 

Guapiaçu 22°30’50,9” S 42°47’49,4” O 

 

 A localização dos pontos de coleta está ilustrada na Figura 9. 

 

Figura 9 - Localização dos pontos de coleta (em azul), das nascentes (vermelho, de acordo com o Comitê de 

Bacias), das fozes (roxo), do sistema de captação de água de Imunana-Laranjal (quadrado vermelho) e unidades 

de conservação (REBIO Tinguá e PE Três Picos). 
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 A região de coleta do rio Caceribu do levantamento considerado no objetivo específico 

4 (sobre coleta de dados primários) está ilustrada na Figura 10, do rio Guapiaçu na Figura 11, 

do rio Macacu na Figura 12 e do rio Iguaçu na Figura 13. 

  

Figura 10 - Localização da coleta realizada em (A) abril e (B) julho no rio Caceribu. 

  

Figura 11 - Localização da coleta em (A) abril e em (B) julho no rio Guapiaçu. 
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Figura 12 – Localização da coleta em (A) abril e em (B) julho no rio Macacu. 

 
Figura 13 - Localização da coleta em abril no rio Iguaçu. 

5.8 LABORATÓRIO 

5.8.1 Coliformes 

 Para coliformes é utilizado o método Colilert, que utiliza a tecnologia do substrato 

definido (Defined Substrate Techology). É adicionada uma vitamina (meio Colilert – 

composto de açúcares ligados a radicais orgânicos cromogênicos que permite a mudança de 

cor ou fluorescência dos microrganismos de interesse no sistema inoculado), o frasco é 

agitado e colocado em uma cartela Quanti-tray que, por sua vez, é levada a uma seladora para 

espalhar igualitariamente o líquido nos cubos.  

 A amostra é deixada em uma incubadora em 36 ºC durante 12 a 18 horas. Retiram-se 

as cartelas de coliformes da estufa para contagem dos cubos: (1) conta-se a quantidade de 
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cubos que reagiram – coloração mais amarelada para coliformes totais (quantidade de cubos 

grandes e de cubos pequenos), (2) conta-se a quantidade de cubos azuis fluorescentes (para 

coliformes fecais - com auxílio de luz ultravioleta com comprimento de onda de 365 nm) e 

faz-se correlação com a tabela (limite de confiança de 95%). Desta forma, obtém-se o número 

mais provável por 100 mL que é o volume da cartela (NMP/100mL). 

5.8.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 Para a análise de DBO, os frascos foram colocados na incubadora a 20 ºC durante 

cinco dias, para que seja feita leitura de oxigênio dissolvido (método NBR 12614). A DBO é 

calculada pela diferença de oxigênio dissolvido depois dos 5 dias e aquele medido in situ. 

5.8.3 Nutrientes – Fosfato e Nitrato 

 A análise de fosfato (PO4
-3

) foi determinada através dos métodos colorimétricos, com 

reagentes, padrões de calibração e comprimentos de onda específicos em espectrofotômetro 

seguindo a metodologia de Grasshoff et al. (1983). Para nitrato (NO3
-
) o procedimento é um 

pouco diferente, sendo necessário o tratamento da coluna de cádmio, seguindo mesma 

referência. 

 As leituras em espectrofotômetro Instrutherm – Modelo UV-2000A foram feitas nos 

seguintes cumprimentos de onda: (i) para fosfato – 880 nm; (ii) para nitrato – 540 nm. O 

fluxograma analítico dos nutrientes está na figura 1 do Apêndice. 

5.8.4 Total de Sólidos Dissolvidos 

 Para cálculo do total de sólidos dissolvidos é necessário multiplicar um coeficiente, 

geralmente entre 0,65 e 0,9 (foi utilizado 0,7), no caso de rios urbanos 

(TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1985), com a condutividade (que é medida em 

laboratório com o condutivímetro HL 255 Combined Meter). 

 

5.9 CÁLCULO DA RAZÃO N-NO3:P-PO4 

 Baseando-se no estudo de Bidone et al. (1999), há uma correlação entre a razão de 

nitrato por fosfato e a qualidade do rio. Dessa forma, as concentrações em mg/L são 

transformadas por Molar a partir da fórmula: 

𝑀 =  
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ô𝑚𝑖𝑐𝑜 ∗ 1000
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 A partir da obtenção do valor em Molar de nitrato e fosfato, divide-se o primeiro pelo 

segundo e, então, compara-se com os valores da Tabela 12, levando em consideração o 

tamanho do rio, para classificar o rio quanto à poluição. 

Tabela 12 - Classificação dos rios quanto à poluição levando-se em consideração a razão 

N-NO3:P-PO4.  
Tipo de uso da terra N-NO3:P-PO4 

Rios  pequenos não poluídos 10 a 100 

Rios pequenos fracamente poluídos 1 a 10 

Rios pequenos poluídos a altamente poluídos  0,1 a 1  

Fonte: BIDONE et al., 1999. 

5.10 ÁREAS DE DRENAGEM 

 Os valores das áreas de drenagem foram obtidos por Lima (2017), (orientando do 

professor Edison Bidone, para sua monografia de conclusão do curso de graduação em 

Engenharia dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da UFF). Foi utilizado o programa 

TerraViewHidro (modelagem e monitoramento de bacias hidrológicas), onde é possível 

delinear as áreas contribuintes à um ponto escolhido. Os tamanhos das áreas de drenagem 

foram calculados em km² que gera um mapa como na Figura 14. 

 Como o programa traça o curso do rio original, e o curso do Caceribu foi desviado, 

pode haver uma pequena alteração na área de drenagem, o mesmo para os rios Iguaçu e 

Sarapuí. 

 
Figura 14 - Área de drenagem para cada estação das três sub-bacias hidrográficas: Iguaçu-Sarapuí, Guapi-

Macacu e Caceribu. 

Iguaçu-Sarapuí 

Guapi-Macacu 

Caceribu 
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5.11 VAZÃO 

 Os dados de vazão também foram obtidos por Lima (2017). Foi feita uma estimativa 

da vazão, pois os dados utilizados para qualidade não estavam associados aos de vazão. 

Assim sendo, foram utilizados dados de vazão sazonal: período de seca (junho, julho e 

agosto) e de cheia (janeiro, fevereiro e março). 

 A partir dos dados de vazão de inverno e verão e dos valores das áreas contribuintes 

para cada ponto de coleta do banco de dados, foi calculado, por similaridade, as vazões 

esperadas para cada ponto. O cálculo é o mesmo utilizado em Eletrobrás (1985) que se baseia 

no princípio de que a vazão da seção de interesse pode ser obtida através de uma relação de 

proporcionalidade entre as vazões e as áreas de drenagem, a partir do seguinte: 

𝑄𝑖

𝐴𝑖
=  

𝑄𝑗

𝐴𝑗
 

 Sendo Qi e Ai a vazão e a área no ponto i e Qj e Aj a vazão e área no ponto j. 

5.12 BALANÇO DE FLUXOS 

 Utilizando os valores de vazão, área de drenagem e concentração dos parâmetros que 

conferem carga (DBO, fósforo total e nitrato) é possível calcular o fluxo específico entre 

pontos dessas concentrações. Sendo assim, é possível analisar onde há incremento e onde há 

retenção de substâncias. 

 O fluxo específico permite analisar o fluxo de uma substância sem interferência da 

área sobre o valor encontrado. Ele é determinado seguindo os seguintes cálculos: 

Fluxo total (g/dia) = vazão (m³/s) * concentração (g/m³) * 86400 (s) 

Fluxo específico (kg/km².dia) = fluxo total / (área * 1000) 

5.12.1 Balanço de Massa 

 Para o balanço de massas, as estações foram agrupadas por proximidade (Tabela 13) e 

foi feita uma média para verão e uma para os meses de inverno, durante todo o período 

amostrado (2000-2015), gerando o seguinte mapa (Figura 15). 
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Tabela 13 - Agrupamento das estações por proximidade para cálculo do balanço de 

massas (Continua). 

Estação BM Estação BD 

MA1 
M4000 

MC965 

MA2 Cemitério 

MA3 
M7000 

MC967 

MA4 
M0000 

Parque Ribeira 

MA5 
M1 

Mac.Montante 

MA6 M2 

MA7 

Mac-Guapi Jusante 

Imunana 

M4000 

GP601 

MA8 
M5 

GP600 

MA9 M6 

CA1 CC630 

CA2 

C1100 

Tanguá 

CC625 

CA3 

C1100 

Cac.Mont. 

CC620 

CA4 Reta Nova 

CA5 C2 

CA6 

C1150 

CC622 

BR493 

C3 

Cac.Jus. 

CA7 C4 

GU2 M3 

IG1 
IG9500 

IA250 

IG2 IGP1 

IG3 

IG9300 

IA260 

IGP2 

IG4 

IG9700 

IA261 

IGP3 

IG5 IG9800 
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Tabela 13 - continuação 

IA262 

IGP5 

SA5 SAP4 

 
Figura 15 - Localização das estações agrupadas para cálculo de balanço de massas. Sendo a sigla “SI-L” o 

sistema Imunana-Laranjal. IG = Iguaçu; SA = Sarapuí; CA = Caceribu; MA = Macacu; GU = Guapiaçu. 

 Para o balanço de massas, foram utilizados os parâmetros indicadores de carga 

orgânica, que são as principais responsáveis pela contaminação dos rios, são elas DBO, 

nitrato e fósforo total. 

 O cálculo de balanço de massa (expressão abaixo) é feito para cada segmento do rio 

utilizando os valores de fluxo explicados no item anterior deste trabalho. A transferência de 

massa pode ser através de exportação, acumulação ou equilíbrio; o fluxo afluente é o input e o 

fluxo efluente é o output; e a massa interna pode ser a massa adicionada, transformada ou 

suprimida. 

Transferência de massa = Fluxo afluente – Fluxo efluente + Massa interna 

 

 A partir disso, os valores negativos significam que houve consumo ou deposição de 

determinado material (sumidouro) e os valores positivos indicam que houve incremento 

daquele material. 

 

5.13 ESTIMATIVA DA DCN 

 Para esta estimativa é utilizada a metodologia de Bidone et al. (2002) que consiste em 

traçar um gráfico Padrão Físico (PF) por Custos das Medidas de Proteção Ambiental (CMP) 

que significam, respectivamente, um indicador capaz de definir a qualidade e/ou quantidade 
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de um determinado recurso natural e custos de alternativas para tratamento do rio. Ou seja, o 

PF, eixo ‘x’, são colocados os parâmetros analisados e o CMP, eixo ‘y’, são colocados valores 

de tratamento fluvial (Figura 16).   

 

Figura 16 - Gráfico Padrão Físico versus Custos das Medidas de Proteção Ambiental. 

Fonte: BIDONE et al., 2002. 

 

 PFS significa padrão físico de sustentabilidade definido para o recurso e indica o valor 

dito como aceitável pela legislação ambiental para determinado uso. NBN significa nível de 

base natural. 

 Os valores de a, b, c, [...] correspondem a alternativas de medida de controle ambiental 

e os correspondentes a’, b’, c’, [...] são aos valores de qualidade de água. E os pontos de 

conexão A, B, C, [...] foram usados para inferir a curva de oferta de qualidade ambiental. 

 Para este trabalho, os valores de qualidade de água no eixo x estarão atrelados à 

classificação das águas estabelecida pela Resolução CONAMA 357/2005. Os valores de IQA 

foram obtidos utilizando os critérios numéricos (valores limites) estabelecidos pela 

CONAMA para cada parâmetro utilizado. 

 Para tal, será utilizado o valor inverso de qualidade, ou seja, 1/IQA, para que a curva 

resultante seja de oferta de qualidade. Portanto, quando maior for 1/IQA, menor será a 

qualidade da água e maior será seu custo de tratamento, como na Figura 17. A linha 

pontilhada nos eixos indica que há uma variação grande entre as classes 3 e 4, pois os custos 

de tratamento irão depender de diversos fatores. Neste caso, a classe 4 pode necessitar de 

tratamento para remoção de toxicidade ou pode ser um tratamento mais rigoroso dependendo 

de sua finalidade. 
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Figura 17 - Curva de oferta para valores de 1/IQA. Sendo: Cl4 – classe 4; Cl3 – classe 3; Cl2 – classe 2; Cl1 – 

classe 1; Clesp – classe especial, de acordo com a Resolução CONAMA 357. A linha pontilhada nos eixos e na 

reta indicam que há um intervalo indeterminado entre as duas classes (3 e 4), pois dependem de muitos fatores. 

 A DCN está relacionada à perda de função/uso, envolvendo a avaliação dos seus 

custos e responsabilidades por eles e mede, em termos monetários, os custos ambientais não 

internalizados pelo projeto em sua análise de viabilidade (BIDONE et al., 2002). 

5.14 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 Foram considerados tipos de serviços ambientais baseando-se em Projetos PSA-Água 

já realizados no país, sintetizados em Guedes e Seehusen (2011 - Pagamentos por Serviços 

Ambientais na Mata Atlântica) para avaliar aqueles que melhor se aplicam ao caso deste 

trabalho, como propostas de PSA. No trabalho desses autores é detalhado o tipo de 

intervenção, os participantes, os parceiros, a forma de relacionamento, os beneficiários, as 

fontes de recursos, os custos de investimentos, dentre outros. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS SUB-BACIAS 

 Neste capítulo serão apresentados os dados secundários relativos ao primeiro objetivo 

específico: Caracterizar as sub-bacias incluindo usos predominantes do solo, demografia, 

fisiografia e hidrologia a partir de dados secundários. 

6.2.1 CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA 

 Inicialmente, foram coletados dados de área, comprimento do rio, declividade, forma, 

tempo de concentração e relevo que permitem estabelecer relações com outras bacias, 

possibilitando o entendimento do comportamento e regime fluvial de cada bacia (GARCEZ, 

1967) e esses dados são encontrados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Caracterização geométrica das três sub-bacias hidrográficas estudadas  

Parâmetros Hidrológicos 
Bacia Hidrográfica 

Guapi-Macacu Caceribu Iguaçu-Sarapuí 

Área (km
2
) 1250,78 822,38 726 

Perímetro (Km) 199,19 168,2 131 

Cota Montante (m) 1080 740 1000 

Cota Jusante (m) 1 1 1 

Desnível (m) 1079 739 999 

Extensão do Rio Principal 72,68 61,14 43 

Declividade (m/m) 0,015 0,012 0,023 

Fator de Forma 0,237 0,220 0,393 

Fator de Compacidade 1,577 1,642 1,361 

Tempo de Concentração (min) 545,8 517,2 306,7 

Fonte: LIMA, 2017. 

 Os dados da tabela caracterizam as bacias como: (i) típicas pequenas bacias, entorno 

de 1.000 km
2
, na região da Serra do Mar, (ii) com nítidos setores de montante (incluindo as 

partes mais altas das nascentes imbricadas com as de encosta) e jusante em planície costeira, 

denotados pelo forte desnível, (iii) que define rios pouco extensos (rios curtos - na faixa das 

dezenas de km), (iv) e fatores de forma e de compacidade baixos caracterizando bacias 

alongadas os quais, juntamente com a alta declividade do terreno, sugerem tendência à 

exportação de materiais.  
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 Todos esses aspectos concorrem para um baixo tempo de concentração das águas nas 

bacias estudadas variando de 5h (Iguaçu-Sarapuí) à 9h (Guapi-Macacu). Esse tempo indica 

que as amostragens realizadas (incluídas àquelas dos dados secundários) foram feitas sem 

influência torrencial, e as vazões alimentadas, sobretudo, pelo freático.    

6.2.2 Balanço Hídrico 

 Os valores de balanço hídrico estão na Tabela 15 retirada do Coppetec (2014). 

Tabela 15- Valores de precipitação e evapotranspiração nos postos de controle de 1961 a 

1990 e após 1990. 

Estações climatológicas 

Período de 1961 a 1990 Período após 1990 

P (mm) 
ET0 

(mm) 

Índice de 

Umidade 

(Thortwaite) 

P (mm) 
ET0 

(mm) 

Índice de 

Umidade 

(Thorntwaite) 

Alto da Boa Vista 2.235,70 990,20 125,80 2.523,59 1.094,14 130,65 

Bangu 1.228,00 1.261,70 -1,23 - - - 

Engenho de Dentro 1.165,30 1.272,80 -5,15 - - - 

Jacarepaguá 1.306,10 1.229,20 6,90 - - - 

Penha 1.154,00 1.301,60 -6,90 - - - 

Realengo - - - 1.126,91 1.427,17 -12,83 

Rio de Janeiro 1.069,20 1.238,40 -8,30 1.295,29 1.455,81 -6,73 

Santa Tereza 1.452,10 967,07 30,70 - - - 

S.Bento (Duque de Caxias) 1.269,18 1.176,50 9,20 - - - 

Tinguá 2.000,20 1.085,70 84,20 - - - 

Fonte: modificado de COPPETEC, 2014. 

 Como as estações se encontram, em boa parte, nas regiões mais florestadas e elevadas, 

como Alto da Boa Vista, Santa Teresa e Tinguá, o balanço hídrico não é muito bem 

representativo para regiões mais intensamente urbanizadas (maior parte dos dados), que 

apresentam alto índice de insolação e, consequente, maior evaporação e índices de 

pluviosidade relativamente baixos. Essas estações representam melhor as regiões mais à 

jusante da bacia da baía de Guanabara, portanto, para os dados de Serra, predomina a 

precipitação, gerando um excedente hídrico. 

 Para uma análise mais profunda, a estação do Rio de Janeiro (Latitude 22°53’; 

Longitude 43°11’) foi selecionada em dois períodos, 1º de 1961 a 1990 e o 2º de 2003 a 2011. 

Gerando, então as seguintes Tabelas 16 e 17 e Figuras 18 e 19. 
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Tabela 16 - Balanço hídrico climatológico para a estação do Rio de Janeiro, no período 

entre 1961 e 1990. O valor do “Ano” representa a média das médias dos meses. 

Mês T °C 

P (mm) 

1961-

1990 

ET0 

(mm) 

P-ET0 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 26,3 137,1 148,3 -11,2 -0,2 137,3 11,0 0,0 

Fev 26,6 130,4 148,4 -18,0 -0,3 130,7 17,7 0,0 

Mar 26,0 135,8 131,3 4,5 4,5 131,3 0,0 0,0 

Abr 24,4 94,9 103,8 -8,9 -0,5 95,4 8,4 0,0 

Mai 22,8 69,8 80,3 -10,5 -0,6 70,4 9,9 0,0 

Jun 21,8 42,7 68,5 -25,8 -1,1 43,8 24,6 0,0 

Jul 21,3 41,9 64,9 -23,0 -0,8 42,7 22,2 0,0 

Ago 21,8 44,5 72,9 -28,4 -0,8 45,3 27,7 0,0 

Set 22,2 53,6 80,9 -27,3 -0,6 54,2 26,7 0,0 

Out 22,9 86,5 93,5 -7,0 -0,1 86,6 6,9 0,0 

Nov 24,0 97,8 112,2 -14,4 -0,2 98,0 14,1 0,0 

Dez 25,3 134,2 133,6 0,6 0,6 133,6 0,0 0,0 

Ano 23,8 1.069,2 1.238,4 -169,2 0,0 1.069,2 169,2 0,0 

Índice de umidade - Thortwaite: Iu = -8, 30 - subúmido seco 

   Fonte: modificado de COPPETEC, 2014. 

 
Figura 18 - Balaço hídrico climatológico para a estação do Rio de Janeiro, no período entre 1961 e 1990. 

(amarela – utilização de água do solo, azul – precipitação (mm); laranja contínuo – ETR (mm); laranja 

pontilhado – ET0 (mm)). 

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 O balanço hídrico para este 1º período mostra um acentuado déficit hídrico ao longo 

de todo o ano, com um total de -169,2 mm, ou seja, há mais evapotranspiração que 

precipitação na região. 
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Tabela 17 - Balaço hídrico climatológico para a estação do Rio de Janeiro, no período 

entre 2003 e 2011. O valor do “Ano” representa a média das médias dos meses. 

Mês T °C 
P (mm) 

2003-2009 

ET0 

(mm) 

P-ET0 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 28,0 177,1 182,1 -5,0 -2,6 179,7 2,4 0,0 

Fev 28,6 90,0 188,8 -98,8 -31,8 121,8 67,0 0,0 

Mar 27,2 168,5 150,6 17,9 17,9 150,6 0,0 0,0 

Abr 26,3 135,3 127,5 7,8 7,8 127,5 0,0 0,0 

Mai 23,9 63,7 87,7 -24,0 -9,5 73,2 14,5 0,0 

Jun 22,7 41,7 72,5 -30,8 -9,3 51,0 21,5 0,0 

Jul 22,4 66,9 69,5 -2,6 -0,7 67,5 1,9 0,0 

Ago 23,1 37,0 80,8 -43,9 -8,9 45,9 35,0 0,0 

Set 23,4 68,0 89,3 -21,3 -3,1 71,1 18,2 0,0 

Out 24,7 121,3 112,8 8,4 8,4 112,8 0,0 0,0 

Nov 25,9 148,2 137,3 10,9 10,9 137,3 0,0 0,0 

Dez 26,7 177,8 156,9 20,9 20,9 156,9 0,0 0,0 

Ano 25,2 1.295,3 1.455,8 -160,5 0,0 1.295,3 160,5 0,0 

Índice de umidade - Thortwaite: Iu = -6,73 - subúmido seco 

   Fonte: modificado de COPPETEC, 2014. 

 
Figura 19 - Balaço hídrico climatológico para a estação do Rio de Janeiro, no período entre 2003 e 2011. 

(amarela – utilização de água do solo, azul – precipitação (mm); laranja contínuo – ETR (mm); laranja 

pontilhado – ET0 (mm)). 

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 O período de 2003 a 2011 sugere uma maior utilização de água do solo distribuídos 

nos primeiros meses do ano e, também, nos meses mais secos e que foi compensado por um 

aumento na pluviosidade média anual, passando de 1.069 mm no 1º período avaliado para 

1.295 mm no 2º. Já o déficit hídrico teve uma pequena redução de 9 mm na média anual. 
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6.2.3 Uso do Solo e da Água 

 Retirando-se, também, do PERHI (COPPETEC, 2014), a Figura 20 demonstra a 

vegetação e usos do solo na Região Hidrográfica V. Foi feita uma sobreposição de imagens 

para delimitar os rios e obter uma melhor visualização deles (utilizando o Google Earth). 

 

 
Figura 20 - (A) Legenda do uso do solo; (B) mapa de uso do solo com os rios em destaque na RH-V.  

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 

 Pode-se identificar que:  

 a) na bacia dos rios Iguaçu-Sarapuí predomina ocupação urbana (em vinho). As 

nascentes do rio Iguaçu são florestadas e situam-se na Reserva do Tinguá. Alguma 

concentração urbana mais expressiva pode ser observada às margens do rio Caceribu quando 

comparada às margens dos rios Guapi-Macacu. Nas nascentes dos rios Guapi-Macacu, ainda 

há presença de florestas (verde claro) e na foz dos rios Guapi-Macacu e Caceribu, uma 

extensa área de manguezal. Além disso, nas margens dos rios Guapi-Macacu há presença de 

algumas agriculturas pouco mais isoladas que nas margens do rio Caceribu (laranja); 

 b) Existem extensas regiões de pastagem (bege), principalmente ao longo dos rios 

Guapi-Macacu e Caceribu, porém nem toda região é efetivamente utilizada pela pecuária. De 

acordo com dados do IBGE (2007), a área mapeada como pastagem é 85% maior do que a 

área efetivamente utilizada para pecuária. Para manter as regiões, são induzidas queimadas 

antes do período chuvoso, para que, posteriormente, haja rebrotamento espontâneo do capim, 

evitando que as florestas se regenerem; 

 c) Apesar disso, a RH-V é a terceira região hidrográfica com maior percentual de 

vegetação sobre o total do território (41 %), atrás apenas da RH-I (90 %) que representa as 
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regiões ainda muito preservadas de Angra dos Reis e Ilha Grande, e a RH-II (45 %) no 

entorno da baía de Sepetiba. Porém, essa área florestada da RH-V está muito concentrada nas 

regiões de relevo mais acidentado e dos maciços isolados, onde as planícies estão densamente 

dominadas pela expansão urbana; 

 d) Quanto aos polos industriais, a Figura 21 seleciona os principais; onde o principal 

polo é o Petroquímico na região que compreende Duque de Caxias, Belford Roxo e São João 

de Meriti, ou seja, ao longo dos cursos dos rios Iguaçu-Sarapuí, com destaque para a BR 

Distribuidora, REDUC e Bayer S/A (círculos verde, amarelo e roxo, respectivamente). Já na 

região de Itaboraí, entre os rios Macacu e Caceribu, foi instalado o COMPERJ, atualmente 

inativo, porém com grande impacto caso seja reestabelecido, visto sua dimensão e região em 

que está localizado. Além disso, ao longo do Caceribu, está em destaque um polo da Petrobrás 

(círculo vermelho); 

 

 
Figura 21 - Principais polos industriais na RH-V.  

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 e) As principais extrações minerais da RH-V encontram-se na Figura 22, em destaque, 

os principais polos de extração mineral na RH-V são o Polo de Água Mineral em Cachoeiras 

de Macacu, abrangendo os rios Guapi-Macacu, e o Polo de Argila em Itaboraí na bacia do rio 

Caceribu; 
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Figura 22 - Extração mineral. Circunferência acima – Polo de Água Mineral – Cachoeiras de Macacu e 

Circunferência abaixo – Polo de Argila – Itaboraí. 

Fonte: COPPETEC, 2014. 

 f) Quanto ao uso da água, foi feito um enquadramento dos cursos d’água em uma 

classe de uso que representa fixar seu futuro quanto ao nível de preservação ou conservação e 

a possibilidade de aproveitamento econômico. Portanto, cada classe é correlacionada ao uso 

predominante e a um tipo de lançamento permitido, dessa forma, é possível restringir 

determinado trecho para uma atividade econômica (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Classe dos rios. 

Fonte: CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005. 
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 Dessa forma, os rios Guapi-Macacu e Caceribu são, predominantemente, de classe 2 – 

água de abastecimento humano após tratamento convencional, proteção das comunidades 

aquáticas, irrigação de hortaliças, frutas, parques e jardins podendo haver contato primário, 

recreação de contato primário (natação, mergulho), e aquicultura e pesca. E os rios Iguaçu-

Sarapuí são de classe 4 – águas destinadas à navegação e á harmonia paisagística. Todos 

seguindo definições da Resolução CONAMA 357/2005. 

6.2.4 Demografia e Perfil Socioeconômico 

 A densidade demográfica é calculada para cada município. Para este trabalho, foram 

somadas as populações dos municípios por onde os rios passam, resultando nos valores da 

Tabela 18 (desconsiderando o município do Rio de Janeiro para Iguaçu-Sarapuí e São 

Gonçalo pra Caceribu, pois a população total destes municípios é muito superior àquela que 

influencia os rios citados). 

Tabela 18 - População urbana, rural e total no entorno dos rios estudados. 

Bacia hidrográfica 
População 

Urbana Rural Total 

Guapi-Macacu 66.710 19.785 86.495 

Caceribu 228.015 22.151 250.166 

Iguaçu-Sarapuí 2.567.674 3.129 2.570.803 

Fonte: modificado de CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005. 

 Levando-se em consideração a tabela, a população no entorno do Caceribu é cerca de 

três vezes maior que a população dos rios Guapi-Macacu; já o entorno dos rios Iguaçu-

Sarapuí é cerca de onze vezes maior que a população do Caceribu. Já a população rural segue 

a seguinte ordem: Caceribu > Guapi-Macacu > Iguaçu-Sarapuí.  E a população rural dos rios 

Iguaçu-Sarapuí é, aproximadamente, sete vezes menor que o rio Caceribu, como foi 

observado na Figura 20 de uso do solo. 

 O tipo de descarte de efluentes domésticos, para o censo de 2000, foi realizado pelo 

IBGE e divide-se em quatro principais tipos: rede geral de esgoto ou pluvial, fossa séptica ou 

rudimentar, lançamento direto no corpo d’água e ausência de banheiro. Novamente, foi feita 

uma média para cada sub-bacia (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Média dos percentuais do tipo de esgotamento sanitário para cada bacia 

hidrográfica. 

Rio Rede de esgoto Fossa Lançamento direto Sem banheiro 

Guapi-Macacu 52,5 30,7 16,2 0,6 

Caceribu 30,23 52,43 16,4 0,93 

Iguaçu-Sarapuí 59,9 26,42 12,83 0,88 

Fonte: modificado de IBGE, 2000. 

 Os três rios possuem valores significativos para esgoto sem tratamento, tanto por 

lançamento direto quanto para fossa séptica ou rudimentar para o ano de 2000, com destaque 

para Caceribu e, apesar de os rios Iguaçu-Sarapuí possuírem cerca de 60 % do seu esgoto 

direcionado a uma rede de coleta, a densidade demográfica desta região é muito maior que a 

das outras duas sub-bacias, como explicitado na Tabela 19. Porém, vale ressaltar que, o 

efluente que é coletado pela rede de esgoto, na maioria das vezes não passa pela estação de 

tratamento, sendo lançado in natura nos corpos d’água. 

 Além disso, em um estudo mais recente (PSAM – Programa de Monitoramento 

Ambiental dos Municípios no Entorno da baía de Guanabara) foi calculada a porcentagem de 

esgoto tratado para alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, como na Tabela 20, e sua 

respectiva relação com a população. Novamente foram somados os municípios que contornam 

os rios de interesse. Sendo assim, apesar da, relativamente, grande porcentagem de rede de 

esgoto, boa parte não recebe tratamento antes de seu lançamento. 

Tabela 20 - Porcentagem de esgoto tratado por município e por sub-bacia hidrográfica. 
Rio Município População Esgoto tratado (%) 

Guapi-Macacu Cachoeira de Macacu 54.000 0  

Caceribu Itaboraí 218.000 2  

Rio Bonito 43.000 Dados não informados 

Tanguá 31.000 0 

Total 292.000 2 

Iguaçu-Sarapuí Belford Roxo 469.000 34 

Duque de Caxias 855.000 5 

Mesquita 168.000 7 

Nilópolis 157.000 0 

Nova Iguaçu 608.000 0.05 

São João de Meriti 459.000 0 

Total 2.716.000 46.05 

Fonte: dados da população – Senso IGBE 2010; dados do esgoto tratado – SNIS*, 2014. 

*SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 
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 As atividades econômicas mais importantes para toda a RH-V dentro do PIB Estadual, 

de acordo com a Fundação CIDE (Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro) são 

indústrias de transformação, com 71,8 % em relação ao total estadual e serviços, com 87%, ou 

seja, mesmo com as extensas áreas de agropecuária, principalmente ao redor dos rios 

Caceribu e Guapi-Macacu (Tabela 21), essas regiões representam apenas 8,2 % para o Estado. 

Tabela 21 - Percentual das atividades econômicas no PIB para o ano de 2001.  

Bacia 
PIB 

total 

Agro-

pecuária 

Indústria 

total 

Extrativa 

Mineral 

Indústria de 

transformação 
Serviços 

Guapi-Macacu 0,2 35,4 0,4 0,1 0,4 0,1 

Caceribu 0,9 8,3 0,6 11,4 0,3 0,9 

Iguaçu-Sarapuí 13,1 12,7 25,3 14,0 32,8 10,2 

Fonte: Fundação CIDE, 2001. 

 A partir da tabela, nos municípios ao redor dos rios Iguaçu-Sarapuí prevalecem 

indústria total e indústria de transformação e abrange cerca de 15 % do PIB total do Estado. 

Para os rios Guapi-Macacu e Caceribu o PIB na agropecuária se sobressai em relação à 

indústria e, para o caso do Caceribu, a atividade mais importante é a extração mineral, como 

também está claro na Figura 22. 

6.2.5 Vulnerabilidade a Eventos Críticos 

 Foram utilizados dados do Estudo de Vulnerabilidade realizado pela SEA & Fiocruz 

(2011), durante os anos de 2000 a 2009. Os tipos mais comuns de eventos 

hidrometeorológicos extremos estão na Tabela 22, todos relacionados à precipitação. 

Tabela 22 - Eventos hidrometeorológicos extremos. 

Rios Anos Tipo de evento 
Vítimas 

fatais 

Guapi-Macacu 2005 e 2009 Enxurradas ou inundações bruscas 2 

Guapi-Macacu 2004 Alagamentos 0 

Caceribu 2009 Enchentes ou inundações graduais 0 

Caceribu 2008 e 2009 Enxurradas ou inundações bruscas 2 

Iguaçu-Sarapuí 
2003, 2006, 2007, 

2009 
Enchentes ou inundações graduais 2 

Iguaçu-Sarapuí 2001, 2003, 2006 Enxurradas ou inundações bruscas 2 

Iguaçu-Sarapuí 2003, 2007 Alagamentos 0 

Iguaçu-Sarapuí 2009 Escorregamentos ou deslizamentos 3 

Iguaçu-Sarapuí 2001 e 2003 Alagamentos/escorregamentos ou deslizamentos 8 

Fonte: modificado de SEA & Fiocruz, 2011. 
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 Unindo os municípios que cercam os rios estudados, as regiões com maior 

vulnerabilidade a eventos hidrometeorológicos críticos é a bacia dos rios Iguaçu-Sarapuí, 

como era esperado, devido à precariedade das cidades (alto adensamento populacionale uso 

do solo, saneamento precário, área de baixada, dentre outros fatores). 
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6.3 BANCO DE DADOS 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados relativos ao objetivo 

específico 2: Elaborar um banco de dados disponíveis (dados secundários) sobre a qualidade 

de água fluvial nas três sub-bacias, visando a comparação com a legislação  entre os rios a 

partir do cálculo de IQA. 

6.3.1 Panorama Geral 

 Na Tabela 23 estão os dados do tratamento descritivo, com média, mediana, desvio 

padrão, mínimo e máximo para que seja possível observar como os dados se comportam para 

todos os rios durante todo o ano, para os parâmetros utilizados no IQA. As altas amplitudes e 

dispersões (máximos e mínimos) refletem os diferentes graus de impacto das três sub-bacias. 

Tabela 23 - Estatística descritiva do banco de dados dos cinco rios com n = 678 dos 

parâmetros que compõem o IQA. 

Estatística 
Temperatura 

(°C) 

OD 

(mgO2/L) 
pH 

Turbidez 

(UNT) 

Coli. 

Termot/fecais 

(NMP/100mL) 

DBO 

(mg/L) 

NO3
-  

(mg/L) 

PO4
-² 

(mg/L) 

TSD  

(mg/L) 

Média 24,08 3,93 6,67 38,75 1.004.045,03 12,55 1,13 0,39 970,21 

Mediana 24,00 3,02 6,74 23,00 8.200,00 5,00 0,18 0,07 141,05 

Máximo 37,30 18,90 8,87 842,00 90.000.000,00 87,00 32,98 22,37 15.015,00 

Mínimo 13,00 0,00 4,40 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

Desv.Pad. 3,53 3,94 0,52 59,65 5.632.388,32 15,56 2,78 1,76 2.175,16 

Obs.: Desv.Pad – desvio padrão. 

 Como se trata de cinco rios que se diferenciam bastante entre si quanto à qualidade, a 

amplitude dos dados (valores máximo – mínimo) é alta para todos os parâmetros; e a razão 

[(Desv.Pad / Média) x 100], uma medida de dispersão dos dados, com exceção da temperatura 

e do pH, acima de 100%.  

 Foram realizados gráficos do tipo Box Plot para analisar a amplitude dos valores 

encontrados para cada parâmetro. Juntamente, e representado no gráfico, é feito o teste t-

Student a fim de verificar se existe diferença significativa entre os cinco rios para cada 

parâmetro (p < 0,05).  Foram analisados os parâmetros pH, coliformes, OD e DBO que se 

comportam de forma bem característica para cada rio como na Figura 24. 
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Figura 24 - Comparação de (A) coliformes fecais, (B) pH, (C) OD, (D) DBO para os 5 rios (todos com p < 

0,05), onde as linhas verdes representam o limite da Resolução CONAMA 357 para águas doces de classe 2. 

 Seguindo a Resolução CONAMA 357/2005, os coliformes fecais devem manter 

valores abaixo de 1.000 NMP/100 mL para águas doces de classe 2, sendo assim, apesar de 

não ser possível marcar no gráfico devido à grande diferença entre máximos e mínimos, 

alguns dados dos rios Guapi-Macacu se encontram com valores baixos, próximos à zero mas, 

mesmo esses rios de uso para abastecimento humano, a maioria dos valores estão acima 

daquele estabelecido. Para o Caceribu há uma maior variação, por possuir maior atividade 

pecuária em seu entorno e, para os rios Iguaçu-Sarapuí os valores são bem mais elevados, 

principalmente para o Iguaçu. 

A 
B 

C D 
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 Para pH é possível observar uma tendência à alcalinidade nos rios Caceribu e Iguaçu-

Sarapuí e pH levemente ácido para os rios Guapi-Macacu, já que águas doces naturais tendem 

a ser pouco ácidas e o esgoto tende a ser alcalino. De acordo com a Resolução CONAMA 

357/2005, a grande maioria dos dados encontra-se dentro dos valores estabelecidos para águas 

de classe 2, em que o pH legal encontra-se entre 6 e 9. 

 Os rios Guapi-Macacu encontram-se com valores de OD acima de 6 mg/L, como 

recomendado pela Resolução CONAMA 357/2005 e os rios Iguaçu-Sarapuí com valores entre 

0 e 2 mg/L, mostrando uma alta degradação da matéria orgânica e eutrofização. Novamente o 

rio Caceribu encontra-se com valores intermediários, sendo a maioria dos dados acima do 

limite esperado. E, apesar de possuir valores abaixo do limite estabelecido, são maiores 

quando comparados aos rios Iguaçu-Sarapuí. 

 Já para DBO, os rios Guapi-Macacu e Caceribu possuem boa parte dos seus dados 

com valores abaixo de 5 mg/L, como estabelece a Resolução CONAMA 357/2005, e os rios 

Iguaçu-Sarapuí com valores bem elevados (muitos acima de 18 mg/L) confirmando o que foi 

supracitado, visto que a DBO está relacionada ao consumo de oxigênio. 

6.3.2 Índice de Qualidade de Água 

 Foi feito um gráfico Box Plot comparando-se a qualidade (IQA) entre os cinco rios 

para o período amostral de 2010 a 2015, porque apenas o Projeto Macacu (2010) e o INEA 

(2013-2015) possuem todos os parâmetros que possibilitam o cálculo do IQA (Figura 25). 
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Figura 25 - IQA no período 2010-2015, comparando os cinco rios, com a delimitação do valor de IQA de 

acordo com as cores da classificação: amarelo: médio, laranja: ruim; vermelho: muito ruim. 

 Os gráficos Box Plot são realizados no Statistica 8.0 e geram, automaticamente, pelo 

teste t-Student a significância dos resultados (p < 0,05), ou seja, os 5 rios se diferenciam entre 

si no que diz respeito aos valores de IQA tanto no tempo (Tabela 24) como no espaço/estação. 

Seguindo a ordem do rio de melhor qualidade para o de menor, têm-se: Macacu > Guapiaçu > 

Caceribu > Iguaçu > Sarapuí.  

 Foi possível dividir esses rios em dois grandes grupos. Primeiro grupo: aqueles com 

melhor qualidade, mantendo boa parte dos dados com IQA ≥ 50, que representa qualidade 

média (Macacu, Guapiaçu e Caceribu) que são os três rios mais bem preservados, em regiões 

com menor adensamento populacional, com mata ciliar mais bem preservada.  

 Com destaque para os rios Macacu e Guapiaçu que alimentam o sistema de captação 

de água para abastecimento de cerca de 2,5 milhões de habitantes. Já o Caceribu possui 

qualidade mais intermediária, pois apresenta maior quantidade de indústrias, agricultura e 

pecuária em suas margens, como dissertado na parte inicial dos resultados (uso do solo).  

 Segundo grupo: com dados centrados próximos ao IQA ≤ 25, que representa qualidade 

de ruim a muito ruim, que são os rios Iguaçu-Sarapuí, dois dos rios mais poluídos da BHBG, 

com maior quantidade de indústrias ao redor e maior adensamento populacional por todo seu 
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percurso que, além de lançar efluentes domésticos em grande quantidade, muitas vezes não 

possui tratamento adequado. 

Tabela 24 - IQA para todas as estações, de montante para jusante de cada rio. As cores 

representam a classificação da qualidade: vermelho = muito ruim; laranja = ruim; 

amarelo = intermediário; verde = bom (Continua). 
Rio Estação IQA Rio Estação IQA 

Macacu MC965 (Jun/13) 74,80 Caceribu Tanguá (mai/09) 60,18 

Macacu MC965 (Jan/14) 55,90 Caceribu Tanguá (jun/09) 62,23 

Macacu MC965 (Mar/14) 62,30 Caceribu Reta Nova (nov/08) 71,46 

Macacu MC965 (Mai/14) 63,00 Caceribu Reta Nova (dez/08) 54,61 

Macacu MC965 (Ago/14) 69,30 Caceribu Reta Nova (fev/09) 46,32 

Macacu MC965 (Out/14) 61,50 Caceribu Reta Nova (mar/09) 67,79 

Macacu MC965 (Mar/15) 49,30 Caceribu Reta Nova (abr/09) 57,28 

Macacu MC965 (Nov/15) 50,40 Caceribu Reta Nova (mai/09) 68,46 

Macacu MC967 (Jun/13) 58,40 Caceribu Reta Nova (jun/09) 62,71 

Macacu MC967 (Jan/14) 50,30 Caceribu BR493 (set/08) 50,61 

Macacu MC967 (Mar/14) 64,90 Caceribu BR493 (mar/09) 58,94 

Macacu MC967 (Mai/14) 54,90 Caceribu BR493 (jun/09) 49,36 

Macacu MC967 (Ago/14) 56,70 Guapiaçu GP601 (Jul/13) 54,50 

Macacu MC967 (Out/14) 51,00 Guapiaçu GP601 (Mar/15) 47,10 

Macacu MC967 (Mar/15) 51,50 Guapiaçu GP601 (Nov/15) 56,10 

Macacu MC967 (Nov/15) 63,30 Guapiaçu GP600 (Jun/13) 66,20 

Macacu GP601 (Jul/13) 54,50 Guapiaçu GP600 (Jan/14) 50,70 

Macacu GP601 (Mar/15) 47,10 Guapiaçu GP600 (Mar/14) 57,30 

Macacu GP601 (Nov/15) 56,10 Guapiaçu GP600 (Mai/14) 57,10 

Macacu GP600 (Jun/13) 66,20 Guapiaçu GP600 (Ago/14) 56,60 

Macacu GP600 (Jan/14) 50,70 Guapiaçu GP600 (Out/14) 57,00 

Macacu GP600 (Mar/14) 57,30 Guapiaçu GP600 (Mar/15) 35,90 

Macacu GP600 (Mai/14) 57,10 Guapiaçu GP600 (Nov/15) 58,10 

Macacu GP600 (Ago/14) 56,60 Guapiaçu Duas Barras (set/08) 67,76 

Macacu GP600 (Out/14) 57,00 Guapiaçu Duas Barras (abr/09) 55,04 

Macacu GP600 (Mar/15) 35,90 Guapiaçu Duas Barras (mai/09) 71,82 

Macacu GP600 (Nov/15) 58,10 Guapiaçu Duas Barras (jun/09) 73,77 

Macacu Cemitério (set/08) 61,22 Iguaçu IA250 (Mai/13) 47,70 

Macacu Cemitério (nov/08) 65,00 Iguaçu IA250 (Jan/14) 30,30 

Macacu Cemitério (fev/09) 66,70 Iguaçu IA250 (Mar/14) 29,40 

Macacu Cemitério (mar/09) 72,85 Iguaçu IA250 (Mai/14) 43,00 

Macacu Cemitério (abr/09) 70,55 Iguaçu IA250 (Jul/14) 44,70 

Macacu Cemitério (mai/09) 70,72 Iguaçu IA250 (Out/14) 34,30 

Macacu Cemitério (jun/09) 71,37 Iguaçu IA250 (Mar/15) 29,50 
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    Tabela 25 - continuação 

Rio Estação IQA Rio Estação IQA 

Macacu Parque Ribeira (set/08) 62,33 Iguaçu IA250 (Nov/15) 37,20 

Macacu Parque Ribeira (nov/08) 64,91 Iguaçu IA260 (Mai/13) 22,80 

Macacu Parque Ribeira (fev/09) 72,30 Iguaçu IA260 (Jan/14) 20,90 

Macacu Parque Ribeira (mar/09) 66,76 Iguaçu IA260 (Mar/14) 18,80 

Macacu Parque Ribeira (abr/09) 69,25 Iguaçu IA260 (Mai/14) 21,00 

Macacu Parque Ribeira (mai/09) 65,09 Iguaçu IA260 (Jul/14) 19,80 

Macacu Parque Ribeira (jun/09) 65,03 Iguaçu IA261 (Mai/13) 27,10 

Macacu Imunana (mar/09) 66,99 Iguaçu IA261 (Jan/14) 2,20 

Macacu Imunana (abr/09) 50,38 Iguaçu IA261 (Mar/14) 20,90 

Macacu Imunana (jun/09) 68,42 Iguaçu IA261 (Mai/14) 18,70 

Caceribu CC630 (Jun/13) 77,90 Iguaçu IA261 (Jul/14) 22,90 

Caceribu CC630 (Jan/14) 74,40 Iguaçu IA262 (Mai/13) 25,10 

Caceribu CC630 (Mar/14) 72,00 Iguaçu IA262 (Jan/14) 21,60 

Caceribu CC630 (Mai/14) 61,30 Iguaçu IA262 (Mar/14) 17,70 

Caceribu CC630 (Ago/14) 70,80 Iguaçu IA262 (Mai/14) 20,00 

Caceribu CC630 (Out/14) 69,60 Iguaçu IA262 (Jul/14) 19,00 

Caceribu CC630 (Mar/15) 66,90 Sarapuí SP313 (05/13) 19,80 

Caceribu CC630 (Nov/15) 76,30 Sarapuí SP313 (01/14) 16,30 

Caceribu CC625 (Jun/13) 47,20 Sarapuí SP313 (03/14) 14,80 

Caceribu CC625 (Jan/14) 32,30 Sarapuí SP313 (05/14) 19,20 

Caceribu CC625 (Mar/14) 37,30 Sarapuí SP313 (07/14) 24,60 

Caceribu CC625 (Mai/14) 46,10 Sarapuí SP313 (10/14) 24,60 

Caceribu CC625 (Ago/14) 34,90 Sarapuí SP313 (03/15) 22,30 

Caceribu CC625 (Out/14) 35,80 Sarapuí SP313 (11/15) 20,70 

Caceribu CC625 (Mar/15) 25,00 Sarapuí SP305 (05/13) 18,90 

Caceribu CC625 (Nov/15) 37,30 Sarapuí SP305 (01/14) 14,40 

Caceribu CC620 (Jun/13) 59,50 Sarapuí SP305 (03/14) 16,30 

Caceribu CC620 (Jan/14) 61,50 Sarapuí SP305 (05/14) 17,80 

Caceribu CC620 (Mar/14) 59,40 Sarapuí SP305 (07/14) 23,40 

Caceribu CC620 (Mai/14) 58,40 Sarapuí SP305 (10/14) 22,40 

Caceribu CC620 (Ago/14) 49,80 Sarapuí SP305 (03/15) 16,00 

Caceribu CC620 (Out/14) 46,10 Sarapuí SP305 (11/15) 21,80 

Caceribu CC620 (Mar/15) 44,90 Sarapuí SP307 (05/13) 19,70 

Caceribu CC620 (Nov/15) 66,10 Sarapuí SP307 (01/14) 16,60 

Caceribu CC622 (Jun/13) 49,40 Sarapuí SP307 (03/14) 16,60 

Caceribu CC622 (Jan/14) 32,70 Sarapuí SP307 (05/14) 15,80 

Caceribu CC622 (Mar/14) 48,40 Sarapuí SP307 (07/14) 22,70 

Caceribu CC622 (Mai/14) 42,90 Sarapuí SP307 (12/14) 14,80 
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    Tabela 25 – conclusão 

Rio Estação IQA Rio Estação IQA 

Caceribu CC622 (Ago/14) 61,70 Sarapuí SP307 (03/15) 20,00 

Caceribu CC622 (Out/14) 47,00 Sarapuí SP307 (11/15) 19,10 

Caceribu CC622 (Mar/15) 34,60 Sarapuí SP300 (01/14) 15,10 

Caceribu CC622 (Nov/15) 39,30 Sarapuí SP300 (03/14) 16,00 

Caceribu Tanguá (set/08) 53,99 Sarapuí SP300 (05/14) 15,80 

Caceribu Tanguá (nov/08) 64,39 Sarapuí SP300 (07/14) 18,80 

Caceribu Tanguá (dez/08) 54,54 Sarapuí SP300 (10/14) 21,50 

Caceribu Tanguá (mar/09) 67,42 Sarapuí SP300 (03/15) 15,00 
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6.2.3 Análise dos Processos Hidrogeoquímicos 

 Atendendo ao objetivo específico 3: Avaliar variações sazonal (inverno e verão), 

espacial (curso superior e curso inferior) e histórica, dos processos hidrobiogeoquímicos que 

regem a qualidade das águas fluviais das três sub-bacias.  

 Para estudar melhor os processos que regem os componentes hidrogeoquímicos dos 

rios foram gerados gráficos de “Análise por Componentes Principais” (ACP) (Figura 26). 

Foram selecionados os parâmetros que compõem o IQA, mas também que possuem maior 

representatividade no banco de dados, ou seja, que apresentam o maior ‘n’ amostral. Para a 

ACP com nove variáreis, foram utilizadas as mesmas para o cálculo do IQA, exceto o fosfato. 

Ao invés, foi utilizado fósforo total porque o número amostral é maior e, também, porque é 

um importante indicador de carga particulada. 

 Além disso, a ACP com 6 variáveis confirmou que, mesmo com o ‘n’ menor, a ACP 

com 9 variáveis representa bem os processos no sistema. Isso ocorre porque a plotagem da 

ACP é feita quando cada estação amostral possui todas as variáveis pedidas pelo software 

estatístico (Statistica 8.0). Com seis variáveis o ‘n’ amostral é de 531 e, com 9, n = 167, em 

um total de 678 amostras. 

  

Figura 26 - (A) ACP com os 6 parâmetros de n = 531 e (B) ACP com 9 parâmetros do IQA de n = 167. 

 No primeiro gráfico de ACP (6 variáveis) é possível observar que os principais 

parâmetros que regem o Fator 1 são oxigênio para o lado negativo do gráfico (à esquerda) e 

DBO e pH para o lado positivo (à direita), indicando que este fator pode representar o 

processo de oxidação da carga orgânica provinda da bacia de drenagem (agropecuária e 

esgoto), consumindo OD.  

A B 
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 O pH também aumenta (torna-se mais alcalino) conforme aumenta a carga de esgoto, 

ou seja, é diretamente proporcional ao aumento de DBO. Em contrapartida, o oxigênio 

dissolvido aumenta quanto menor for a carga de esgoto lançada, visto que diminui o consumo 

do oxigênio durante a degradação da matéria orgânica. 

 Já no Fator 2, os parâmetros que o regem são fósforo total e temperatura no lado 

negativo (abaixo) e pH no lado positivo (acima). O fósforo total é um indicador de aumento 

de carga em suspensão, pois representa a fração particulada. Esse aumento de carga é 

consequência de aumento de chuvas que carreiam o material terrestre para os rios, incluindo o 

fósforo particulado. Como o período chuvoso é durante o verão, há um aumento na 

temperatura diretamente proporcional ao aumento de fósforo total. Como o pH diminui 

(torna-se mais ácido) no período chuvoso, ou seja, como os dois parâmetros são inversamente 

proporcionais, ele apresenta-se no outro extremo da ACP em relação ao fósforo total. 

 O mesmo ocorre para a ACP com 9 variáveis, porém os 3 parâmetros a mais 

confirmam os processos acima, com o fósforo total acompanhando a turbidez que representa 

também carga particulada e os coliformes fecais acompanhando a DBO, confirmando a 

entrada de carga orgânica, provinda de esgoto doméstico, industrial e da agropecuária. Sendo 

assim, o Fator 1 representa entrada de esgoto e o Fator 2 entrada de carga particulada por 

escoamento superficial, devido às chuvas/escoamento superficial/lavagem das bacias. 

6.2.3. Efeito da Sazonalidade - Verão e Inverno 

 Foi feita a média do IQA para as duas estações do ano mais marcadas (verão e 

inverno) para comparar se há diferença entre elas (Figura 27). 

 
Figura 27 - Distribuição do IQA em cada rio separados por estação do ano (verão e inverno). 
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 Separando os dados em inverno e verão é possível observar que, para o cálculo de 

IQA, os valores não variam muito, em alguns casos com uma leve melhora nos meses de 

inverno, visto que no verão, com a maior incidência de chuvas, ocorre um aumento no 

escoamento superficial, responsável por carrear mais material das bacias de drenagem para 

dentro dos rios, diminuindo sua qualidade da água, o que pode ser confirmado pelos valores 

médios no gráfico da Figura 27 (quadradinhos brancos no centro das barras) e nos dados 

apresentados na Tabela 25. 

Tabela 25 - IQA sazonal (verão e inverno) para cada rio. Classificação da qualidade: 

vermelho = muito ruim; laranja = ruim; amarelo = intermediário; verde = bom. 

Rios Ponto amostral verão IQAv Ponto amostral inverno IQAi 

Macacu Média Verão Cemitério 64,7 Média Inverno Cemitério 62,57 

Macacu Média Verão P.Ribeira 69,54 Média Inverno P.Ribeira 61,75 

Macacu Média Verão Imunana 65,92 Média Inverno Imunana 69,06 

Macacu Média Verão MC965 55,83 Média Inverno MC965 72,05 

Macacu Média Verão MC967 55,57 Média Inverno MC967 59,95 

Macacu Média Verão GP601 47,1 Média Inverno GP601 54,5 

Macacu Média Verão GP600 47,97 Média Inverno GP600 61,4 

Caceribu Média Verão Tanguá 61,96 Média Inverno Tanguá 60,48 

Caceribu Média Verão R.Nova 49,38 Média Inverno R.Nova 62,06 

Caceribu Média Verão BR493 54,95 Média Inverno BR493 48,19 

Caceribu Média Verão CC630 71,1 Média Inverno CC630 74,35 

Caceribu Média Verão CC625 31,53 Média Inverno CC625 41,05 

Caceribu Média Verão CC620 55,27 Média Inverno CC620 54,65 

Caceribu Média Verão CC622 38,57 Média Inverno CC622 55,55 

Guapiaçu Média Verão D.Barras 68,73 Média Inverno D.Barras 73,3 

Iguaçu Média Verão IA250 29,73 Média Inverno IA250  44,7 

Iguaçu Média Verão IA260 19,85 Média Inverno IA260 19,8 

Iguaçu Média Verão IA261 20,55 Média Inverno IA261 22,9 

Iguaçu Média Verão IA262 19,65 Média Inverno IA262 19 

Sarapuí Média Verão SP313 17,8 Média Inverno SP313 24,6 

Sarapuí Média Verão SP305 15,57 Média Inverno SP305 23,4 

Sarapuí Média Verão SP307 17,73 Média Inverno SP307 22,7 

Sarapuí Média Verão SP300 15,37 Média Inverno SP300 18,8 

Obs.: IQAv = índice de qualidade da água no verão; IQAi = índice de qualidade da água no inverno. 

 Foram realizadas ACPs separando os dados de inverno e verão, a partir da média dos 

dados de janeiro, fevereiro e março (verão), e de junho, julho e agosto (inverno) ( Figura 28). 
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Figura 28 - (A) ACP para os meses de verão (n = 58) e (B) para os meses de inverno (n = 33). 

 O Fator 1 explica 26 % da variância dos dados durante o verão e 40 % durante o 

inverno. No verão, os parâmetros que regem o Fator 1 são, de um lado, DBO, coliformes e pH 

mais expressivos se contrapondo à turbidez e fósforo total, indicando que podem haver duas 

diferentes fontes de carga orgânica nessa estação: esgoto e escoamento superficial. Já no 

inverno, os parâmetros são DBO, coliformes, turbidez, fósforo total se contraponto ao OD. 

 E o Fator 2, nas duas ACPs, não identifica processos biogeoquímicos pela ausência da 

contraposição, provavelmente devido ao ‘n’ amostral reduzido (n = 58 no verão e n = 33 no 

inverno). 

 Além disso, foi feito um teste t-Student para comparar os resultados de cada parâmetro 

do IQA nos períodos de verão e de inverno (Tabela 26). Dados com p < 0,05 indicam que há 

diferença significativa entre verão e inverno (em vermelho). Considerando os parâmetros em 

que 3 ou mais rios possuam p < 0,05 para análise do teste, têm-se que temperatura, pH e 

nitrato diferenciam significativamente entre as estações. Isso indica uma mudança no 

comportamento desses parâmetros de acordo com épocas de chuva e seca. 

 A temperatura é bem diferente entre as duas épocas, varia cerca de 5 °C entre as 

estações; o pH torna-se levemente mais ácido no verão devido às chuvas; e o nitrato, no 

verão, é menor nos rios Macacu e Caceribu e é maior no rio Iguaçu. É provável que a 

ocupação do solo interfira nessa diferença. Pode ser que, especificamente para o nitrato, nas 

regiões dominadas por agropecuária (Caceribu e Macacu), a diluição pelas chuvas no verão 

seja mais expressiva que o aumento do aporte superficial, diminuindo as concentrações de 

A B 
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nitrato nessa estação do ano. Ou, ainda, que o nitrato seja consumido pela produtividade 

primária nessas regiões que possuem água mais clara e, provavelmente, maior produtividade 

primária comparando com os outros rios. Já para a região dominada por indústrias e maior 

densidade demográfica (rio Iguaçu), o escoamento superficial dos solos (“lavagem da bacia”) 

é mais expressivo que a diluição, fazendo com que a concentração de nitrato aumente no 

verão. 

 Uma melhor discussão dos processos biogeoquímicos necessitaria de uma avaliação 

mais completa das formas inorgânicas de nitrogênio (NO2
-
, NO3

-2
 e NH4

+
), vinculadas ao 

potencial de oxi-redução, no entanto, não existe banco de dados disponível. 

 As médias realizadas pelo Statistica 8.0 que geraram os valores de ‘p’ encontram-se na 

Tabela 1 do Apêndice.  

Tabela 26 - Teste t-Student comparando os parâmetros entre inverno e verão em cada 

rio. Em vermelho, valores com p < 0,05. 
p < 0,05 Macacu Caceribu Guapiaçu Iguaçu Sarapuí 

Temperatura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

OD 0,010 0,851 0,996 0,164 0,129 

pH 0,018 0,007 0,040 0,028 0,123 

Turbidez 0,001 0,052 0,056 0,589 0,235 

Colif.fecais 0,239 0,370 0,802 0,276 0,940 

DBO 0,165 0,859 0,823 0,152 0,641 

Nitrato 0,025 0,002 0,132 0,004 0,134 

P-total 0,641 0,030 0,256 0,046 0,452 

Fosfato 0,514 0,209 0,176 - - 

TSD 0,233 0,381 0,534 0,001 0,172 

6.2.4. Efeito da Compartimentação - Serra e Baixada 

 Separando-se os dados em Serra (montante fluvial) e Baixada (jusante fluvial), foram 

realizadas novas ACPs, apresentadas na Figura 29, que mostra os parâmetros predominantes 

em cada segmento. 
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Figura 29 - ACP representando os processos (A) na Serra (n = 59) e (B) na Baixada para o banco de dados (n = 

103). 

 Considerando a ACP, é possível observar que, na Serra, o nitrato é bem mais 

expressivo no Fator 1 junto à DBO, aos coliformes e ao total de sólidos dissolvidos. 

Considerado que o Fator 1 é expresso pela entrada de carga orgânica (esgoto e agropecuária), 

na Serra, essa relação entre nitrato e demais parâmetros provém da matéria orgânica 

disponibilizada por essa em região que predomina a atividade de agropecuária. Pode ser, 

também, um indicativo de nitrificação por ser um ambiente mais óxico. 

 O nitrato é um nutriente utilizado como fertilizante, os coliformes podem ser 

provindos dos animais de pecuária (coliformes estão presentes no trato digestório de animais 

de sangue quente - mamíferos) e a DBO é consequência dessa elevada carga orgânica que 

consome mais oxigênio para sua degradação, processo confirmado pela oposição do OD no 

Fator 1.  

 Já o Fator 2, na Serra, segue o mesmo padrão observado para a ACP com 9 variáveis 

analisado acima, sendo bem mais expressivos nessa ACP-Serra, indicando aumento de carga 

particulada (turbidez e fósforo total) durante as chuvas de verão. Os parâmetros temperatura, 

turbidez e fósforo total se contrapondo ao pH indicam também, que, com a lavagem da bacia, 

esse maior aporte de particulado implicaria em maior aporte de substâncias húmicas que 

reduzem o pH. 

 Para a ACP-Baixada, no Fator 1, coliformes e DBO estão muito expressivos e, no 

outro extremo, OD, confirmando novamente a maior entrada de efluentes, porém sendo o 

doméstico o mais significativo, nessa região. Para o Fator 2, o mesmo padrão que o anterior é 
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observado, aumento de chuvas que gera aumento na turbidez e no fósforo total (indicativo de 

particulado) durante o verão (aumento na temperatura) ou período de seca que concentra esses 

elementos. 

 Utilizando essa divisão de Serra e Baixada para os valores de IQA no Box Plot, foi 

gerado o gráfico da Figura 30. 

  

Figura 30 - Box Plot do IQA para (A) Serra e Baixada e (B) Serra e Baixada separados em inverno e verão para 

os cinco rios. 

 Comparando-se o IQA da Serra ao da Baixada é possível observar que a qualidade da 

água na Serra varia próximo a 60, indicando uma qualidade média e, na baixada, ruim (< 40). 

Confirmando que é possível separar os dados em dois grupos e, ainda, que a qualidade na 

Serra, apesar de apresentar significativa atividade de agropecuária, ainda mantém uma 

qualidade melhor, devido a maior preservação da mata ciliar e ao menor despejo de esgoto.  

 Já na Baixada, mesmo para os rios Guapi-Macacu, os valores de qualidade de água 

indicam significativa influência antrópica, levando-se em consideração a média. Além disso, 

as regiões em que os rios Iguaçu e Sarapuí percorrem possuem um elevado adensamento 

populacional e alguns polos industriais. Comparando-se os valores de inverno e verão, é 

possível confirmar que no verão a qualidade da água sofre uma leve diminuição devido ao 

maior escoamento superficial provocado pelo aumento das chuvas. Validando, também, o 

Fator 2 das ACPs anteriores. 

 Vale lembrar que a bibliografia não possui dados para regiões mais à montante dos 

rios Iguaçu e Sarapuí, portanto, seus dados foram considerados todos como Baixada. Porém, 

como é possível observar na Figura 31, apesar da qualidade ser melhor, o padrão se mantém 

A B 
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para Guapi-Macacu e Caceribu, ou seja, a qualidade das águas de Serra é melhor que a de 

Baixada, com p < 0,05, mesmo para os três rios mais preservados e que deságuam na APA de 

Guapimirim. 

  

Figura 31 - Box Plot comparando-se (A) Serra e Baixada dos rios Guapi-Macacu e Caceribu e (B) Serra e 

Baixada separada para cada rio. Em verde os dados considerados de Serra. 

 Quando os rios são separados individualmente em Serra e Baixada é possível 

confirmar a hipótese que as qualidades são melhores para a Serra mesmo para os rios mais 

bem preservados, com destaque para melhor qualidade no rio Guapiaçu, que apresenta, em 

suas margens, menor ocupação do solo por parte do homem e as matas mais preservadas que 

funcionam como um filtro para o escoamento superficial. 

 Foi feito, para esta divisão, o teste t-Student para comparar os valores de Serra e 

Baixada, lembrando que essa análise é feita para cada rio, portanto, os rios Iguaçu e Sarapuí 

que não apresentam dados de Serra, não entraram para a comparação (Tabela 27). 

Novamente, as médias realizadas pelo Statistica 8.0 que geraram os valores de ‘p’ encontram-

se na Tabela 2 do Apêndice. 
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Tabela 27 - Teste t-Student comparando os parâmetros entre os compartimentos (Serra e 

Baixada) para cada rio. Em vermelho, valores com p < 0,05. 
p < 0,05 Macacu Caceribu Guapiaçu 

Temperatura 0,000 0,005 0,363 

OD 0,000 0,001 0,000 

pH 0,000 0,062 0,001 

Turbidez 0,000 0,072 0,039 

Colif.fecais 0,310 0,539 0,166 

DBO 0,290 0,022 0,234 

Nitrato 0,005 0,033 0,285 

P-total 0,030 0,000 0,232 

Fosfato 0,404 0,454 0,357 

TSD 0,887 0,044 0,097 

 Os parâmetros que diferem significativamente entre, pelo menos dois rios 

simultaneamente, são oxigênio dissolvido, pH, turbidez, nitrato e fósforo total. Onde OD e pH 

são menores na baixada, e turbidez, nitrato e fósforo total são maiores na baixada devido à 

maior entrada de efluentes domésticos e material orgânico provindo da agropecuária nas 

regiões mais à jusante. 

 O Guapiaçu apresentou melhores resultados ao longo de todo seu percurso como foi 

visto nas outras análises, portanto poucos parâmetros variaram ao comparar Serra e Baixada 

(4 de 9 parâmetros). 

6.2.5. Razão N-NO3:P-PO4 

 Um dos motivos da utilização dessa razão é a avaliação do nutriente limitante para a 

produtividade primária (REDFIELD, 1958). A maioria dos dados apresenta valores de razão 

N:P muito superiores a 16, indicando limitação por fosfato. Já os valores abaixo de 5 indicam 

limitação por nitrato. 

 Essa razão foi utilizada por Bidone et al. (1999) para classificação do grau de 

contaminação de rios, em que foi feito um cálculo da razão utilizando valores molares de 

nitrato e fosfato. De acordo com as observações desses autores, são considerados ‘rios 

naturais (não contaminados) pequenos (das serras Geral e do Mar, incluindo a BHBG e de 

florestas tropicais e temperadas)’, aqueles com razão N-NO3:P-PO4 entre 10 e 100;  ‘rios 

pequenos fracamente poluídos’ apresentam razão entre 1 e 10; e rios pequenos ‘poluídos e 

altamente poluídos’ apresentam razão 0,1 e 1,0.  
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 Para o banco de dados, foi feita a razão N:P utilizando dados de nitrato e fosfato. 

Como o INEA/FEEMA disponibiliza apenas os dados de fósforo total, e a maior parte do 

banco de dados para os rios Iguaçu-Sarapuí provém dessa fonte, não foi possível calcular a 

razão para esses dois rios. Essa questão é rediscutida na sequência desse item. 

 Os dados foram separados, novamente, em inverno e verão para melhor organização e 

agrupamento dos dados. Portanto, as estações que possuíam dados para mais de um mês do 

verão ou do inverno em determinado ano, foram feitas médias. A Tabela 28 possui os dados 

para os meses de verão e a Tabela 29 para os meses de inverno. 

Tabela 28 - Razão N-NO3:P-PO4 para os meses de verão. Em todas as estações de 

montante para jusante em cada rio. Classificação: verde = rios naturais, não 

contaminados, amarelo = fracamente poluídos. 
Verão Estações N-NO3:P-PO4 Rio 

MA2 Cemitério (2009) 25,64 Macacu 

MA4 Parque Ribeira (2009) 32,91 Macacu 

MA5 

Macacu Mont (2007) 160,54 Macacu 

M1 (2009) 213,86 Macacu 

M1 (2010) 6,40 Macacu 

MA6 
M2 (2009) 188,46 Macacu 

M2 (2010) 12,61 Macacu 

MA7 

Mac-Guapi Jus (2007) 101,86 Macacu 

Imunana (2009) 127,69 Macacu 

M4 (2009) 62 Macacu 

M4 (2010) 3,34 Macacu 

MA8 
M5 (2009) 86,85 Macacu 

M5 (2010) 2,79 Macacu 

MA9 
M6 (2009) 166,07 Macacu 

M6 (2010) 12,01 Macacu 

CA2 Tanguá (2009) 101,53 Caceribu 

CA3 

Caceribú Mont (2007) 136,55 Caceribu 

C1 (2009) 89,09 Caceribu 

C1 (2010) 9,73 Caceribu 

CA4 Reta Nova (2009) 59,30 Caceribu 

CA5 
C2 (2009) 106,54 Caceribu 

C2 (2010) 3,29 Caceribu 

CA6 

Caceribú Jusante (2007) 41,39 Caceribu 

BR493 (2009) 9,68 Caceribu 

C3 (2009) 1,32 Caceribu 

C3 (2010) 0,42 Caceribu 

CA7 C4 (2009) 177,66 Caceribu 

GU1 Duas Barras (2009) 83,40 Guapiaçu 

GU2 M3 (2009) 37,35 Guapiaçu 
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Tabela 29 - Razão N-NO3:P-PO4 para os meses de inverno. Classificação: verde = rios 

naturais, não contaminados, amarelo = fracamente poluídos. 
Inverno Estações N-NO3:P-PO4 Rio 

MA2 Cemitério (2009) 12,39 Macacu 

MA4 
Parque Ribeira 

(2009) 
15,02 Macacu 

MA5 M1 (2009) 280,22 Macacu 

MA6 M2 (2009) 34,69 Macacu 

MA7 
Imunana (2009) 37,43 Macacu 

M4 (2009) 143,08 Macacu 

MA8 M5 (2009) 388,48 Macacu 

MA9 M6 (2009) 169,91 Macacu 

CA2 Tanguá (2009) 19,98 Caceribu 

CA3 C1 (2009) 194,72 Caceribu 

CA4 Reta Nova (2009) 58,91 Caceribu 

CA5 C2 (2009) 329,05 Caceribu 

CA6 
BR493 (2009) 7,64 Caceribu 

C3 (2009) 61,56 Caceribu 

GU1 Duas Barras (2009) 26,82 Guapiaçu 

 Em verde estão os rios enquadrados na classificação de ‘rios pequenos fracamente 

poluídos’ e em amarelo ‘rios naturais pequenos e grandes’ (BIDONE et al., 1999). Como os 

três rios são regiões com predomínio de agropecuária sobre entrada de efluentes domésticos, 

as concentrações de nitrato e fosfato era de se esperar que fossem mais elevadas devido à 

carga de fertilizantes e despejos originados do gado. 

 Sendo que, os meses de inverno, os rios apresentam-se com valores mais próximos de 

rios naturais já que, nesse caso, a influência do escoamento superficial é menor, carreando 

menos material para os rios. Já para os meses de verão, mesmo os rios que servem de 

abastecimento, apresentam algumas regiões como rios fracamente poluídos, justamente pela 

interferência do escoamento superficial provocado pela maior incidência de chuvas, como 

descrito acima no tópico de efeito da sazonalidade. 

 Apesar de não possuir dados nesses períodos para o rio Iguaçu, foi calculada a razão a 

partir do trabalho de Brandini et al. (2016) afim de se obter um valor característico para este 

rio. O ponto coletado foi próximo à foz no mês de abril e o resultado encontrado foi de 0,08. 

Esse valor corresponde ao limite inferior da faixa dos ‘rios pequenos poluídos ou altamente 

poluídos’ 0,1 a 1,0 cf. tabela Bidone et al. (1999), ou seja, é típico de um rio altamente 

poluído. 
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6.3 DADOS PRIMÁRIOS COLETADOS 

 Atendendo ao objetivo específico 4: Avaliar a situação atual da integridade das águas 

das regiões próximas às cabeceiras a partir de dados primários. 

 

6.3.3 Panorama Geral 

 As coletas foram realizadas em duas épocas do ano: verão e inverno e ocorreram, 

respectivamente, em abril e em julho de 2016. Para os rios Caceribu, Macacu e Iguaçu, o 

ponto coletado foi o mais próximo possível da nascente, considerando as coordenadas 

retiradas do Comitê de Bacias Hidrográficas. Para o Guapiaçu, o ponto coletado foi à jusante 

da estação de tratamento de água Imunana-Laranjal para verificação da influência da estação 

na qualidade da água. Os valores brutos dos parâmetros encontrados utilizados para o cálculo 

do IQA, de acordo com a estação do ano (verão x inverno), são apresentados na Tabela 30. 

Tabela 30 – Parâmetros físicos, químicos e biológicos medidos em água superficial nas 

estações de coleta de quatro rios da bacia hidrográfica da baía de Guanabara. Cac = 

Caceribu; Mac = Macacu; Gua = Guapiaçu; Igu = Iguaçu; V = Verão; I = Inverno. 

Rio 
Temp. 

(°C) 
pH 

OD 

(mg/L) 

Turbidez 

(UTN) 

TSD 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

Fosfato 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

Coli.term/fec 

(NPM/100mL) 

Cac V 25,6 8,02 8,12 20,2 35,28 0,5 0,08 0,62 50,4 

Mac V 22,5 7,4 8,19 1,75 11,2 0,88 0,08 0,62 16 

Gua V 26,2 7,05 7,3 15,9 87,78 0,52 0,08 0,62 125,4 

Igua V 25,7 7,25 7,2 24,6 7,63 0,53 0,08 0,62 10,9 

Cac I 17,45 6,51 9,55 27,2 168 4,14 0,11 0,08 240 

Mac I 16,38 5,99 10,33 10,4 55,58 4,37 0,08 0,08 79,4 

Gua I 18,8 6,01 9,7 19,3 508,9 4,52 0,08 0,003 727 

 Os valores de oxigênio dissolvido nas cabeceiras são bem maiores durante o inverno 

assim como os valores de DBO, coliformes fecais, turbidez e TSD. A solubilidade do 

oxigênio aumenta com a diminuição da temperatura da água, já que as temperaturas têm uma 

diferença de quase 10 ºC. Para os demais parâmetros, as concentrações são menores durante o 

verão devido ao fator de diluição das chuvas. 

 Quando calculados os IQAs (Tabela 31), é possível observar a diferença entre as 

estações. Onde, no inverno, a água muda sua classificação, passa de qualidade boa para 

média.  O incremento observado no inverno nas cabeceiras é um indicador de que elas não 

estão completamente protegidas (Figura 32). Elas recebem carga de contaminantes em ambas 

as estações, mas no inverno as concentrações são maiores, devido ao menor volume de água. 
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Já durante o verão, as enxurradas acarretam em uma alta diluição, consequentemente, a 

qualidade da água é melhor, chegando a mudar de qualidade média no inverno para qualidade 

boa no verão. 

Tabela 31 - IQA dos pontos amostrais coletados. 
IQA (coletas) ID Rio 

81,16 Caceribu Verão 

86,57 Macacu Verão 

84,32 Iguaçu Verão 

79,20 Guapiaçu Verão 

69,60 Caceribu Inverno 

74,15 Macacu Inverno 

64,09 Guapiaçu Inverno 

 

 
Figura 32 – Índice de qualidade de água para os pontos amostrais nos rios da bacia hidrográfica da baía de 

Guanabara para verão e inverno do ano de 2016. A linha horizontal amarela indica o limite superior da qualidade 

média e a linha horizontal verde, o limite superior da qualidade boa. 

6.3.4 Razão N-NO3:P-PO4 

 Novamente, seguindo o estudo feito por Billen (1993), os valores da razão N:P 

menores que 5 indicam limitação por nitrogênio, ou seja, nas três estações das cabeceiras no 

inverno, pode haver tanto retenção de nitrogênio no solo quanto menor aporte provindo das 

chuvas, já as concentrações maiores de fósforo são de origem antrópica (esgoto, 

agropecuária). Valores próximos a 16 indicam a razão Redfield de ambientes naturais, ou 

seja, todas as estações durante o verão. 

 E, de acordo com as observações de Bidone et al. (1999), são considerados ‘rios 

naturais (não contaminados) pequenos (das serras Geral e do Mar, incluindo a BHBG e de 

florestas tropicais e temperadas)’, aqueles com razão N:P entre 10 e 100; enquanto, ‘rios 
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pequenos fracamente poluídos’ apresentam razão entre 1 e 10. Dessa forma, obtendo os 

seguintes resultados (Tabela 32). 

Tabela 32 - Razão N-NO3:P-PO4 dos dados primários coletados neste estudo e o grau de 

contaminação dos rios. Classificação: verde = rios naturais, não contaminados, amarelo 

= fracamente poluídos.  

Rio 
Fosfato 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

Fosfato 

(M = mol/L) 

Nitrato 

(M = mol/L) 
Razão N:P Classificação 

Cac V 0,08 0,62 2,58 x 10
-6

 4,43 x 10
-5

 17,16 

não contaminado 
Mac V 0,08 0,62 2,58 x 10

-6
 4,43 x 10

-5
 17,16 

Gua V 0,08 0,62 2,58 x 10
-6

 4,43 x 10
-5

 17,16 

Igua V 0,08 0,62 2,58 x 10
-6

 4,42 x 10
-5

 17,16 

Cac I 0,11 0,08 3,55 x 10
-6

 5,71 x 10
-6

 1,61 

contaminado Mac I 0,08 0,08 2,58 x 10
-6

 5,71 x 10
-6

 2,21 

Gua I 0,08 0,003 2,58 x 10
-6

 2,14 x 10
-7

 0,08 

Fonte: BIDONE et al. (1999). 

 Nas cabeceiras, as estações possuem razão N:P característica de rios não contaminados 

durante o verão e de rios contaminados durante o inverno, o que pode ser explicado pela 

diluição que ocorre em períodos chuvosos, o rio encontrava-se com volume maior no período 

de chuva.  

 De forma geral, as cabeceiras se comportam de forma inversa aos dados ao longo do 

rio. Nas cabeceiras, o fator de diluição durante o período chuvoso é mais expressivo fazendo 

com que a qualidade da água fique melhor durante o verão, já nas outras regiões dos rios, o 

carreamento de material pelo escoamento superficial provocado pelas chuvas faz com que 

mais material chegue aos rios, gerando uma diminuição na qualidade da água. 

 A conclusão desse item é que a qualidade das águas da década de 90 (época do estudo 

Bidone et al, 1999) para as áreas montante e cabeceiras dos pequenos rios das serras Geral e 

do Mar no Sul-Sudeste do Brasil, piorou em cerca de duas décadas, de razão 10-100, ou seja, 

rios naturais não contaminados, para 1-10 rios contaminados/poluídos (até <1 típico de rios 

altamente poluídos). Isso caracteriza uma perda de capital natural da qualidade da água 

fluvial. 
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6.4 BALANÇO DE MASSAS 

 Atendendo ao objetivo específico 5: Identificar, por balanço de massa, a perda de 

qualidade fluvial e vinculá-la à noção de Depreciação de Capital Natural (DCN) como base 

para a discussão do pagamento por serviços ambientais (PSA). 

 O cálculo do balanço de massas (BM) é importante devido aos seguintes fatores: (i) 

identificação do segmento fluvial; (ii) estimativa dos incrementos de massa; (iii) indicação 

das reduções necessárias nos fluxos para que se recupere o “passivo” (DCN); (iv) 

identificação dos responsáveis pela poluição; (v) identificação dos possíveis agentes 

“protetores” da qualidade dos recursos hídricos (beneficiários do PSA); e (vi) avaliação do 

efeito de montante e jusante. 

 Como explicado na Metodologia deste trabalho, as estações próximas geograficamente 

entre si foram agrupadas e foi realizada média para verão e para inverno (2000-2015) para 

realização do balanço de massas. Sendo assim, os rios foram seccionados em trechos como na 

Figura 33. E o mapa das localizações está na Figura 9 (materiais e métodos). 
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Figura 33 - Desenhos esquemáticos dos 5 rios, incluindo a nomenclatura dos pontos amostrais e a distância 

entre esses pontos. Sendo (A) para o rio Caceribu, (B) para os rios Guapi-Macacu e (C) para os rios Iguaçu-

Sarapuí. Os círculos cinzas representam as cidades; os verdes, as áreas de agricultura e os azuis, as áreas de 

manguezal. 

 A Tabela 33 mostra os valores de área, vazão e concentrações dos parâmetros 

utilizados para cálculo de balanço de massas, separados por verão e inverno. A nomenclatura 

corresponde à ordem montante-jusante. 

 

A B 

C 
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Tabela 33 - Área, vazão e concentrações (valores médios do período de 2000 a 2015) dos 

parâmetros utilizados para cálculo de balanço de massas. 

Estação 
 

Área 

(km²) 

Verão Inverno 

Vazão 

(Q) 

[NO3] 

(mg/L) ou 

(g/m³) 

[PT] 

(mg/L) ou 

(g/m³) 

[DBO] 

(mg/L) ou 

(g/m³) 

Vazão 

(Q) 

[NO3] 

(mg/L) ou 

(g/m³) 

[PT] 

(mg/L) ou 

(g/m³) 

[DBO] 

(mg/L) ou 

(g/m³) 

MA1 51,40 3,86 0,22 0,46 2,35 1,61 0,18 0,4 1,6 

MA2 159,90 12,01 0,98 2,58 2,21 5,02 0,67 1,14 3,8 

MA3 276,10 20,74 0,39 0,45 1,25 8,67 0,29 0,18 1,6 

MA4 312,70 23,49 1,02 2,33 1,83 9,82 0,81 2,21 2,99 

MA5 443,30 33,30 1,11 2,52 2,76 13,92 2,58 3,17 3,31 

MA6 554,80 41,67 0,40 2,08 2,03 17,42 0,1 9,05 1,87 

MA7 1131,90 85,02 0,79 2,99 4,54 35,54 2,82 2,16 2,35 

MA8 1307,80 98,24 0,33 1,88 5,85 41,06 1,25 1,99 1,66 

MA9 1327,50 99,71 0,38 2,1 2,45 41,68 2,46 3,59 1,33 

GU2 574,90 24,67 0,59 3,16 2,55 9,04 2,61 3,2 2,67 

CA1 57,40 0,90 0,19 0,07 1,73 0,33 0,22 0,07 1 

CA2 246,50 3,86 1,91 2,47 7,57 1,42 1,87 2,51 5,26 

CA3 317,90 4,97 2,71 3,35 4,71 1,83 8,7 2,06 4,41 

CA4 538,40 8,42 2,22 10,78 1,94 3,09 2,16 5,46 6,01 

CA5 574,50 8,99 1,26 6,57 2,78 3,3 8,88 1,87 2,9 

CA6 997,60 15,60 0,70 5,01 3,46 5,73 1,75 2,28 2,29 

SA5 165,00 21,60 - - 47 19,7 - - 44 

IG3 544 33,98 3,31 0,99 17,2 31 0,05 1,97 17,24 

IG4 559 33,98 0,07 0,7 20,3 31 0,05 1,66 14,21 

IG5 728 45,45 0,05 1,41 29,22 41,45 0,03 2,13 18,13 

 Foram criados gráficos em barras (Figura 34) para melhor comparação das vazões e 

concentrações das estações e, essas últimas, foram delimitadas, pelas linhas verdes, os valores 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de classe 2. 

 

  

A B 
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Figura 34 - Gráficos em barra comparando as estações ordenadas de montante à jusante para (A) vazão no 

verão, (B) vazão no inverno, (C) nitrato no verão, (D) nitrato no inverno, (E) fósforo total no verão, (F) fósforo 

total no inverno, (G) DBO no verão e (H) DBO no inverno. Em verde estão demarcados os valores estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357/05 para águas de classe 2. Sendo as siglas MA = Macacu, GU = Guapiaçu, CA = 

Caceribu, SA = Sarapuí e IG = Iguaçu. 

 A bacia do rio Guapi-Macacu apresentou as máximas vazões tanto no verão quanto no 

inverno, chegando a 100 m³.s
-1 

e a 40 m³.s
-1

, respectivamente. Esses valores extremos em 

ambas as estações estão na bacia do rio Guapi-Macacu, conforme demonstrado na 

caracterização geométrica como sendo o rio mais volumoso. No rio Caceribu, ocorre uma 

C D 

E F 

G H 
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variação na ordem de 3x entre os valores de vazão de verão e inverno, apesar dos valores não 

serem tão elevados quanto os do rio Macacu. 

 Os valores de nitrato alcançam maiores concentrações no rio Caceribu (estações CA3 

e CA5) durante o inverno, devido à grande influência agropecuária e, em seguida, no rio 

Macacu (principalmente nas estações MA5 e MA7 no inverno) que também tem influência 

agropecuária intensa. Para os rios Iguaçu-Sarapuí há baixa influência de nitrato, com todos os 

valores abaixo do estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 (< 10 mg.L
-1

). 

Provavelmente, está relacionado às concentrações menores de oxigênio dissolvido no Iguaçu 

(SILVEIRA et al., 2011) e às condições mais óxicas no Caceribu. 

 Não foi possível delimitar a linha de limite do fósforo total de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/05 nas figuras devido à escala (< 0,05 mg.L
-1

) e nenhuma estação ficou 

abaixo desse valor. E, novamente, os valores de fósforo total são mais significativos naquelas 

regiões onde predominam agropecuária, o que corrobora para conclusão feita na seção das 

ACPs separadas em Serra e Baixada, onde há maior influência de nitrato e fósforo total nas 

regiões serranas. 

 Já para DBO, as concentrações são muito mais elevadas nos rios mais poluídos deste 

estudo: Iguaçu-Sarapuí. A maioria dos dados do Guapi-Macacu e Caceribu encontra-se abaixo 

do limite estabelecido pela CONAMA 357/05. 

 A partir da tabela anterior foi gerada a Tabela 34 com os incrementos para verão e 

inverno de quatro parâmetros que conferem carga ao rio. As imagens do entorno de cada 

ponto encontram-se em Anexo (Figuras 4 a 38). 

Tabela 34 - Balanço de massas para os parâmetros nitrato, fósforo total e DBO para os 

meses de verão e inverno em cada rio. MA = Macacu, CA = Caceribu, GU= Guapiaçu, 

IG = Iguaçu, SA = Sarapuí. (Continua). 

Tipo de uso Segmento 

Nitrato 

(kg/km²/dia) 

Fósforo Total 

(kg/km²/dia) 

DBO     

(kg/km²/dia) 

Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno 

Área urbana MA1 -> MA2 4,93 1,33 13,76 2,01 -0,91 5,98 

Agricultura/ Vegetação MA2 -> MA3 -3,83 -1,03 -13,82 -2,60 -6,23 -5,97 

Área 

urbana/Agricultura 
MA3 -> MA4 4,09 1,41 12,20 5,51 3,76 3,77 

Área 

urbana/Agricultura 
MA4 -> MA5 0,58 4,80 1,23 2,60 6,04 0,87 

Campos MA5 -> MA6 -4,61 -6,73 -2,86 15,95 -4,74 -3,91 
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Tabela 35 - continuação 

Agricultura MA6 + GU2 -> MA7 0,34 3,83 -5,81 -23,04 6,84 -2,33 

Imunana-

Laranjal/Campos 
MA7 -> MA8 -2,99 -4,26 -7,20 -0,46 8,50 -1,87 

Manguezal MA8 -> MA9 0,32 3,28 1,43 4,34 -22,07 -0,90 

Área Urbana/Áreas 

vegetadas 
CA1 -> CA2 2,33 0,82 3,25 1,21 7,90 2,12 

Vegetação/Campos/ 

Área urbana 
CA2 -> CA3 1,08 3,40 1,18 -0,22 -3,88 -0,42 

Área urbana CA3 -> CA4 -0,66 -3,26 10,04 1,68 -3,74 0,79 

Campos CA4 -> CA5 -1,30 3,34 -5,68 -1,78 1,14 -1,54 

Campos/Manguezal CA5 -> CA6 -0,76 -3,54 -2,11 0,20 0,92 -0,30 

REDUC/Área urbana IG3 -> IG4 -17,50 -0,01 0,00 -1,75 13,79 -16,80 

Vegetação/ Manguezal IG4 + SA5 -> IG5 - - - - -480,60 -432,79 

Significados - Vegetação: presença de árvores mais altas; Campos: áreas com vegetação baixa, Área urbana: regiões com 

adensamento populacional expressivo; Imunana-Laranjal: Estação de Tratamento de Água com barragem. 

 Analisando cada trecho para os rios Guapi-Macacu, foram enumeradas as seguintes 

considerações: 

 Há um aporte dos três parâmetros estudados (incremento positivo) nos seguintes 

trechos: MA1  MA2, MA3  MA4 e MA4  MA5, devido à proximidade de três 

aglomerações urbanas importantes, Cachoeiras de Macacu, Japuíba e Papucaia, 

respectivamente a cada trecho; 

 As substâncias nitrogenadas dos fertilizantes e dos resíduos orgânicos são oxidadas a 

nitrato a partir de reações químicas e biológicas fazendo com que ele fique presente no 

solo. Ocorre um aumento de nitrato entre os trechos MA1  MA2 e MA3  MA5 

que são as regiões com maiores concentrações populacionais e entre os trechos GU2 

 MA7 e MA3  MA5 que são as áreas mais agricultáveis; 

 O trecho MA2  MA3 possui retenção dos três parâmetros. Compreende um trecho 

longo geograficamente, com alguns meandros e bancos de areia, além de vegetação 

ainda preservada nas margens apesar dos grandes campos de agricultura na 

proximidade, o que pode ter gerado essa retenção; 

 A presença de fósforo total está relacionada a esgotos domésticos (coliformes) que 

possuem detergentes superfosfatados e, também, a drenagem pluvial de áreas agrícolas 

e urbanas (Portal da Qualidade das Águas da Agência Nacional de Águas – 

PNQA/ANA), portanto segue o mesmo padrão para o nitrato, aumento entre os trechos 

MA1  MA2 e MA3  MA5 que são as regiões com maiores concentrações 
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populacionais e entre os trechos GU2  MA7 e MA3  MA5 que são as áreas mais 

agricultáveis; 

 Os valores negativos a jusante dos municípios pode ocorrer devido à diluição 

(potencial de autodepuração do corpo hídrico), à incorporação por produção primária 

e, também, ao acúmulo nos sedimentos; 

 No trecho MA7  MA8 está localizada a Estação de Tratamento de Água Imunana-

Laranjal, onde boa parte do material fica retida, expressa pelos valores negativos de 

incremento mesmo a barragem ser do tipo “vazão a fio” (ocorre quando a barragem é 

submersa e o rio não fica bloqueado – AMBIENTAL ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA., 2015). Essa redução ocorre também pelo fato de MA8 estar 

em uma área de baixada, onde tende a reter o material; 

 No trecho MA8  MA9 há certo incremento positivo de nitrato e fosfato apesar de ser 

uma área de manguezal, onde ocorre retenção de material, porém esses dois elementos 

também podem estar disponíveis devido à matéria orgânica desse tipo de ecossistema, 

além disso, o incremento não é tão elevado. Já para DBO a diminuição é mais nítida e 

mais expressiva durante o verão; 

 Entre MA7 e MA8 as vazões dobram de valor e as concentrações de DBO no verão 

também, quando comparado a MA6, e isso faz com que o incremento de fluxo nos 

trechos GU2+MA6  MA7 e MA7  MA8 sejam positivos nesse período. Pode ser 

que o aporte de matéria orgânica (para o caso de MA7 há um aumento em nitrato e 

fósforo total em relação à MA6 provindos da agricultura) seja tão elevado que seu 

consumo seja maior durante o verão, fazendo com que a DBO tenha altas 

concentrações; 

 Analisando os trechos para o rio Caceribu, foram enumeradas as seguintes 

considerações: 

 Para todos os parâmetros há um incremento positivo no trecho CA1  CA2 devido à 

presença de dois grandes municípios: Rio Bonito e Tanguá, que fornecem carga 

orgânica a partir de lançamento de efluentes domésticos e de escoamento superficial 

de algumas regiões de agropecuária; 

 No trecho CA2  CA3 há incremento positivo para nitrato e fósforo total, também 

influenciado pelo município de Tanguá, porém, menor que para o trecho anterior. O 

incremento negativo de DBO pode ter influência da área de baixada que inicia na 
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estação CA3, porém as concentrações de DBO nessa estação é em torno de 4 mg/L – 

dentro do limite de água doce de classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA 

357/05; 

 No trecho CA3  CA4, os incrementos são pouco expressivos, exceto para fósforo 

total no verão (10,04 kg/km²/dia), podendo estar relacionada a esgotos domésticos que 

possuem detergentes superfosfatados; 

 Os trechos CA4  CA5 e CA5  CA6 possuem extensas áreas de campo aberto, sem 

presença visível de agricultura e regiões já consideradas baixada, havendo retenção do 

material, mesmo que pouco expressivo. Não há, também, grande influência urbana que 

aumente as concentrações. 

 Analisando cada trecho para os rios Iguaçu-Sarapuí, foram enumeradas as seguintes 

considerações: 

 Os dois trechos para os rios Iguaçu-Sarapuí, IG3  IG4 e SA5 + IG4  IG5 estão em 

área de baixada com alta retenção de material que vem dos dois rios, ambos altamente 

poluídos, com concentrações muito elevadas. Há influência dos municípios altamente 

povoados a montante dos rios, a presença de indústrias, incluindo a REDUC entre IG3 

e IG4 e a presença do aterro de Gramacho que introduz chorume próximo à SA5; 

 As concentrações mais altas são de fósforo total e DBO, provavelmente proveniente 

das indústrias e de esgoto doméstico (detergentes superfosfatados) com elevada carga 

orgânica fecal; 

 No trecho IG3  IG4 há um incremento positivo de DBO no verão, provavelmente 

pelo maior aporte proveniente do escoamento superficial intensificado pelas chuvas. 

 Silveira et al. (2011), coletou dados mais a montante no rio Iguaçu em julho de 2006 e 

encontrou valores de DBO de 3 mg/L para P0 (dentro da reserva do Tinguá) e 18 

mg/L para P1 (equivalente à IG2 do balanço de massas). Ou seja, somente regiões 

bem próximas à cabeceira, para o caso do Iguaçu, apresentaram concentrações baixas. 

O incremento calculado por esses autores foi de 25,2 t.km
-2

.ano
-1

 ou 69 kg.km
-2

.dia
-1

. 
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6.5 DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL NATURAL 

6.5.3 Classificação da Água 

 Para avaliação da DCN, a água de cada estação foi classificada de acordo com a 

Resolução CONAMA 357/2005. Essa classificação para “águas brutas” é feita em função dos 

usos preferenciais e tem por objetivo balizar a definição da tecnologia de tratamento. 

 Para tal, são utilizadas duas definições importantes (i) classe de qualidade é o conjuno 

de condições e padrões de qualidade de água necessários ao atendimentos dos usos 

preponderantesm atuais ou futuros; e (ii) classificação é a qualificação das águas doces, 

salobras e salinas em função dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais 

e futuros. 

 Sendo assim, as águas doces são classificadas segundo a Tabela 35. 

Tabela 35 - Classificação das águas doces de acordo com seu uso. 
Classe Águas destinadas a: 

Classe especial Ao abastecimento para consumo humano após desinfecção,  

à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas,  

à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de poteção integral. 

Classe 1 Ao abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado,  

à  proteção das comunidades aquáticas,  

à recreação de contato primário (natação, mergulho, etc. conforme Resolução CONAMA 

nº274/20000,  

à irrigação de hortaliças que são ingeridas cruas sem remoção de película  

à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas 

Classe 2 Ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional,  

à proteção das comunidades aquáticas,  

à recreação de contato primário (natação, mergulho, etc. conforme Resolução CONAMA 

nº274/2000),  

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto e à aquicultura e à atividade de pesca 

Classe 3 Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado, 

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, 

à pesca amadora, 

à recreação de contato secundário, 

à dessedentação de animais 

Classe 4 À navegação, 

à harmonia paisagística. 

Fonte: Resolução CONAMA, 357/05. 
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6.5.4 Relação Qualidade da Água com o Tipo de Tratamento 

 Conforme exposto, dependendo da classe em que a água esteja inserida, é necessário 

um tipo de tratamento específico para seu uso destinado ao consumo humano. Os tratamentos 

de água são separados em processos físicos, químicos e biológicos.  

 O conceito de potabilidade implica o atendimento de padrões mínimos exigidos para 

que a água a ser consumida não seja transmissora de doenças aos seres humanos, ou seja, 

adequar a água bruta aos limites físicos, químicos, biológicos e radiativos estabelecidos pela 

Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.  

 Sendo assim, o principal objetivo de tratamento de água é produzir uma água segura 

biológica e quimicamente falando para consumo humano (TCHOBANOGLOUS; 

SCHROEDER, 1985), ou seja, uma água potável e que atenda diversas finalidades:  

i) Higiênicas: remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros microrganismos, de 

substâncias nocivas, redução do excesso de impurezas e dos teores elevados de 

compostos orgânicos; 

ii) Estéticas: correção da cor, sabor e odor; 

iii) Econômicas: redução da corrosividade, cor, turbidez, ferro, manganês, sabor e 

odor. 

 O tratamento de água, portanto, consiste na remoção de partículas suspensas e 

colidais, matéria orgânica, microorganismos e oturas substâncias possivelmente deletérias à 

saúde humana, porventura presentes nas águas naturais, aos menores custos de implantação, 

operação e manutenção, e gerando o menor impacto ambiental às áreas circuvizinhas. Os 

tratamentos de água que se encaixam na problemática deste trabalho estão retratados na 

Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Tipo de processo ou operação de acordo com o contaminante. A 

classificação: F para físico e Q para químico. (Continua). 
Contaminante Operação ou processo Classificação 

Organismos patogênicos Clorinização 

Ozonização 

Q 

Q 

Turbidez e material 

suspenso 

Triagem 

Sedimentação 

Filtração 

Coagulação/floculação/sedimentação/filtração 

F 

F 

F 

Q/F/F/F 
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 Tabela 36 - continuação 

Cor Adsorção 

Troca iônica 

Coagulação/floculação/sedimentação/filtração 

F/Q 

Q 

Q/F/F/F 

Sabores e odores Oxidação 

Adsorção 

Oxidação química 

F/Q 

F 

Q 

Gases dissolvidos Reparação à vácuo 

Aeração 

Clorinização 

Troca iônica 

F 

F 

Q 

Q 

Sólidos dissolvidos Osmose reversa 

Destilação  

F 

F 

Fonte: TCHOBANOGLOUS E SCHROEDER, 1985. 

 A definição da tecnologia a ser empregada no tratamento de água para consumo 

humano deve-se pautar,  entre outros: características da água bruta, custo de implantação, 

manutenção e operação, manuseio e confiabilidade dos equipamentos, flexibilidade 

operacional e disposição final do lodo (MAIA et al., 2012). 

 Sendo assim, com o visto na tabela de classes de água, cada classe exigirá um tipo de 

tratamento, pois está diretamente relacionada ao grau de poluição das águas. Seguindo o 

Capítulo I da Resolução CONAMA n.357, foi gerada a Tabela 37 com os tipos de tratamento 

para cada classe. 

 

Tabela 37 - Classificação da água, seu tratamento requerido e a descrição de cada 

tratamento. 
Classificação Tratamento Requerido Descrição do tratamento 

 

Classe especial 

 

Desinfecção 

 

Introdução do composto cloro 

antes da distribuição da água. 

 

Classe 1 

 

Tratamento simplificado 

 

Clarificação por meio de filtração e 

desinfecção e correção de pH 

quando necessário. 

 

Classe 2 

 

Tratamento convencional 

 

Clarificação com utilização de 

coagulação de floculação 

seguida de desinfecção e correção 

de pH. 
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  Tabela 37 - continuação 

 

Classe 3 

 

Tratamento 

convencional/Tratamento 

“convencional  avançado”* 

 

Clarificação com utilização de 

coagulação de floculação seguida 

de desinfecção e correção de 

pH/Ultrafiltração, convencional 

com carvão ativado ou outro 

 

Classe 4 

 

Águas destinadas a usos menos 

exigentes 

 

Técnicas de remoção e/ou 

inativação de constituintes 

refratários aos processos 

convencionais de tratamento, os 

quais podem conferir à água 

características, tais como: cor, 

odor, sabor, atividade tóxica ou 

patogênica. 

Fonte: Resolução CONAMA 357/2005. 
*boa parte dos rios que cortam cidades brasileiras em áreas urbanas são considerados de classe 3, onde a água 

apresenta contaminantes refratários ao tratamento convencional, sendo necessário um tratamento “convencional 

avançado”. 

 

 É importante destacar que águas de classe 4 muitas vezes representam águas tão 

poluídas que é impossível utilizá-las mesmo após o tratamento avançado. Por isso, para os 

objetivos nesse estudo, elas são tratadas à similaridade de águas residuais. Parâmetros, como 

metais pesados, apresentam-se elevados e, mesmo um tratamento mais específico, muitas 

vezes não é capaz de remover esse tipo de substância tóxica (TCHOBALOGLOUS; 

SHROEDER,1985). 

 Por outro lado, para se obter uma redução no consumo em busca de um 

desenvolvimento sustentável é necessário um investimento em técnicas que viabilizem a 

reutilização de recursos hídricos ou mesmo promovam o tratamento de rios poluídos e de 

esgotos com maior eficácia. Devido a isso, os projetos que visam o reaproveitamento de 

recursos hídricos atualmente têm grande relevância, como é realizado atualmente pela 

SABESP. Suas águas são reaproveitadas na própria SABESP, em três estações ou 

externamente, como no Polo Petroquímico da Região do Grande ABC 

(http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=569). 

 

6.5.5 Relação IQA com as Classes de Água 

  Relacionando os valores de IQA com a legislação é possível enquadrar as classes de 

água da Resolução CONAMA 357 na classificação dada pelo CETESB e pelos IGAM e 

INEA, afim de classificar a água dentro de valores numéricos que inferem a qualidade da 

água. 
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 Os cálculos foram realizados tomando como base os limites de cada parâmetro do IQA 

dentro de cada classe da Resolução CONAMA 357 e a comparação foi feita com as faixas de 

qualidade da água tanto da CETESB quanto do INEA (mesma faixa que o IGAM) para 

demonstrar que, apesar do IQA não possuir força de lei (não é utilizado na legislação), é 

amplamente utilizado pela CETESB e por outros Estados brasileiros. E, atendendo às 

necessidades de cada região, Minas Gerais e Rio de Janeiro definiram seus próprios limites 

dentro de cada classificação, criando, respectivamente, a metodologia do IGAM e do INEA.  

 A Tabela 38 mostra os valores encontrados para cada classe de rio seguido de sua 

classificação dentro de cada órgão. Para a classe 4, a Resolução CONAMA 357 não fornece 

os valores de todos os parâmetros, portanto, apesar de não ter sido possível calcular, foi 

estipulado um valor limite para que ele possa entrar na classificação de qualidade de água e 

no gráfico de DCN. Para a Classe especial, foram considerados valores 1/10 menores que 

aqueles estabelecidos para as águas de Classe 1, tomando-se como princípio o fato da 

qualidade da água ser cerca de 1/10 daquela encontrada há duas décadas, como descrito no 

item “Razão N-NO3:P-PO4” dos dados primários. 

 

Tabela 38 - Valores de IQA de cada classe de água e sua classificação dentro das faixas 

do CETESB e do IGAM/INEA. 
Classe da água Valor de IQA CETESB IGAM/INEA 

Classe especial (*) 94 Ótima Excelente 

Classe 1 
56 Boa Médio 

Classe 2 
44 Regular Ruim 

Classe 3 36 Ruim Ruim 

Classe 4 (**) 
≤ 20 Péssima Muito Ruim 

(*) foram considerados valores 1/10 menores que aqueles estabelecidos para a Classe 1 

(**) foi estipulado um valor limite para classe 4, a fim de enquadrá-la na classificação de qualidade de água 

 

6.5.6 Construção do Gráfico da DCN 

 Os valores da Tabela 39 serão importantes para a construção do gráfico de DCN 

juntamente com os valores de IQA do banco de dados. Foram feitas médias respeitando o 

preconizado no capítulo de balanço de massas, ou seja, foram feitas médias de estações 

próximas geograficamente para deixar o banco de dados mais sucinto. Esses valores estão na 

Tabela 39. 
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Tabela 39 - IQA do banco de dados de acordo com CETESB e IGAM/INEA. 

Estação IQA Classe (CONAMA) CETESB IGAM/INEA 

MA Cabeceira 80,4 Classe 1 - Bom 

MA1 61 Classe 1 Boa Médio 

MA2 68 Classe 1 Boa Médio 

MA3 56 Classe 1 Boa Médio 

MA4 56 Classe 1 Boa Médio 

MA7 57 Classe 1 Boa Médio 

MA8 55 Classe 1 Boa Médio 

GU1 67 Classe 1 Boa Médio 

CA Cabeceira 75,4 Classe 1 - Bom 

CA1 71 Classe 1 Boa Bom 

CA2 47 Classe 2 Regular Ruim 

CA3 56 Classe 1 Boa Médio 

CA4 61 Classe 1 Boa Médio 

CA6 47 Classe 2 Regular Ruim 

IG Cabeceira 84,32 Classe 1 - Bom 

IG1 37 Classe 3 Regular Ruim 

IG3 21 Classe 4 Ruim Muito ruim 

IG4 18 Classe 4 Péssima Muito ruim 

IG5 21 Classe 4 Ruim Muito ruim 

SA1 20 Classe 4 Ruim Muito ruim 

SA2 19 Classe 4 Ruim Muito ruim 

SA3 18 Classe 4 Péssima Muito ruim 

SA4 17 Classe 4 Péssima Muito ruim 

 Nesta tabela também foram acrescentados as médias dos IQAs dos dois meses de 

dados primários, identificados como MA Cabeceira, CA Cabeceira e IG Cabeceira. Vale 

ressaltar que, apesar da comparação entre as cassificações da CETESB com IGAM e INEA, 

será utilizada a classificação do INEA, pois o trabalho foi realizado no Estado do Rio de 

Janeiro e a maioria dos dados foram retirados do INEA. 

 Já na Tabela 40 estão os custos de tratamento de água: (i) para as classes 1 e 2 os 

valores foram obtidos pela CEDAE (informação pessoal); (ii) a partir desses valores, foi 

estimado o valor para classe especial e para classe 3; (iii) e já para a classe 4 foi feita uma 

projeção no gráfico. 
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Tabela 40 - Relação entre as classes de água e os custos de tratamento cedidos pela 

CEDAE, por informação pessoal das classes 1 e 2 e, a partir desses valores, foram 

estimados os demais valores como descrito no texto. 
Classe das águas (CONAMA) Custo de tratamento (R$/m³) 

Classe especial 
0,02 

Classe 1 
0,05 

Classe 2 
0,20 

Classe 3 
0,30 

Classe 4 
0,70 

 Vale ressaltar que esses valores não são representativos de um levantamento estatístico 

amplo no Estado do Rio de Janeiro, mas representam aproximações factíveis aqui utilizadas 

para demonstrar o emprego do método preconizado e o seu potencial de extrapolação para 

qualquer área. Esses valores dependem da finalidade da água, da facilidade de acesso ao 

corpo hídrico a ser tratado, do tipo de tratamento que cada região adota, do transporte desse 

recurso às residências, do nível de toxicidade da água, para o caso da classe 4, dentre outros 

fatores. De qualquer forma o método pode ser aplicado em uma ou mais bacias similares, 

como no caso presente, ou de forma estatística considerando um número maior de bacias.   

 Na sequência (item 6.6.1), será apresentada a aplicação do método para algumas 

situações observadas no balanço de massas realizado nesse estudo. 

 

6.6 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 As propostas de PSA são baseadas em estudos feitos em diversas regiões do país 

dominados pela Mata Atlântica, em que o objetivo foi proteger e preservar as margens dos 

rios para melhora da qualidade de suas águas. Os principais PSA estão na Tabela 41, retirados 

do estudo Veiga e Gavaldão (2011) e, que em alguns casos, também são encontrados em 

estudos de Landell-Mills e Porras (2002), de Foleto e Leite (2011) e Pagiola; Von Glehn e 

Taffarello (2013). Nesta tabela estão apresentados os serviços que foram realizados, os 

participantes, parceiros, a forma de relacionamento entre eles, os beneficiários desses serviços 

e a origem dos recursos para realização do PSA. 
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Tabela 41 - Projetos de implantação de PSA já realizados no Brasil, voltados para 

proteção e preservação das margens dos rios. (Continua) 
Projeto Conservador de águas – MG Produtor de águas – Bacia PCJ/SP 

Serviços prestados Restauração florestal em APP e conservação 

do solo 

Conservação do solo, cercamento de fragmentos 

florestais e restauração florestal 

Participantes 75 pequenos e médios produtores rurais 13 pequenos e médios produtores rurais 

Parceiros Departamento de Meio Ambiente de Extrema - 

recursos financeiros para o PSA e geriu o 

projeto; Instituto Estadual de Florestas - 

insumos para a restauração florestal; TNC - 

apoio técnico e financeiro; SOS Mata 

Atlântica - mudas; ANA - apoio técnico e 

financeiro para conservação do solo; e CBH 

PCJ - mapeamento de propriedades 

ANA – articulação institucional e monitoramento 

de água; Projeto de Restauração de Matas 

Ciliares/SMA-SP – recuperação de matas ciliares; 

CATI-SAA-SP – assistência técnica; Comitê PCJ – 

recursos PSA; TNC – coordenação do projeto e 

apoio às ações de conservação florestal; Unidade 

de Gestão do Projeto – UGP – coordenação geral 

do projeto e fórum de tomada de decisões 

Forma de 

relacionamento 

Termos de compromisso entre produtores 

rurais e a Prefeitura Municipal de Extrema – 

duração de 4 anos 

Cadastro e contrato por prazo de três anos. 

Beneficiários Cerca de 8,8 milhões de pessoas – Sistema 

Cantareira 

Cerca de 8,8 milhões de pessoas – Sistema 

Cantareira 

Fontes de Recursos Prefeitura de Extrema – Receita de ICMS Cobrança pelo uso da água – Comitê PCJ 

   

Projeto Produtores de água de florestas – Bacia 

Guandu/RJ 

Produtores de água – Bacia Benevente/ES 

Serviços prestados Restauração florestal em APPs e áreas 

interceptoras de água, conservação de florestas 

e saneamento rural 

Conservação florestal para garantir a quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos 

Participantes 18 pequenos e médios produtores rurais 60 pequenos e médios produtores rurais 

(cafeicultores e olericultores) 

Parceiros SEA/INEA – insumos CBH Guandu – 

pagamentos aos produtores; Instituto Terra – 

articulação institucional, coordenação e 

execução das ações de campo; TNC – apoio 

institucional e técnico-científico, apoio 

financeiro parcial; Prefeitura Municipal de Rio 

Claro – fornecimento de sede local do projeto 

e apoio local; UGP – coordenação geral do 

projeto e fórum de tomada de decisões 

IEMA; I Bio; BANDES; ANA; Comitê de Bacia 

do Benevente; TNC; e Prefeitura Municipal de 

Alfredo Chaves 

Forma de 

Relacionamento 

Contratos entre os produtores rurais e a 

FAPUR (Fundação responsável pela execução 

de contratos do CBH Guandu). Contratos 

anuais que podem ser renovados por um 

período mínimo de 5 anos. Pagamentos 

semestrais 

Termo de compromisso assinado entre o 

BANDES, agente financeiro do Programa, e os 

produtores rurais 

Beneficiários 8 milhoes de pessoas – Sistema Guandu 120 mil pessoas – Bacia Hidrográfica do Rio 

Benevente 
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  Tabela 41 - continuação 

 

Fontes de recursos 

 

Cobrança pelo uso da água – CBH Guandu 

 

FUNDÁGUA (Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos do ES) cujos recursos são provenientes de 

3% dos royalties de petróleo e gás e de 100% das 

compensações pagas pelo setor hidrelétrico 

   

Projeto Produtores de água – Bacia Guandu/ES Oásis – São Paulo 

Serviços prestados Restauração florestal e conservação de 

florestas para conservação dos recursos 

hídricos 

Conservação florestal visando o 

armazenamento de água, controle de erosão e 

a manutenção e qualidade da água 

Participantes 10 pequenos e médios produtores rurais 

(cafeicultores e olericultores) 

13 produtores rurais 

Parceiros IEMA; IBIO; BANDES; ANA; Comitê 

da Bacia do Guandu; TNC e Prefeituras 

Municipais de Afonso Cláudio e 

Brejetuba 

Fundação Grupo Boticário – coordenação, 

execução e manutenção; Fundação Mitsbichi 

– financiamento dos PSAs 

Forma de 

relacionamento 

Termo de compromisso assinado entre o 

BANDES, agente financeiro do programa, 

e os produtores rurais 

Contrato 

Beneficiários Entre 80 e 90.000 habitantes – Brejetuba, 

Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Baixo 

Guandu 

3,7 milhões de habitantes – bacias de Guarapiranga 

e Billing 

Fontes de recursos FUNDÁGUA Fundação Mitsubishi 

   

Projeto Oásis – Apucarana/PR Programa de gestão ambiental da região dos 

Mananciais – SOS Nascentes 

Serviços prestados Restauração florestal para conectividade 

entre fragmentos florestais e unidades de 

conservação, assim como orientação 

técnica para adequação ambiental das 

propriedades 

Conservação dos recursos hídricos através da 

recuperação de matas ciliares 

Participantes 64 produtores rurais 92 produtores rurais de 1997 até hoje 

Parceiros SEMATUR – execução; SANEPAR – 

repasse de arrecadação; Fundação Grupo 

Boticário de Proteção à Natureza – apoio 

técnico 

Prefeitura – Secretaria do Meio Ambiente – 

gestão do projeto; Fundema – recursos para os 

PSAs, Fundação Municipal 25 de julho – 

viveiro 

Forma de 

relacionamento 

Contratos entre os produtores rurais e a 

Prefeitura de Apucarana 

Cadastro dos proprietários no convênio de 

compensação da Fundema 

Beneficiários 967.508 habitantes de Apucarana, Londrina e 

Maringá 

500.000 habitantes – bacias dos rio Cubatão e rio 

Piraí 
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  Tabela 41 - conclusão 

Fontes de recursos Recursos dos Parceiros e do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente – composto 

por repasse de 1 % das taridas da 

SANEPAR, receitas ICMS-Ecológico 

municipal, parte de multas ambientais 

FUNDEMA – gestora do Fundo Municipal do 

Meio Ambiente faz o repasse para a Fundação 

25 de Julho. Fundos da FUNDEMA: 2 % do 

faturamento mensal do Sistema Municipal de 

Águas, 2 % da concessão de operação do 

aterro industrial de Joinville; 35 % dos 

recursos do contrato de concessão através do 

convênio DNPM/CEFEM – receitas de ações 

judiciais, termos de ajustamento de conduta, 

etc. 

   

Projeto Promata Amanhágua/MG Promata 4 Cantos – AMA Lapinha/MG 

Serviços prestados Restauração florestal (regeneração 

natural, regeneração natural com 

enriquecimento e plantio) 

Restauração florestal 

Participantes 330 pequenos produtores 36 pequenos produtores 

Parceiros Amanhágua – articulação e 

implementação; TNC – capacitação, 

monitoramento e recursos para 

restauração florestal; IEF – insumos e 

recursos para PSA; Produtores rurais – 

mão de obra 

TNC – capacitação, monitoramento e recursos 

para a restauração; 4 Cantos do Mundo/AMA 

A LAPINHA – articulação e implementação; 

IEF – insumos e recursos para restauração e 

PSA; Produtores rurais – mão de obra para 

implementação da restauração 

Forma de 

relacionamento 

Termos de cooperação entre o produtor 

rural e a Prefeitura Municipal 

Termo de cooperação entre os produtores 

rurais e a ONG 4 Cantos do Mundo 

Beneficiários 500.000 habitantes – bacias dos rios 

Verde e alto rio Grande 

Cerca de 190.000 habitantes – bacia do Santo 

Antônio 

Fontes de recursos Programa PROMATA –IEF. 

Potencialmente, o Programa Bolsa Verde 

Programa PROMATA – IEF. Potencialmente, 

o Programa Bolsa Verde. 

Fonte: VEIGA E GAVALDÃO, 2011. 

 Powell e White (2001, apud NETO; MAY, 2010) classificam os serviços ambientais 

em três categorias de acordo com o nível de intervenção governamental: (i) grau menor – 

predominam acordos privados entre os produtores de serviços e os beneficiários e acontece 

quando o usuário percebe que o custo de tratamento excede o custo do pagamento pelo 

serviço ambiental; (ii) mecanismos de troca entre os agentes – utilizados a partir da 

determinação pela autoridade reguladora de um determinado padrão a ser alcançado via 

negociação entre autores, em que os recursos provêm dos agentes econômicos que concluem 

que a compra de créditos vale mais à pena do que a mudança de seus processos para atender 
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às exigências do órgão regulador; (iii) pagamento feito pelo setor público – quando algum 

nível do governo ou uma instituição pública paga pelos serviços ambientais, em que os 

recursos provêm dos orçamentos gerais de governos em seus diversos níveis e taxas de 

usuários. 

 Analisando os diversos estudos de caso da Tabela 41 é possível traçar um perfil de 

cada item descrito pelos projetos. Enquadrando na classificação do parágrafo acima, o modelo 

predominante se encaixa no terceiro tipo, com algumas modificações/adaptações, em que o 

pagamento é feito pelo setor público, sendo realizado por um conjunto de parceiros, às vezes 

dependendo de financiamento do setor público e por vezes dependendo de empresas privadas.  

 Dessa forma, é possível concluir que os serviços ambientais mais comumente 

empregados para melhorar a qualidade da água são: (i) restauração florestal, (ii) conservação 

do solo e (iii) conservação de florestas. Vale a pena destacar que, para as regiões estudadas, 

como há grande influência da pecuária, o cercamento de fragmentos florestais e, 

principalmente, das nascentes é importante para evitar pisoteamento da vegetação e 

introdução de dejetos na proximidade das margens. 

 Os prestadores de serviços são, em todos os casos listados, pequenos e médios 

produtores rurais; já os parceiros são, em sua maioria, órgãos públicos, prefeituras, a ANA, a 

TNC (The Nature Conservancy), Comitês, dentre outros, que dividem as tarefas de acordo 

com o serviço ambiental. Já os beneficiários são, geralmente, as populações que recebem a 

água de abastecimento a jusante. As formas de relacionamento, por sua vez, são a partir de 

contratos, termos de compromisso ou cadastro.  

 A importância no reflorestamento está na relação entre a evapotranspiração e a 

infiltração no solo seguindo as relações: (i) as florestas reduzem a taxa de escoamento 

superficial; (ii) as florestas reduzem a erosão do solo e a sedimentação nos cursos d’água; (iii) 

os solos florestais filtram substâncias contaminantes e influenciam positivamente a química 

da água; (iv) as florestas reduzem a vazão total anual da bacia; (v) as florestas podem reduzir 

ou aumentar a recarga de nascentes e águas subterrâneas; (vi) a perda de florestas altera a 

produtividade aquática; (vii) as florestas podem influenciar as chuvas em uma escala regional 

(NETO; MAY, 2010). 

 Portanto, continuam os autores, o custo do PSA focaria a ausência de ações de 

conservação e/ou restauração florestal, como perda da capacidade de geração de energia 
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elétrica, o incremento nos custos de tratamento de água, a perda de produção de pesca 

comercial ou perda de receitas derivadas de atividades recreativas. 

 O conceito de Wunder (2007) de PSA está focado nas demandas por abordagens mais 

diretas para conservação dos ecossistemas, ou seja, os beneficiários dos serviços ambientais 

fazem pagamentos diretos, regidos por contratos, condicionados aos serviços entregues para 

produtores rurais ou outros detentores dos meios de provisão dos serviços ambientais 

(comunidades rurais, governos municipais, Unidades de Conservação, etc.) para que eles 

adotem práticas que garantam a conservação e restauração dos ecossistemas. 

6.6.3 Conexão BM-DCN-PSA 

 

 Toma-se como premissa a necessidade de implantação e intervenção do Comitê de 

Bacias para que os projetos funcionem de forma correta e contínua e ao longo de toda a bacia, 

considerando os efeitos de montante e de jusante de cada segmento.  

 De acordo com a Lei nº 9.433/97, o Comitê de Bacia deve “promover o debate das 

questões relacionadas a recursos hídricos da bacia e articular a atuação das entidades 

intervenientes; arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; acompanhar a execução do 

Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de 

duas metas; propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as 

acumulações, derivações captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito da isenção 

da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os 

domínios destes; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir valores a serem cobrados; e estabelecer critérios e promover o rateio do custo das 

obras do uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo”. 

 A estrutura dos Comitês é composta por representantes da União; dos Estados e do 

Distrito Federal; dos Municípios; dos usuários das águas de sua área de atuação; e das 

entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. No caso das bacias de 

rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada deverá haver a inclusão de 

representante do Ministério das Relações Exteriores. E, para o caso de bacias cujos territórios 

abranjam terras indígenas, devem ser inclusos representantes da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), como parte da representação da União e das comunidades indígenas residentes ou 

com interesse na bacia. 

 Seguindo esses critérios, a conexão BM-DCN-PSA segue da seguinte forma: 
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 Balanço de massas (BM): foi importante para (i) estimar os incrementos de carga em 

cada segmento, como uma estimativa das reduções necessárias nos fluxos para que se 

recupere o “passivo” (DCN); (ii) identificar e hierarquizar os segmentos fluviais, integrando 

aspectos de uso do solo/recursos naturais e os agentes econômicos responsáveis pelas 

atividades desenvolvidas (gerando poluição), e identificar os possíveis agentes prestadores de 

serviço (“protetores dos serviços ambientais”); (iii) monitorar os efeitos de montante e jusante 

com relação às qualidade e quantidade de água. 

 Depreciação do Capital Natural (DCN): o gráfico construído é um indicador que 

descreve o “mercado” das águas na bacia considerada, permitindo avaliar as perdas ou ganhos 

relacionados à degradação ou melhoramento do corpo hídrico e suas águas. 

 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): o uso do solo ao longo rio/bacia 

hidrográfica descrito no BM deixa claro que o PSA pode não ser um mecanismo a ser 

utilizado em todas as situações (segmentos) observadas. Ele tem restrições para o seu 

emprego como mecanismo de gestão porque envolve cinco elementos nem sempre presentes 

ou concretizáveis: (i) ter um “vendedor” do produto água (outorgado pelo Estado), (ii) ter um 

“comprador” disposto a pagar pelo produto, (iii) ter um contrato de fornecimento e pagamento 

do produto firmado entre ambos (tendo o Estado ou o “cartório privado” como avalista). 

Ainda, via de regra, conforme visto, e.g., na Tabela 41, (iv) o PSA tem implícita uma relação 

“vegetação-água”, na qual pode ser incluído o manejo do solo. Então, (v) outros aspectos 

legais devem ser considerados, e.g.: Código Florestal, Estatuto da Cidade, Plano Diretor 

Municipal (que envolve as áreas urbanas e rurais) e o SNUC (Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação). 

 No presente estudo, algumas situações-exemplo são discutidas a seguir. 

Situação 1: 

a) Todos os segmentos considerados como “Cabeceiras” (cf. Tabela 40) estão localizados em 

Unidades de Conservação (UC), exceto pelo rio Caceribu que, apesar de não estar em área de 

conservação, possui sua nascente em uma área ainda florestada entre Rio Bonito e Tanguá – 

como pode ser observado nas Figuras 35 (Macacu – Parque Nacional dos Três Picos), 36 

(Caceribu) e 37 (Iguaçu – Reserva Biológica do Tinguá) do Anexo, onde predominam águas 

de classe 1. Portanto, não se aplica o mecanismo do PSA, porque todas as ações de proteção 

já estão incluídas na administração da rotina/orçamento da UC. Nada impede, no entanto, em 

um exercício de “livre pensar” que essas UC possam receber “royalties” ou outro tipo de 

pagamento pelo serviço prestado a possíveis beneficiários (uma cidade a jusante, e.g.). 
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Evidentemente, esse tipo de ação requer participação efetiva de todas as partes interessadas e 

discutidas no Comitê Gestor da Bacia. 

b) Os segmentos localizados em zonas de amortecimento (“buffer”) de UC, e.g., o segmento 

limite UC-MA1 na bacia Guapi-Macacu, são passíveis de PSA por potencialmente garantirem 

água boa (menor custo de tratamento) para as cidades à jusante, cujo arranjo pode ser do tipo 

mostrado na Tabela 41 ou outro a ser negociado no Comitê Gestor. 

Situação 2: 

c) Adensamento demográfico e de atividades econômicas (agricultura) em setores montantes, 

e.g., MA2-MA5. Pequenas cidades (Macacu, Guapiaçu, com áreas urbanas somando < 70.000 

habitantes) e atividade agrícola. Essas cidades praticamente não têm esgoto tratado, mas < 20 

% deste esgoto é diretamente lançado nos rios, o restante é atenuado pelo sistema de fossas 

utilizado. O efeito a jusante é, ainda, relativamente baixo, sobretudo devido à boa capacidade 

de depuração dos rios (ver classificação das águas pelo IQA médio na Tabela 39). Esse IQA 

corresponde aos da classe 1 da CONAMA (Tabela 38), entretanto os dados de coliformes e 

DBO, tomados isoladamente, indicam que, por precaução (a população tem aumentado e a 

taxa de esgoto tratado continua igual a zero), o tratamento dessas águas deveria ser para classe 

2, ou seja, tratamento convencional. Nessa situação, as cidades/segmentos são beneficiadas 

pelo efeito de montante de águas boas (UC e suas zonas de amortecimento) e “exportam” 

efeitos deletérios para jusante. Portanto, não cabe a aplicação de PSA. O necessário é: (i) 

implantação de saneamento básico e ambiental, e (ii) promoção de manejo agrícola de baixo 

impacto. 

d) Caso similar é o dos segmentos de meia encosta e baixada com aglomerações urbanas e 

atividades pecuárias na bacia do Caceribu CA1-CA3. 

Situação 3: 

e) Segmentos de baixada com alta densidade demográfica, caso da bacia Iguaçu-Sarapuí: (i) 

segmento UC Tinguá-IG1, IQA bom para ruim, ou seja, classe 1 para classe 3; (ii) segmento 

IG1-IG5, IQA ruim para muito ruim, ou seja, classe 3 para classe 4. 

f) Novamente, não se aplica PSA, pois é uma região de elevado adensamento populacional, 

portanto, cabe aqui o aumento em quantidade e efetividade da rede de coleta e tratamento de 

esgoto.  

 O gráfico da Figura 35 apresenta dois exemplos de situações possíveis a partir das 

descritas anteriormente, objetivando o cálculo da DCN para cada uma delas (Tabela 42). A 

primeira situação considerou um segmento fluvial iniciando (input) no limite da UC a 

montante no rio Macau e terminando (output) a jusante de pequenas cidades e suas atividades 
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agrícolas, ou seja, o segmento LimUC-MA1. A segunda situação é um exemplo extremo e 

considera o segmento compreendido entre a UC Tinguá e a foz do sistema Iguaçu-Sarapuí 

(Tinguá-IG5).  

 

Figura 35 - Gráfico de custo de tratamento medido em reais por metro cúbico pelo inverso do IQA para formar a 

curva de oferta de qualidade. Onde DCN S1 - depreciação de capital natural no segmento 1 que varia do limite 

da unidade de conservação (LimUC) até a estação MA5; e DCN S2 - depreciação no segmento 2, onde varia da 

Reserva do Tinguá até a estação IG5; Clesp – classe especial; Cl1 – classe 1; Cl2 – classe 2; Cl3 – classe 3; Cl4 

– classe 4. 

 

Tabela 42 – Dados utilizados para cálculo da DCN. Sendo Qr (vazão de referência) a 

vazão média entre as médias de verão e inverno para MA5, MA1, IG5 E IG1. 

Trecho dos rios Segmentos 
Incremento de 

Tratamento (R$/m³) 
Qr (m³/s) 

LimUC-MA5 S1 0,2 – 0,05 23,61 – 2,74 

Tinguá-IG5 S2 0,7 - 0,05 43,45 – 1,1 

 

 Seguindo os seguimentos expostos acima para avaliar a DCN é utilizada a seguinte 

equação: 

 

DCN = Incremento do custo de tratamento (R$/m³) * Vazão de referência (m³/s) * 86.400 

segundos* 365 dias 

Obs.: como os valores de vazão são dados em m³/s, multiplicou-se o valor por 86.400 

segundos para se obter a vazão do dia. 

 

 Sendo vazão de referência (Qr) a média das médias de verão e inverno nos outputs 

menos a média das médias de verão e inverno dos inputs dos segmentos, ou seja, para o 

segmento 1 é a média das vazões de MA5 menos a média das vazões de MA1 (LimUC, 

Figura 39, Anexo) de verão e inverno e para segmento 2, a média das vazões de IG5 menos a 

média das vazões de IG1 (Tinguá, Figura 40, Anexo) de verão e inverno. O resultado gerado 

da DCN será em R$/ano. 
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 Portanto, para o segmento 1, será o custo de tratamento da classe 2 para chegar à 

qualidade da classe 1: 

𝐷𝐶𝑁1 = (0,2 − 0,05) ∗ (23,61 − 2,74) ∗ 86.400 ∗ 365 

DCN1 = 98.723.448 R$/ano. 

 

 E para o segmento 2, será o custo de tratamento da classe 4 para chegar à qualidade da 

classe 1: 

𝐷𝐶𝑁2 = (0,7 − 0,05) ∗ (43,45 −  1,1) ∗ 86.400 ∗ 365 

DCN2 = 868.107.240 R$/ano. 

 

 Como parte do curso do Iguaçu-Sarapuí está sujeita à entrada de águas salgadas da 

baía durante as marés enchentes, e o cálculo de DCN considera o dia inteiro de tratamento (ou 

seja, initerruptamente durante o ano todo), a DCN2 a ser considerada é àquela das marés 

vazantes (duas por dia), quando predominam águas doces, sendo necessário dividir o valor 

final por 2, já que o sistema de tratamento não contempla a dessalinização das águas. Sendo 

assim, DCN2 = 434.053.620 R$/ano. 

 A DCN evidencia custos ambientais os quais não são considerados nos sistemas de 

contas tradicionais (e.g., PIB). O seu cálculo serve para dar a dimensão dessas perdas à 

sociedade e deveria ser descontada do PIB, o principal indicador de crescimento econômico 

da sociedade - no caso presente, àquela que ocupa a BHBG. Adicionalmente, mesmo que 

apenas uma parte da vazão total de um rio ou segmento fluvial venha a ser efetivamente 

utilizada no abastecimento, é ela que pode gerar benefícios diretos devido à redução nos 

custos de tratamento. Essa parte, pela qual efetivamente o “comprador” estará disposto a 

pagar, servirá de base para a negociação entre as partes interessadas. 
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7. CONCLUSÃO 

 Apesar das nascentes de todos os rios estudados estarem inseridas em regiões ainda 

preservadas, de densa vegetação e, na maioria das vezes, dentro de unidades de conservação, 

o curso de cada rio possui um tipo de ocupação do solo: a bacia dos rios Iguaçu-Sarapuí 

possui alta densidade demográfica e importantes polos industriais, a bacia dos rios Guapi-

Macacu possui regiões ainda preservadas, apesar da ocupação urbana e das regiões de 

agropecuária, e a bacia do rio Caceribu como um intermediário às duas outras bacias, possui 

ocupação urbana, relativamente expressiva, regiões de agropecuária e presença de um polo de 

extração de argila importante. 

 O IQA indicou uma ordem de qualidade das três bacias: Guapi-Macacu > Caceribu > 

Iguaçu-Sarapuí, com as duas primeiras com valores centrados na qualidade média (IQA > 50 

< 70) e a bacia dos rios Iguaçu-Sarapuí com qualidade sempre ruim (IQA ~ 40) e muito ruim 

(IQA ~ 25). O IQA mostrou uma leve piora de qualidade nos meses de verão (janeiro a 

março) devido ao maior aporte de material particulado advindo do escoamento superficial 

provocado pelas chuvas. Entretanto, mostrou diferenças entre os compartimentos de Serra e 

Baixada. 

 Avaliando, com o uso de ACP, os processos que regem os componentes 

hidrogeoquímicos dos rios foi possível diferenciar dois processos. O primeiro representa a 

entrada de matéria orgânica provinda de efluentes domésticos e industriais e da agropecuária 

(de acordo com o uso predominante do solo). O segundo representa a entrada de carga 

particulada a partir do escoamento superficial induzido pelas chuvas. A sazonalidade 

praticamente não interfere no modelo dos processos.  

 O nitrato apresentou-se em maiores concentrações nas regiões de agropecuária, e 

diluído durante o verão. Os processos se mantêm nos dois compartimentos, Serra e Baixada. 

Apenas com o nitrato (provindo de fertilizantes, principalmente) apresentando uma tendência 

a acompanhar DBO na Serra, e um incremento dos coliformes provindos de atividades 

humanas na Baixada. 

 Para os dados primários, ou seja, nas cabeceiras dos rios, foram encontrados valores de 

IQA melhores para os meses de verão, inverso do que ocorre para o banco de dados. Nessas 

regiões, o menor volume de água durante o inverno faz com que as concentrações dos 

parâmetros aumentem nessa estação, já no verão, o fator de diluição é mais expressivo que o 

carreamento pelo escoamento superficial, resultando em uma água de melhor qualidade. O 

que é confirmado na análise da razão N-NO3:P-PO4. No verão os rios possuem características 

de rios não contaminados e no inverno de rios contaminados de acordo com a classificação do 
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estudo de Bidone et al. (1999). E, também, ocorre limitação da produtividade primária 

principalmente por nitrato. Além disso, comparativamente aos dados do estudo citado, em 

duas décadas, houve uma piora significativa na qualidade dos rios nas regiões próximas às 

cabeceiras, alcançando até valores de rios poluídos; em termos gerais, as diferenças foram 

uma ordem de grandeza para pior. 

 A caracterização e a classificação pelo IQA da qualidade das águas dos rios (e dos 

processos hidrogeoquímicos afetados pelo uso dos solos) em seus diferentes segmentos 

embasou a hierarquização desses segmentos com o uso do modelo de balanço de massas, 

estimando os incrementos de carga (perdas ou ganhos de qualidade) decorrentes de efeitos de 

montante e jusante, permitindo a construção de uma estrutura gráfica para a mensuração da 

DCN, ou seja, uma estimativa das reduções de fluxos e seus custos, tendo como referência a 

potabilidade da água.  

 Segundo a metodologia proposta, é a partir da DCN que se possibilita estimar valores 

para a negociação de PSA no contexto imprescindível de um Comitê de Bacia. O gráfico-

síntese do cálculo da DCN considerou a variável dependente “custo de tratamento” de água 

versus o “parâmetro indicador IQA” tendo como referencial legal as diferentes classes de 

água doce “traduzidas” em termos de IQA. Com isso, pôde-se construir uma “curva de oferta 

de qualidade de água” capaz de expressar o mercado de tratamento da água nas bacias 

estudadas e medir o custo de recuperação da qualidade perdida (DCN).   

 Foram levantados projetos de PSA já em funcionamento na Mata Atlântica como 

referência para as diferentes situações identificadas pela DCN neste estudo. Ficou claro que o 

PSA não pode ser utilizado em todas as situações descritas pela hierarquização dos segmentos 

fluviais. As mais evidentes possibilidades de aplicação são nos segmentos limites das UC a 

montante de áreas mais densamente ocupadas. Já nos segmentos a jusante de áreas ocupadas 

por cidades e/ou atividades agropecuárias, a DCN deve ser recuperada por outros 

mecanismos, sobretudo, saneamento ambiental e agricultura de baixo impacto. 

 Portanto, construindo o gráfico de DCN e calculando o custo de tratamento em duas 

situações-exemplo analisadas, seriam necessários quase 100 milhões de reais por ano para que 

as águas do rio Macacu retornassem de uma condição de classe 2 para uma condição de classe 

1 em seu médio curso, considerando as condições atuais de uso do solo. Já para o rio Iguaçu, 

seria necessário um custo de mais de 400 milhões por ano para que suas águas de classe 4 

alcançassem uma qualidade de água de classe 1. 

 Para trabalhos futuros é importante testar o método a todas situações possíveis nas 

bacias consideradas e verificar a sua extrapolação às demais bacias contribuintes à baía de 



133 
 

 

Guanabara, tendo em vista a forte similaridade entre elas; enfatizando os segmentos/situações 

diretamente relacionados com o fornecimento de água de abastecimento para a população, 

melhorando e ampliando serviços e distribuição de água, importante para um país que possui 

o recurso água em grande quantidade e que ainda não é aproveitado em sua totalidade, 

atendendo à crescente demanda.   
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9 APÊNDICE: 

Tabela 1 – Médias para cálculo do teste t-Student para verão e inverno. Os números em vermelho são para p < 0,05. 

Variável 
Macacu Caceribu Guapiaçu Iguaçu Sarapuí 

Média Verão Média Inverno Média Verão Média Inverno Média Verão Média Inverno Média Verão Média Inverno Média Verão Média Inverno 

Temperatura 26,5 20,1 27,5 20,6 26,383 21,436 26,7 21,9 26,8 21,1 

OD 6,3 7,5 5,1 5,0 7,248 7,243 1,3 0,8 0,2 0,4 

pH 6,4 6,7 6,7 6,9 6,384 6,916 6,7 6,8 7,0 7,1 

Turbidez 34,7 13,0 67,2 18,9 33,491 6,500 17,3 19,9 22,3 30,4 

Colif.fecais 14.2203,8 10.768,1 110.335,0 788.654,7 2.286,667 2.734,000 10.71828,2 2.953.578,9 1.455.000,0 1.467.500,0 

DBO 3,3 2,2 3,8 3,7 4,800 4,106 19,2 15,5 28,5 30,5 

Nitrato 0,6 1,3 1,4 4,6 0,485 1,038 1,4 0,1 2,3 0,0 

P-total 2,1 2,3 4,9 2,7 2,110 1,137 1,1 1,7 2,1 2,3 

Fosfato 0,1 0,1 0,4 0,2 0,024 0,097 - - - - 

TSD 32,8 39,1 761,6 1273,0 40,638 32,027 1053,4 2904,1 591,0 1155,6 

 

Tabela 2 – Médias para cálculo do teste t-Student para serra e baixada. Os números em vermelho são para p < 0,05. 

Variável 
Macacu Caceribu Guapiaçu 

Média Baixada Média Serra Média Baixada Média Serra Média Baixada Média Serra 

Temperatura 24,126 21,71 24,9 22,96 24,013 23,192 

OD 5,854 8,67 4,8 6,77 6,759 9,944 

pH 6,166 6,79 6,7 6,87 6,289 6,979 

Turbidez 43,936 13,52 61,1 27,53 35,964 11,052 

Colif.fecais 2.926,842 69.197,44 314.703,7 90.484,52 5.114,105 1.417,444 

DBO 2,574 2,05 3,1 4,65 3,555 1,324 

Nitrato 0,999 0,46 2,9 1,22 0,707 0,443 

P-total 2,888 1,75 5,6 2,12 1,722 0,978 

Fosfato 0,237 0,10 0,8 0,15 0,035 0,191 

TSD 34,690 35,25 1.212,8 95,11 37,833 19,308 
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Tabela 3 – Dados agrupados por proximidade para cálculo de balanço de massas. 

 Estação 
Temperatura 

(°C) 
OD (mg/L) pH 

Turbidez 

(UNT) 

DBO 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

P-total 

(mg/L) 

TSD 

(mg/L) ID Estação 

MA1 23,75 8,70 6,55 1,47 2,35 0,22 0,46 23,00 Verão 

MA2 24,20 9,58 7,08 7,00 2,21 0,98 2,58 19,69 Verão 

MA3 24,50 7,85 6,93 5,53 1,25 0,39 0,45 46,00 Verão 

MA4 25,68 8,19 6,70 26,36 1,83 1,02 2,33 27,20 Verão 

MA5 26,08 7,35 6,43 35,43 2,76 1,11 2,52 27,31 Verão 

MA6 27,43 4,57 5,65 82,25 2,03 0,40 2,08 27,52 Verão 

MA7 27,02 5,62 6,25 30,52 4,54 0,79 2,99 29,68 Verão 

MA8 27,53 4,37 6,43 30,62 5,85 0,33 1,88 52,02 Verão 

MA9 28,09 5,41 6,17 52,03 2,45 0,38 2,10 30,22 Verão 

CA1 22,00 8,33 7,07 9,73 1,73 0,19 0,07 82,33 Verão 

CA2 26,66 5,47 6,77 29,97 7,57 1,91 2,47 107,92 Verão 

CA3 27,26 6,64 6,77 60,02 4,71 2,71 3,35 98,53 Verão 

CA4 28,00 8,37 6,54 302,07 1,94 2,22 10,78 53,01 Verão 

CA5 28,73 6,07 6,37 126,53 2,78 1,26 6,57 95,77 Verão 

CA6 28,10 2,71 6,57 35,54 3,46 0,70 5,01 635,48 Verão 

CA7 29,19 3,72 6,75 37,34 2,04 0,73 7,83 4.153,50 Verão 

GU1 25,00 9,19 6,70 5,96 1,44 0,53 1,84 19,72 Verão 

GU2 26,60 8,30 6,04 55,83 2,55 0,59 3,16 24,92 Verão 

IG1 25,20 4,52 6,57 11,93 7,42 1,69 1,36 115,04 Verão 

IG3 27,17 0,26 6,59 25,50 17,20 3,31 0,99 606,15 Verão 

IG4 28,40 0,37 6,61 18,50 21,22 0,07 0,64 907,58 Verão 

IG5 27,60 0,30 6,79 15,85 27,85 0,05 1,41 2.246,47 Verão 

SA1 26,33 0,00 7,10 20,38 26,67 5,74 2,09 221,00 Verão 

SA2 26,00 0,21 6,94 16,90 34,20 3,38 2,78 285,00 Verão 

SA3 28,00 0,00 7,13 15,20 25,33 5,55 2,19 277,00 Verão 

SA4 26,91 0,22 7,04 36,67 21,73 0,10 1,89 340,99 Verão 

MA1 18,40 8,84 6,80 0,77 1,60 0,18 0,40 44,00 Inverno 

MA2 21,37 9,40 7,34 2,88 3,80 0,67 1,14 28,77 Inverno 

MA3 19,40 8,52 6,94 4,90 1,60 0,29 0,18 97,50 Inverno 

MA4 20,66 8,60 6,57 11,43 2,99 0,81 2,21 31,23 Inverno 

MA5 19,46 7,40 6,54 6,14 3,31 2,58 3,17 34,45 Inverno 

MA6 19,56 2,98 6,06 47,20 1,87 0,10 9,05 40,30 Inverno 

MA7 21,32 7,61 6,64 9,78 2,35 2,82 2,16 32,13 Inverno 

MA8 20,18 6,18 6,59 14,50 1,66 1,25 1,99 38,24 Inverno 

MA9 19,48 6,66 6,48 17,04 1,33 2,46 3,59 41,27 Inverno 

CA1 19,00 9,20 7,40 5,45 1,00 0,22 0,07 28,00 Inverno 

CA2 20,63 5,58 6,90 25,72 5,55 1,64 2,32 91,67 Inverno 

CA3 19,16 6,87 7,00 16,10 4,41 8,70 2,06 115,16 Inverno 

CA4 22,43 7,11 6,93 21,50 6,01 2,16 5,46 123,34 Inverno 

CA5 20,69 5,43 6,43 12,67 2,98 8,88 1,87 116,13 Inverno 

CA6 21,22 2,79 7,03 16,62 2,29 1,75 2,28 1.983,37 Inverno 

CA7 20,35 3,30 6,79 30,47 2,25 17,50 6,43 6.413,77 Inverno 

GU1 21,83 9,06 7,23 0,03 1,01 0,45 0,39 20,56 Inverno 
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Tabela 3 - continuação 

 Estação 
Temperatura 

(°C) 
OD (mg/L) pH 

Turbidez 

(UNT) 

DBO 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

P-total 

(mg/L) 

TSD 

(mg/L) ID Estação 

GU2 19,29 8,62 6,16 6,87 2,67 2,61 3,20 26,87 Inverno 

IG1 18,71 4,69 6,87 12,20 7,20 0,14 0,68 128,50 Inverno 

IG3 22,00 0,36 6,77 18,00 17,24 0,05 1,97 1.668,41 Inverno 

IG4 22,83 0,23 6,74 24,00 13,93 0,04 1,61 3.721,90 Inverno 

IG5 23,00 0,15 6,90 43,00 19,41 0,03 2,13 4.801,81 Inverno 

SA1 20,00 0,90 7,20 29,35 34,00 0,05 1,98 288,50 Inverno 

SA2 19,75 0,90 7,03 21,67 27,00 0,03 2,26 290,00 Inverno 

SA3 20,50 0,60 7,10 45,00 34,00 0,05 2,35 599,00 Inverno 

SA4 21,90 0,20 7,14 30,00 28,23 0,03 2,43 671,47 Inverno 

 

Figura 1 - Fluxograma de análise de nitrato e fosfato.
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10 ANEXO 

 A figura a seguir mostra todas as estações utilizadas nesse trabalho. 

 
Figura 1 – Estações do banco de dados completo dos rios Iguaçu-Sarapuí. Em vermelho as nascentes, de 

acordo com o Comitê de Bacias Hidrográficas. 

 
Figura 2 - Estações do banco de dados completo dos rios Guapi-Macacu e Caceribu. Em vermelho as 

nascentes, de acordo com o Comitê de Bacias Hidrográficas. 
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Figura 3 - Legenda das estações do banco de dados. 

 Abaixo as figuras com zoom das estações amostrais utilizadas para o cálculo de balanço 

de massas, mostrando o que está presente nos arredores de cada estação. 

Estações dos rios Guapi-Macacu: 

 
Figura 4 - Estação MA1 com vegetação mais densa. 
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Figura 5 - Município de Cachoeiras de Macacu entre as estações MA1 e MA2 

 
Figura 6 - Estação MA2 com margens preservadas, a jusante de um adensamento populacional e com 

campos de agricultura. 

 

 
Figura 7 – Região de agricultura entre MA2 e MA3. 
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Figura 8 - Estação MA3 com adensamento populacional, áreas florestadas e campos aparentemente sem 

agricultura. 

 
Figura 9 - Município de Japuíba entre as estações MA3 e MA4. 

 
Figura 10 - Estação MA4 com margens bem preservadas, campos de agricultura e cidade a jusante da 

estação. 
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Figura 11 - Municípios entre as estações MA4 e MA5 e, também, alguns campos de agricultura. 

 

 
Figura 12 - Estação MA5 com campos abertos e regiões de vegetação mais alta. 

 

 
Figura 13 - Estação MA6, ao lado do COMPERJ (desativado), com áreas vegetadas de mata baixa e alta. 
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Figura 14 - Estação GU2 entre as estações MA6 e MA7 com campos de agricultura. 

 

 
Figura 15 - Estação MA7 pouco a montante da Estação de Tratamento de Água Imunana-Laranjal, com 

áreas de campo ao redor. 

 
Figura 16 - Estação MA8 com áreas vegetadas e uma estrada cortando o rio. 
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Figura 17 - Estação MA9 dentro da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim (APA de Guapimirim), 

com vegetação de manguezal bem expressiva. 

 

 Detalhamento das estações do rio Caceribu: 

 

 
Figura 18 - Estação CA1 com algumas casas e vegetação alta mais expressiva. 
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Figura 19 - Municípios de Rio Bonito e Tanguá entre as estações CA1 e CA2, com adensamento 

populacional mais expressivo. 

 

 
Figura 20 - Estação CA2 com o município de Tanguá próximo à margem. 
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Figura 21 - Município de Tanguá entre as estações CA2 e CA3. 

 
Figura 22 - Estação CA3 com vegetação mais alta nas margens e campos mais aberto, pouco mais 

distante de adensamento populacional. 

 
Figura 23 - Estação CA4 a montante do COMPERJ, com vegetação baixa ao redor e um município 

menos povoado. 
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Figura 24 - Zoom da estação CA4 com vegetação baixa. 

 
Figura 25 - Estação CA5, pouco mais distante das cidades e com vegetação baixa ao redor. 

 
Figura 26 - Estação CA6 com vegetação mais alta e bem próxima da APA de Guapimirim. 
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Figura 27 - Estação CA7 dentro da APA de Guapimirim. 

 Estações dos rios Iguaçu-Sarapuí: 

 
Figura 28 - Município a montante das estações estudadas dos rios Iguaçu-Sarapuí. 

 
Figura 29 - Estação IG1 com cidade menos populosa ao redor e alguns campos vegetados 



155 
 

 

 
Figura 30 - Entre IG1 e IG2 começam as cidades mais populosas da região. 

 
Figura 31 - Estação IG3, ao lado da REDUC e bem a jusante dos municípios com grande adensamento 

populacional. 

 
Figura 32 - Estação IG4, a montante da REDUC e com vegetação mais alta. 
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Figura 33 - Estação SA5 logo acima do aterro de Gramacho e com vegetação alta ao redor do rio. 

 
Figura 34 - Estação IG5 bem próxima à desembocadura da baía de Guanabara, com vegetação alta ao 

redor e ao lado do aterro de Gramacho (à esquerda do rio). 

 Regiões de coleta: 

 
Figura 35 - Ponto de coleta no rio Macacu. 
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Figura 36 - Ponto de coleta no rio Caceribu. 

 
Figura 37 - Ponto de coleta no rio Iguaçu. 

 
Figura 38 - Ponto de coleta no rio Guapiaçu. 
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Figura 39 – Ponto de coleta do rio Iguaçu e proximidade com a Reserva Biológica de Tinguá. 

 
Figura 40 - Ponto de coleta do rio Macacu e proximidade com o Parque Estadual dos Três Picos e sua 

nascente. 

 


