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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre coliformes termotolerantes nas 

águas de uma lagoa urbana costeira- Lagoa Imboassica, e o crescimento urbano que 

caracteriza o seu entorno, especificamente entre os anos 1992 a 2006. A lagoa está 

localizada na interface entre os municípios Macaé e Rio das Ostras, e sua bacia hidrográfica 

possui cerca de 56 km2, tendo como principal curso d’água o Rio Imboassica, com cerca de 

14km de extensão e marca parte do limite entre os municípios citados. O uso da terra é 

predominantemente pastagem, com avanço da área urbana sobre a mesma, principalmente 

nas margens norte e nordeste da lagoa, de ocupação desordenada. Ao longo da série 

temporal, três períodos foram registrados por Marotta (2010): o primeiro, de 1992 a 1995, 

de menor urbanização; o segundo de 1999 a 2001 de acidificação; e o último, de 2003 a 

2005, de eutrofização. O período de eutrofização coincidiu com os maiores índices 

pluviométricos, crescimento urbano mais acentuado e apenas um evento de abertura de 

barra. Neste período foram registradas as menores concentrações de coliformes 

termotolerantes, sugerindo que sucessivas aberturas artificiais de barra podem intensificar a 

degradação sanitária da lagoa. 

 

Palavras-chave: Eutrofização. Coliformes Termotolerantes. Degradação Sanitária. Uso 

e Cobertura da Terra. 

 



 
  

 

ABSTRACT 

 

 

 This study aimed to analyzing the relationship between thermotolerant coliforms in the 

waters of Lago Imboassica and the urban growth that characterizes their environment, 

specifically in the period from 1992 to 2006. The lagoon is located at the interface between 

the Macaé and Rio municipalities of the Oysters, and its watershed is about 56 km2, having 

as main water course the River Imboassica, about 14 km long and marks part of the 

boundary between the mentioned municipalities. Land use is predominantly pasture, with 

urban area advancing over pasture, mainly on the north and northeast shore of the lagoon, 

of disordered occupation. Throughout the time series, three periods were recorded by 

Marotta (2010): the first, from 1992 to 1995, of less urbanization; the second from 1999 to 

2001 of acidification; and the last, from 2003 to 2005, of eutrophication. The period of 

eutrophication coincided with the highest rainfall indices, urban growth more accentuated 

and only one event of bar opening. In this period, the lowest concentrations of 

thermotolerant coliforms were recorded, suggesting that the management could intensify 

the sanitary degradation of the lagoon. 

  

 

Keywords: Eutrophication. Thermotolerant Coliforms. Sanitary Degradation. Land Use 

and Land Cover. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Os registros dos impactos das atividades humanas no ciclo da água e nos processos de 

degradação de sua qualidade são antigos. No entanto, o volume e a complexidade dos 

impactos aumentou após a Revolução Industrial e também na segunda metade do século 

XX, como consequência da crescente urbanização e da intensificação de diferentes usos do 

solo, principalmente o uso para agricultura e irrigação (TUNDISI, 2008). Atualmente, 

aproximadamente 45 % da população mundial vive nas regiões costeiras, onde estão 

localizadas 75 % das cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Apesar disso, essas 

regiões compõem menos de 20 % da superfície do planeta (PNUMA 2003, 2004). No 

Brasil, os municípios da zona costeira apresentam 26,6 % da população do País, o 

equivalente a 50,7 milhões de habitantes (IBGE, 2010).  

Os dados supracitados sugerem que há grande necessidade de planejamento urbano-

ambiental costeiro, para prever, evitar, mitigar e compensar impactos ambientais 

decorrentes da ocupação humana. Contudo, há diversos indícios de que esse planejamento 

não tem acontecido ou quando ocorre, é de maneira insuficiente e precária, pois sabe-se que 

tratando de saneamento básico, em 2015, 16,6 %  da população brasileira não era atendida 

com abastecimento de água potável, 37 % não possuía coleta de esgoto e 55,6 % do esgoto 

produzido no Brasil não era tratado. Especificamente no estado do Rio de Janeiro, o quadro 

não era muito diferente: 1,2 milhão de pessoas não possuía acesso ao abastecimento de 

água e 5,6 milhões não possuía coleta de esgoto (7 %, 4 % e 33,6 % da população, 

respectivamente) e 65,8 % do volume de esgoto produzido não eram tratados (FIRJAN, 

2017). Os efluentes sem tratamento ou parcialmente tratados por vezes são despejados em 

corpos d’água como rios, mares e lagoas, contribuindo para a redução de sua qualidade 

ambiental. Neste trabalho, a questão será abordada especificamente do ponto de vista de 

lagoas costeiras. 

Lagoas costeiras são ecossistemas aquáticos que possuem diversas possibilidades de 

uso: pesca, prática esportiva, turismo, além de atuarem naturalmente no controle de 
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inundações, do clima local e na manutenção da vida animal e vegetal que dela se abastece 

(LEAL, 2002). Entretanto, esses ecossistemas tem sofrido constantes agressões 

intensificadas pela ação humana, como aterro e consequente redução do espelho d’água, 

assoreamento, lançamento de efluentes industriais e residenciais não tratados, entre outros, 

provocando o risco de perda das suas funções naturais e sociais. No Estado do Rio de 

Janeiro muitas lagoas costeiras apresentam cenários de poluição por excesso de nutrientes 

associados à ocupação urbana. Lagoas urbanas como Rodrigo de Freitas, Marapendi, 

Jacarepaguá (RJ), Piratininga e Itaipu (Niterói) e Imboassica (Macaé) apresentam poluição 

capaz de modificar seu estado trófico, oriunda do esgoto sem tratamento e escoamento 

pluvial em área urbana (LOUREIRO et. al., 2008). 

Tratando especificamente do lançamento de efluentes em lagoas costeiras, fatores 

demográficos como aumento populacional e de uso da terra nas Bacias Hidrográficas (BH) 

configuram dois dos elementos principais relacionados ao aumento de coliformes 

termotolerantes (MALLIN et al. 2000). Coliformes termotolerantes atuam como 

indicadores microbiológicos capazes de sinalizar sobre a qualidade da água de um 

reservatório, por isso monitora-los se faz necessário. Desse modo, o presente trabalho se 

justifica na necessidade de mais investigações e discussões sobre as diferentes formas de 

ocupação e uso da terra no entorno de ecossistemas costeiros- neste caso lagoas costeiras- 

associados ao aumento populacional de maneira mais abrangente e complexa, para fornecer 

subsídios ao planejamento e consequentemente melhora na qualidade ambiental e de vida 

de quem habita no seu entorno. 
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1.1.  OBJETIVO 

 

 

Objetivo Geral  

Analisar a relação entre coliformes termotolerantes nas águas de uma lagoa tropical 

costeira (Lagoa Imboassica) e o crescimento urbano que caracteriza o seu entorno, 

especificamente no período compreendido entre os anos 1992 a 2006.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Reunir, organizar, processar e analisar os dados de coliformes termotolerantes, 

abertura de barra e pluviosidade disponíveis para a Lagoa de Imboassica no período 

compreendido entre 1992 e 2006. 

 

2. Indicar as principais alterações na paisagem do entorno da Lagoa Imboassica, 

relacionando-as com os dados levantados de potabilidade, no intuito de compor o 

quadro de degradação do ambiente lacustre analisado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A Lagoa Imboassica surgiu enquanto corpo lagunar de semi-isolamento há cerca de 3 

mil anos, com o nível do mar 3 metros acima do atual, através da origem de uma primeira 

barra de areia que individualizou a lagoa (Paleobarra). Acredita-se que essa barra se 

manteve até aproximadamente mil anos atrás, quando foi rompida e a lagoa avançou até a 

posição atual (MUEHE, 1984 apud PANOSSO et al., 1998.). Em ciclos de intervalos de 

aproximadamente três anos, ocorria a combinação entre uma cheia fluvial e a maré mais 

baixa, resultando no transbordamento natural da lagoa, rompendo a barra e escoando parte 

da água e dos organismos para o mar, cumprindo assim sua função de berçário de peixes e 

crustáceos. Numa frequência bem menor, a barra podia ser rompida por ondas de ressaca 

que podiam chegar a 10 metros de altura. Desse modo funcionou a lagoa nesses últimos 3 

mil anos, entre tempestades e calmarias. (TRICART, 1959; DIAS & SILVA, 1984).  

 

No século XX, a construção da Rodovia RJ 106- Rodovia Amaral Peixoto, com a 

finalidade de ligar Niterói a Campos dos Goytacazes, possibilitou que Macaé vivenciasse o 

aumento da especulação imobiliária. Da expansão urbana no município, surgiram os 

seguintes bairros dentro dos limites da BH: Cavaleiros, Granja dos Cavaleiros, Imboassica 

e Lagoa (MACAÉ, 2004). A Figura 1 indica a localização dos bairros citados acima.  
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Figura 1: BH da Lagoa Imboassica com indicação dos bairros (Município Macaé) 

Fonte: Coordenadoria de Geoprocessamento SEMA 2014. 

 

As construções residenciais localizam-se majoritariamente nas margens norte e leste da 

lagoa, enquanto que a margem oeste é ocupada por um complexo industrial onde está 

localizado o Parque de Tubos da PETROBRÁS, construído próximo à foz do rio 

Imboassica. Instalado na década de 1980, este Parque tem por função abrigar os materiais 

de grande porte utilizados na extração de petróleo e abriga também o setor de Meio 

Ambiente da PETROBRÁS Macaé. O Parque possui ainda uma estação de tratamento 

primário de esgoto que não depura a matéria orgânica (tratamento parcial do esgoto), cujo 

efluente é descartado diretamente no rio Imboassica, cerca de 1,5 km da desembocadura do 

rio na lagoa, com elevada concentração de matéria orgânica (MAROTTA, 2004). A 

margem sul não sofreu alterações significativas. 

Estudos recentes sobre o uso e ocupação da terra na Bacia Hidrográfica (BH) da Lagoa 

apontam que a vegetação original cedeu lugar principalmente às pastagens, que somadas 

aos brejos/área inundáveis perfaziam em 2009, 53,6 % da área total da BH, que é de 58km² 

(BARRETO, 2009).  
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2.1.  A RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA NO ESPAÇO URBANO 

 

 

Ao observarmos a humanidade nos seus mais distintos momentos e espaços, 

diversas concepções de natureza emergiram. Contudo, a sociedade ocidental, estruturada 

nas relações de poder, entende a natureza de maneira bastante especifica:  

 

A natureza se define, em nossa sociedade, por aquilo que se opõe à cultura. A 

cultura é tomada como algo superior e que conseguiu controlar e dominar a 

natureza. (...) A natureza é, em nossa sociedade, um objeto a ser dominado por 

um sujeito, o homem, muito embora saibamos que nem todos os homens são 

proprietários da natureza (PORTO-GONÇALVES 2002). 

 

A ideia de que o cultural se opõe ao natural confere a cultura a capacidade de 

domesticar o selvagem, ou seja, o homem dominando a natureza. Mas, Porto-Gonçalves 

alerta que “... a expressão dominar a natureza só tem sentido a partir da premissa de que o 

homem é não-natureza ...”, ou seja, a concepção de natureza da nossa sociedade coloca o 

ser humano como externo a natureza e somente por isso tem o poder de domina-la. Desse 

modo, a natureza se converte em recurso para exploração e transformação através do 

trabalho. Esta condição é única para o ser humano, pois apenas ele é capaz de 

instrumentalizar a natureza de forma tão elaborada.  

Ao atuar sobre a natureza, o trabalho não produz apenas uma simples mudança da 

forma da matéria, mas, também um efeito simultâneo sobre o trabalhador nas 

suas condições de vida. A relação do homem com a natureza é dialética, o 

homem enforma a natureza ao mesmo tempo em que esta o enforma. Através 

deste movimento, ele atua sobre a natureza externa e a modifica, e assim 

simultaneamente altera sua própria natureza... Ele [o processo do trabalho] é a 

condição universal da interação metabólica entre o homem e a natureza, a 

perpétua condição da existência humana imposta pela natureza. (Bernardes e 

Ferreira 2003, p.19). 

 

A partir do século XX através da segunda Revolução Industrial, o avanço 

tecnológico disparou, e por consequência, a degradação da natureza também. “Com o modo 

de produção capitalista produz-se, a articulação efetiva entre o conhecimento científico e a 

produção de mercadoria por meio da tecnologia” (LEFF, 2002, p.49). O sistema capitalista, 

caracterizado pela propriedade privada, entende que a natureza não deve pertence a todos, 
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mas apenas a quem possui recursos para domina-la, seja tecnologicamente ou 

financeiramente. Quanto mais a sociedade se desenvolve, mais ela transforma o espaço 

geográfico pelos meios de produção, acumulando nele novas propriedades e convertendo as 

diferentes formas de vida e ambientes a meros recursos.  

 

 

2.2.  URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL EM ÁREAS 

COSTEIRAS 

 

 

Para Milagres (2009, p.19) “o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto 

social em permanente processo de transformação e que impõe sua própria realidade, por 

isso a sociedade não pode operar fora dele”. As construções e movimentos sociais ocorrem 

em grande parte no meio urbano, decorridos sobre e com os usos, conscientes ou não, da 

natureza. Desta forma, o espaço urbano pode ser compreendido como um conjunto 

complexo formado pela ação social, política e econômica sobre um sítio (meio físico), 

gerando uma materialização sobre e que também é a cidade. Conforme definiram Giaretta 

et al. (2010, p.2), “o meio urbano é o lócus aonde se fomenta a construção de uma ação 

democrática de gestão, apoiado na participação social, como sustentação de um processo 

durável que não se esvai a cada troca de governo”. Assim, é desejável que a produção do 

espaço urbano, seja acompanhada de planejamento, pois quando esta ocorre associada ao 

rápido crescimento das cidades e à carência de políticas públicas, por vezes ocasiona a 

formação de espaços urbanos caracterizados por problemas de ordem socioambiental.  

Especificamente no Brasil, a Constituição Federal de 1988 e a lei de Parcelamento do 

Solo Urbano 6.766/79 tornam a administração municipal a executora da gestão ambiental 

em escala local, possuindo função importante no controle dos processos de transformação 

do meio urbano, bem como sendo capaz de subsidiar a adequação destas transformações de 

acordo com as demandas ambientais e sociais específicas de cada município. 

Monteiro (2008, p.132), afirma que “planejar assenta em prever consequências e prover 

recursos materiais; ação tida como indispensável à gestão”. Trata-se então de um processo 
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de reflexão vinculada a ação, onde se deve investigar e executar ações de mitigação e 

compensação para as questões que se apresentam. Dentre os diversos itens que devem 

compor o planejamento, está o saneamento básico que pode ser entendido no seu sentido 

mais amplo como um conjunto de ações estabelecidas para controlar doenças e promover 

saúde e bem-estar (MONTEIRO, 2008), sendo elas: tratamento e abastecimento de água, 

sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos, 

recuperação de mananciais e reservatórios poluídos, drenagem de águas pluviais, entre 

outras. Os serviços que compõem o saneamento básico se estruturam em forma de rede, isto 

é, apresentam interdependência. Por exemplo, a coleta de resíduos sólidos é fundamental 

para o escoamento de águas pluviais, o funcionamento da rede de esgoto e de drenagem 

influencia na rede viária, que também necessita de abastecimento de água e de energia e 

assim por diante.  

No Brasil, os serviços urbanos se organizam em sua maioria enquanto serviços 

públicos, o que significa dizer que quando se faz referência aos serviços urbanos, se faz 

referência a intervenções do poder público, que como dito anteriormente, deve gerir o 

espaço de maneira justa, atendendo as demandas especificas da população e do meio 

habitado. Há então ao menos quatro instrumentos que devem nortear o planejamento 

ambiental nos ambientes urbanos costeiros, sendo eles o Estatuto da Cidade, o Plano 

Diretor, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e a Política Nacional de 

Meio Ambiente (PNMA). O Estatuto da Cidade é uma lei nacional que surgiu a partir da 

aprovação da Lei 10.257/2001e prevê que municípios com mais de 20.000 habitantes 

construam seus Planos Diretores Municipais. Segundo Peres e Silva (2010) o Plano Diretor 

Municipal “se transforma no principal instrumento para a gestão territorial, regulando o uso 

e a ocupação do solo, definindo parâmetros para o cumprimento da função social da 

cidade”.  Já o PNGC apresenta uma preocupação com o uso da natureza na zona costeira, 

pois historicamente, as zonas costeiras são mais densamente ocupadas e onde os impactos 

ambientais decorrentes da ocupação podem apresentar consequências graves e 

permanentes, haja vista que ambientes costeiros são lugares de confluência de processos 

ambientais e impacta-los de maneira negativa é também impactar os processos ambientais. 

A PNMA, é uma lei anterior a Constituição e considera o meio ambiente um patrimônio 



18 
 

público a ser assegurado e protegido pelo poder público para que seja possível o uso 

coletivo.  

 

 

2.3. COLIFORMES TERMOTOLERANTES COMO BIOINDICADORES 

 

 

Coliformes são bactérias que habitam o intestino de mamíferos, inclusive do ser 

humano (EMBRAPA, 2005). O grupo coliforme é formado por um número 

de bactérias que inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e 

Enterobactéria. Já os coliformes termotolerantes são um subgrupo de coliformes formados 

por bactérias que habitam no intestino de animais de sangue quente e recebem esse nome  

pois toleram temperaturas acima de 40ºC e se reproduzem nessa temperatura em período 

inferior a 24h. A presença de coliformes na água indica que houve contaminação com 

fezes, seja de maneira difusa quando há presença de animais no ambiente da bacia e o 

deflúvio superficial e a lixiviação transportam as fezes depositadas no solo; ou de maneira 

concentrada, quando ocorre o lançamento de esgoto sanitário não tratado no rio ou na lagoa 

(MERTEN & MINELLA, 2002).  

A relevância de se avaliar a presença destas bactérias existe, pois o contato com 

águas impróprias pra uso humano pode resultar em doenças como infecção urinária, 

gastroenterite, cólera, hepatite A, entre outras. Além disso, a presença destas bactérias é um 

dos indicadores ambientais que sinalizam a respeito da balneabilidade. 

Segundo Berg, Guercio e Ulbricht (2013, p.90), balneabilidade é definida como: 

(...) a capacidade que um local tem de possibilitar o banho e atividades esportivas 

em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas destinadas á recreação de contato 

primário. A balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias do 

grupo coliforme presentes na água. É feita análise que quantifica os coliformes 

totais e fecais [termotolerantes], Escherichia coli e/ou enterococos. 
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Devido o risco de contato e ingestão dos microorganismos, diversos países 

estabeleceram programas de monitoramento de águas destinadas a contato primário. Estes 

padrões estabelecem a densidade máxima para cada indicador biológico associado ao risco 

à saúde. Desta forma, as resoluções CONAMA 274 do ano 2000 e 352 de 2005, ao tratar de 

coliformes termotolerantes, classificam como próprias para contato primário as águas que 

apresentam valores de até (1000 NMP/100mL)1. Qualquer valor acima deste, indica águas 

impróprias.  

As águas consideradas próprias podem ainda ser subdivididas da seguinte forma: 

 Excelente - quando em um conjunto de amostras obtidas por cinco semanas e 

colhidas no mesmo local, 80% das amostras ou mais apresentam no máximo 250 

coliformes termotolerantes por 100 mL; 

 Muito boa - quando em um conjunto de amostras obtidas por cinco semanas e 

colhidas no mesmo local, 80% das amostras ou mais apresentam no máximo 500 

coliformes termotolerantes por 100 mL; 

 Satisfatória - quando em um conjunto de amostras obtidas por cinco semanas e 

colhidas no mesmo local, 80% das amostras ou mais apresentam no máximo 1000 

coliformes termotolerantes por 100 mL; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 NMP significa número mais provável. Trata-se de um método para calcular o número de microorganismos 

em amostras de água. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A Lagoa Imboassica está localizada na interface entre os municípios Macaé e Rio das 

Ostras, constituindo a área de interesse deste trabalho (figura 2). Com cerca de 56 km2, e 

altitude máxima de 120 m, a bacia da Lagoa Imboassica tem como principal curso d’água o 

Rio Imboassica, que possui cerca de 14 km de extensão e marca parte do limite entre os 

municípios citados. Esta lagoa caracteriza-se ainda como ambiente de águas claras e 

salobras, com tamanho total de 3,26 km2, profundidade média de 1,4 m, e com 

desenvolvimento de macrófitas aquáticas como Typha domingensis (taboa), Eleocharis cf. 

fistulosa (junco), Eichhornia crassipes (aguapé) (figura 3). As macrófitas são encontradas 

sobretudo na estação 2 (figura 3), estando ausentes na estação 1 (PETRUCIO & 

FURTADO, 1998). Próximo à estação 2 há um canal de lançamento de esgoto doméstico 

(identificado pela letra “a”) oriundo dos bairros Granja dos Cavaleiros, Vale encantado e 

Glória (figura 4). Além disto, as estações 1 e 2 estiveram sob influência de outro canal de 

lançamento de esgoto (“b”), localizado entre as duas estações. Palma-Silva (1998) e Lopes-

Ferreira (1998) apontam que a presença destas macrófitas atua como filtro biológico 

reduzindo as concentrações de matéria orgânica dos efluentes lançados. A localização da 

estação 1 foi escolhida por estar a 50 m da barra arenosa que separa a lagoa do mar, estando 

sob maior influência da água marinha. Já a localização da estação 2 foi escolhida por conta 

da proximidade com ponto “a” de lançamento de esgoto e também pela presença das 

macrófitas aquáticas. 

Embora existam diversos estudos no Brasil sobre a aplicabilidade de macrófitas 

aquáticas em tratamentos de efluentes domésticos, em pesquisa na bibliografia disponível, 

verificou-se que no município não há projeto semelhante para a lagoa Imboassica.  
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Figura 2: Localização da área de estudo.  

Elaboração: Ana Bliggs, 2018.
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Figura 3: Typha domingensis (taboa), Eleocharis cf. fistulosa (junco), Eichhornia crassipes (aguapé), 

respectivamente. Fonte: Laboratório de Limnologia UFRJ, 2017. 

 

 
 

 
Figura 4: Localização das estações de coleta (1 e 2) e dos pontos de lançamento de esgoto (A, B, C, D, E). 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

 

No município de Macaé são observados afloramentos do cristalino na linha de costa 

do Rio de Janeiro, que condicionam a desembocadura do rio Macaé, rio Imboassica e uma 

série de praias encaixadas no relevo, além do arquipélago de Santana, localizado a 8 km da 

costa de Macaé. O litoral é circundado por elevações formadas por afloramentos rochosos 
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do embasamento cristalino, que recorta o litoral formando a planície costeira que abriga as 

praias do Campista, dos Cavaleiros e do Pecado (Figura 5). A urbanização crescente em 

Macaé, soterrou o que provavelmente seriam brejos ou lagoas na depressão no reverso da 

praia do Campista. Na praia do Pecado ainda é possível a visualização da lagoa de 

Imboassica entre o relevo cristalino e a praia atual. (GUIMARAES et. al, 2008). Quanto ao 

solo, na BH da Lagoa Imboassica, há dois tipos de solo principais: podzólico vermelho-

escuro eutrófico e podzólico vermelho-amarelo distrófico (CARVALHO FILHO, et. al 

2000), ou seja, solos de maior e menor fertilidade respectivamente. 

 

 

Figura 5: Loacalização das praias e arquipélago orientado pelo relevo cristalino. 

Fonte: Google Earth, 2018.  

 

A BH da lagoa Imboassica é caracterizada pela predominância de pasto abandonado, 

entretanto, as planícies próximas a lagoa Imboassica são dominadas pelo uso urbano, de 

onde parte a maior parte de material fecal que chega à lagoa através de descargas diárias de 

esgoto doméstico, seja diretamente na lagoa ou no seu principal canal, o rio Imboassica 

(MAROTTA 2009).  Os aportes de esgoto e o assoreamento aumentaram principalmente a 
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partir de 1995 e, entre julho e setembro de 2002, o baixo curso do rio Imboassica e sua foz 

na lagoa foram dragados, resultando em remoção das macrófitas aquáticas e sedimentos de 

turfa2. 

 

3.2   LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

 

O conjunto de dados Coliformes termotolerantes e profundidade da Lagoa Imboassica 

entre os anos de 1992 e 2006 foram coletados mensalmente pelo Projeto Ecolagoas 

(UFRJ/PETROBRAS). Neste trabalho, foram utilizadas duas estações dentre as cinco do 

programa de monitoramento limnológico, as quais foram distantes somente 300 metros 

entre si, mas apresentando heterogeneidade em suas características.  A estação 1 é mais 

próxima da barra de areia que separa lagoa do mar (distância cerca de 50 m), estando 

também sob influência do spray marinho que atua matando os coliformes devido a 

salinidade. Já  a estação 2 é adjacente a um canal de lançamento de esgoto sem tratamento e 

com presença de macrófitas aquáticas, que influenciam filtrando a matéria orgânica 

despejada na lagoa. Ambas estações também estão sob influência de outro ponto de 

lançamento de esgoto, localizado entre as duas estações (Figura 4). 

A densidade de coliformes termotolerantes foi avaliada por meio do método de tubos 

múltiplos, optando pelo substrato do caldo lactosado no período entre 1992 a 1996, de 

acordo com APHA (1985) e pelo substrato enzimático (colilert ®) de 1997 a 2006, 

conforme APHA (1995). Os resultados foram expressos em Número Mais Provável e 

logaritmizados (log [NMP/100mL]). O método do NMP permite calcular o número de um 

microorganismo específico numa amostra de água, utilizando tabelas de probabilidade. Os 

dados trabalhados foram logaritimizados, pois o crescimento bacteriano ocorre de maneira 

geométrica, sendo melhor expresso através de sua conversão para logaritmo. 

                                                           
2 A turfa é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto e encontrado em camadas, geralmente 

em regiões pantanosas e também sob montanhas. 
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Os mapas de uso da terra são de elaboração própria, a partir de imagens aéreas do 

satélite Landsat 5, trabalhadas no software Ecognition para classificação do uso da terra e 

convertidas em mapas através do software ArcMap 10.1. Para elaborar a classificação de 

uso da terra, foi utilizado o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013), adaptando as 

classes listadas no manual com as investigadas no mapeamento. Assim, o mapeamento 

apresenta quatro classes: a própria Lagoa; área construída, que abrange construções 

residenciais, comerciais e industriais vinculadas a PETROBRAS; vegetação, que abrange 

as formações arbustivas; e a pastagem, abrangendo tanto o pasto natural quanto o artificial. 

Foram elaborados oito mapas, mantendo de acordo com a disponibilidade de imagens, 

intervalos de aproximadamente três anos, para avaliar a evolução do uso da terra. O 

primeiro para o ano de 1985, quando as instalações da PETROBRÁS já apresentavam 

maior estrutura, podendo ser mapeadas com mais eficiência e o ultimo para 2007, ano 

seguinte aos últimos dados de coliformes. Os dados de pluviosidade foram fornecidos pelo 

Instituto de Controle do Espaço Aéreo, coletados na estação Macaé A608 (altitude 25 

metros, latitude -22°34’27” e longitude -41°45’39”) e Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

 

3.3  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
 

 

Foram testadas as premissas de parametricidade, distribuição normal (teste D’agostino 

p>0,05) e homogeneidade de variância (teste Wilcoxon-Man-Whitney p<0,05) para os 

coliformes termotolerantes; coliformes distribuídos pelas fases de menor urbanização, 

eutrofização e acidificação3; e estações do ano inverno (julho, agosto e setembro) e verão 

                                                           
3 Marotta (2010) sugere que entre 1992 a 2005, a lagoa Imboassica passou por três fases distintas de acordo 

com os níveis tróficos: de maio de 1992 a outubro de 1995 tanto a lagoa quanto o rio Imboassica 

apresentaram características mais oligotróficas, sendo definida como fase de menor urbanização; de fevereiro 

de 1999 a dezembro de 2001, a foz do rio Imboassica tornou-se densamente colonizada por T. domingensis 

devido à eutrofização e a lagoa esteve eutrofizada e assoreada, sendo esta fase definida como fase de 

eutrofização; e de novembro de 2003 a outubro de 2005 ocorreu a fase de acidificação, quando a lagoa 

apresentou redução da concentração de coliformes. 
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(janeiro, fevereiro e março). Quando houve diferença significativa, foram testadas por meio 

do teste não paramétrico (significância p<0,05) Kruskal-Walis, seguido do pós-teste de 

Dunn. Nas comparações, não foi apresentada normalidade, não houve diferença entre as 

estações do ano e houve confirmação das três fases propostas por Marotta (2009; 2010). 

Foram elaborados gráficos para expressar o resultado dos testes:  um mostrando como 

os dados de coliformes termotolerantes estiveram distribuídos ao longo da série temporal; 

outro gráfico com destaque para o limite de coliformes para contato primário aceito pela 

resolução CONAMA; e outros confirmando a existência das fases de menor urbanização, 

eutrofização e acidificação e também o comparativo inverno-verão para os coliformes.  Por 

fim, foram elaborados gráficos com os três períodos (menor urbanização, eutrofização e 

acidificação) e o comparativo inverno-verão para a profundidade da lagoa e também para a 

pluviosidade. Os testes e gráficos foram feitos utilizando o software R.  

Para os mapas de uso e cobertura da terra, foram calculados os percentuais de cada 

classe, e confeccionado o gráfico de frequência relativa para cada classe de uso da terra, 

utilizando o software Microsoft Excel. 
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4. RESULTADOS  

 

 

Durante os 14 anos de coleta, a densidade de coliformes na lagoa Imboassica foi 

influenciada por aberturas de barra, e eventos pluviométricos como visto por Marotta et al. 

(2010), levando a concentração de coliformes a diminuir ou aumentar; apesar de não ter 

ocorrido diminuição direta no lançamento de esgoto na lagoa (tabela 1). Os lagos desta 

região são fortemente influenciados por eventos intensos de chuvas (Suzuki et al. 1998) e 

aberturas artificiais nas restingas das barras (Suzuki et al. 2002) visando reduzir a 

mortandade de peixes e também o volume da lagoa, provocando grandes mudanças na 

profundidade da lagoa e na diluição de substâncias e microorganismos como os coliformes. 

As aberturas de barra foram feitas em sua maioria pela população local, sem qualquer tipo 

de registro ou atuação dos órgãos ambientais locais. A posição da lagoa acima do nível do 

mar resulta no seu esvaziamento a cada abertura de barra, havendo pouco influxo de água 

marinha.  

Ano Número de Aberturas Mês Referência 
Precipitação 

Mensal 

1992 1 Setembro 
Esteves (1998); Branco et al. 

(2007) 
67.65 

1993 1 Março Branco et al. (2007) 42.18 

1994 2 Março 
Esteves (1998); Branco et al. 

(2007) 
69.96 

  Maio   

1995 2 Maio Esteves (1998) 67.32 

  Setembro 
Esteves (1998); Branco et al. 

(2007) 
           79.32 

1996 2 Abril Esteves (1998) 52.22 

  Setembro  66.31 

1997 1 Janeiro Esteves (1998) 60.43 

1998 1 Fevereiro Esteves (1998) 78.22 

1999 0 - - 72.35 

2000 0 - - 57.41 

2001 1 Fevereiro Bozelli et al. 2009 41.46 

2002 0 - - 70.21 

2003 0 - - 74.64 

2004 0 - - 94.02 

2005 1 Setembro Macedo-Soares et al. (2007) 124.18 

2006 1 Janeiro Macedo-Soares et al. (2007) 48,53 

Tabela 1: Eventos de aberturas artificiais de barra e precipitação média em cada ano durante o período 1992-

2006. Dados de precipitação fornecidos pelo INMET (2016). Fonte: Cristina-Silva et al. [ mimeo]. 
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 Ao longo da série temporal (figura 6), valores elevados de coliformes 

termotolerantes foram registrados, chegando a 11.000 MNP / 100mL na estação 1 e 

300.000 MNP / 100mL na estação 2.  A figura  mostra que em ambas estações, houve 

intensa variação na concentração de coliformes mês a mês entre maio de 1992 e dezembro 

de 2005. Os valores da estação 2 apresentaram maior variação e se mantiveram elevados 

em todo o período de coleta, enquanto que os valores da estação 1 apresentaram menor 

variação e se mantiveram mais reduzidos.  

  
Figura 6: Série temporal (maio de 1992 a junho de 2006) de coliformes termotolerantes. 

Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

 

O teste Wicoxon-Mann-Whitney, aplicado para analisar se houve variação entre as 

estações de coleta 1 e 2, apresentou como resultado p<0,05; indicando que houve diferença 

entre a densidade dos coliformes coletados nas duas estações. Este resultado fica evidente 

na figura 7, e pode ser explicado pela proximidade que a estação 2 possui do principal canal 

de lançamento de esgoto na lagoa, estando sob influência de dois canais enquanto que a 

estação 1 está sob influência de um apenas. Desta forma, ao longo dos 14 anos de coleta, a 

estação 1 apresentou menor densidade de coliformes que a estação 2, estando dentro dos 

limites estabelecidos pela resolução CONAMA 247/00 e 352/05 durante a maior parte do 

período de coleta, enquanto que os coliformes da estação 2 estiveram acima do 

recomendado de maneira mais expressiva nos anos 1998, 2001, 2002, 2003 e 2006.  
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Figura 7: Densidade anual dos coliformes termotolerantes (anos com menos de 6 meses de coleta foram 

desprezados). A linha vermelha indica o limite de coliformes aceito para contato primário. E1 corresponde a 

estação 1 e E2, a estação 2. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

 

 Os valores medianos de coliformes termotolerantes (Log NMP / 100mL) foram 

maiores na fase de eutrofização nas estações 1 e 2 (Figura 8). Enquanto na estação 1 houve 

diferenças significativas (p <0,05) entre as fases de eutrofização e acidificação, na estação 2 

houve apenas diferenças significativas (p <0,05) entre a fase de menor urbanização e a de 

eutrofização. As estações de coleta diferem muito em diversos parametros limnológicos 

analisados por Van Weerelt (2015) e também nos Relatórios ECOlagoas  (1992 a 2005)  

como coliformes totais, fosforo total, fósforo dissolvido, nitrogênio total, nitrogênio 

dissolvido clorofila- a, pH e salinidade. 

Os testes Kruskal-Wallis e do pós-teste de Dunn, aplicados para confirmar as fases 

de menor urbanização, acidificação e eutrofização sugeridas por Marotta (2010),  foram 

representados na figura 8. Em ambas estações, a densidade de coliformes foi menor durante 

a fase de menor urbanização, quando foram registrados quatro eventos de abertura de barra 

entre 1992 e 1995 (tabela 1). A densidade de coliformes aumentou significativamente 

durante a fase de eutrofização, na estação 2 e voltou a diminuir na fase de acidificação, 

quando ocorreu apenas um evento de abertura de barra. Já a maior precipitação ocorreu 

entre 2003-2005 (figura 9). 
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Figura 8: Coliformes termotolerantes nos períodos de menor urbanização (1992-1995), eutrofização (1999-

2001) e acidificação (2003 a 2005) nas estaçoes 1 e 2. Mediana  25-75% inter-quartil. 

Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

 

Figura 9: Pluviosidade média por período: menor urbanização  (1992-1995), eutrofização (1999-2001) e 

acidificação (2003 a 2005) nas estaçoes 1 e 2. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

  

 O teste Wilcoxon-Mann-Whitney aplicado para verificar se as estações do ano 

(inverno e verão) influenciam na presença de coliformes através de sua diluição decorrente 
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do aumento de precipitação no verão (figura 10) indicou que as estações e coleta não 

sofreram influência significativa (p>0,05). 

 

 
Figura 10: Coliformes termotolerantes considerando os períodos de inverno e verão para expressar o efeito do 

regime pluviométrico de cada estação do ano. Mediana  25-75% inter-quartil. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

 

 

 
Figura 11: Pluviosidade para as estações do ano verão e inverno. Elaboração: Ana Bliggs, 2019. 

 

 O período de acidificação coincidiu com o aumento da profundidade da lagoa na 

estação 1, convergindo para a redução na concentração de coliformes (figura 12 e 13). 
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Figura 12: Profundidade total estação 1. Período I compreende a fase de menor urbanização, II compreende a 

fase de eutrofização e III compreende a fase de acidificação. Fonte: Ana Bliggs. 2019. 

 

 

Figura 13: Profundidade total estação 2. Período I compreende a fase de menor urbanização, II compreende a 

fase de eutrofização e III compreende a fase de acidificação. Fonte: Ana Bliggs. 2019. 
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 Panosso e Esteves (2000) também identificaram que eventos de abertura de barras 

artificiais influenciaram as concentrações de fósforo, a biomassa do fitoplâncton e a 

atividade de fosfatases, indicando que durante o período de estudo 1995-1996, a lagoa 

mudou de condição mesotrófica para eutrófica. Segundo Bozelli et al. (2009), perturbações 

antropogênicas podem impactar uma infinidade de propriedades ecossistêmicas e, na lagoa 

Imboassica, as aberturas de barra interagiram sinergicamente com o estado trófico para 

aumentar a concentração de fósforo na coluna de água. A degradação sanitária da Lagoa 

Imboassica pode estar relacionada também ao desenvolvimento urbano de áreas adjacentes 

ao município de Macaé. Marotta (2004) destacou que, em geral, o crescimento urbano sem 

infraestrutura resultou em aumentos nas concentrações de nitrogênio e fósforo, 

intensificando o processo de eutrofização da lagoa. Em 1991 Macaé registrava 93. 657 

habitantes e no ano 2018, 251.631 habitantes (IBGE CIDADES). 

População Total por gênero, cidade e campo - Município - Macaé – RJ 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População total 93.657 100 132.404 100 206.728 100 

População urbana 85.920 91,74 126.007 95,17 202.859 98,13 

População rural 7.737 8,26 6.397 4,83 3.869 1,87 

Tabela 2: População residente em Macaé nos anos 1991, 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

O crescimento populacional de aproximadamente 60.000 pessoas foi registrado em 

Macaé ao longo do período de coleta de 1992 a 2006 (IBGE 2015). Em 2010, 206.728 

habitantes viviam no município, e apenas 30% do total do esgoto urbano era 

adequadamente tratado (IBGE 2015). O manejo dessas áreas visando à conservação dos 

ecossistemas, proteção ambiental, e mitigação de impactos ambientais consequentes dos 

diversos usos da natureza enquanto recurso é urgente. 
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4.1. USO E COBERTURA DA TERRA 

 

 

Através do mapeamento e pesquisa na literatura disponível, foi possível perceber que o 

uso predominante é a pastagem, com grande incidência de pasto abandonado e ao longo dos 

anos analisados, permaneceu sendo a maior classe registrada. Contudo, a pastagem cedeu 

lugar à área construída, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1990, quando a 

segunda classe apresentou crescimento mais expressivo (tabela 3). A figura 13 expressa o 

percentual das classes de uso da terra ao longo dos anos de mapeamento. 
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  Imboassica 

1985 

Imboassica 1992 Imboassica 1995    Imboassica 1998                 Imboassica 2001 

Classe Área 

km2 

% Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Lagoa 2,87 2,92 2,87 2,92 0,00 2,87 2,92 0,00 2,87 2,92 0,00 2,87 2,92 0,00 

Pastagem 74,9 76,29 79,74 81,22 6,46 78,93 80,39 -1,02 77,02 78,45 -2,42 76,56 77,98 -0,60 

Área 

Construída 

3,27 3,33 6,5 6,62 98,78 6,57 6,69 1,08 7,56 7,70 15,07 8,21 8,36 8,60 

Vegetação 16,98 17,29 8,91 9,08 -47,53 9,66 9,84 8,42 10,58 10,78 9,52 10,39 10,58 -1,80 

Rio 

Imboassica 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 

Total 98,18 100,00 98,18 100,00 0,00 98,18 100,00 0,00 98,18 100,00 0,00 98,18 100,00 0,00 

 

  Imboassica 2003 Imboassica 2005 Imboassica 2007   

Classe Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Área 

km2 

% Variação 

(%) 

Variação 

total (%) 

Lagoa 2,87 2,92 0,00 2,87 2,92 0,00 2,87 2,92 0,00 0,00 

Pastagem 75,26 76,66 -1,70 70,01 71,31 -6,98 61,55 62,69 -12,08 -17,82 

Área 

Construída 

9,13 9,30 11,21 12,93 13,17 41,62 19,19 19,55 48,41 486,85 

Vegetação 10,76 10,96 3,56 12,22 12,45 13,57 14,41 14,68 17,92 -15,14 

Rio 

Imboassica 

0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 

Total 98,18 100,00 0,00 98,18 100,00 0,00 98,18 100,00 0,00 0,00 
Tabela 3: Área e percentual correspondente das classes de uso e cobertura da terra . Elaboração: Ana Bliggs, 2019. 
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Figura14: Percentual das classes de uso e cobertura da terra mapeadas. Elaboração: Ana Bliggs, 2019. 
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A PETROBRÁS se instalou em Macaé em 1977 e aproximadamente oito anos depois 

(figura 15) os impactos consequentes de sua instalação ainda não haviam se intensificado. 

Contudo, entre 1985 e 1992 (figuras 15 e 16) já se demonstravam com maior clareza 

através do crescimento da área construída, que abrange a infraestrutura necessária para 

exploração petrolífera, e da pastagem e da consequente redução da vegetação. 

Figura 15. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 
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Fig

Figura 16. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

 

Entre os anos 1992 e 1995, a pastagem reduziu, possibilitando o crescimento da área 

construída e da vegetação. Esteves (1998) lista uma série de construções de 

empreendimentos que demandaram o aterramento da área de inundação da lagoa. Com 

relação à redução na zona de inundação e do espelho d’água da lagoa, promovidas 

principalmente pela ocupação urbana em seu entorno, Santos et al. (1998) constataram 

através de análises de geoprocessamento, que entre os anos de 1969 e 1994, 69 % da zona 

de inundação da lagoa foram aterrados, dos quais cerca de 63% para uso como pastagens e 

6 % como área urbanizada, sendo também aterrados 8 % do espelho d’ água original, sendo 

6% descaracterizados como áreas de pastagem e 2 % como áreas urbanizadas. O aumento 

da vegetação (1,5 km2) pode ter ocorrido por conta da interação local entre espécies 

animais e vegetais, o que é comum em pastos abandonados. 
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Figura 16. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

Entre os anos 1995 e 1998, a pastagem continuou reduzindo e a área construída e vegetação 

aumentando. A partir de 1998 a vegetação também reduziu ainda que sutilmente (figuras 17 

e 18). 
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Figura 17. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

Entre os anos 1998 e 2001, a pastagem permaneceu reduzindo enquanto que a área 

construída permaneceu aumentando. A vegetação reduziu sutilmente. 
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Figura 18. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

 

Entre os anos 2001 e 2003, o crescimento da área construída começou a dar sinais de sua 

intensificação, ainda com a redução da pastagem. 
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Figura 19. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

Entre os anos 2003 e 2005 área construída permaneceu no seu processo mais intenso de 

crescimento, acompanhada do crescimento da vegetação e da redução da pastagem.  
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Figura 20. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

Entre os anos 2005 e 2007,  ficou evidente a continuidade do processo de redução da pastagem e 

o avanço da área construída. Entre 1992 e 2007  a área construída variou 486% , enquanto 

que a pastagem e a vegetação variaram -17% e -15% respectivamente. 
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Figura 21. Elaboração: Ana Bliggs, 2018. 

    

Em levantamento realizado junto a Secretaria de Ambiente de Macaé (SEMA), 

verificou-se que, no período entre 2008 até o mês de abril de 2014, foram emitidas cerca de 

cem Licenças Ambientais na região da BH, sendo 39%, Licenças para empreendimentos do 

tipo Loteamento/Edificação Residencial, 48% para Indústrias de apoio as atividades de óleo 

e gás, 4% para empreendimentos comerciais do tipo hotelaria e 9% para obras públicas. 

Esses valores confirmam a continuidade do processo de expansão da área urbana 

identificado no mapeamento. 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

Níveis elevados de coliformes foram registrados na lagoa Imboassica durante os 14 

anos de coleta, principalmente na estação 2 por conta da proximidade com dois canais de 

lançamento de esgoto. Acrescido a isto está o crescimento populacional que Macaé 

experimentou a partir da década de 70, quando foi instalada a sede da PETROBRÁS na 

região. Segundo o IBGE, mais de 132 000 habitantes residiam em Macaé no ano 2000 

(tabela 2), estando mais de 125 000 pessoas concentradas na área urbana, representando o 

triplo da população que havia na década de 70. Esse crescimento acelerado, 

desacompanhado de maiores investimentos em infraestrutura sanitária pode ser entendido 

como um reflexo da ascensão que o município experimentou a partir da exploração 

petrolífera (MAROTTA, 2004). 

O acúmulo de nutrientes, ou seja, matéria orgância derivada de fontes aloctones em 

ecossistemas aquáticos tem contribuído para intensificar o processo de eutrofização (Vanni 

et al, 2005) tanto em regiões úmidas, quanto em regiões áridas (Eskinazi-Sant’Anna et al., 

2013), não somente por fontes pontuais, mas também pelo escoamento difuso advindo de 

toda a bacia hidrográfica (Nielsen et al., 2012). Nas marinas do lago Texoma na divisa do 

Texas e Oklahoma (Estados Unidos), a presença de Escherichia coli (E.coli) foi associada a 

contaminação fecal humana e de animais de homotérmicos durante todas as estações do 

ano. Durante o verão foram obtidos os menores valores para E.coli como resultado de dois 

fatores: menor aporte de material fecal pelo “runnoff” (escoamento) e menor capacidade de 

sobrevivência microbiana por consequência de temperatura, predação por protozoários, 

radiação solar, entre outros. Os maiores níveis de coliformes termotolerantes foram 

registrados em períodos onde houve maior prática esportiva com barcos, responsáveis por 

revolver o sedimento e liberar partículas onde as bactérias estariam agregadas (Youn-joo et 

al, 2002).  

A presença de E.coli no lago Michigan (Indiana Dunes State Park, Estados Unidos), 

Indiana, foi estudada através de um monitoramento semanal ao longo de um ano. Foi 

verificado que E.coli  é comum na bacia de Dunes Creek. A qualidade da água na praia de 
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Indiana Dunes State Park é afetada pelo escoamento superficial do solo, resultando em 

índices elevados de coliformes. Este padrão foi verificado em outros ecossistemas aquaticos 

em Indiana, Michigan, Warren Woods e Warren Dunes (Byappanahalli et al, 2003). 

 Embora pesquisas em lagoas e outros ecossistemas aquáticos sugiram que em períodos 

de precipitação intensa os valores de coliformes presentes na coluna d’água tendem a 

aumentar por consequência do transporte do material fecal depositado na bacia, o mesmo 

não se verificou na lagoa Imboassica. Isto porque a bacia hidrográfica da lagoa Imboassica 

tem predominância de pasto extensivo abandonado com vegetação residual (MAROTTA 

2009), contribuindo com menos material fecal para ser escoado. Em oposto ao que a 

bibliografia sugere, o período de maior precipitação (2003 a 2005) coincide com a redução 

de coliformes termotolerantes e com o aumento da profundidade da lagoa, possivelmente 

como resultado da intensificação da chuva que tem capacidade de diluir os coliformes e de 

aumentar volume d’água dentro da lagoa.  

Em pesquisa realizada junto a Secretaria de Meio Ambiente de Macaé (SEMA) 

constatou-se que de 1992 a 2006 houve apenas um evento de dragagem entre julho e 

setembro de 2002, no extremo oposto aos pontos de coleta (Marotta, 2009). Sabe-se que a 

realização de dragagem influencia no comportamento de coliformes, contudo a distância 

entre o local de dragagem e as estações de coleta excluiu a dragagem das condicionantes 

principais que atuaram no comportamento dos coliformes termotolerantes. 

De 1992 a 1995 (fase de menor urbanização) a precipitação média foi 107,47mm, 

ocorreram 6 aberturas de barra e houve menor concentração de coliformes. Entre 1999 e 

2001 (fase de eutrofização) ocorreram os maiores valores de coliformes e houve queda 

pluviométrica, sendo a precipitação média, 91,07 mm de chuva. Considerando que neste 

período só ocorreu uma abertura de barra (fevereiro de 2001), o aumento de coliformes 

pode ser resultado da redução da precipitação, que não permitiu que houvesse grande 

diluição dos coliformes. Cabe ressaltar que a lagoa está localizada acima do nível do mar 

(MAROTTA 2009), dificultando o influxo da água marinha e favorecendo o efluxo da água 

da lagoa. Assim, aberturas frequentes de barra reduziam a coluna d’água através do efluxo 

da água presente na lagoa. Entre 2003 e 2005 (fase de acidificação) houve queda na 

concentração de coliformes termotolerantes, sendo significativamente inferiores que na fase 
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inicial na estação 1; a precipitação média atingiu os maiores valores (125,16 mm); houve 

apenas uma abertura de barra em setembro de 2005 e houve aumento da profundidade da 

lagoa (figura 12). É possível que os valores de coliformes termotolerantes tenham reduzido 

e a profundidade da lagoa tenha aumentado por influência do aumento precipitação 

associada a redução da abertura de barra, que possibilitou que a água da chuva se 

acumulasse na lagoa aumentando a diluição dos coliformes e também sua profundidade.  

 Deste modo, pode-se entender que aberturas artificiais sucessivas de barra  podem 

contribuir muito para a degradação da Lagoa Imboassica, especialmente para a redução das 

condições de balneabilidade pelo efeito da concentração de nutrientes (Esteves, 1998). 

Durante um período imediatamente após o evento de abertura da barra, Esteves (1998) 

observou, através de valores de amônia, fósforo e coliformes termotolerantes, que quase 

toda a lagoa estava sem condições para o banho. Este período pode ser prolongado por 

alguns dias, como pode levar meses, dependendo de quanto o nível da água baixou com a 

abertura (Esteves, 1998). Segundo Bozelli et al. (2009), perturbações antropogênicas 

podem impactar uma infinidade de propriedades ecossistêmicas e, na lagoa Imboassica, as 

aberturas de restingas interagiram sinergicamente com o estado trófico para aumentar a 

concentração de fósforo na coluna de água. A degradação sanitária da Lagoa Imboassica 

pode estar relacionada positivamente ao desenvolvimento urbano de áreas adjacentes no 

município de Macaé. Marotta (2004) destacou que, em geral, o crescimento urbano sem 

infraestrutura resultou em aumentos nas concentrações de N e P, intensificando o processo 

de eutrofização da lagoa, portanto, ainda que a dinâmica natural de aumento da 

pluvisosidade seja apontada como significativa para o comportamento das concentrações de 

coliformes termotolerantes, a influência da urbanização não é um condicionante pouco 

significativo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 O lançamento de esgoto em lagoas costeiras contribui significativamente para a 

degradação sanitária desses ecossistemas. O crescimento econômico do município Macaé 

(RJ) não implicou necessariamente em investimentos na melhoria  da qualidade da água. 

Na porção nordeste do entorno da lagoa houve maior expansão urbana, contudo a 

heterogeneidade não se restringe apenas aocupação da bacia hidrografica, mas ocorre 

também no espaço intralagunar. As heterogeneidades sinalizam a necessidade de um 

monitoramento mais abrangente da lagoa e das alterações no seu entorno, de maneira a 

traduzir melhor os impactos consequentes das diferentes formas de ocupação e uso do 

espaço geográfico. 

 A lagoa Imboassica apresentou importantes mudanças ao longo dos 14 anos da 

série temporal. Mudanças ambientais relevantes incluíram um aumento de 40% nas chuvas 

após 2003, comparado aos 3 anos anteriores, e a redução dos eventos de rompimentos da 

barra de areia que separa a lagoa do oceano, havendo seis desses eventos entre 1992 e 1995 

para apenas um evento entre 2003 e 2005 .A redução da frequencia nas aberturas de barra 

associada ao aumento na precipitação coincidiram com menores valores de coliformes 

termotolerantes, o que pode significar que aberturas de barra frequentes podem contribuir 

mais para a degradação sanitaria da lagoa e redução das condições de banho, dadas as 

especificidades de sua localização acima do nível do mar e o regime pluviométrico de 

zonas costeiras tropicais.  
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