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RESUMO 

 

O silício é o elemento mais abundante da crosta terrestre, originando-se do 
intemperismo de rochas. Em águas fluviais e costeiras é encontrado na forma 
dissolvida (ácido silícico) ou particulada (sílica litogênica ou biogênica). É um 
importante nutriente, pois é constituinte da carapaça de organismos planctônicos tais 
como diatomáceas, sendo responsável por uma grande parte da produção primária 
fitoplanctônica. Este estudo foi realizado na Bacia da Guanabara, localizada no 
Estado do Rio de Janeiro, cuja rede de drenagem apresenta cerca de 4800 Km² e é 
composta por 55 rios. Esta área engloba a Baía de Guanabara, um dos mais 
importantes estuários da Costa Brasileira. A metodologia do trabalho consistiu na 
amostragem em quatro rios da bacia, nos meses de inverno (junho, julho, agosto) e 
em três perfis na Baía de Guanabara, com medição in situ da salinidade, 
temperatura e condutividade. No laboratório, as amostras foram filtradas e 
separadas alíquotas para a análise da mineralogia do material em suspensão, 
quantificação de clorofila-a, material particulado, sílica dissolvida e particulada. Para 
analisar a influência do ambiente nas concentrações desses parâmetros, foram 
determinadas através de SIG as áreas espaciais dos parâmetros fisiográficos de 
geologia, uso do solo, vazão, declividade, pluviosidade e geomorfologia das bacias. 
A concentração do material particulado em suspensão nos rios apresentou uma 
média de 9 mg/L. O valor médio de sílica dissolvida foi mais elevado em rios (211 
μM) do que nas amostras da Baía (10 μM). As concentrações de sílica litogênica em 
rios e na baía foram próximas, respectivamente 63 e 62 μM; evidenciando a origem 
fluvial das mesmas. As concentrações de sílica biogênica apresentaram média de 13 
μM nos rios e 41 μM nas amostras de estuário. Em relação aos minerais 
encontrados, verificou-se que o quartzo e a caulinita foram os mais abundantes nas 
amostras de rio. No ponto BG05 a grande concentração de sílica litogênica está 
relacionada à presença de quartzo, feldspato, mica e caulinita. No outro extremo, o 
ponto BG09 com mineralogia dada apenas por quartzo e gibbsita apresenta as 
menores concentrações de sílica litogênica. Sugere-se que a grande quantidade de 
gibbsita que alcança a Baía de Guanabara está provavelmente sendo transformada 
em minerais secundários, como caulinita e argilo-minerais 2:1.  

Palavras-chave: Intemperismo. Sílica. Mineralogia. Rio. Baía de Guanabara. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Silicon is the most abundant element of the crust. It comes from weathering of rocks. 
In river and coastal samples, it is found dissolved as silicic acid or as particle 
(lithogenic or biogenic silica). It’s an important nutrient because it takes part of 
siliceous skeletal material of plankton such as diatom which are usually responsible 
for a great part of the phytoplankton primary production. This study was done in 
Guanabara Basin located in Rio de Janeiro State, Its drainage network is about 4800 
km2 and has 55 rivers. This area includes the Guanabara Bay, one of the most 
important estuaries of the Brazilian Coast. Four river were sampled during Brazilian 
winter months (June, July, August). Samples were also done along three profiles of 
the Guanabara Bay. During sampling salinity, temperature, and conductivity were 
measured in situ. In laboratory, the samples were filtered. Aliquots were decanted for 
mineralogical analysis of the suspended material. Quantification of chlorophyll-a, 
particulate material and particulate silica were done in the filter. Dissolved silica was 
also analyzed. To understand the control of physiographic characteristics in the 
concentrations of these parameters a GIS analysis was done. Geology, land use, 
discharge, slope, rainfall and geomorphology were spatially quantified. The 
concentration of the particulate material in suspension in the rivers showed an 
average of 9 mg/L. The average value of dissolved silica was higher in rivers (211 
μM) than in the Bay (10 μM). Lithogenic silica concentrations in rivers were similar to 
the Bay, 63 and 62 μM respectively; highlighting the fluvial origin of LSi in the Bay. 
Average biogenic silica concentrations were 13 μM in rivers and 41 μM in estuary’s 
samples. Quartz and kaolinite were the most abundant minerals in river samples. In 
river sampling point BG05, the great lithogenic silica concentration is related to the 
presence of quartz, feldspar, mica and kaolinite. On the other side the sampling point 
BG09 showed the smallest lithogenic silica concentration due to a poor mineralogy 
assemblage made only of quartz and gibbsite. This study suggests that the great 
amount of gibbsite that reaches Guanabara Bay is probably being transformed into 
secondary minerals, as kaolinite and 2:1 clay. 

Key words: Weathering. Sílica. Mineralogy. River. Guanabara Bay.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O silício é o décimo sétimo elemento mais abundante no universo e o mais 

abundante da crosta terrestre, representando aproximadamente 29% da sua 

constituição (STRUYF et al., 2009). No meio aquático, o silício pode ser encontrado 

na forma particulada (sílica litogênica e biogênica) ou dissolvida.  

O estudo da biogeoquímica desse elemento teve seu interesse aumentado ao 

final do século XX quando foram publicados trabalhos relacionados à sua 

quantificação em águas costeiras (WOLLAST, 1974; TRÉGUER et al., 1995; 

RAGUENEAU et al., 1994; ITEKKOT et al., 2006; LARUELLE, 2009; RAGUENEAU 

et al., 2000). Dois desses estudos, estimaram que o tempo de residência do silício 

em águas oceânicas é de 15.000 (TRÉGUER et al., 1995) a 17.000 anos 

(LARUELLE, 2009).  

Tais valores levaram à suposição de que as concentrações de silício são 

pouco influenciadas pelas atividades humanas, sendo o ciclo do silício representante 

de um estado estacionário. Entretanto, em estudos recentes (VIAROLI et al., 2013; 

CAREY; FULWEILER, 2012) verificou-se que o uso e a cobertura do solo 

(agricultura, florestas, desmatamento, área urbana) podem influenciar as 

concentrações deste elemento no ambiente, inclusive no Brasil (SOUZA et al., 2003; 

KNOPPERS et al., 2006).  

A fonte majoritária desse elemento na natureza são os minerais siliclásticos 

presentes em rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares. Conforme mostrado na 

figura 1, essas rochas podem sofrer intemperismo físico ou químico, liberando silício 

na forma particulada e dissolvida, que são transportadas pelos rios. Estima-se que 

cerca de 80% da quantidade de sílica que chegam aos oceanos sejam originados de 

águas fluviais (TRÉGUER et al., 1995). A sílica dissolvida (DSi), sob a forma química 

ácido silícico (H4SiO4), é em parte retirada por organismos como as diatomáceas 

que a utilizam na formação de suas carapaças. Após a morte das mesmas, este 

material é liberado na água, podendo ser novamente solubilizado ou continuar na 

forma particulada. O material particulado é classificado como sílica biogênica (forma 

amorfa, originada de organismos) e como sílica litogênica (forma cristalina, originada 

do intemperismo de rochas).  
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 Figura 1 - Ciclo biogeoquímico do silício no ambiente aquático. 
 Fonte: Adaptado de Olousson e Cato, 1991. 

 
 

As zonas estuarinas são de grande importância no ciclo biogeoquímico do 

silício, pois podem funcionar como um depósito para a sílica biogênica e litogênica 

originárias dos rios, além de atuar como um filtro da sílica dissolvida, visto que este 

nutriente tem uma concentração bastante baixa nas águas oceânicas 

(MICHALOPOULOS, 2000). 

A Baía de Guanabara (RJ) é um dos mais importantes ecossistemas 

costeiros da região sudeste do Brasil. Diversos estudos foram realizados na Baía de 

Guanabara, abordando aspectos geológicos (geomorfologia, geologia, sedimentos 

em suspensão e de fundo), (JICA, 1994; AMADOR, 1996; FARIA, 1997; FARIA; 

SANCHEZ, 2001; MELO, 2004; GERALDES et al., 2006; PATCHINEELAM; NETO, 

2007; ABREU, 2009; AMADOR, 2012), hidrodinâmicos e de caracterização físico-

química da coluna d’água (dinâmica de correntes, maré, renovação da água) (JICA, 

1994; KJERFVE et al., 1997). Em relação ao ciclo biogeoquímico do silício, só há 

dados sobre a fração dissolvida associado a estudos de caráter ecológico do 



18 
 

material planctônico (REBELLO et al., 1988; PARANHOS, 1995; VILLAC; 

TENENBAUM, 2010; HATHERLY, 2013). Estudos no material particulado em 

suspensão e a especiação entre LSi e BSi não foram realizados.  

Nos últimos quarenta anos, o aprimoramento e desenvolvimento de técnicas 

laboratoriais permitiu a elaboração de métodos para a diferenciação e quantificação 

do material particulado (litogênico e biogênico) em rios e águas costeiras, sendo o 

enfoque maior na zona costeira de diversas regiões do mundo, como França, 

Bélgica e China. No Brasil, a maioria dos trabalhos que envolvem o silício em áreas 

costeiras (rios e estuários) quantificaram apenas a forma dissolvida e 

especificamente na Baía de Guanabara destaca-se Paranhos et al. (2011); Hatherly 

et al. (2013); Santos (2007); Gonzales (2000); Villac; Tenenbaum (2010); Gregoracci 

et al. (2012); Souza et al. (2011); Guenter; Valentin (2008). Somente Demaster 

(1983); Michalopoulos e Aster (2004) trabalhando no delta do rio Amazonas 

obtiveram dados de sílica particulada.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliação das formas de sílica existentes no estuário da Baía de Guanabara e 

sua relação com os minerais existentes.   

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Quantificar as formas de sílica (particulada e dissolvida) e diferenciar a origem 

do material particulado (biogênico e litogênico), relacionando-os com as 

características fisiográficas de quatro sub-bacias de drenagem da região Norte/ 

Nordeste da Bacia da Guanabara, assim como na Baía de Guanabara.  

Determinar a composição mineralógica do material particulado em suspensão 

do estuário da Baía de Guanabara. 

Analisar a influência espacial e temporal nas concentrações das formas de 

sílica; 

Comparar o ambiente estuarino com o ambiente fluvial.  
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

A composição da sílica litogênica é majoritariamente constituída de partículas 

de quartzo (mineral bastante resistente ao intemperismo), aluminossilicatos e outros 

minerais silicáticos primários e secundários. A dissolução desse material não ocorre 

de forma rápida e linear (MCKYES et al., 1974). Uma reação genérica do de 

intemperismo químico é mostrada a seguir. 

 

Quando um mineral fica em contato com a água a reação de intemperismo se 

processará através de uma hidrólise, que pode ser total ou parcial (TEIXEIRA, 

2005). 

a) Hidrólise total: 100% do Si e dos cátions de metais alcalinos e alcalino-

terrosos são dissolvidos e lixiviados, permanência do Al e Fe, entre outros 

elementos imóveis. 

KAlSi3O8(s) + 8 H2O(l)  Al(OH)3(s) + 3H4SiO4(aq) + K+(q) + OH-(aq) 

          (K-feldpstato)          (Gibsita) 

b) Hidrólise parcial (monosiliatização): parte do Si permanece no perfil de 

intemperismo na forma de minerais secundários e os cátions alcalinos e 

alcalinos-terrosos são dissolvidos e lixiviados. 

2KAlSi3O8(s) + 11H2O (l)  Al2Si2O5(OH)4(s) + 4H4SiO4(aq) + 2K
+
(aq) + 2OH

-
(aq) 

(K-feldpstato)       (Caulinita) 

c) Hidrólise parcial (bissialização): ocorre quando parte do Si e dos cátions 

alcalinos e alcalinos terrosos permanecem no perfil de intemperismo, 

formando minerais secundários 

2,3KAlSi3O8(s) + 8,4H2O(s) → Si3,7Al0,3O10Al2(OH)2K0,3(s) + 3,2H4SiO4(aq) + 2K
+
(aq) +2 OH

-
(aq) 

(Plagioclásio)  (Esmectita) 

Mineral I +  H2O →  Mineral II  +  Solução lixiviada 
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No diagrama de estabilidade de minerais mostrado abaixo (figura 2), é 

possível perceber que na água do mar, ao contrário de água de rios, a caulinita e a 

gibbsita não são estáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libes (2009) afirmou que os principais minerais encontrados na água do mar 

são ilita, caulinita, esmectita e clorita. A evolução dos processos intempéricos e a 

natureza de seus produtos dependerão de alguns fatores do ambiente em que está 

ocorrendo, como geologia, tempo de contato água-rocha, solubilidade e composição 

química dos minerais, clima, relevo, e ação biológica de diversos organismos 

(DREES et al., 1989). 

A solubilidade da sílica (figura 3) é baixa em pH entre 2 e 9, sendo mais 

elevada em meio básico (STRUYF et.al, 2009). A concentração média de sílica 

dissolvida em águas de rios é de 158 µmol/L, sendo mais elevada em rios situados 

em regiões tropicais (DÜRR et al., 2011). Diversos fatores influenciam a forma e 

concentração do material transportado pelos rios, dentre os mais importantes pode-

se destacar a geologia, o clima, a vegetação e a hidrologia. Quanto maior a 

disponibilidade de água (diretamente ligada à pluviosidade), a área superficial 

drenada e a área e da rocha exposta, mais material, dentre eles a sílica dissolvida, 

Figura 2 - Diagrama de estabilidade de alguns minerais. 
Fonte: YAVARIV; CROSS, 1979. 
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será lixiviado e transportado pelos rios. A vegetação pode ocasionar aumento da 

taxa de intemperismo, pois ocorre diminuição do pH da água devido à formação de 

ácidos orgânicos, favorecendo a hidrólise de minerais que contribuem com o DSi em 

rios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

A atividade antrópica, embora seja um fator secundário, tem tido sua 

importância aumentada devido ao desenvolvimento urbano e industrial crescente. 

Uma possível fonte antropogênica é a produção de zeólitas artificiais 

(aluminosilicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos), que são utilizadas em 

indústrias de papel e detergente, como aditivo alimentar, agricultura e tratamento de 

água (VAN DOKKUM et al., 2004). Quando estes produtos são descartados de 

maneira inadequada no solo ou na água, contribuem com o aumento das 

concentrações de DSi. 

O silício é um importante nutriente no meio aquático, pois é necessário para o 

crescimento de esponjas e espécies unicelulares como radiolárias, prasinofíceas e 

principalmente diatomáceas. Além do intemperismo de rocha, a sílica dissolvida 

também pode ser originada da dissolução das frústulas desses organismos.  

Figura 3 - Gráfico da solubilidade da sílica (mmol/L) em função do pH. 
Fonte: TEIXEIRA, 2005. 

pH 

m
m
o
l.
L-1
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                                    Figura 4 - Diatomáceas e suas frústulas destacadas. 
                                    Fonte: http://www.ufrgs.br/paleodigital/Diatomaceas.html. 

 

Essas espécies têm na porção externa de suas células uma estrutura de 

proteção denominada frústula (figura 4), que é formada por sílica amorfa hidratada 

(sílica biogênica). Elas existem na água do mar e em águas fluviais e podem ser 

planctônicas (flutuam livremente), bênticas (fixas ao fundo) ou epizóicas 

(desenvolvem-se sobre macroalgas), sendo as duas primeiras formas as mais 

comuns; algumas poucas espécies também podem ocorrer em solos (GRAHAM; 

WILCOX, 2000). As espécies encontradas em água doce e em água salgada são 

diferentes, devido à diferença na disponibilidade de sílica dissolvida encontrada 

nesses dois ambientes (CLAQUIN, 2006). 

As informações sobre a sílica biogênica em rios são escassas, uma vez que a 

maioria dos estudos envolvendo esse tema foi realizada em lagos e oceanos. 

Acredita-se que a maior parte da sílica biogênica em rios seja composta por 

diatomáceas, quando há florescimento (bloom) podem representar até 1/3 da 

quantidade do material particulado (ANDERSON, 1986; RAGUENEAU et al., 2002). 

Ambientes oceânicos e fluviais apresentam constituições fitoplanctônicas distintas 

devido às diferenças de salinidade, pH, tempo de residência e renovação dos 

nutrientes na água, que influenciam a disponibilidade da sílica biogênica no meio 

aquático (GARNIER et al., 1995).  

As concentrações de sílica dissolvida são diferentes nos dois ambientes, 

sendo mais elevada em rios (fonte de material proveniente do intemperismo de 
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rochas) do que em água do mar, devido ao efeito de diluição da água doce quando 

ocorre a mistura de águas na região estuarina; quanto maior a salinidade, menores 

serão as concentrações encontradas (ZHANG, 2006). A figura 5 representa a 

variação da concentração de DSi em função da salinidade:Cr é a concentração de 

sílica no rio (valor máximo) e Cs é a concentração na água do mar (valor mínimo). Se 

a mistura ocorre de forma conservativa, obtêm-se uma linha reta (linha ideal de 

diluição, BURTON et al., 1970) entre essas duas concentrações; quando o 

comportamento é não conservativo, a curva afasta-se da linearidade, podendo 

ocorrer adição ou remoção do material por processos biológicos e químicos (em 

comparação à diluição ideal), como interação com outros nutrientes e matéria 

orgânica. As características do regime de misturas de águas também podem 

influenciar o ciclo da sílica.  

DeMaster et al. (1983) estudou a captação biológica e o acúmulo de sílica no 

estuário do rio Amazonas. Foi observada uma relação entre a quantidade de sílica 

removida, salinidade e turbidez. Na região norte do estuário, que é caracterizado por 

baixa turbidez e estratificação horizontal, ocorre remoção de 33% do fluxo de sílica 

dissolvida, pois as diatomáceas permanecem por longo tempo na zona eufótica. Em 

um processo oposto na porção sul deste estuário, há intensa mistura de águas, que 

causa a ressuspensão de sedimentos e elevação da turbidez, consequentemente 

causando menor produção primária e remoção de apenas 17% da DSi. 

Wollast e De Broeu (1971) realizaram um estudo no estuário do rio Scheldt 

(Bélgica), que tem como principais características a pouca estratificação, o grande 

aporte de água doce e a elevada turbidez. Este estuário localiza-se próxima à uma 

área bastante urbanizada e industrializada e suas águas apresentam tempo de 

residência de um (inverno) a três meses (verão). Neste ambiente a sílica dissolvida 

não apresentou comportamento conservativo quando relacionada com a salinidade, 

que ocorre quando esta alcança o valor de 20‰, devido à retirada por diatomáceas.  
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Figura 5 - Curva de diluição teórica de componentes dissolvidos em função da salinidade durante a 
mistura estuarina. 
Fonte: CHOU e WOLLAST, 2006. 

 

Em estuários pouco estratificados (rio Reno e Ródano), Chou e Wollast 

(1997) mostraram que a mistura de água salina nesse ambiente é rápida, o tempo 

de residência é de poucos dias, não sendo suficiente para haver remoção 

significativa da sílica dissolvida. As baixas concentrações encontradas no final do rio 

são devidas à diluição (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

A produção primária, representada pela clorofila-a, relaciona-se à quantidade 

de algas presentes no ambiente aquático e é influenciada por diversos fatores: 

físicos (temperatura, luz, intensidade) químicos (fornecimento de nutrientes) e 

Figura 6 - Curva de diluição observada no estuário do rio Rodano. 
Fonte: CHOU e WOLLAST, 2006. 
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biológicos (cloroplasto). Geralmente, um aumento na quantidade de clorofila-a 

equivale à grande quantidade de diatomáceas (BSi) e consequente diminuição da 

forma dissolvida na água. Para ambientes em que a turbidez é elevada, haverá 

menor produção primária, pois não haverá luz suficiente para que as diatomáceas se 

desenvolvam. Em estuários muito estratificados, a turbidez será elevada devido a 

alta descarga de água doce; nesses ambientes é mais fácil observar a conservação 

das quantidades de sílica dissolvida na água, pois não ocorre uma remoção 

significativa por diatomáceas. 

Além da dissolução de rochas e da frústula de diatomáceas, a sílica dissolvida 

pode originar-se de plantas que absorvem silício do solo e o armazenam na forma 

de fitólitos (partículas de opala), numa proporção que pode variar de algumas partes 

por milhão até 15% do seu peso (ALEXANDRE et al., 1997). Os fitólitos são primeiro 

formados pelo resultado de deposição de sílica, intracelular ou extracelular, em 

tecidos. Ele é primeiro absorvido do solo na forma de ácido monossilícico 

transformando-se seguidamente em polímeros, gel e opala (LEPSCH; PAULA, 

2006). Algumas espécies de gramíneas possuem cerca de dez a vinte vezes mais 

silício do que as leguminosas.  

A função do silício na estrutura da planta é fornecer sustentação, diminuir a 

intoxicação por manganês e evitar a contaminação por fungos e o ataque de insetos. 

O silício pode retornar ao solo e ser dissolvido quando os animais que consumiram 

as gramíneas evacuam no solo ou quando ocorre a decomposição das plantas. 

A sílica biogênica, por ser amorfa, dissolve-se cerca de cinco vezes mais 

rápido do que a sílica litogênica (HURD, 1983), que contem uma estrutura mais 

organizada (cristalina). Essa diferença de dissolução faria da sílica biogênica uma 

importante fonte de sílica dissolvida, no entanto ela é menos abundante que a 

litogênica. Estima-se que cerca de 20% do material carregado por rios é constituído 

de sílica biogênica (CONLEY, 1997). Essa quantidade depende de diversos fatores 

como quantidade de runoff, tempo de residência e turbidez.  

Os primeiros trabalhos sobre a sílica particulada extraíram apenas a fração 

biogênica, através de digestão alcalina, com Na2CO3, variando a concentração do 

carbonato, a temperatura e o tempo de reação, conforme mostrado abaixo (tabela 
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1). A maior dificuldade nos trabalhos publicados até 1993 é a influência da sílica 

proveniente de minerais, que também eram digeridos juntamente com a sílica 

biogênica, superestimando os valores. Essa questão foi solucionada por Ragueneau 

e Tréguer (1994), que propuseram a realização de uma extração ácida com HF, 

além da extração alcalina com 2M NaOH, para quantificar a sílica litogênica e corrigir 

a influência desta no BSi. Ragueneau (2005) inseriu mais uma extração básica antes 

da extração com HF a fim de aperfeiçoar a correção da sílica proveniente de metais. 

Tabela 1 - Resumo dos principais trabalhos realizados entre 1970 e 1994 com 
quantificação de sílica biogênica com diversas soluções 
digestoras, temperaturas e tempo de reação 

Autor Ano Solução 

digestora 

Temperatura (ºC) Tempo de reação 

Hurd 1973 5%Na2CO3 85 5 h 

Kamatani 1980 5% Na2CO3 100 100 min 

Eggimann et 

al 

1980 2 M Na2CO3 90–100 4 h 

DeMaster 1981 1% Na2CO3 85 5 h 

Shemesh et 

al 

1988 2 M Na2CO3 85 2 h 

Mortlock e 

Froelich 

1989 2 M Na2CO3 85 5 h 

Muller e 

Schneider 

1993 1.0 M NaOH 85 30 min 

Gehlen e 

vanRaaphorst 

1993 2 M Na2CO3 85 5 h 

Ragueneaue 

Tréguer 

1994 0.2 M NaOH 100 40 min 

Fonte: Adaptado de OKU, 2000. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 BACIA DA GUANABARA 

 

4.1.1 Localização 

 

A Baía de Guanabara (figura 7) é um dos mais importantes ecossistemas 

estuarinos da costa brasileira e está inserida na Bacia da Guanabara, localizada no 

Rio de Janeiro. Representa uma paisagem de importância cultural, histórica, 

paisagística, turística e ambiental. Apresenta área superficial de 377 km², 131 Km de 

perímetro e um volume total de água de aproximadamente 3x109m³ (AMADOR, 

1997). A Bacia da Guanabara é um sistema de drenagem que abastece um dos 

maiores estuários da costa brasileira. Localiza-se no estado do Rio de Janeiro entre 

os paralelos 22°40’ e 23°00’ de latitude Sul e entre os meridianos 42°33’ e 43°19’ 

(CANTAZARO et al., 2004). 

Figura 7 - Rede hidrográfica da Bacia da Guanabara (RJ) destacando as sub-bacias dos rios 
Iguaçu/Sarapuí, Inhomirim/Estrela, Guapimirim e Caceribu, as mais importantes da região e a 
Baía de Guanabara (em azul). 
Fonte: PDRH-BG, 2003. 
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Apresenta uma área de drenagem de cerca de 4800 km², e inclui total ou 

parcialmente os municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, que 

correspondem a quase 80% da população total do estado e praticamente toda a 

região metropolitana do Rio de Janeiro (KJERFVE et al., 1997). 

Segundo a Fundação CIDE (2003), esta tem cerca de 10 milhões de 

habitantes e possui uma grande concentração de indústrias, totalizando 14.621 

unidades, divididas entre os setores de mineração (183), indústrias de 

transformação (9907), serviços de indústrias de utilidade pública (175) e indústrias 

de construção civil (4356).  

 

4.1.2 Hidrografia 

 

A hidrografia da região é composta por cinquenta e cinco rios que drenam a 

Bacia da Guanabara, sendo os principais os rios Macacu, Guapiaçu, Guapimirim, 

Caceribu, Guaxindiba, Guaraí, Imboassica, Magé, Santo Aleixo (também 

denominado Roncador), Estrela, Saracuruna, Meriti, Iguaçu e Pavuna (AMADOR, 

2012). As maiores bacias são as dos rios Macacu, Caceribu e Guapimirim.  

Os rios nascem na Serra do Mar, apresentando um curso turbulento até 

encontrar a Baixada, onde perdem energia e começam a meandrar. No baixo curso, 

são influenciados pela maré (micro-maré com sizígia de até 1,3 m), atravessam 

manguezais como meandros de maré. Em alguns pontos a influência da maré 

adentra dezenas de quilômetros em direção a montante, fato observado no rio 

Macacu. Em função da ocupação urbana estes rios estão sofrendo modificações 

antrópicas no médio e baixo curso (AMADOR, 2012). 

As oscilações climáticas e as variações do nível do mar vêm alterando o 

regime, o gradiente, o perfil de equilíbrio e a natureza da carga transportada. Kjerfve 

et al. (1996) através de cálculos que envolviam a precipitação, a evapotranspiração 

e a temperatura, encontrou o valor de de 100±59 m³/s para a descarga média anual. 
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Os rios contribuem com cerca de 4x106 toneladas de material sólido por ano 

(HIDROSERVICE, 1974 apud AMADOR, 2012) 

As bacias de drenagem podem ser agrupadas em compartimentos com as 

mesmas características geomorfológicas (FIGUEIREDO JUNIOR; FERNANDEZ, 

2012): 

 Bacias urbanas do leste da Guanabara: A principal característica da rede de 

drenagem é a ausência de um rio principal e a grande urbanização dos 

municípios de Niterói e São Gonçalo. No curso final do rio Alcântara há 

pequenas áreas de manguezais persistindo, apesar da poluição. No rio 

Guaxindiba eles também persistem, mas estão sofrendo um processo gradual 

de desaparecimento. Na parte mais interior deste rio, o sistema fluvial é 

drenado por uma série de canais artificiais, que descaracterizam os antigos 

sistemas morfológicos.  

 Compartimento das bacias do leste da Guanabara (bacia do rio Caceribu): é 

formado pelo rio Caceribu, que fazia parte da bacia do rio Macacu. Alterações 

no baixo e médio curso foram feitas na década de 40 e 60 para drenar a 

baixada litorânea nordeste da Baía, diminuindo o numero de afluentes na 

margem direita. Os principais rios que desaguam na margem esquerda são o 

Aldeia, Iguá, dos Duques e Tanguá. A foz do rio Caceribu é um manguezal 

relativamente conservado. 

 Compartimento das bacias do nordeste da Guanabara (bacia dos rios 

Macacu, Guapiaçu e Guapimirim): Essas são as bacias que têm maior 

contribuição, pois a área drenada é de aproximadamente 1600 Km², que 

corresponde a ¼ da bacia. Esses rios nascem no alto da Serra dos Órgãos e 

tiverem seus médios e baixos cursos alterados por intervenções de 

engenharia. A foz desses rios encontra-se em área de proteção ambiental. 

 Compartimento central das bacias da Guanabara (bacias do rio Roncador, 

Iriri, Surui e Estrela): Esses rios drenam uma área estreita entre a Serra do 

Mar e a linha da costa, ou seja, não são observadas as imensas planícies 

observadas nos outros compartimentos. O rio Estrela é formado pela 

confluência dos rios Saracuruna e Inhomirim. Nesse compartimento as 
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planícies flúvio-marinhas são pouco representativas quando comparadas com 

o setor nordeste. 

 Compartimento noroeste da bacia da Guanabara (Bacia do rio Iguaçu): é 

formado pelo rio Iguaçu, que tem como afluentes os rios Capivari e Tinguá 

(margem esquerda) e Sarapuí e Bota (margem direita). A rede de drenagem 

foi descaracterizada pelas várias intervenções de engenharia, uso do solo por 

atividades industriais e ocupação urbana. O baixo curso foi retificado e as 

margens ocupadas. 

 Compartimento das bacias urbanas do oeste da Guanabara: apresenta as 

mesmas características dos rios do setor urbano leste. As principais 

nascentes encontram-se no maciço da Tijuca e não apresentam uma 

drenagem principal. Os principais cursos d’água são o Canal do Mangue, o rio 

Faria-Timbó e o rio São João de Meriti.  

 

4.1.3 Clima 

 

O clima da Bacia da Guanabara é tropical úmido (KJERFVE, 1997). Devido à 

sua localização entre o mar e a montanha, o clima da Bacia é função de fatores de 

ordem geográfica (posição, maritimidade, continentalidade e topografia) e de ordem 

dinâmica (circulação geral da atmosfera), que influenciam o regime de temperatura e 

de chuvas (AMADOR, 1997) 

A temperatura anual média é de 23,7ºC, variando entre 40 ºC no verão (nas 

áreas mais planas) e -6 ºC no inverno (Pedra do Sino - ponto mais elevado da Serra 

dos Órgãos). Nas áreas mais elevadas da Serra dos Órgãos, as temperaturas 

médias anuais são inferiores a 14ºC, enquanto na região de baixada, as 

temperaturas são superiores a 22ºC (AMADOR, 2002) 

Em relação à pluviosidade (figura 8), observa-se que a média anual varia 

entre 1100 e 2100 mm. Os maiores valores de precipitação são observados na 

Região Serrana, devido ao efeito orográfico exercido pela Serra do Mar (AMADOR, 

2002). Há duas estações bem definidas na região, o período úmido (dezembro a 

abril - verão) e o período seco (junho a agosto – inverno) (KJERFVE, 1997). 
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Figura 8 - Médias mensais de temperatura e pluviosidade verificadas na Estação Aterro do 
Flamengo, do Instituto Nacional de Meteorologia, entre os anos de 1961 a 1990 na Baía de 
Guanabara. 
Fonte: PETROBRAS, 2012. 

 

4.1.4 Geologia 

 

A litologia drenada na bacia (figura 8) é constituída por rochas gnáissicas e 

graníticas Pré-cambrianas, rochas alcalinas cenozóicas, depósitos continentais 

cenozóicos das Formações Pré-Macacu, Macacu e Caceribu e sedimentos 

holocênicos fluviais, coluviais e fluviomarinhos (AMADOR, 2012). 

A Era Cenozoica foi uma época de bastantes mudanças no cenário da região 

no entorno da Baia de Guanabara. Até o último Interglacial (130 mil anos A.P), a 

drenagem da Baixada que compreende os atuais rios Macacu e Guapi-Açu, era 

dirigida para a Baía de Sepetiba. No fim do Interglacial, a drenagem da Baixada foi 

capturada pelo paleo-rio Guanabara e com a erosão a remontante, a dissecção do 

relevo da superfície pedimentar, a drenagem se organiza. 

Segundo Amador (1997), o paleo-rio era tão largo que ocupava praticamente 

toda a extensão entre o Pão de Açúcar e Jurujuba. Vestígios de antigos talvegues 

são encontrados no fundo da Baía, encontrando-se, em alguns trechos, soterrados 

por sedimentos. A litologia da região encontra-se na figura  
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Figura 9 - Mapa geológico da Bacia da Guanabara. 
                                        Fonte: PDRH-BG, 2003. 
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Nos últimos 12 mil anos, no período Holocênico, ocorreu o afogamento 

marinho da plataforma continental e do Vale da Guanabara. Os registros das 

estabilizações ao nível do mar nas Transgressões e Regressões Marinhas, 

demonstram a variação de 80-90 metros (18 mil anos A.P) até cerca de 1,5 – 2,0 

metros (3 mil anos A.P), aproximando-se do nível atual. 

Entre as litologias existentes, na Bacia da Guanabara, destacam-se como 

predominantes, começando da mais antiga para a mais nova (PDRH-BG, 2003): 

a. Proterozóico 

 Complexo Paraíba do Sul (Unidade São Fidélis)  

Ocorre principalmente na porção noroeste da bacia e entre as litologias 

destaca-se granada-biotita-silimanita, gnaisse e quartzo feldspáticos. 

b. Neoproterozóico 

 Suíte Rio de Janeiro:  

Ocorre nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Destacam-se as 

montanhas do Corcovado e Pão de Açúcar.  

 Suíte Desengano:  

Estende-se por 200 Km em uma faixa a nordeste, a partir de Niterói e é 

formada por granitoides.  

 Complexo Rio Negro: 

Na Bacia da Guanabara ocorre localmente a leste e oeste, é um 

ortognaisse bandado.  

 Suíte Serra dos Órgãos:  

Forma o maior batólito granítico do estado e tem ocorrência expressiva 

nas regiões noroeste e norte da bacia. Em relação à litologia, destaca-se o 

hornblenda-biotita granitoide.  
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c. Paleozóico/Cambriano:  

 Granitóides Pós-Tectônicos: 

De ocorrência pontual, principalmente na região central da Bacia da 

Guanabara, são caracterizadas por hornblenda-biotita graniteoides.  

 Plútons Pós-Tectônicos Máficos Toleíticos: 

Formados por rochas básicas e ultra básicas: Ocorre somente como 

um corpo na Bacia do rio Macacu. São formados por rochas básicas e ultra 

básicas.  

d. Cretáceo 

 Rochas alcalinas:  

Estas rochas formam os maciços da Serra do Mendanha, Tinguá, 

Itaúna, Soarinho, Rio Bonito e Tanguá. São rochas ígneas de composição 

alcalina.  

e. Terciário 

 Formação Macacu:  

Ocorre principalmente nos municípios de Magé, São Gonçalo, Itaboraí, 

Guapimirim, Duque de Caxias e Rio de Janeiro (Ilha do Governador). É 

caracterizada como depósitos de leques aluviais compostos por arenitos, 

argilitos e conglomeradosarcoseanos enriquecidos com feldspatos. 

f. Holoceno 

 Depósitos colúvio-aluvionares:  

Localizados nas calhas dos principais rios, são depósitos fluviaisde 

textura areno-silto-argilosa com níveis de cascalheiras associados a 

depósitos de tálus e sedimentos lacustrinos e de manguezais retrabalhados. 

 Depósitos marinhos e flúvio marinhos: 

Estão localizados nas praias antigas e atuais. Além dos manguezais 

característicos, são silto-argilosos, ricos em matéria orgânica.  

 

 



36 
 

4.1.5 Mineralogia 

 

Velde e Meunier (2008) afirma que quando rochas gnáissicas e graníticas 

estão sob condições intensas de intemperismo tropical (alta pluviosidade e 

temperatura, ocorre dissolução de todos os minerais, liberando elementos como Na, 

K, Si, Ca na água. O alumínio e o ferro tem pouca tendência a serem dissolvidos, 

sendo encontrados principalmente na forma de óxidos (alumínio e ferro) e gibsita 

(hidróxido de alumínio). Alguns autores como Yariv e Cross (1979) sugerem que a 

caulinita pode interagir com o silício e o potássio, formando ilita ou montmorilonita 

(esmectita) em estuários.  

Faria (1997) analisou a mineralogia da fração silte e argila (menor que 63 μm) 

do sedimento de fundo dos rios Macacu, Caceribu e da Baía de Guanabara, 

concluindo que a mesma é composta de diversos minerais, como o quartzo, 

plagioclásio, K-feldpsato, mica, gibbsita, gipsita, pirita, halita, hematita, ilmenita, 

carbonato, anfibólio, biotita e outros. 

A conclusão deste trabalho é que os rios contribuem com mais caulinita do 

que micas para a Baía de Guanabara. A distribuição e transformação dos minerais 

estariam relacionadas com a topografia, clima e geomorfologia e os metais pesados 

não estão relacionados a um tipo específico de argilo-mineral. 

Faria e Sanchez (2001), estudou a mineralogia do sedimento de fundo na 

porção Nordeste da Baía de Guanabara, captando a influências do rio Macacu, 

responsável por um dos grandes aportes de água para o estuário. Utilizou-se a 

fração menor que 2 μm (fração argila) para as análises mineralógicas; os minerais 

encontrados apresentaram variaram a medida que a proximidade com a Baía de 

Guanabara aumentava.  

No alto curso, a fração argila consiste de ilita, vermiculita e camadas mistas 

de ilita/vermiculita relacionadas aos gradientes elevados de montanhas. Esses 

minerais tendem a se acumular próximos às áreas-fontes e diminuírem seu teor ao 

longo do curso do rio. A quantidade de caulinita aumenta em direção ao estuário, 

devido principalmente ao intemperismo químico (favorecido pelo clima quente e 

úmido) e à intensa lixiviação, que favorecem a sua formação. Entretanto, na foz do 
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rio, em função da influência estuarina, os argilo-minerais inter-estratificados 

(ilita/esmectita) tendem a aparecer nas amostras.  

Patchineelam e Neto (2007) realizaram trabalho semelhante contemplando 

pontos distribuídos em toda a Baía de Guanabara. Os resultados encontrados 

concordam com o trabalho citado acima. Concluíram também que o teor dos 

argilominerais presentes (caulinita, ilita e esmectitas) estava relacionado com a 

salinidade: a quantidade de caulinita tende a ser maior onde a salinidade é baixa; a 

esmectita é mais abundante nos pontos mais próximos à boca do estuário, onde a 

salinidade aproxima-se à da água do mar.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram coletadas amostras da Baía de Guanabara e de quatro rios cujas 

bacias de drenagem desembocam na mesma. Foram medidos in situ alguns 

parâmetros físico-químicos: salinidade, condutividade, temperatura e pH. No 

laboratório, as amostras foram filtradas e preparadas para as análises químicas: 

determinação da mineralogia do material em suspensão, quantificação da clorofila-a, 

do material particulado em suspensão, da sílica dissolvida e da sílica particulada. 

 

5.1 ESQUEMA DE AMOSTRAGEM 

 

Foram escolhidos e coletadas amostras em quinze pontos de coleta, sendo 

quatro de rios da Bacia da Guanabara e onze da Baía de Guanabara, mostrados 

abaixo (figura 10).  

Figura 10 - Mapa hidrológico com a localização dos quatro pontos amostrados nos rios Guapimirim, 
Santo Aleixo, Suruí e Inhomirim nos meses de inverno (junho a agosto) de 2013 e dos perfis EST, 
BG/IGSG, coletados na Baía de Guanabara nos meses de novembro de 2012 e março de 2013, 
respectivamente.  
Fonte: PDRH-BG, 2003. 
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5.1.1 Amostragem em bacias de drenagem 

 

A amostragem fluvial foi temporal, realizada uma vez por semana, em cinco 

semanas contínuas entre o fim de junho e início de agosto, totalizando 20 amostras 

de quatro rios (figura 11) localizados no setor noroeste/norte da Baía de Guanabara 

(Guapimirim, Santo Aleixo, Suruí e Inhomirim). As datas, localização e coordenadas 

dos pontos estão mostrados na tabela 2. O código para identificação das amostras 

foi feito utilizando a data de coleta no formato DD/MM/AAAA seguida do nome do 

ponto.  

O período de coleta escolhido foi o inverno, por ser a época do ano em que a 

contribuição dos rios é mais constante devido a não ocorrência de chuvas intensas, 

típicas de verão. As diferentes condições de pluviosidade foram analisadas 

utilizando a estação nº 83743, do Instituto Nacional de Metereologia, localizada no 

município do Rio de Janeiro (SAD 69, Lat: 7402566/Long: 0672482). 

 

P 

o 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - No sentido horário, do alto, à esquerda: rios Guapimirim (BG05), Santo Aleixo 
(BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09). 
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Os motivos que levaram à escolha desses rios foram: 

 Representatividade de distintas litologias, usos do solo e morfologia; 

 Facilidade de acesso; 

 Distância em relação à Baía de Guanabara. 

Tabela 2 - Nome do rio, sigla, data de coleta e coordenadas (Datum SAD 69) 
dos pontos amostrados na Bacia da Guanabara (RJ) durante o 
inverno (junho, julho e agosto) de 2013 

Datas de coleta Nome do ponto Localização Coordenada (UTM) 

28/06/13 

05/07/13 

12/07/13 

22/07/13 

02/08/13 

BG 05 

BG 06 

BG 07 

BG 09 

Rio Guapimirim 

Rio Santo Aleixo 

Rio Suruí 

Rio Inhomirim 

0708131/7490908 

0701656/7497896 

0694784/7497968 

0686705/ 7502691 

5.1.2 Perfis na Baía de Guanabara 

 

As amostras de estuário (tabela 3) foram coletadas em três perfis feitos em 

diferentes épocas do ano (primavera de 2012 e início do outono de 2013). 

 EST 1, EST 2, EST 3, EST 4 e EST 5: perfil longitudinal contemplando valores 

crescentes de salinidade, coletado em 23/11/12.  

 BG 50, 51 e 52: perfil perpendicular no meio da Baía, com maior influência de 

rios, coletado em 25/03/13. 

 IGSG 1, IGSG 2 e IGSG 3: perfil perpendicular no meio da Baía, com maior 

influência oceânica, coletado em 25/03/2013. 
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Tabela 3 - Nome do ponto e coordenada UTM (Datum SAD69) nos perfis 
realizados na Baía de Guanabara, em novembro/2013 no Canal 
Central (Perfil EST) e em março/2013 próximo à Ilha do 
Governador (BG e IGSG) 

Data Nome do ponto Coordenada (UTM) 

23/11/2012 EST 1 0693362/7481070 

23/11/2012 EST 2 0689846/7473731 

23/11/2012 EST 3 0690355/4688027 

23/11/2012 EST 4 0690300/7464496 

23/11/2012 EST 5 0694859/7464438 

25/03/213 BG 50 0684938/7471946 

25/03/213 BG 51 0685850/ 7471936 

25/03/213 BG 52 0686745/7472913 

25/03/2013 IGSG 1 0694212/ 694212 

25/03/2013 IGSG 2 0691818/7472996 

25/03/2013 IGSG 3 0689472/7475349 

 

5.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DAS AMOSTRAS  

 

Para a coleta de amostras foram utilizados frascos de polipropileno de 500 mL 

e 1 L (destinados à análise de clorofila, envoltos em papel alumínio) e garrafas 

plásticas de 10 L e 20 L (mineralogia do material em suspensão). Os frascos foram 

lavados com solução de Extran®(10%) e descontaminados com ácido clorídrico a 

10%.  

Nas amostras fluviais, a coleta foi feita nas margens, utilizando baldes 

plásticos para recolhimento da água. Nos pontos de estuário, foram feitas saídas 

com barcos, utilizando garrafas de amostragem para coleta. Todas as amostras 

foram coletadas em duplicata.  

Os parâmetros físico-químicos (salinidade, temperatura e condutividade) 

foram medidos in situ, antes da coleta, utilizando a sonda YSL 30 para as amostras 

de rio e o modelo multiparâmetros YSL 6600 nas amostras da baía. 

Após a coleta, as amostras foram refrigeradas até à chegada ao local de 

análise.  
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5.3 ANÁLISE DE DADOS CARTOGRÁFICOS  

 

Para delimitar e caracterizar fisiograficamente as áreas de contribuição (bacia 

de drenagem) nos pontos de rio foram utilizadosarquivos .SHP provenientes do 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

(PDRH-BG, 2003). Utilizaram-se os arquivos da hidrografia, uso do solo, vegetação 

e geomorfologia, na escala 1:50.000, com coordenada SAD 69, manipulados para o 

cálculo de áreas através do programa ArcGis.  

 

5.4 CÁLCULO DA VAZÃO DOS RIOS 

 

No cálculo da vazão empírica dos rios amostrados, foi utilizado o modelo 

proposto em Kjerfve et al. (1996), no qual o runoff superficial depende da 

precipitação, temperatura e evaporação. As equações utilizadas foram: 

I)                    ⁄  

II) 
  

 
         ⁄  

III)       (
  

 
)

 

          

Nas expressões acima, Eo é a evapotranspiração potencial que é calculada 

utilizando a temperatura média do ar (T), (
  

 
) é a razão do runoff mensal, Ab é a 

área de drenagem da bacia previamente calculada em m²; r é a precipitação anual 

em mm, Qr é a vazão anual em m³/s,          é a constante de conversão da 

precipitação mensal de mm para m/s.  

Os valores de vazão foram multiplicados pelas concentrações do material 

particulado em suspensão, sílica dissolvida, biogênica e litogênica, a fim de analisar 

a descarga específica desses parâmetros que estão sendo transportadas pelos rios.  
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5.5 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

As amostras foram analisadas para sílica dissolvida, particulada (biogênica e 

litogênica), clorofila-a, mineralogia e material particulado em suspensão.  

5.5.1 Sílica dissolvida  

 

As amostras foram coletadas em frascos de 500 mL e filtradas a vácuo, 

utilizando filtro de acetato de celulose (= 0,45 μm). O filtrado foi guardado em 

geladeira, por uma semana, para análise da sílica dissolvida, determinação feita 

através do método colorimétrico descrito por Carmouze (1994). Este método baseia-

se na reação da sílica dissolvida, H4SiO4, com heptamolibidato de sódio e posterior 

redução da espécie formada com ácido ascórbico, formando um complexo de cor 

azul. A intensidade da cor está diretamente ligada à concentração de silicato. As 

absorvâncias foram lidas no espectofotômetro SP 2000 UV, da marca BEL, no 

comprimento de onda de 880 nm. 

5.5.2 Sílica particulada  

 

Para a determinação deste parâmetro, foi utilizado o filtro obtido na filtração 

da amostra de sílica dissolvida. O filtro foi congelado para a posterior diferenciação e 

quantificação das formas de sílica particulada (sílica biogênica e litogênica), segundo 

o método de Ragueneau et al. (2005). 

A ideia principal desse método é a utilização de dois ataques químicos fracos 

e um forte para obter a sílica na forma dissolvida que foi posteriormente 

quantificada. A sílica biogênica, por ser mais facilmente solubilizada devido à sua 

estrutura amorfa, sofreu ataque fraco através de hidróxido de sódio 0,2 M. Este 

ataque foi feito duas vezes para efetuar a correção da interferência mineral na 

quantificação da sílica biogênica (alguns minerais podem ser dissolvidos pelo 

hidróxido de sódio). A terceira digestão foi um ataque forte com ácido fluorídrico 2,9 

M, para dissolver a sílica litogênica restante que apresenta estrutura cristalina, 

sendo mais resistente.  
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Ao fim da primeira digestão foram retiradas alíquotas da amostra para 

determinação de alumínio ([Al]1) e sílicio ([Si]1). O silício obtido na primeira digestão 

corresponde à fração biogênica, que foi totalmente digerida e transformada em 

H4SiO4.  

 

O

Figura 12 - Resumo do método proposto por Ragueneau para a digestão e posterior 
quantificação da sílica litogênica e biogênica no material particulado em suspensão de 
amostras de água de rio e costeiras. 
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 alumínio corresponde ao que é encontrado em minerais (aluminossilicatos), que 

porventura tenham sido atacados nessa primeira digestão, pois a quantidade na 

forma biogênica é desprezível quando comparada à forma litogênica.  

A segunda digestão foi igual à primeira, retiram-se as mesmas alíquotas ([Si]2 

e [Al]2, cuja razão é característica dos aluminossilicatos presentes na amostra. Na 

terceira digestão foi obtido somente sílício ([Si3]), proveniente da dissolução dos 

minerais remanescentes.  

Foram usadas as fórmulas abaixo para quantificar cada forma existente, em 

mol/L: 

I) [   ]  [  ]  [  ]           

II) [   ]  [  ]  [  ]   [     [   ]  

 

5.5.2.1 Determinação de alumínio  

 

A determinação de alumínio foi realizada utilizando o aparelho de ICP –OES 

modelo Última II da Jobin-Yvon, no comprimento de onda =396,152 nm. 

 

5.5.2.2 Determinação de sílica  

 

A determinação da sílica foi feita da forma descrita anteriormente, no item 

4.5.1. 

 

5.5.3 Clorofila-a  

 

Para a análise da clorofila-a, as amostras foram coletadas em frascos de 

polipropileno envoltos em papel alumínio e mantidas no escuro e sob refrigeração. A 

filtragem, de volumes conhecidos, foi efetuada utilizando filtro Whatmann GF/C 

(=47 mm); congelado até a análise. Extraiu-se o pigmento utilizando-se 10 mL de 

acetona 90%, por 20 horas no escuro, segundo o procedimento de Strickland e 
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Parsons (1972). A concentração de clorofila foi encontrada através da equação de 

Lorenzen (1967): 

       
     [                             ]

     
 

C665 e C750 são os valores de absorvância lidos nos comprimentos de onde 

665 e 750 nm, antes de acidificar; F665 e F750 são as absorvâncias lidas nos 

mesmos comprimentos de onda, após a acidificação da amostra com HCl 1M; I é o 

comprimento da cubeta em cm; Vac é o volume de acetona (10 mL) e Vam foi o 

volume de amostra filtrado em mL. A unidade de concentração da clorofila é mg/L. 

 

5.5.4 Material particulado em suspensão  

 

Para a análise do MPS, filtraram-se volumes conhecidos de amostra em filtro 

de acetato de celulose (ᶲ = 0,45 µm) previamente secos por duas horas, a 60°C. 

Estes filtros foram guardados em dessecador e pré-pesados. Após a filtração, foram 

congelados, secos em estufa (60°C, por duas horas) e foram novamente pesados. A 

concentração do material é dada pela fórmula: 

     
     

  
 

 

5.5.5 Mineralogia do material particulado em suspensão 

 

Para a análise do material particulado em suspensão foram coletadas 

alíquotas de 10 ou 20 L, conforme a necessidade. Estas amostras foram deixadas 

em repouso de 5 a 10 dias e a seguir pré-concentradas, retirando o sobrenadante 

até sobrar um volume de cerca de 200 mL A seguir foram centrifugadas por 10 

minutos, a 3500 rpm. A esta quantidade adicionou-se 10 mL de peróxido de 

hidrogênio, a fim de eliminar a matéria orgânica existente. Levou-se o material à 

estufa, a 60°C, até a secagem do material. Em peneira de 0,063 µm, foi feita a 

separação do material fino (fração silte/argila) no Laboratório Raio-X, no Instituto de 
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Física da UFF. As amostras foram maceradas e espalhadas em uma lâmina fina que 

foi colocada no difratômetro BRUKER – 08, com condições de geometria Bragg-

Brentano fendas de 1º - 0,2º e monocromador com varredura entre 2 e 70º, com 

intervalo de 0,05 º e tempo de leitura de 0,2 s. A identificação dos minerais 

existentes ocorreu através da comparação dos valores de 2θ encontrados com os 

citados na literatura (BRINDLEY; BROWN, 1980).  

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os parâmetros analisados em laboratório (MPS, DSi, LSi, BSi e clorofila-a) 

serão discutidos avaliando as concentrações encontradas, a carga e a influência dos 

dados fisiográficos (uso do solo, geologia, geomorfologia) de cada ponto de rio 

amostrado. 

6.1 DADOS FISIOGRÁFICOS 

Os dados obtidos a partir dos shapes do PDRH-BG manipulados no ArcGis 

encontram-se na tabela 4. Os diferentes usos do solo foram agrupados de acordo 

com a capacidade de infiltração; as unidades geológicas, em tipos de rocha.  

Tabela 4 - Características fisiográficas (área de drenagem do ponto, 
comprimento do rio, razão entre áreas planas e inclinadas, % do 
uso do solo e % dos litotipos) dos pontos amostrados nas 
bacias de drenagem dos rios Guapimirim (BG05), Santo Aleixo 
(BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) 

  BG05 BG06 BG07 BG09 

Área bacia (Km²) 1362 100 60 14 

Razão área planície/área inclinada 1,14 0,35 0,90 0,05 

Uso do solo 

Sem infiltração (afloramento+solo nu+ área urbana+água) 2% 

27 Km² 

6% 

6 Km² 

0% 

0 Km² 

15% 

2 Km² 

Pouca infiltração(agricultura/pastagem + campo inundado) 54 

736 Km² 

29 

29 Km² 

53 

32 Km² 

6 

1 Km² 

Muita infiltração(floresta inicial, média e densa) 44% 

599 Km² 

65% 

65 Km² 

47% 

28 Km² 

78% 

11 

Geologia (%) 

Gnaisses (Complexos Paraíba do Sul e Rio Negro) 38% 

518 Km² 

0% 

0 Km² 

0% 

0 Km² 

0% 

0 Km² 

Granitos(Granitos+Suite Desengano+ Unidades Santo 32% 89% 77% 97% 
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Aleixo e Serra dos Órgãos) 436 Km² 89 Km² 46 Km² 13 

Rochas alcalinas 3% 

41 Km² 

0% 

0 Km² 

0% 

0 Km² 

0% 

0 Km² 

Sedimentar + sedimentos (Depósitos colúvio- aluviais+ 

Formação Macacu) 

26% 

354 Km² 

11% 

11 Km² 

23% 

14 Km² 

3% 

1 

Rocha básica 1% 

13 Km² 

0% 

0 Km² 

0% 

0 Km² 

0% 

0 Km² 

 

 

6.2 CONDIÇÃO HIDROLÓGICA 

 

6.2.1 Pluviosidade 

 

A amostragem foi realizada nos meses de inverno (junho a agosto de 2013) 

que correspondem ao período mais seco do ano. Nesses meses, por não haver a 

ocorrência das chuvas intensas de verão, as vazões dos rios são mais constantes. 

Na figura 13 é mostrado o comportamento da pluviosidade mensal e na figura 14 o 

regime de chuvas verificado nas datas de coleta.  

 

 

 

 

Figura 13 - Linha temporal de 1982 a 2012 para a precipitação mensal verificada na estação Rio 
de Janeiro, do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada próxima à Baía de Guanabara. A 
barra representa os valores mensais da mesma estação para 2013, ano da coleta. 
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5.5.6 Cálculo da vazão 

 

6.2.2 CÁLCULO DA VAZÃO  

Calculou-se a vazão média mensal nos quatro rios amostrados, através do 

runoff ratio e das áreas de drenagem. Para o cálculo do runoff ratio utilizaram-se os 

dados de precipitação e evapotranspiração potencial para os mês de julho de 2013, 

retirados do site do Instituto Nacional de Metereologia (INMET), da estação 

meteorológica automática Rio de Janeiro - OMM:83743.  O valor obtido para    ⁄  foi 

de aproximadamente 0.2, que concorda com os encontrados na literatura para 

regiões tropicais, com uma pluviosidade relativamente alta (HOLLAND, 1978; 

KNOPPERS et al., 1999). As vazões médias utilizadas para o período amostral, 

calculadas para cada ponto amostral encontram-se na tabela 5: 

 

Tabela 5 - Vazão média (m³/s) calculada para o mês de julho de 2013 (inverno) 
para os pontos amostrais nos rios Guapimirim (BG05), Santo Aleixo 
(BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) 

 

 

 

 

 

Ponto Vazão (m³/s) 

BGO5 10 

BG06 0,8 

BG07 0,5 

BG09 0,1 

Figura 14 - Variação temporal da pluviosidade na Estação Rio de Janeiro, do Instituto Nacional 
de Meteorologia, para as datas de coleta nos pontos de rio (junho a agosto de 2013). 
Fonte: INMET. 
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6.2.3 Maré 

 

Os três perfis realizados na Baía de Guanabara apresentam diferentes 

condições de maré, como mostrado na tabela 6. 

Tabela 6 - Maré verificada no Porto do Rio de Janeiro (Ilha Fiscal – RJ) no 
horário de coleta em cada ponto dos perfis realizados na Baía de 
Guanabara, em novembro/2012 (EST) e março/2013(IGSG e BG)  

Data Ponto Maré Data Ponto Maré 

Enchente Vazante Enchente Vazante 

23/11/13 

 

EST 1 X  

25/03/2013 

BG 50  X 

EST 2 X  BG 51  X 

EST 3  X BG 52  X 

EST 4  X IGSG 1 X  

EST 5  X IGSG 2 X  

   IGSG 3 X  

               Fonte: http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/. 

 

Devido à proximidade com a Baía de Guanabara e a existência de planícies, 

principalmente no ponto BG 05, pode ocorrer intrusão de água salina. A tábua de 

marés foi consultada para verificar se no ato de coleta a maré era enchente ou 

vazante. Os dados encontram-se na tabela7: 

Tabela 7 - Maré verificada no Porto do Rio de Janeiro (Ilha Fiscal – RJ) no 
horário de coleta em cada bacia de drenagem durante os meses 
de inverno (junho a agosto de 2013) 

Ponto 

amostral 
Data 

Maré 

Enchente Vazante 

BG 05 

28/06/2013 X   

05/07/2013 X   

12/07/2013 X   

22/07/2013 X   

02/08/2013   X 

BG 06 

28/06/2013   X 

05/07/2013   X 

12/07/2013   X 
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22/07/2013 X   

02/08/2013   X 

BG 07 

28/06/2013   X 

05/07/2013   X 

12/07/2013   X 

22/07/2013 X   

02/08/2013   X 

BG 09 

 

28/06/2013   X 

05/07/2013   X 

12/07/2013   X 

22/07/2013 X   

02/08/2013   X 

                                         Fonte: http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/. 

 

6.3 CONDUTIVIDADE 

 

A condutividade elétrica é a capacidade que a água tem de conduzir corrente 

elétrica. Seus valores estão diretamente relacionados à presença de íons dissolvidos 

em água. O tipo de rocha que está sendo drenado é de grande importância, pois o 

intemperismo é a fonte de vários íons. De acordo com Custódio e Llamas (1976), a 

18 ºC, a condutividade elétrica para águas continentais varia entre 100 e 2000 

µS/cm, na água do mar esses valores giram em torno de 45000 µS/cm. Esta 

diferença é devida à maior concentração de sais dissolvidos na água do mar que 

ocasiona o aumento da quantidade de íons na água.  

Neste trabalho foram usados os valores de condutividade específica. Nas 

amostras fluviais variaram entre 36,8 e 83,2 µS/cm, apresentando um valor médio de 

54,3 µS/cm (figura 15). 

 

 

 

 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/
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Os valores de condutividade elétrica em todas as coletas, são mais elevados 

no ponto BG 09, seguido pelos pontos BG 05, BG 06 e BG 07. A condutividade 

elevada do ponto BG 09 pode estar relacionada à litologia, formada praticamente por 

granitos que ao intemperizarem liberam íons em solução que influenciam o valor da 

condutividade. Este fato não é observado nas rochas sedimentares e gnaisses 

presentes nos outros pontos. Além disso, no ponto BG09 foi observada durante a 

coleta a existência de casas no entorno do rio que estavam jogando esgoto in natura 

no rio; devido ao pequeno tamanho desta bacia a diluição é baixa, contribuindo com 

os maiores valores observados neste ponto de amostragem. As amostras tiveram 

um perfil semelhante de variação nas datas de coleta, com valores mais elevados 

nos dias com menor quantidade de chuva antecedente (22/07/2013 e 02/08/13).  

Para as amostras da Baía de Guanabara, os valores foram bem mais 

elevados. Devido à problemas na sonda utilizada para medição deste parâmetro, só 

existem valores para três pontos: EST 1 (47100 µS/cm), EST 2 (47430 µS/cm) e 

EST 3 (47970 µS/cm).  

 

6.4 SALINIDADE  

 

Nas amostras de rio, como já esperado, a salinidade de todos os pontos, em 

todos os dias de coleta foi igual à zero. Nos rios mais afastados da Baía (BG 07, BG 

09 e BG 06), pode-se afirmar que não há água salina entrando no rio. O ponto BG 

05, localizado na APA de Guapimirim, é o mais próximo da Baía de Guanabara e 

Figura 15 - Valores verificados para a condutividade dos rios Guapimirim (BG05), Santo Aleixo 
(BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nas cinco coletas realizadas nos meses de junho, julho e 
agosto de 2013 (inverno). 
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consequentemente o mais sujeito à entrada da maré. Tal fato foi visualizado na 

coleta realizada no dia 22/07/13, observando o rio: a água está seguindo o sentido 

contrário ao do rio. Porém, a salinidade encontrada foi igual à zero, pois a medição 

foi realizada na superfície e a água salina (por ser mais densa) encontra-se abaixo 

da água doce.  

Nas amostras de estuário (figura 16) deste estudo, os valores variaram entre 

27 e 33‰, caracterizando um ambiente com grande influência oceânica.  

 

 

 

 

 

 

Os menores valores foram encontrados nos pontos BG 50, 51 e 52 

localizados próximos à Ilha do Governador, local no qual há descarga de rios e 

efluentes domésticos, que causam diluição e consequente diminuição dos valores de 

salinidade. De forma oposta, as amostras EST, coletadas no Canal Central, 

apresentam valores mais elevados.  

Segundo a literatura, as águas da Baía de Guanabara têm sua salinidade 

variando entre 29‰ e 34‰, nas áreas de manguezais e próximo a foz de rios esses 

valores tendem a serem inferiores a 29‰ (Amador, 2012). Gonzalez (2007) 

encontrou os valores 31,53 ‰ para ponto localizado próximo à Ilha do Fundão e 

32,98‰, no canal principal próximo à ponte Rio-Niterói. 

 

 

 

Figura 16 - Salinidade verificada nas amostras coletadas na Baía de Guanabara dos perfis EST 
(Canal Central, novembro/2012) e BG (próximo à Ilha do Governador, março/2013). 
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6.5 CLOROFILA-A 

 

Todas as amostras de rio foram analisadas e os valores de concentração 

determinados encontram-se na tabela 8. Em algumas amostras não foi possível 

detectá-la, pois os valores ficaram abaixo do limite de detecção do método. O valor 

médio da concentração foi 1,5 µg/L, variando entre 4,5 e 0,1 µg/L.  

Tabela 8 - Concentração (µg/L) de clorofila-a quantificadas nos rios afluentes à 
Baía de Guanabara Guapimirim (BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí 
(BG07) e Inhomirim (BG09) nos meses de inverno (junho a agosto 
de 2013) e seus respectivos valores médio, mínimo e máximo. 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

12.07.13 1,8 <LD 4,5 <LD 

22.07.14 2,7 0,9 <LD 0,9 

02.08.13 0,1 0,8 0,5 0,4 

Média 1,5 0,9 2,5 0,7 

Min 0,1 0,8 0,5 0,4 

Max 2,7 0,9 4,5 0,9 

                   Obs:<LD – menor que o limite de detecção. 

Os quatro rios apresentaram o mesmo comportamento, com concentração 

mais baixa no dia 02/08, o menos chuvoso. Tal fato pode ser justificado pela 

tendência da água da chuva lixiviar o solo, contribuindo com o aumento de espécies 

químicas como o nitrato, fosfato e silicato, que se relacionam diretamente com a 

produtividade primária, pois são nutrientes limitantes necessários para o 

desenvolvimento do fitoplâncton.  

Aguiar et al. (2011) estudou os rios Imbuaçu, Guaxindiba, Marimbondo, e 

Brandoas, localizados na mesma bacia em estudo, encontrando os valores médios 

de clorofila iguais 107,9; 7,9; 11,05 e 15 µg/L. Esses valores foram bem mais 

elevados, pois recebem uma maior carga de efluentes domésticos e industriais, ao 

contrário dos rios estudados no presente trabalho que nos pontos amostrais drenam 

principalmente áreas de florestas, apresentando menos nutrientes necessários ao 

desenvolvimentos de algas e consequentemente menor biomassa fitoplanctônica.  

Os valores encontrados na Baía de Guanabara encontram-se na tabela9. As 

concentrações da Baía de Guanabara foram mais elevadas que as amostras de rio. 

A possível causa para este comportamento, embora não tenha sido quantificada, é 
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que a população de diatomáceas em água salina é bem mais elevada do que em 

rios, devido principalmente à menor turbidez no ambiente marinho, que permite a 

penetração da luz e consequentemente o desenvolvimento dos organismos 

clorofilados. 

Tabela 9 - Concentração (µg/L) de clorofila quantificadas em amostras 
coletadas na Baía de Guanabara, no Canal Central (EST), em 
novembro de 2012 e próximo à Ilha do Governador (IGSG e BG) 
em março de 2013 e seus respectivos valores médio, mínimo, 
máximo. 

 

Concentração 

(µg/L) 

 Concentração 

(µg/L) 

 Concentração 

(µg/L) 

EST 1 110 IGSG 1 31 BG 50 5,00 

EST 2 285 IGSG 2 12 BG 51 28,00 

EST 3 90 IGSG 3 29 BG 52 20,00 

EST 4 130 

 

 

 

 
EST 5 9 

Média 124,80 24,00 17,67 

Mínimo 9,00 12,00 5,00 

Máximo 285,00 31,00 28,00 

 

Os maiores valores de clorofila-a foram encontrados nas amostras de fundo 

da Baía, próximos aos rios que drenam áreas urbanas e carregam grande 

quantidade de nutrientes necessários para o desenvolvimento do fitoplâncton, como 

nitrato, fosfato e silicato. De acordo com o JICA (1992) é possível setorizar a Baía de 

Guanabara, baseado nos valores de clorofila-a que são mais elevados no fundo e 

próximos à Ilha do Governador (81-120 µg/L e >121 µg/L) e menores no canal 

central (<40 µg/L), concordando com os valores encontrados. 

 

6.6 MINERALOGIA DO SEDIMENTO EM SUSPENSÃO 

 

Foram encontrados minerais primários e secundários no material em 

suspensão das amostras analisadas (tabela 10). Os minerais primários encontrados 

foram quartzo, plagioclásio, k-feldspato e mica; os secundários foram gibbsita, 

argilo-mineral 2:1 e caulinita. As fórmulas químicas desses minerais são: 
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 Quartzo: SiO2 

 Plagioclásio: NaAlSi3O8,CaAl2Si2O8 

 K-feldspato: KAlSi3O8 

 Gibbsita: Al(OH)3 

 Caulinita: Al2Si2O5(OH)4 

 Argilominerais 2:1:  

o Esmectita: (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O 2(OH)4.2H2O 

o Vermiculita: (Mg, Ca)0,7(Mg,Fe,Al)6,0[Al,Si)O20)](OH)4.8H2O. 

o Clorita: (Mg,Al,Fe)12(Si, Al)8O20(OH)16 

 Micas: 

o Muscovita: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

o Biotita: KFe3AlSi3O10(OH)2.  

o Illita: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] 

O tipo de argilo-mineral e de mica encontrado dependerá, principalmente, da 

composição mineralógica da rocha. Todos os minerais acima são fonte de silício 

para o meio aquático (na forma particulada ou dissolvida), exceto a gibbsita que 

contém apenas os elementos alumínio, oxigênio e hidrogênio em sua fórmula 

molecular. Os minerais secundários são formados através das reações intempéricas, 

a partir dos minerais primários. Todas as amostras analisadas contém quartzo em 

sua composição, pois este é um mineral bastante resistente ao intemperismo, sendo 

sempre encontrados nas rochas e como subproduto das transformações que as 

mesmas sofrem. Outro mineral que foi encontrado em todas as amostras foi a 

gibbsita, evidenciando que as condições de drenagem são suficientemente boas 

para promover a hidrólise total dos minerais primários.  

Tabela 10 - Composição mineralógica do material particulado em suspensão 
identificado nas amostras de rios dos afluentes à Baía de 
Guanabara: Guapimirim (BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) 
e Inhomirim (BG09) nos meses de inverno (junho a agosto de 
2013). 

  

Data Quartzo  
K-

feldspato 

Plagio 

clásio 
Mica

1
 

Argilo-

minerais 

(2:1)
¹
 

Caulinita Gibbsita 

BG05 
28/06/2013 X X X X X³ X X 

05/07/2013 X 

 

X X 

 

X X 
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12/07/2013 X X X X X X X 

22/07/2013 X 

  

X 

 

X X 

02/08/2013 X     X   X X 

BG06 

28/06/2013 X X X³ X 

 

X X 

05/07/2013 X X X X 

 

X X 

12/07/2013 X X³ X X 

 

X X 

22/07/2013 X X 

 

X 

 

X X 

02/08/2013 X   X³ X   X X 

BG07 

28/06/2013 X 

    

X X 

05/07/2013 X 

  

X 

 

X X 

12/07/2013 X 

  

X 

 

X X 

22/07/2013 X X³ X³ X 

 

X X 

02/08/2013 X         X X 

BG09 

28/06/2013 X 

     

X 

05/07/2013 X 

  

X 

 

X X 

12/07/2013 X 

     

X 

22/07/2013 X 

    

X X 

02/08/2013 X   X       X 

Obs: No DRX não foi possível fazer distinção entre ¹ (micas – biotita, muscovita e ilita), ² ( argilo-minerais 

2:1 – esmectita, vermiculita e clorita); ³(pouca quantidade). 

 

As diferenças litológicas entre os pontos influenciam a mineralogia do material 

em suspensão. Em BG05, os depósitos colúvio-aluviais e o Complexo Paraíba do 

Sul contribuem basicamente com quartzo, feldspato (pouco frequente) e do 

intemperismo deste último forma-se a caulinita e a gibbsita. O ponto BG06 cuja área 

de drenagem é formada majoritariamente pela Unidade Santo Aleixo, apresenta 

quartzo, feldspato e mica, além dos minerais secundários caulinita e gibbsita. O 

ponto BG07, cuja área de drenagem é formada pelos granitos pós-tectônicos 

apresenta quartzo, K-feldspato e mica, além da caulinita e gibbsita. 

Os feldspatos (K-feldspatos e plagioclásios) foram observados principalmente 

nos dias onde ocorreu chuva antecedente (28/06, 05/07 e 12/07), devido a erosão 

maior que foi capaz de mobilizar estes minerais.  

Os argilominerais 2:1 foram encontrados apenas no ponto BG05, nos dias 

12/07 e no dia 28/06. Uma possível justificativa é que interação de minerais 

secundários como a caulinita e a gibbsita com os íons metálicos existentes nas 

águas da Baía de Guanabara (Na, Fe, Mg) tende a formar argilominerais 2:1 através 

da incorporação destes cátions (YARIV; CROSS, 1979). Assim como o ponto BG06, 
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o ponto BG09 é formado por granitos, no entanto foi verificado feldspato apenas em 

dia de coleta (05/07). Provavelmente, o tamanho da área drenada associada à alta 

inclinação faz com que a intemperismo neste ponto seja mais intenso, o material 

rochoso é mais facilmente solubilizado e os feldspatos se transformam diretamente 

em gibbsita (alitização) com pouca monosialitização (a caulinita ocorre 

esporadicamente). Os valores baixos da concentração do material em suspensão 

confirmam esta ideia.  

Nas amostras da Baía de Ganabara (tabela 11) foram encontrados em todos 

os pontos quartzo e caulinita. Os pontos próximos ao litoral, onde a influência dos 

rios é maior (IGSG 1,2 e 2; BG 50, 51 e 52; e EST1), apresentaram feldspato, 

gibbsita e argilominerais 2:1. De forma geral, as águas salinas tendem a ser mais 

concentradas em Na+, K+, Mg+2 e Ca+2 do que as amostras de água de rio (VELDE; 

MEUNIER, 2008). Tal fato acarreta a mudança do equilíbrio geoquímico dos 

minerais secundários. Como exemplo cita-se o fato de nas amostras mais salinas 

(EST2, EST 3, EST4 E EST 5) a gibsita ser rara, indicando que deve ter se 

degradadado. Além disso, os argilominerais 2:1 apresentaram-se mais frequentes 

nas amostras da Baía de Guanabara e eventualmente no BG05 que sofre grande 

influência desta última.  

Tabela 11 - Composição mineralógica do material particulado em suspensão 
identificado em amostras coletadas na Baía de Guanabara, no 
Canal Central (EST) em novembro de 2012 e próximo à Ilha do 
Governador (IGSG e BG) em março de 2013.  

Amostra Quartzo  
K-

feldspato 
Plagioclásio Mica 

Argilo-

minerais 

(2:1) 

Caulinita Gibbsita 

IGSG 1 X X     X X X 

IGSG 2 X X     X X X 

IGSG 3 X X     X X X 

BG 50 X X X X X X X 

BG 51 X X X X X X   

BG 52 X     X X X   

EST1 X X   X   X X 

EST2 X   X     X X 

EST3  X         X   

EST4 X X X     X   

EST5 X         X   
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6.7 MPS 

 

Os valores de concentração, carga e descarga de material particulado em 

suspensão encontram-se na tabela 12. O valor médio das amostras foi 9,6 mg/L 

variando entre 1,2 e 22, 7 mg/L. 

Tabela 12 - Concentração de material particulado em suspensão (mg/L) 
quantificadas nos rios afluentes à Baía de Guanabara: 
Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo (BG 06), Suruí (BG 07) e 
Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno (junho a agosto de 

2013) 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 20,0 6,9 3,7 3,8 

05.07.13 12,0 4,4 10,5 6,2 

12.07.13 22,7 10,7 14,3 6,4 

22.07.14 22,0 12,3 14,3 1,3 

02.08.13 6,3 - 4,0 1,2 

Média 16,6 8,6 9,4 3,8 

Mínimo 6,3 4,4 3,7 1,2 

Máximo 22,7 12,3 14,3 6,4 

 

A amostra do rio Santo Aleixo, coletada em 02/08/13 apresentou uma 

concentração muito baixa quando comparada com as outras coletas nesse ponto, 

sendo considerado um outlier. Espacialmente, observa-se que os maiores valores 

são encontrados nos rios Guapimirim, Santo Aleixo e Suruí. O material particulado 

em suspensão é relacionado aos principais dados fisiográficos da bacia como vazão, 

geologia, geomorfologia e uso do solo. 

O rio Guapimirim é responsável pelas maiores concentrações de MPS, 

enquanto o Inhomirim apresenta comportamento oposto. A grande área (e 

consequentemente a vazão) de drenagem do ponto BG05 faz com que haja grande 

mobilização de material. Além disso, há mais áreas de planície que servem como 

bacias de deposição de material sedimentar, que já está fragmentado; sendo mais 

facilmente mobilizado do que nos outros pontos. 

Em relação ao uso do solo, no rio Guapimirim, as áreas sem infiltração ou 

com pouca infiltração são maiores (722 Km²) do que as áreas com muita infiltração 
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(599 Km²), ou seja, a rocha e o solo estarão mais expostos e sujeitos à maior 

retirada de material. Ao eliminar a influência da área de cada ponto (figura 17), 

utilizando os valores de descarga, a ordem dos pontos é mantida. Em relação à 

geologia, têm-se 354 Km² de rochas e depósitos sedimentares, que estão mais 

suscetíveis ao intemperismo que os outros litotipos encontrados. 

O ponto BG09 é o que apresenta as menores concentrações e levando-se em 

conta as características fisiográficas discutidas acima, pode-se dizer que esses dois 

pontos apresentam características opostas, a começar pela área que é cerca de 

cem vezes menor do que a do BG05. 

Este ponto (BG09) é composto em sua maioria por florestas (11 Km²) que 

atuam como proteção para o solo, diminuindo a quantidade de material mobilizado. 

Em relação à litologia, há dominância de granitos (13,5 Km²), que são rochas mais 

resistentes ao intemperismo, resultando em menor liberação de material rochoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os rios Suruí e Santo Aleixo, apresentam valores intermediários entre BG05 e 

BG09. As maiores concentrações foram quantificadas em BG07 (Suruí) devido à 

proporção entre áreas inclinadas e planas serem maiores neste rio, resultando em 

maior grau de intemperismo. Há influência também das áreas sujeitas à infiltração, 
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Figura 17 - Valores verificados para a descarga específica de material particulado em suspensão 
dos rios Guapimirim (BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nas cinco 
coletas realizadas nos meses de junho, julho e agosto de 2013 (inverno). 
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que é maior no ponto BG06; isso resulta em menor mobilização de material, pois a 

floresta funciona como proteção do solo, evitando que haja lixiviação do solo.  

Na literatura (AMADOR, 1997), o valor médio de material particulado em 

suspensão do encontrado na literatura é 22 mg/L, menor que a média encontrada 

para os rios aqui estudados (9,2 mg/L). A possível razão para isto é que a medição 

foi feita em apenas quatro rios e no médio/baixo curso; enquanto o autor trabalhou 

na foz (onde a concentração de mps é maior). 

Em relação às datas de coleta, observa-se que a concentração é mais 

elevada principalmente no dia 12/07, que corresponde à maior quantidade de chuva 

antecedente, e no dia 02/08 as concentrações em todos os pontos foram menores, 

pois foi o dia de menor chuva antecedente.  

A tabela 13 mostra os valores de área, vazão e descarga de material 

particulado em suspensão de alguns rios brasileiros e tropicais (SOUZA et al., 2003; 

JENNERJAHN, 2006).  

Tabela 13 - Comparação das áreas de drenagem, vazões e descargas 
específicas do material particulado em suspensão de rios da 
Costa Leste (SOUZA et al., 2003)¹, rios tropicais (JENNERJAHN, 
2006)² e rios da Bacia da Guanabara (este estudo)³. 

 

Área 

(Km²) 

Vazão 

(m³/s) 

Descarga 

específica 

(t/ano.Km²) 

Paraíba do 

Sul¹ 

55.500 224 22 

Meio² 500 1 2 

Jaguaripe¹ 1.480 1 0,2 

Pequenos 

rios 

tropicais² 

23.000 4 217 

Guapimirim³ 1.362 10 41 

Santo Aleixo³ 100 0,8 17 
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Suruí³ 60 0,5 23 

Inhomirim³ 14 0,1 9 

 

Os rios Meio e Jaguaripe são os que mais se aproximam dos quatro rios 

estudados da Bacia de Guanabara, pois além de terem menor área, a vazão 

também é próxima. Quando utilizam-se os valores de descarga específica, fica 

evidenciado que o rio Paraíba do Sul embora tenha uma área elevada, carrega a 

mesma quantidade que os rios Santo Aleixo e Guapimirim e metade do quantidade 

encontrada no rio Guapimirim, embora tenha maior vazão que os rios estudados 

aqui.  

Fato semelhante é observado nos rios Meio e Jaguaripe, que embora 

apresentem vazão próxima aos rios amostrados, possui menos material em 

suspensão por área. A razão para tal diferença é que os rios da Costa Leste 

apresentam barragens em seu curso, que diminuem o fluxo de material provenientes 

dos rios. Em Jennerjahn (2006), cuja área média dos rios tropicais de pequeno porte 

é metade da área do rio Paraíba do Sul é observado um valor de descarga 

específica dez vezes maior, corroborando a influências das barragens nos rios 

brasileiros, que não são encontradas nos rios da Bacia da Guanabara.  

6.8 SÍLICA DISSOLVIDA 

 

Na tabela 14 estão presentes os valores de concentração de sílica dissolvida 

verificados nas amostras de rios. Os valores de sílica dissolvida variaram entre 154 e 

240, apresentando valor médio de 211 µM. No gráfico (figura 18) é mostrado o 

comportamento espacial e temporal das amostras de rio.  

Tabela 14 - Concentração de sílica dissolvida (µM) quantificadas nos rios 
afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo 
(BG 06), Suruí (BG 07) e Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno 
(junho a agosto de 2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 230 240 236 225 

05.07.13 187 202 226 211 

12.07.13 206 202 229 214 
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22.07.14 201 225 236 240 

02.08.13 207 195 154 162 

Média 206 213 216 210 

Mínimo 187 195 154 162 

Máximo 230 240 236 240 

 

Os valores foram muito próximos sendo os encontrados no rio Suruí 

geralmente mais elevados. As concentrações mais elevadas de DSi parecem estar 

sendo controladas pela geologia, relevo e cobertura vegetal que influenciam o grau 

de intemperismo e erosão das áreas estudadas.  

 

 

 

Figura 18 - Valores verificados para a concentração de sílica dissolvida (DSi) nos rios Guapimirim 
(BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nas cinco coletas realizadas nos 
meses de junho, julho e agosto de 2013 (inverno). 

 

De Master et al. (1983) encontrou para a foz do rio Amazonas uma 

concentração média de 135 µM; os rios da China, estudados por Xiangbing et al. 

(2013) apresentaram valores variando entre 73 e 130 µM, o rio Zaire, na África do 

Sul, teve concentração média de 190 µM e o Mississipi de 108 µM. Comparando 

esses valores com os dados obtidos neste trabalho percebe-se que estão na mesma 

ordem de grandeza.  
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Nos rios amostrados foram calculadas as cargas específicas de sílica 

dissolvida, a fim de verificar as quantidades de material dissolvido proveniente de 

rochas mobilizado por mês e sem a influência da área (tabela 15). Os valores 

tiveram pouca variação, situando-se entre 80 e 140, com valor médio de 118, sendo 

menores no dia 02/08 nos pontos 07 e 09, devido à influência da menor área.  

Tabela 15 - Descarga específica de sílica dissolvida (Kg/mês.Km²) 
quantificadas nos rios afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim 
(BG 05), Santo Aleixo (BG 06), Suruí (BG 07) e Inhomirim (BG 09) 
nos meses de inverno (junho a agosto de 2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 123 136 134 128 

05.07.13 100 114 128 120 

12.07.13 110 114 130 122 

22.07.14 107 127 134 137 

02.08.13 110 110 88 92 

Média 110 120 123 120 

Mínimo 100 110 88 92 

Máximo 123 136 134 137 

 

Quando se comparam os valores obtidos nesse estudo com os resultados de 

outros trabalhos (tabela 16) observa-se que as concentrações são próximas dos 

rios tropicais e que a descarga específica calculada para os rios da Bacia de 

Guanabara é menor. Como as amostras foram coletadas no período de inverno, 

que corresponde à menor contribuição de rios devido à baixa ocorrência de chuvas, 

pode-se dizer que os valores são subestimados, podendo ser considerados valores 

mínimos para os rios estudados.  

 

Tabela 16 - Comparação entre as áreas de drenagem (Km²), concentração (µM), 
carga (10³ ton/ano) e descarga específica DSi (Kg/Km².ano) de 
sílica dissolvida em rios tropicais, não tropicais (Jennerhan, 2006)¹ 
e rios da Bacia da Guanabara (este estudo)². 

 
Área de drenagem 

(Km²) 

Dsi  

(µM) 

DSi 

(Kg/Km².ano) 

Tropicais 762000 179 200 
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grandes¹ 

Tropicais 

pequenos 

(média¹) 

23000 190 225 

Não-tropicais¹ 729000 128 73 

Guapimirim² 1362 206 110 

Santo Aleixo² 100 212 120 

Suruí² 60 216 123 

Inhomirim² 11 210 120 

 

Na tabela 17, comparam-se os rios da Bacia da Guanabara com quatro rios 

da Costa Leste Brasileira. Embora o rio Paraíba do Sul tenha maior área que os 

outros rios da Costa Leste e da Bacia de Guanabara, a sua carga foi bem menor que 

todos os outros rios, exceto o rio Inhomirim.  

Tabela 17 - Comparação entre as áreas de drenagem (Km²), carga (Kg/dia) e 
descarga (Kg/mês.Km²) de sílica dissolvida em rios da Costa Leste 
brasileira¹ (Souza et al, 2003) e rios da Bacia da Guanabara² (este 
estudo). 

  
Área de 

drenagem (Km²) 

Carga DSi 

(Kg/dia) 

Descarga 

específica DSi 

(Kg/mês.Km²) 

Paraíba do Sul¹ 55500 181 0,1 

Meio¹ 500 350 21 

Piauitinga¹ 440 1162 79 

Jaguaripe¹ 1480 658 1 

Guapimirim² 1362 4984 110 

Santo Aleixo² 100 400 120 

Suruí² 60 246 123 

Inhomirim² 11 56 152 

 

 

A sílica dissolvida relaciona-se diretamente com o material particulado em 

suspensão, pois se origina da dissolução de minerais presentes no mesmo. Os rios 

que desaguam na Baía de Guanabara por estarem localizados numa região mais 

úmida (maior lixiviação) e com menos barragem do que aqueles localizados na 

Costa Leste, carregam mais material particulado, pois não há retenção nas 
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barragens e consequentemente mais silício será dissolvido, resultando em cargas e 

descargas maiores.  

Quando comparamos as amostras coletadas em rios com as coletadas na 

Baía de Guanabara, são observados valores bem menores no estuário (tabela 18). 

As amostras da Baía de Guanabara apresentaram concentração média de 10, 

variando entre 5 e 20 µM. Quando comparados com as amostras fluviais, os valores 

foram bem menores devido ao efeito da diluição, resultante da mistura de águas que 

ocorre na Baía de Guanabara: quanto mais próximo da saída da Baía, os valores se 

tornam menores, pois a influência marinha torna-se maior que a fluvial. 

Tabela 18 - Concentração (M) de sílica dissolvida quantificadas em amostras 
coletadas na Baía de Guanabara, no Canal Central (EST) em 
novembro de 2012 e próxima à Ilha do Governador (IGSG e BG) em 
março de 2013 e seus respectivos valores médio, mínimo e 
máximos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Concentração 

(µM)  

Concentração 

(µM)  

Concentração 

(µM) 

EST 1 19,1 IGSG 1 7,6 BG 50 5,0 

EST 2 14 IGSG 2 7,3 BG 51 6,3 

EST 3 13,1 IGSG 3 6,6 BG 52 7,9 

EST 4 10,9 

 

 

 
EST 5 10,2 

 
Média 13,5 

 

7,2 6,4 

Mínimo 10,2 6,6 5,0 

Máximo 19,1 7,6 7,9 
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Embora não tenha sido quantificada, a quantidade de diatomáceas no meio 

marinho tende a ser maior que em rios, fato confirmado pelos valores menores de 

clorofila neste ambiente. Por isso pode ter ocorrido retirada por essas espécies que 

utilizam a sílica dissolvida na formação de suas frústulas.  

A sílica dissolvida na Baía de Guanabara foi quantificada em diversos 

trabalhos (tabela 19).  

Tabela 19 - Concentrações (µM) de alguns trabalhos realizados na Baía de 
Guanabara, no Canal Central, próximo à Ilha do Governador e na 
entrada da Baía. 

Autor Concentração (µM) Local próximo a: 

Paranhos et al. (2011) 25 - 

Hatherly (2013) 18 - 

Santos (2007) 
30 Ilha do Governador 

9 Entrada da Baía 

Gonzalez et al. (2000) 

17 Entrada da Baía 

30 Canal Central 

23 Ilha de Paquetá 

86 Ilha do Governador 

Gregoracci et al. (2012) 

33 Canal Central 

24 Entrada da Baía 

81 Ilha do Governador 

       Fonte: GONZALEZ et al., 2000; SANTOS, 2007; GREGORACCI et al., 2012; PARANHOS  et al., 
2011; HATHERLY, 2013. 

 

Os valores apontam a tendência já verificada com as amostras do presente 

estudo: as concentrações tendem a serem maiores nos locais localizados perto do 

continente (Ilha do Governador/Ilha de Paquetá), onde há descarga de rios e 

efluentes domésticos, que colaboram com o aumento de sílica dissolvida.  

 

6.9  SÍLICA PARTICULADA 

 

6.9.1 Sílica biogênica  

 

Na tabela abaixo, estão presentes os valores de concentração de sílica 

litogênica verificados nas amostras de rios. 
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Tabela 20 - Concentração de sílica biogênica (µM) quantificadas nos rios 
afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo 
(BG 06), Suruí (BG 07) e Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno 
(junho a agosto de 2013) e seus respectivos valores máximos, 
médios e mínimos. 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 25,07 20,22 22,86 10,98 

05.07.13 24,99 10,93 3,39 12,56 

12.07.13 23,24 15,79 <LD 9,03 

22.07.14 <LD 12,60 4,43 1,64 

02.08.13 8,21 17,59 2,22 9,16 

Média 20,38 15,43 8,22 8,67 

Mínimo 8,21 10,93 2,22 1,64 

Máximo 25,07 20,22 22,86 12,56 

Obs: <LD (valor encontrado é menor que o limite de detecção). 

Os valores de sílica biogênica variaram entre 2 e 25, apresentando média de 

13 µM. Na figura 19 é mostrado o comportamento dos quatro rios amostrados nas 

datas de coleta.  

 

Figura 19 - Valores verificados para sílica biogênica nos rios Guapimirim (BG05), Santo Aleixo 
(BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nas cinco coletas realizadas nos meses de junho, julho e 
agosto de 2013 (inverno). 

 

Nas amostras 220713-BG05 e 120713-BG07 não foi possível detectar a sílica 

biogênica, pois os valores ficaram abaixo do limite de detecção do método (1,17 

µM). A concentração de sílica biogênica não se relaciona com à geologia da região 

drenada, pois origina-se de plantas e algas. Não foi observado uma padrão de 
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variação nas amostras. As maiores concentrações foram encontradas em BG05, 

seguido de BG06, BG09 e BG07. Os maiores valores encontrados no rio Guapimirim 

podem ser justificados de duas maneiras: pelo uso do solo e pela proximidade com a 

Baía de Guanabara.  

Comparando a massa de sílica biogênica com a quantidade de material 

particulado presente em cada filtro (tabela 21), observa-se que a porcentagem de 

BSi é baixa quando comparada com a sílica litogênica. Os valores situaram-se entre 

1 e 19%, evidenciando que esta forma de silício é menos disponível que a originada 

por rochas. Na amostra do rio Guapimirim (BG05) do dia 02/08/14, não foi utilizado o 

valor encontrado para a porcentagem, pois o valor foi muito acima do verificado nos 

outros pontos, sendo considerado um outlier. 

Tabela 21 - Porcentagem (%) do material particulado que é constituído por 
sílica biogênica nos rios afluentes à Baía de Guanabara: 
Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo (BG 06), Suruí (BG 07) e 
Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno (junho a agosto de 
2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 4 8 17 8 

05.07.13 6 7 1 6 

12.07.13 3 4 - 4 

22.07.14 - 3 1 4 

02.08.13 4 * 2 8 

Média 4 6 5 6 

Mínimo 3 3 1 4 

Máximo 6 8 17 8 

   *Não calculado 

De modo geral, as amostras da Baía de Guanabara apresentaram 

concentrações ligeiramente maiores que as observadas em águas fluviais, conforme 

mostrado na tabela 22. A amostra BG52 apresentou um valor muito baixo para a 

BSI, quando comparado com os outros pontos, sendo considerado um outlier. 
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Tabela 22 - Concentração de sílica biogênica (µM) quantificada nas amostras 
da Baía de Guanabara, no Canal Central (EST) em novembro de 
2012 e próximo à Ilha do Governador (IGSG e BG) em março de 
2013. 

 

Concentração 

(µM)  

Concentração 

(µM)  

Concentração 

(µM) 

EST 1 33,59 IGSG 1 46,39 BG 50 31,97 

EST 2 21,53 IGSG 2 45,81 BG 51 44,01 

EST 3 27,96 IGSG 3 

31,74 

BG 52 

- EST 5 28,76 

Média 27,96  

 

41,31  37,99 

Mínimo 21,53 31,74  31,97 

Máximo 33,59 46,39  44,01 

 

Analisando os perfis individualmente, observa-se que as maiores 

concentrações foram encontradas nos perfis IGSG e BG e que esses valores são 

um pouco mais elevados do que as amostras de rio. Esses pontos recebem a 

contribuição de rios do setor noroeste da baía (rios Iguaçu, Sarapuí e Meriti) que têm 

alta carga poluidora e consequentemente maior produtividade primária que os rios 

estudados no setor nordeste. As menores concentrações foram encontradas no 

perfil EST, coletadas no canal principal. Os valores verificados podem ser 

justificados pelo efeito da diluição e/ou sedimentação de partículas sólidas devido à 

mistura de águas fluviais e marinhas no estuário. Por serem as concentrações 

próximas, acredita-se que o efeito da sedimentação seja predominante.  

Ao contrário do que era esperado, não foi observada relação direta entre a 

quantidade de sílica biogênica e a clorofila-a, o que leva a acreditar que há outros 

organismos não-silicatados, influenciando os valores de clorofila-a. 

A sílica biogênica foi quantificada em rios de alguns locais do mundo, 

conforme mostrado na tabela 23.  
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Tabela 23 - Concentrações de sílica biogênica (µM) encontradas no estuário 
Aulne (RAGUENEAU, 2005), estuário do rio Amazonas 
(MICHALOPOULOS; ALLER, 2004), Mar Bering (SHIMOMOTO; 
OGURA, 1994), estuário Chanjiang (LU et al., 2013) e Costa da 
Califórnia (FIRME et al., 2003). 

 Mínimo Máximo 

rio Aulne (estuário) 5,6 52 

rio Amazonas (estuário) 33 296 

Estuário do rio Changjiang 0,85 2,01 

Baía de Jiaozhou 0,08 7,2 

Mar Bering 0,22 12 

Costa da Califórnia 0,1 42 

Este estudo 0,6 44 

 

O rio Amazonas, dentre estes estudos, apresenta os valores mais elevados 

devido à presença em suas águas de grande quantidade de esponjas que contém 

silício em sua composição, fato que não é observado nas amostras da Bacia da 

Guanabara. 

Quantificou-se a descarga de sílica biogênica nas amostras de rios da Bacia 

da Guanabara, mostrados na tabela 24. 

Tabela 24 - Descarga de sílica biogênica (Kg/mês.Km²) quantificadas nos rios 
afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo 
(BG 06), Suruí (BG 07) e Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno 
(junho a agosto de 2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 13,36 11,44 12,99 6,26 

05.07.13 13,32 6,19 1,93 7,16 

12.07.13 12,39 8,94 - 5,15 

22.07.14 - 7,13 2,52 0,94 

02.08.13 4,37 9,96 1,26 5,22 

Média 10,86 8,73 4,68 4,95 

Mínimo 4,37 6,19 1,26 0,94 

Máximo 13,36 11,44 12,99 7,16 
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Considerando os valores médios, o rio Guapimirim (BG05) é o que apresenta 

maior quantidade de material de origem biológico, seguido por BG06, BG07 e BG09. 

A concentração de sílica biogênica, conforme discutido anteriormente, não 

apresenta influência da matriz geológica, mas sim do uso do solo. A maior área de 

pastagens no ponto BG05 pode justificar o maior valor médio, pois gramíneas 

apresentam silício em sua composição. BG06, apesar de ter áreas de pastagens 

equivalente ao BG07 apresentou concentrações maiores, o que pode ser justificado 

pela presença de área urbana, cujo lançamento de efluentes domésticos pode 

colaborar com o aumento de nutrientes necessários para o desenvolvimento de 

diatomáceas no rio Santo Aleixo. Fato semelhante é observado no rio Inhomirim, 

que mesmo tendo pouquíssima área de pastagens comparado com BG07, por 

apresentar núcleo urbano próximo ao rio apresenta concentrações próximas ao rio 

Suruí.  

 

6.9.2 Sílica litogênica  

 

Na tabela 25, estão presentes os valores de concentração de sílica litogênica 

verificados nas amostras de rios. Os valores de sílica litogênica variaram entre 12 e 

179, apresentando valor médio de 63 µM. 

Tabela 25 - Concentração de sílica litogênica (µM) quantificadas nos rios 
afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo 
(BG 06), Suruí (BG 07) e Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno 
(junho a agosto de 2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 85,11 35,59 57,90 16,09 

05.07.13 90,42 40,21 67,07 12,05 

12.07.13 179,40 40,44 70,20 14,48 

22.07.14 91,35 29,52 54,76 12,84 

02.08.13 109,90 57,60 151,38 47,26 

Média 111,24 40,67 80,26 20,55 

Mínimo 85,11 29,52 54,76 12,05 

Máximo 179,41 57,60 151,38 47,26 

 

No gráfico (figura 20) é mostrado o comportamento espacial e temporal das 

amostras de rio. Os valores foram mais elevados no rio Guapimirim (BG 05), devido 
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à sua maior área e consequentemente maior vazão, que resultam em maior 

mobilização de material particulado. 

 

 

 

 

 

 

No outro extremo está o ponto BG09, que dentre os rios analisados possui a 

menor área de captação. Embora o ponto o rio Santo Aleixo (BG06) tenha área 

maior que o rio Suruí, as concentrações foram maiores no segundo, mostrando que 

embora a área seja um fator de grande relevância, existem outros como geologia, 

relevo e cobertura vegetal que podem afetar a taxa de intemperismo e erosão.  

Os rios amostrados apresentam um padrão de comportamento temporal 

semelhante, com as concentrações variando muito pouco entre as coletas. A 

concentração de sílica litogênica na terceira coleta dobrou em relação à data 

anterior, entretanto, não foi encontrada uma explicação plausível para tal fato. No dia 

02/08/13 ficou evidenciado a influência da pluviosidade por ter sido a data com 

menor chuva antecedente. As concentrações foram mais elevadas, devido à 

diminuição do volume de água e consequente concentração do material na água. Na 

terceira coleta (12/07/13), o ponto BG05 teve valor de concentração duas vezes 

maior que o verificado nos outros dias, desviando-se do padrão observado nos 

outros pontos. Como não há uma explicação sobre tal fato relacionada à maré ou 

quantidade de chuva antecedente, esse valor foi considerado um outlier. 

Ao comparar a sílica litogênica com a quantidade de material litogênico 

encontrado, são observadas as seguintes porcentagens (tabela 26): 

Figura 20 - Valores verificados para a concentração de sílica litogênica dos rios Guapimirim (BG05), 
Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nas cinco coletas realizadas nos meses de 
junho, julho e agosto de 2013 (inverno). 
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Tabela 26 – Porcentagem (%) do material particulado que é constituído por 
sílica litogênica nos rios afluentes à Baía de Guanabara: 
Guapimirim (BG 05), Santo Aleixo (BG 06), Suruí (BG 07) e 
Inhomirim (BG 09) nos meses de inverno (junho a agosto de 
2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 12 14 44 12 

05.07.13 21 26 18 5 

12.07.13 22 10 14 6 

22.07.14 12 7 11 28 

02.08.13 49 * * 40 

Média 23 14 22 18 

Mínimo 12 7 11 5 

Máximo 49 26 44 40 

 

As amostras BG06 e BG07, no dia 02/08/13, não foram incluídas na tabela 

acima porque a soma das porcentagens de LSi e BSi foram maiores que 100%; 

provavelmente por um erro no cálculo dessas espécies e /ou do MPS. Considerando 

apenas os valores médios, não há muita diferença entre os quatro pontos, 

evidenciando a relação direta entre o MPS e a sílica litogênica. Os pontos BG05 e 

BG07 são os que apresentam a maior parte do seu material particulado composto 

por material originado de rocha. Os menores foram verificados no ponto BG09. Na 

última coleta, apesar de só ter sido calculada esta relação para dois pontos, 

observa-se que os valores dos pontos BG05 e BG07 foram mais elevados do que 

nas outras datas. Conforme comentado acima, isso foi observado devido à ausência 

de chuva antecedente, concentrando as quantidades de partículas em suspensão.  

De modo geral, as amostras da Baía de Guanabara apresentaram 

concentrações mais elevadas que as do rio Inhomirim e próximas às dos outros rios 

(tabela 27). Analisando os perfis individualmente, observa-se que as menores 

concentrações foram encontradas no perfil EST, coletadas no canal principal. Os 

valores verificados podem ser justificados pelo efeito da diluição e/ou sedimentação 

de partículas sólidas devido à mistura de águas fluviais e marinhas no estuário. Por 

serem as concentrações muito próximas, acredita-se que o efeito da sedimentação 

seja predominante. 
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Tabela 27 - Concentração de sílica litogênica (µM) quantificada nas amostras 
da Baía de Guanabara, no Canal Central (EST) em novembro de 
2012 e próximo à Ilha do Governador (IGSG e BG) em março de 
2013. 

EST 1 26,28 IGSG 1 73,41 BG 50 54,06 

EST 2 37,66 IGSG 2 56,55 BG 51 69,79 

EST 3 49,96 IGSG 3 57,48 BG 52 - 

EST 5 39,46 

Média 38,34 

 

62,48  61,92 

Mínimo 26,28 56,55  54,06 

Máximo 49,96 73,41  69,79 

 

Os perfis IGSG e BG, por estarem localizados próximo à Ilha do Governador, 

apresentaram valores um pouco mais elevados de sílica litogênica, devido à 

proximidade com os rios, a área fonte de material geológico.  

Há poucos trabalhos na literatura que abordam a quantificação de sílica 

litogênica, principalmente em águas fluviais. Lu et al. (2013) estudou o estuário do 

Rio Changjiang (China), encontrando valores médios de 330 µM; Ragueneau et al. 

(2005), quantificou sílica no estuário Aulne (França), os valores variaram entre 57 e 

573 µM. Apesar dos rios considerados no presente estudo estarem localizados em 

área tropical, com maior pluviosidade e temperatura, são rios menores com menor 

quantidade de sílica mobilizada devido à menor área passível de intemperismo e 

erosão. Além disso, a vazão nos rios aqui estudados é bem menor, o transporte de 

detritos é menor.  

Nos rios amostrados foram calculadas as descargas de sílica litogênica, a fim 

de verificar as quantidades de material rochoso mobilizado por mês e sem a 

influência da área (tabela 28).  

Tabela 28 - Descarga específica de sílica litogênica (Kg/mês.Km²) quantificadas 
nos rios afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim (BG 05), 
Santo Aleixo (BG 06), Suruí (BG 07) e Inhomirim (BG 09) nos 
meses de inverno (junho a agosto de 2013). 

 BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 45,35 20,15 32,92 9,18 

05.07.13 48,18 22,76 38,13 6,87 

12.07.13 95,60 22,89 39,91 8,26 
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22.07.14 48,68 16,71 31,13 7,32 

02.08.13 58,56 32,61 86,06 26,95 

Média 59,28 23,02 45,63 11,72 

Mínimo 45,35 16,71 31,13 6,87 

Máximo 95,60 32,61 86,06 26,95 

 

O padrão de comportamento espacial e temporal, quando eliminados a 

influência da área, encontra-se na figura 21, a seguir.  

 

Figura 21 - Valores verificados para a descarga específica de sílica litogênica dos rios Guapimirim 
(BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nas cinco coletas realizadas nos 
meses de junho, julho e agosto de 2013 (inverno). 

 

Como a vazão do ponto BG05 é cerca de dez a vinte vezes mais elevada que 

a dos outros três rios amostrados, a quantidade de minerais transportados é maior, 

resultando em descargas específicas e concentrações maiores. As descargas 

específicas por ponto apresentam o mesmo comportamento nos dias de 

amostragem, com valores muito próximos e um aumento suave na última coleta, que 

assim como a concentração, pode ser justificada pela menor quantidade de chuva 

nesse dia e consequentemente concentração do material na água.  
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6.10 RAZÕES ENTRE AS FORMAS DE SÍLICA 

 

6.10.1 LSi/BSi 

 

A razão entre as duas formas de sílica demonstra a relação entre os 

processos biológicos e geológicos. Dentre os rios analisados, os valores foram 

bastante elevados, variando entre 1 e 68 (tabela 29). 

Tabela 29 - Razões entre as concentrações de sílica litogênica e biogênica 
(LSi/BSi) nos rios afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim 
(BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) 
nos meses de inverno (junho a agosto de 2013). 

 

BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 3 2 3 1 

05.07.13 4 4 20 1 

12.07.13 8 3 * 2 

22.07.14 * 2 12 8 

02.08.13 13 ** ** 5 

Média 7 3 26 3 

Min 3 2 3 1 

Max 13 4 12 8 

  *Não calculado: BSi< LD. 

  ** Não calculado: ∑LSi,Bsi > MPS 

 

Espacialmente, observou-se que as maiores razões ocorreram no ponto 

BG07, seguido de BG05, BG06 e BG09. Apesar dos valores de sílica litogênica 

sejam maiores no rio Guapimirim do que no Suruí, a proximidade com a Baía de 

Guanabara resulta em valores maiores de sílica biogênica e consequentemente em 

razões menores. Embora o Inhomirim tenha menor concentração de sílica litogênica, 

sua razão foi mais elevada do que a do rio Santo Aleixo, pois a quantidade de sílica 

biogênica é menor em BG09. 

As amostras de estuário (tabela 30) tiveram valores entre 0,7 e 183, 

evidenciando que a contribuição geológica é menor e a atividade biológica é mais 

elevada nos pontos da Baía de Guanabara.  

 



78 
 

 

Tabela 30 - Razões entre as concentrações de sílica litogênica e biogênica 
(LSi/BSi), em amostras coletadas na Baía de Guanabara, no 
Canal Central (EST) em novembro de 2012 e próximo à Ilha do 
Governador (IGSG e BG) em março de 2013 e seus respectivos 
valores médio, mínimo e máximo. 

EST 1 0,78 IGSG 1 1,58 BG 50 1,69 

EST 2 1,75 IGSG 2 1,23 BG 51 1,59 

EST 3 1,79 
IGSG 3 1,81 BG 52 * 

EST 5 1,37 

Média 1,42 

 

1,54 

 

1,64 

Mínimo 0,78 1,23 1,59 

Máximo 1,79 1,81 1,69 

  *Valor desconsiderado: muito acima dos outros pontos. 

Os valores não apresentaram grande diferença, encontrando-se entre 1 e 2, 

exceto o ponto EST1, cujo valor de razão foi de 0,78. Por ser menor que a unidade 

pode-se dizer que neste ponto a atividade biológica é ligeiramente maior que a 

litológica. Da mesma forma que a amostra 020813BG07, o ponto BG52 foi 

considerado um outlier, pois é muito diferente das outras amostras. 

Os valores desse estudo concordam com alguns encontrados na literatura. 

Ragueneau et al. (2005) encontrou razões entre 7 e 11 para o estuário do rio Aulne. 

Os pontos mais próximos de rios tiveram valores maiores do que os localizados no 

canal central, pois quanto maior a proximidade com o mar, a concentração do ; 0,8 e 

6,1 para a Baía de Breste e 3 e 37 para o Delta do Danúbio. De forma semelhante 

ao verificado nas amostras da Bacia de Guanabara, as razões foram mais elevadas 

nos pontos localizados próximos a rios do que em ambiente estuarino e/ou marinho. 

  

6.10.2 DSi/LSi 

 

 Conforme verificado nesse estudo, as concentrações de sílica litogênica e 

dissolvida tendem a ser mais elevadas em pontos próximos aos rios e relacionam-se 

diretamente com área de drenagem dos mesmos. As razões de sílica dissolvida e 

litogênica, em todos os pontos, foram maiores que 1, evidenciando que o silício é 

encontrado principalmente na forma dissolvida (tabela 31). 
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Tabela 31 - Razões entre as concentrações de sílica litogênica e dissolvida 
(DSi/LSi), nos rios afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim 
(BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) 
nos meses de inverno (junho a agosto de 2013). 

 

BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 3 7 4 14 

05.07.13 2 5 3 18 

12.07.13 1 5 3 15 

22.07.14 2 8 4 19 

02.08.13 2 3 1 3 

Média 2 6 3 14 

Min 3 8 4 19 

Max 1 3 1 3 

 

O rio Inhomirim apresentou os maiores valores, devido principalmente à baixa 

concentração de material particulado na água e sua mineralogia, que por ser 

constituída somente por gibbsita e quartzo, não contribuem com silício para o meio 

aquático. 

Nas amostras de estuário (tabela 32), as razões foram menores que nos 

pontos de rios amostrados.  

Tabela 32 - Razões entre as concentrações de sílica litogênica e biogênica 
(DSi/LSi), em amostras coletadas na Baía de Guanabara, no 
Canal Central (EST) em novembro de 2012 e próximo à Ilha do 
Governador (IGSG e BG) em março de 2013 e seus respectivos 
valores médio, mínimo e máximo 

EST 1 0,73 IGSG 1 0,10 BG 50 0,09 

EST 2 0,37 IGSG 2 0,13 BG 51 0,09 

EST 3 0,26 
IGSG 3 0,11 BG 52 0,07 

EST 5 0,28 

Média 0,27 

  

0,12 

  

0,08 

Mínimo 0,51 0,10 0,07 

Máximo 0,20 0,13 0,09 

 

Foi observada diminuição significativa das concentrações de sílica dissolvida 

por diluição e/ou consumo pelo fitoplâncton, variando entre 0,07 e 0,73. Nos pontos 

do perfil IGSG e BG, por estarem localizados mais próximos das áreas fontes e 
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consequentemente terem mais sílica litogênica, as razões foram menores do que 

nos pontos do perfil EST.  

 

6.10.3 DSi/BSi 

 

Para os rios amostrados, as razões foram maiores que 1 (tabela 33), 

evidenciando que é mais fácil o material permacer na forma dissolvida do que como 

sedimento biogênico.  

Tabela 33 - Razões entre as concentrações de sílica litogênica e dissolvida 
(DSi/BSi), nos rios afluentes à Baía de Guanabara: Guapimirim 
(BG05), Santo Aleixo (BG06), Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) 
nos meses de inverno (junho a agosto de 2013). 

 

BG 05 BG 06 BG 07 BG 09 

28.06.13 9 12 10 20 

05.07.13 7 18 67 17 

12.07.13 9 13 * 24 

22.07.14 * 18 53 146 

02.08.13 25 11 69 18 

Média 13 14 50 45 

Min 7 18 10 146 

Max 25 11 69 17 

   *Não calculados: BSi<LD 

Analisando os valores dos quatro rios, a maior razão média foi encontrada no 

rio Suruí, muito próxima à encontrada no rio Inhomirim, pois estes apresentam os 

menores valores de sílica biogênica e ter áreas compostos majoritariamente por 

florestas. Em contrapartida, o rio Guapimirimtive as menores razões devido à sua 

proximidade com a Baía de Guanabara associada com as áreas de pastagens, que 

ocasionou valores mais elevados de sílica biogênica. 

Na Baía de Guanabara (tabela 34), as razões foram menores, pois junto com 

a diminuição da sílica dissolvida, ocorreu aumento das concentrações de sílica 

biogênica, quando comparamos essas amostras com as fluviais. As razões mais 

elevadas foram encontradas no Canal Central (EST), onde os valores de sílica 

dissolvida são mais elevados e os de sílica biogênica também.  
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Tabela 34 - Razões entre as concentrações de sílica dissolvida e biogênica 
(DSi/BSi), em amostras coletadas na Baía de Guanabara, no 
Canal Central (EST) em novembro de 2012 e próximo à Ilha do 
Governador (IGSG e BG) em março de 2013 e seus respectivos 
valores médio, mínimo e máximo. 

EST 1 0,57 IGSG 1 0,16 BG 50 0,16 

EST 2 0,65 IGSG 2 0,16 BG 51 0,14 

EST 3 0,47 IGSG 3 0,21 BG 52 12,82 

EST 5 0,38     

Média 0,52  0,18  4,37 

Mínimo 0,38  0,16  0,14 

Máximo 0,65  0,21  12,82 

 

 

6.11 RELAÇÃO ENTRE AS FORMAS DE SÍLICA, MINERALOGIA E FISIOGRAFIA 

 

Conforme visto nos tópicos acima, as concentrações das formas de sílica 

foram distintas nas amostras de rio e estuário, representando dois ambientes 

distintos. Nos pontos de rios, também houve comportamentos distintos, devido às 

diferenças de cada bacia. A tabela 35 contém os dados fisiográficos das bacias de 

drenagem e os valores médios de cada parâmetro analisado. Considerando os 

pontos fluviais, observou-se que o rio Guapimirim (BG05) é o grande contribuinte de 

sílica litogênica para a Baía de Guanabara, pois esta fração está relacionada 

diretamente à vazão e à área, que são mais elevadas nesse ponto. Por ser o menor 

dentre os quatro rios analisados, o Inhomirim transportou menor quantidade de 

material rochoso.   

Além da vazão, a sílica litogênica depende também da geologia da área 

drenada. BG05 é formado por granitos, gnaisses e rochas sedimentares/sedimentos, 

apresentando litologia muito próxima à BG07. As rochas sedimentares e sedimentos 

são mais suscetíveis ao intemperismo, uma vez que a superfície de contato dos 

grãos é menor, facilitando a ocorrência de reações intempéricas. O uso do solo é 

praticamente o mesmo, nestes dois pontos, sendo dominado por agricultura, que 

deixa o solo mais exposto e suscetível ao intemperismo. Embora a percentagem 

seja a mesma, deve-se considerar a grande diferença entre as áreas dos dois 

pontos, que é cerca de vinte e duas vezes maior no rio Guapimirim.  Outra causa 

para esta diferença é proporção entre áreas planas e inclinadas, que é mais elevada 

no rio Guapimirim. Quanto mais plana a área, maior a incorporação de sílica 
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litogênica e consequentemente sílica dissolvida. Outro fator que influencia é a 

mineralogia. BG05 apresenta maior diversidade de minerais. No ponto BG07 a mica 

é menos frequente e o feldspato inexistente, sendo possíveis fontes da LSi e DSi 

pois são menos estáveis.  

O rio Inhomirim, além de ter a menor área e consequentemente a menor 

vazão, apresenta uma litologia pouco diversificada, dominada por quartzo e gibbsita. 

Dentre os minerais encontrados nas amostras de rio, o quartzo é o mais estável, 

pouco suscetível ao intemperismo e a gibbsita (hidróxido de alumínio) não contem 

sílicio, desta forma pouco contribui com sílica litogênica e dissolvida.Além disso, 

apresenta mais áreas inclinadas do que planas, que são mais difíceis de serem 

erodidas. O uso do solo é dominado pelas florestas, cuja proteção impede que o 

solo esteja exposto, diminuindo a quantidade de material mobilizado. 

Ao comparar com o rio Santo Aleixo, verifica-se que embora o Suruí tenha 

mais áreas de agricultura e pastagens, a concentração de sílica litogênica é menor, 

devido à inclinação da área. A mineralogia é mais diversificada em BG06 do que em 

BG07, apresentando maior frequência de feldspatos nas amostras, que incrementam 

as concentrações de sílica litogênica no sedimento em suspensão. 

A sílica biogênica apresentou relação apenas com a área de pastagens e 

agricultura, pois sua origem não está relacionada com a litologia, sendo mais 

elevadas nos rios Guapimirim e Santo Aleixo, que possuem as maiores áreas desse 

tipo de uso do solo.   
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Tabela 35 - Dados fisiográficos, valores médios (concentrações, descarga, razões entre as formas de sílica, %BSi, %LSi)  

e mineralogia dos pontos de rios afluentes Baía de Guanabara: Guapimirim (BG05), Santo Aleixo (BG06), 

Suruí (BG07) e Inhomirim (BG09) nos meses de inverno (junho a agosto de 2013). 
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Em relação às razões médias verificou que LSI/BSi é mais elevada no rio 

Suruí (BG07). Analisando as concentrações de sílica biogênica e litogênica, pode-se 

afirmar que em todos os rios o que predomina são os processos intempéricos, 

porque as razões são maiores que um, e que no rio Suruí ele é mais predominante.  

Em BG05, esses processos também ocorrem com intensidade, mas a proximidade 

com a Baía de Guanabara e o uso do solo tornem a parcela biogênica relevante.  

Por serem as concentrações médias de sílica dissolvida praticamente 

constantes, a razão DSi/LSi é dominada pelas concentrações de sílica litogênica, 

sendo mais elevada no rio Inhomirim, seguido de Santo Aleixo, Suruí e Guapimirim. 

A razão DSi/BSi foi determinada pelas concentrações biogênica,  esses processos 

também ocorrem com intensidade, mas a proximidade com a Baía de Guanabara faz 

com que o processo biológico também tenha grande importância neste rio.  

 

6.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística por agrupamento(figura 22)foi realizada utilizando as 

concentrações de sílica (dissolvida, litogênica e biogênica), pois essas são as únicas 

variáveis quantificadas em todas as amostras de rio e estuário.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Agrupamento obtido utilizando os valores de concentração de sílica litogênica, 
biogênica e dissolvida para todos os pontos coletados em ambiente fluvial e marinho. 
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No agrupamento obtido, foram formados dois grupos que caracterizam o 

ambiente fluvial e marinho. Esse comportamento era esperado, pois as 

concentrações de sílica dissolvida e de sílica litogênica foram maiores em rios (área-

fonte) e a sílica biogênica foi maior no estuário (maior atividade primária). 

Baseado no resultado do agrupamento, as correlações das amostras fluviais e 

estuarinas foram feitas separadamente. Tanto para as amostras de estuário quanto 

para as amostras fluviais, não foram observadas correlações relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

7 CONCLUSÃO 

 

Para comparar o aporte dos diferentes rios quantificou-se o material 

particulado em suspensão, clorofila-a e a sílica na fração dissolvida e particulada. 

Além disso, analisou-se também a mineralogia do sedimento em suspensão. Os 

dados encontrados aproximam-se dos valores propostos na literatura.  

Em relação à mineralogia, os principais minerais encontrados foram quartzo, 

caulinita, plagioclásio, K-feldspato, mica, gibbsita, argilo-mineral 2:1. O tipo de 

mineral encontrado relacionou-se com a geologia drenada. O rio Guapimirim (BG05) 

é o que apresenta maior diversidade mineralógica, há presença de todos os minerais 

citados anteriormente. No outro extremo, o rio Inhomirim (BG07), constituído apenas 

por granitos, apresentou praticamente quartzo e gibbsita. Nas amostras de Baía de 

Guanabara, observou-se que os pontos mais afastados dos rios, devido à maior 

salinidade e consequente aumento das concentrações de íons de metais alcalinos e 

alcalinos-terrosos, apresentaram maior frequência de argilo-minerais e ausência de 

gibbsita (sofreu degradação). 

As concentrações de sílica biogênica não tiveram relação com a geologia 

drenada, pois sua origem está relacionada às plantas e algas. Os maiores valores 

foram observados no rio Guapimirim, por ter grande parte do seu solo constituído 

por pastagens/agricultura e por ser mais próximo da Baía de Guanabara, cujas 

amostras também apresentaram valores mais elevados de BSi. A fração biogênica 

representou cerca de 5% do material particulado.  

As concentrações de sílica dissolvida (DSi) e litogênica (LSi) foram mais 

elevadas nas amostras fluviais, quando comparadas com a Baía de Guanabara, 

evidenciando que os rios são a fonte dessas espécies. A diminuição desses valores 

é explicada pela diluição, pela retirada da fração dissolvida por diatomáceas, mais 

abundantes em águas salinas ou pela decantação da fração particulada. Os valores 

de sílica dissolvida nas amostras fluviais foram muito semelhantes e ligeiramente 

mais elevados nos rios Santo Aleixo e Guapimirim. Em termos de descarga, o 

comportamento foi semelhante. A fração particulada, originada de rochas, 

representou cerca de 20% do material particulado em suspensão. 
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As maiores concentrações de sílica dissolvida e litogênica na foz do rio 

Guapimirim (BG05) estão relacionadas diretamente às áreas de planície, dominada 

por rocha sedimentar/sedimento drenado por este rio. O alto curso do Inhomirim 

(BG09) representa o aporte de áreas íngremes que drenam granitos, menos 

suscetíveis ao intemperismo, resultando em menores concentrações/descarga de 

LSi. 

O aporte de sílica litogênica para a Baía de Guanabara está diretamente 

ligado à presença de feldspatos, mica e caulinita, presentes no ponto BG05. Em 

BG09, a predominância de gibbsita (ausência de silício) implica em baixas 

concentrações de LSi.  

Por serem as razões de LSi/Bsi maiores que um em todos os pontos, conclui-

se que os processos intempéricos são predominantes nas bacias de drenagem 

estudadas e que a atividade biológica é pequena. A razão DSi/LSi, valor médio igual 

a 6) evidencia que uma vez liberado na água, o silício tende a estar na forma 

dissolvida do que na fração particulada, visto que as concentrações de silicato foram 

maiores.  
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