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RESUMO 

 

Ambientes costeiros como as baías podem atuar como sumidouro de nutrientes de origem 

alóctones. Uma variedade de processos dependentes do tempo, tais como o hidrodinamismo, 

as taxas de acumulação e suprimento de matéria orgânica, influenciados pelas intervenções 

humanas tanto na produção, quanto na acumulação de nutrientes, afetam a evolução dos 

ambientes costeiros. A Baía de Guanabara é um sistema que tem experimentado perturbações 

naturais e antropogênicas que impactam nos processos de deposição e na ciclagem de 

nutrientes nas últimas décadas. Nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), fósforo total (PT), 

fósforo inorgânico (PI) e nitrogênio total (NT) na água e no sedimento (com exceção do NID) 

foram analisados para quantificar a acumulação de nutrientes e a importância relativa das 

contribuições alóctones e autóctones das ações antropogênicas na Baía de Guanabara durante 

as últimas décadas. Para a água foram utilizados quatro pontos de qualidade de água, que 

fazem parte do monitoramento sistemático do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e 

quatro testemunhos distribuídos ao longo de diversas regiões da baía próximos aos pontos de 

coleta do INEA. Os dados de nutrientes (NT, PT e PI) e datação (
210

Pb) utilizados para análise 

dos sedimentos (~1958 a 2015) foram extraídos de trabalhos anteriores. A Baía de Guanabara 

apresentou aumento de nutrientes tanto na água quanto no sedimento, sendo verificada uma 

heterogeneidade intra-ecossistêmica de eutrofização provavelmente devido à fonte de 

efluentes urbano industriais a partir da segunda metade do século XX. Além disso, os 

resultados apontam uma dependência da hidrodinâmica da baía, uma vez que os sítios de 

coleta de água (GN0022) na região próxima a saída ao mar apresentaram menores valores, 

indicando maior renovação de água. Os sítios de coleta mais próximos às margens 

urbanizadas apresentaram os maiores aumentos de eutrofização, uma vez que são potenciais 

fontes de N e P para a baía. Existe ainda um sincronismo entre o enriquecimento de nutrientes 

na água e no sedimento, e que nesta relação, o sedimento possui resposta mais expressiva de 

aumento em relação à água entre 1980-2005 em todos os sítios de coleta. Além disso, o 

incremento da eutrofização na área mais conservada da Baía de Guanabara entre 2005 e 2015 

no sedimento mostra que o hidrodinamismo é importante também para o aumento das taxas 

de nutrientes no sedimento. Comparando o primeiro e o último período dos testemunhos da 

APA de Guapimirim o aumento de nutrientes foi maior para o último período de acumulação 

de P e N. Este enriquecimento no sedimento indica que, mesmo cessando as fontes 

antropogênicas que liberam nutrientes para a Baía de Guanabara, os sedimentos ainda 

poderiam continuar sendo fonte de nutrientes para a coluna d’água. Estes resultados 

encontrados para uma baía tropical indicam que estas influências antropogênicas 

desorganizadas podem fazer com que estes ambientes possam levar décadas de ações e 

planejamento do poder público para recuperação. A identificação dessas relações em escalas 

de tempo mais longas proporcionou um melhor entendimento sobre a relação entre o 

hidrodinamismo da baía e a relação de sincronicidade entre a água e o sedimento. 

 

Palavras-chave: Baía de Guanabara, datação 
210

Pb, sedimento, qualidade de água, nitrogênio e 

fósforo. 



 

ABSTRACT 

 

Coastal environments as bays can act as a sink for allochthonous nutrients deposition. A 

variety of time-dependent processes such as hydrodynamics, burial rates, and nutrient supply, 

could influence responses of the coastal systems to the anthropogenic changes. Guanabara 

Bay is a tropical system that has experienced natural and anthropogenic disturbances, 

influencing nutrient deposition. Dissolved inorganic nitrogen (DIN), total phosphorus (TP), 

inorganic phosphorus (IP) and total nitrogen (TN) in water and sediment (except for NID) 

were analyzed to quantify nutrients burial and the relative importance of the allochthonous 

and autochthonous contributions of anthropogenic changes in Guanabara Bay during the last 

decades. Were used four water quality points from the systematic monitoring of the State 

Environmental Institute (INEA), and four cores distributed along different regions of the 

Guanabara bay near to the INEA collection points. The nutrient data (NT, PT, and PI) and 

core dating (using 
210

Pb) of sediment analysis (~1958 to 2015) were extracted from previous 

studies. Guanabara Bay showed an increase of nutrients in both water and sediment, and an 

intra-ecosystem eutrophication heterogeneity was verified probably due to the industrial and 

urban effluent sources from the second half of the 20th century. Furthermore, the results also 

confirmed the dependence of bay hydrodynamics, with the sampled site close to the sea outlet 

(GN00222) showed lower water content nutrients values probably due to the water renewal. 

Also, sample sites closer to the urbanized margins showed the highest increases in nutrients 

enrichment, perhaps due they are potential sources of N and P for the bay. Moreover, we 

verify an effective synchronism between nutrients enrichment in the water and the sediment, 

indicating that the sediment has a faster increase response about the water between 1980-2005 

in all sites. Besides, the sediment eutrophication increases in the most conserved area of 

Guanabara Bay between 2005 and 2015 indicates the hydrodynamics is also important for the 

nutrient rates to increase in sediment. Comparing the first and last periods of the cores of 

Guapimirim’s APA, the increase of nutrients was grater for the last period of accumulation of 

P and N. This nutrient enrichment in the sediment indicates that even if the anthropogenic 

sources releasing nutrients to the Guanabara Bay cease, the sediments could continue to be a 

source of nutrients to the water column. Our results found for a tropical bay show that 

anthropogenic change influences could take decades of government action and plan for 

recovery. The identification of these relationships on longer time scales has provided a better 

understanding of the relationship 

 

Keywords: Guanabara bay, 
210

Pb dating, sediment, water quality, nitrogen e phosphorus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A zona oceânica costeira é considerada um dos principais limites na zona de interação 

terra-oceano, onde matéria orgânica e nutrientes são intensamente processados (CAI et al., 

2011) com implicações significativas ao balanço de gases de efeito estufa (DUARTE E 

AGUSTI, 1998, WEBER et al., 2019). As águas costeiras estão entre aquelas de maior 

atividade biológica do planeta, uma vez que são o destino preferencial de enormes 

quantidades de nutrientes, em especial Nitrogênio (N) e Fósforo (P), bem como matéria 

orgânica desde a bacia de drenagem (BREITBURG et al., 2018). Numerosas evidências têm 

indicado intensa remineralização (BAUER et al., 2013) e acúmulo (MCLEOD et al., 2011) de 

matéria orgânica em baías e estuários em todo o mundo, apresentando uma fração 

significativa dos nutrientes não exportados para o oceano e enterrados em seus sedimentos de 

fundo (FISHER et al.,1992; HAVENS et al.,2001; LIU et al., 2016). 

Atualmente, o enriquecimento de nutrientes a partir das descargas de efluentes urbano-

industriais e agropecuários não tratados (i.e., eutrofização antropogênica) de baías e estuários 

é considerado uma das mais importantes mudanças globais em curso na biosfera. A 

eutrofização resulta em sensível perda de qualidade da água e de seus múltiplos usos 

socioeconômicos (CAI et al., 2011) devido a proliferação acelerada de algas que produzem 

substâncias tóxicas (LÜRLING et al., 2017), nocivas à saúde (CODD, 2000). Nesse sentido, 

as baías e estuários representam destinos preferenciais a compostos de origem tanto marinha 

quanto terrestre (HOWARTH et al., 2000), de forma que a proliferação de algas e outras 

respostas metabólicas que reduzem a qualidade da água podem ser ainda mais intensas sob 

condições tropicais de elevada temperatura o ano inteiro (COTOVICZ et al., 2015).  

Sendo assim, a determinação do nível de eutrofização dos ecossistemas aquáticos é 

realizada com a finalidade de avaliar os impactos antropogênicos (GLIBERT et al., 2006). As 

ações de monitoramento da qualidade das águas e sedimentos constituem uma ferramenta 

importante e imprescindível para subsidiar a tomada de decisões sobre o gerenciamento de 

recursos hídrico, proporcionando classificar e restringir o uso das águas ao delimitar o grau de 

risco à saúde do usuário (BUENO et al., 2005).   

Evidências prévias têm descrito que mudanças de uso/cobertura na bacia de drenagem 

podem causar substanciais alterações de longo prazo da qualidade das águas (MAROTTA et 

al., 2010) e nas taxas de acumulação de matéria orgânica e inorgânica nos sedimentos de 

fundo (MONTEIRO et al., 2012) dos ecossistemas aquáticos costeiros. Análises de datação 

associadas à análise da composição química dos sedimentos de fundo são consideradas uma 
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importante alternativa a custosos monitoramentos de longo prazo nas águas superficiais, cujos 

resultados podem ser demorados (SCHELSKE et al., 1994). O fundo sedimentar de baías ou 

lagos é cada vez mais utilizado para indicar alterações em suas águas ou no entorno, ao longo 

dos anos, uma vez que estocam nutrientes e contaminantes (metais e compostos orgânicos) ou 

disponibiliza, a partir de processos biogeoquímicos, à biota ou à coluna d’água (PAUDEL et 

al., 2017). Essas mudanças podem ser variáveis na escala intraecossistêmica devido a 

diferentes aportes antropogênicos (BORGES et al., 2009), sendo um relevante componente 

para tornar as estimativas regionais e até mesmo globais dos processos de ciclagem de 

nutrientes mais acuradas em estuários ao redor do mundo (BAUER et al., 2013). Por outro 

lado, associado aos estudos relacionados à composição química dos sedimentos, um melhor 

entendimento da heterogeneidade interanual da qualidade de água também pode ser 

considerada indispensável ao planejamento para mitigar a degradação das águas costeiras.  

Nos trópicos, a Baía de Guanabara, localizada na região metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro (Brasil), é um excelente modelo de estudo de águas costeiras eutrofizadas. O 

entorno dessa baía apresenta 8.766.264 milhões de habitantes (FRIES et al., 2019), um 

intenso crescimento urbano que não foi acompanhado da adequada constituição de 

infraestrutura de coleta e tratamento de efluentes urbano-industriais enriquecidos de nutrientes 

(VAN WEERELT, 2015). As atividades industriais são responsáveis por quase a totalidade da 

carga de metais pesados e substâncias tóxicas que atingem a Baía (COELHO, 2007). No 

entanto, no início do século XX, surgiram iniciativas de programas de controle ambientais que 

tinham por objetivo remediar a situação. Os impactos positivos foram observados nos anos de 

1994 a 2004, havendo redução nas cargas de DQO, óleos e graxas e metais pesados 

(PETROBRAS, 2009). Por outro lado, a falta de tratamento dos esgotos sanitários continua 

sendo a principal fonte de poluição por matéria orgânica da BG, uma vez que as redes 

coletoras não são suficientes para encaminhar tais efluentes para o tratamento adequado 

(VAN WEERELT, 2015). A elevada população urbana torna esse ecossistema alvo de 

diversos estudos sobre suas características naturais e mudanças antropogênicas.  

Em termos econômicos, o setor de serviços, as indústrias e a atividade petrolíferas 

estão entre os maiores geradores de renda (SOARES-GOMES et al., 2016). Intensos usos 

socioeconômicos desprovidos de planejamento adequado têm causado sensível contaminação 

das águas e subsequente degradação ecológica da Baía de Guanabara ao longo das últimas 

décadas (EL ARABY, 2002), o que pode ser atribuído especificamente aos intensos aportes 

de efluentes urbano-industriais não tratados à sua rede de drenagem (FISTAROL et al.,2015). 

O declínio na qualidade da água tem se refletido em substanciais aumentos nas taxas de 
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acumulação de sedimentos (GODOY et al., 2012), matéria orgânica e nutrientes 

(MONTEIRO et al., 2012) no meio bentônico, os quais também podem ser influenciados por 

várias fontes de nutrientes a partir de rios com diferentes níveis de poluição. 

Um dos grandes desafios ao planejamento é a carência de dados interanuais de 

qualidade das águas, a qual pode ser compensada pelas análises de composição química e 

datação em testemunhos sedimentares. Apesar da precisão entre as bases de dados serem 

distintas, uma vez que fatores como idades cronológicas, no compartimento sedimentos são 

estimadas (a partir da datação com 
210

Pb) e nos dados de qualidade de água são de fato 

medidas, os testemunhos sedimentares se mostram excelentes alternativas para avaliar os 

impactos antropogênicos nos ecossistemas. Nesse sentido, estudos revelam que os sedimentos 

de fundo podem representar uma importante fonte de nutrientes para a coluna d’água 

(PAUDEL et al., 2017). Contudo, trabalhos descrevendo base de dados de décadas tanto de 

qualidade de água quanto de taxas de acumulação de nutrientes no sedimento de fundo ainda 

são extremamente escassos.  

Esse tipo de abordagem inovadora comparando água e sedimento de fundo se torna 

essencial para confirmar o processo de eutrofização entre ambos os compartimentos pelágico 

e bentônico, bem como o potencial papel de sedimentos para retornar nutrientes ao meio 

aquático mesmo após medidas de redução no aporte de efluentes não tratados. A difícil tarefa 

está em estabelecer até que ponto as intervenções antropogênicas afetam o ecossistema, 

resultando em degradação dos corpos d’água, e como essas modificações interagem com 

outros fatores biológicos, físicos ou químicos inerentes aos processos naturais que ocorrem no 

meio ambiente (NEDEAU et al., 2003). No presente estudo, foram utilizados dados de 

concentração de N e P ao longo de ~30 anos, fornecidos pelo órgão ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro, e taxas de acumulação de nutrientes ~60 anos, a partir de testemunhos 

previamente publicados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as mudanças de décadas nas concentrações de N e P nas águas superficiais 

(1980-2017 a partir do monitoramento sistemático do Instituto Estadual do Ambiente - INEA) 

e nas taxas de acumulação desses nutrientes no sedimento de fundo (~1958-2015 a partir da 

datação de  
210

Pb), abrangendo a variabilidade intra-ecossistêmica entre as áreas circundadas 

por redes de drenagem mais urbanas ou conservadas em uma baía estuarina tropical (Baía de 

Guanabara, região metropolitana do Estado Rio de Janeiro, Brasil). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar dados de qualidade de água do monitoramento sistemático do Instituto 

Estadual do Ambiente (1980-2017) referentes à Baía de Guanabara, avaliando a variação 

espacial e temporal das amostras superficiais; 

- Analisar perfis de testemunhos sedimentares, coletados e publicados na literatura 

científica (~1958-2015), avaliando a acumulação de nutrientes (especialmente P e N) nesses 

compartimentos e, comparando-os com os dados oriundos do monitoramento sistemático do 

INEA. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  QUALIDADE DE ÁGUA 

 

O acompanhamento sistemático da qualidade ambiental é atribuição legal dos órgãos 

da administração pública, conforme o que foi estabelecido pela Política Nacional de Meio 

Ambiente (BRASIL, 1981) e regulado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA). A Resolução CONAMA 357/2005, “Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências” (BRASIL, 2005). Na medida 

em que a qualidade de água é representada por um conjunto de características, geralmente 

mensuráveis e sendo o recurso hídrico comum a todos, torna-se necessário conservar os 

ecossistemas aquáticos, instituindo normas legais de uso. O monitoramento da qualidade da 

água é uma ferramenta importante e imprescindível, uma vez que fornece subsídios para 

avaliar as condições e características atuais dos corpos hídricos, gerando informações para 

tomada de decisões com relação ao gerenciamento de recursos hídricos (MAROTTA et al., 

2008). 

A qualidade da água não se traduz somente pelas características físicas e químicas do 

meio, mas também de todo o funcionamento do ecossistema, envolvendo plantas, comunidade 

aquática e seus habitantes (LIMA, 2001). O objetivo é proporcionar uma percepção integrada 

do funcionamento em equilíbrio desses ecossistemas. A gestão dos ecossistemas aquáticos 

necessita de uma metodologia que possa fornecer informações precisas, de forma objetiva e 

transparente tanto para a sociedade quanto para os gestores públicos, uma vez que o uso dos 

recursos hídricos é fortemente limitado pela qualidade da água (WANG et al., 2008). Nesse 

sentido, as ações de monitoramento de qualidade de água permitem avaliar a situação em que 

se encontram os ambientes aquáticos, sobretudo no caso de intervenções, quando é de 

relevante importância estimar a resposta do corpo d’água, legitimando os aportes de 

investimentos e ações implantadas pelas instâncias decisórias (BOSSEL, 1999).  

O monitoramento envolve um conjunto de três etapas relacionadas ao planejamento 

(INEA, 2012). É importante que se tenha conhecimento das características inerentes dos 

locais os quais se deseja monitorar, possibilitando realizar um plano de amostragem com 

características próprias, tornando o planejamento eficaz para retratar a realidade da região, 

além de levar em consideração a relação custo-benefício. As etapas relacionadas ao 
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monitoramento são atividade de amostragem propriamente dita, análises em laboratórios 

confiáveis e de referência e, por último, avaliação dos dados através de equipe técnica 

capacitada (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Etapas do monitoramento (Fonte: Relatório Técnico INEA, 2012). 

 

As ações de monitoramento tiveram início com a abordagem nos parâmetros físicos e 

químicos, visando avaliar o impacto das atividades industriais e não industriais nos ambientes 

aquáticos ao logo do tempo. No entanto, através do atual cenário, é notório que o meio 

ambiente vem se traduzindo, cada vez mais, como fator indispensável à qualidade de vida. 

Pelo exposto, os conceitos de desenvolvimento sustentável ganham notoriedade, sendo 

importante suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender 

as gerações futuras (SACHS, 2000). 

Nesse sentido, é imprescindível garantis o uso seguro da água para as mais diversas 

finalidades, tais como: abastecimento público, recreação de contato primário ou secundário, 

preservação da flora e fauna naturais (SOUZA, 1993; RIBEIRO, 2008; OLIVEIRA, 2010). 

Dessa forma, torna-se indispensável que o planejamento seja executado de maneira inflexível 

e que esteja arquitetado sob a tríade: coerência, constância e regularidade, de acordo com o 

exemplificado na Figura 3.2 (INEA, 2012).  
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Figura 3.2: Tríade do monitoramento (Fonte: Relatório Técnico INEA, 2012). 

 

O processo de acompanhamento da qualidade das águas da Baía de Guanabara ocorre 

a partir da coleta de amostras de água em locais e datas previamente determinados 

(informações contidas no plano de amostragem). Essas amostras são enviadas para análise e 

os resultados do monitoramento obtido são armazenados em um banco de dados. Além das 

análises laboratoriais, são realizadas algumas medições em campo (medições in situ), com o 

objetivo de caracterizar a qualidade ambiental o mais próximo possível da realidade, através 

da utilização de sondas multiparamétricas previamente calibradas (Figura 3.3) (DYBKO et 

al., 1998). 

 

 
Figura 3.3: Exemplo de sonda multiparamétrica para amostragem de qualidade de água 

(Fonte: Durant, D. & Raposa, K. B.). 

 

O monitoramento de caráter permanente permite não apenas obter séries históricas, 

como também observar mudanças de médio e longo prazo, que estudos pontuais dificilmente 

alcançariam. Nesse sentido, pode-se afirmar que o monitoramento é uma ferramenta de 



 23 
 

acompanhamento sistemático da dinâmica da qualidade ambiental e dos processos e fatores 

determinantes. Pode também ser compreendido como um instrumento de política pública, a 

ser utilizado para subsidiar análises associadas a questões complexas, nas quais se integram 

aspectos de qualidade ambiental e vetores socioeconômicos (LAMPARELLI, 2004). 

Ao longo do tempo, os ecossistemas aquáticos podem receber elevados aportes de 

compostos de origem natural, (i.e., sem nenhuma contribuição humana), afetando 

sensivelmente a composição química da égua e também os seus usos mais preponderantes 

(CARAPETO, 1999). Além disso, são cada vez mais relevantes as substâncias lançadas nos 

ecossistemas aquáticos pela ação humana, em decorrência da ocupação e uso do solo (e.g. 

esgotos não tratados, fertilizantes agrícolas, dejetos da pecuária e resíduos industriais), 

resultam em sérios problemas de qualidade de água e, demandam, cada vez mais 

investigações e investimentos para recuperação das águas. 

Em decorrência das alterações causadas pela ação antrópica, a eutrofização costeira 

representa uma importante alteração global em curso. A proliferação sem controle de algas 

tóxicas (BAKUN et al., 2010), o aumento dos gases de feito estufa (CAI et al., 2011; 

COTOVICZ et al., 2016) e a perda da oxigenação do meio (BREITBURG et al., 2018) são 

exemplos do que o enriquecimento do meio por nutrientes (especialmente Nitrogênio e 

Fósforo) pode ocasionar. Por consequência, as águas costeiras são o destino preferencial de 

grande quantidade de matéria orgânica e inorgânica, e estão entre as áreas mais produtivas do 

planeta (SMITH et.al., 1993; HOWARTH et. al., 2000; BAUER et. al., 2013). 

No presente estudo, a rede de monitoramento da Baía de Guanabara é constituída por 

pontos de coleta estabelecidos em função do objetivo do monitoramento e da 

representatividade do local. As estações de amostragens estão dispostas de maneira otimizada, 

visando acompanhar continuamente e sistematicamente as alterações na qualidade da água 

dos corpos hídricos considerados mais relevantes para a gestão de recursos hídricos da região. 

A finalidade é retratar as condições ambientais e possíveis alterações, assim como tendências 

de médio e longo prazo. Por fim, é importante mencionar que o monitoramento deste órgão 

ambiental é baseado no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, elaborado ela 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2011). 

 

3.2 SEDIMENTOS DE FUNDO AQUÁTICO 

 

Os registros sedimentares são utilizados como indicadores ambientais para a avaliação 

de mudanças temporais nos ecossistemas aquáticos (e.g., baías e lagos), uma vez que possuem 
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a capacidade de armazenar nutrientes e contaminantes advindos da bacia de drenagem ou 

produzidos in situ (BÁBEK et al., 2008). Este material é acumulado continuamente, camada a 

camada, preservando assim vestígios de mudanças ao longo do tempo na bacia de drenagem e 

em suas próprias águas sobrejacente. Para acessar as idades, os radioisótopos com tempo de 

meia vida (t1⁄2) conhecidos podem ser utilizados para datar as diferentes camadas destes 

sedimentos de fundo aquático. Entre os mais utilizados se destacam o 
14

C (t1⁄2 = ~5730 anos) 

para escalas milenares e o 
210

Pb (t1⁄2 = ~22 anos) para escala de décadas, compatível com o 

período de aceleração das mudanças antropogênicas (LEWIS & MASLIN, 2015). Este 
210

Pb é 

um dos radioisótopos do decaimento da série natural do 
238

U (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4: Série de decaimento do 
238

U (Fonte: Firestone, 1998). 

 

A série do 
238

U pode ser dividida em uma subsérie a partir do 
226

Ra (Figura 3.4), onde 

o primeiro elemento de decaimento é o 
222

Rn (t1⁄2 = ~3,82 dias). Este 
222

Rn é liberado no solo, 

sendo parcialmente evadido para atmosfera, decaindo até o primeiro descendente de maior 

tempo de meia-vida, o 
210

Pb. O 
210

Pb atinge assim a superfície terrestre, onde pode ser 

depositado no solo ou em corpos d’água, dando origem a um excesso de 
210

Pb nas camadas 

superficiais do sedimento (
210

Pbatmosférico ou 
210

Pbexcesso). Nesse sentido, em um perfil 

sedimentar ideal, a atividade radioativa deste 
210

Pbexcesso decai exponencialmente com o tempo 
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(PENNINGTON et al., 1976; APPLEBY E OLDFIELD, 1983;). O 
222

Rn que é liberado 

continuamente no solo também decai para 
210

Pb, sendo considerada a fração radiologicamente 

suportada (
210

Pbsup), estando em equilíbrio com o 
222

Rn e, consequentemente em equilíbrio 

com o 
226

Ra. O 
210

PbTotal é constituído pela soma das frações 
210

Pbexc e 
210

Pbsup (Figura 3.5) 

(MOZETO et al.2006).  

 

 

Figura 3.5: Ciclo do 
210

Pb (Fonte: Lima, 1996). 

 

Os modelos mais comuns são os métodos denominados Constant Initial Concentration 

(CIC) e Constant Rate of Supply (CRS). O modelo CIC assume que a concentração inicial na 

interface sedimento-água é constante ao longo do tempo (PENNINGTON et al., 1976). Nesse 

sentido, o CIC assume o fluxo de 
210

Pbexc da água para o sedimento varia proporcionalmente 

com o fluxo de material que chega ao sedimento (APPLEBY E OLDFIELD, 1983). A idade 

da camada em profundidade (metros) pode ser calculada através da seguinte equação: 

 

𝑇𝑚 = 𝑇0 −
1

𝜆
 ln

𝐴0

𝐴𝑚
 

(1) 

Onde:     Tm é a idade do sedimento profundo em metros; 

                           T0 é o ano em que o sedimento foi amostrado; 

                           λ representa a constante de decaimento do 
210

Pb (0,03114 y
-1

); 

                          A0 é o inventário 
210

Pbexc da interface sedimento-água; 
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                          Am é o inventário 
210

Pbexc do sedimento em profundidade em metros. 

 

O segundo modelo (CRS) assume que a precipitação do 
210

Pb da atmosfera para as 

águas é constante, enquanto as taxas de acúmulo de sedimentos variam de acordo com o clima 

ou mesmo devido as mudanças antropogênicas (APPLEBY E OLDFIELD, 1983). Neste 

modelo a idade dos sedimentos em qualquer profundidade pode ser calculada por: 

 

𝑇𝑚 = 𝑇0 −
1

𝜆
 ln

𝐴

𝐴𝑚
 

(2) 

 

Onde:   Tm é a idade do sedimento profundo em metros; 

                         T0 é o ano em que o sedimento foi amostrado; 

                         λ representa a constante de decaimento do 
210

Pb (0,03114 y
-1

); 

                         A é o total acumulado em 
210

Pbexc  no testemunho (Bq m
-2

); 

                         Am é o acumulado 
210

Pbexc na camada abaixo da estimada em metros (Bq m
-2

). 

 

 

Figura 3.6: Aplicação do modelo CRS (Adaptado de: Godoy, 2018). 

 

Foi utilizado o modelo CRS por ser mais adequado aos locais impactados por ações 

antrópicas (Figura 3.6). Nestes ambientes é observada uma variação na velocidade de 

sedimentação, sem que haja uma alteração expressiva no aporte de 
210

Pbatmosférico, ou seja, no 

fluxo de 
210

Pb utilizado para datação de sedimentos (APPLEBY E OLDFIELD, 1983), o que 

torna o método CRS mais adequado. 

Onde: 

lo = inventário de  
210

Pb ao longo 

de todo testemunho  

lx = inventário de 
210

Pb até a altura 

X do testemunho 



 27 
 

Com relação à Baía de Guanabara, objeto desse estudo, os sedimentos de fundo são 

compostos principalmente por materiais arenosos e argilosos, restringindo-se as areias e silte 

no litoral da baixada fluminense próximo ao município de Duque de Caxias. Os sedimentos 

arenosos são distribuídos na entrada da baía e no canal central, estendendo-se até a Ilha do 

Governador enquanto depósitos tanto de argilas quanto de areia são encontrados no norte da 

baía. Na região Noroeste e na porção ocidental da baía, a entrada de sedimentos é substancial, 

sendo a área ainda altamente influenciada por atividades humanas, tais como descargas de 

esgoto não tratados, canalização fluviais, desmatamentos e atividades agrícolas (AMADOR, 

1997). Apesar do aporte marinho ser frequentemente considerado a principal fonte de 

sedimento a baías, a contribuição dos rios ao assoreamento da Baía de Guanabara é mais 

importante, alcançando em média ~4 Mt ano
-1 

que apresenta significativa variação em 

períodos mais chuvosos e tem aumentado sensivelmente devido ao desmatamento e ao 

lançamento de efluentes orgânicos na bacia de drenagem e diretamente em suas águas 

(GODOY et al., 2012). Após todos os dados calculados, através das metodologias descritas, 

foram obtidas as taxas de sedimentação de cada um dos testemunhos, assim como as idades 

cronológicas, para que pudessem ser aplicados nesse estudo. 

 

3.3 LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

 

A qualidade das águas é representada por um conjunto de característica, normalmente 

mensuráveis e, sendo um recurso comum a todos, foi necessário, para proteção dos corpos 

d’água, instituir restrições legais de uso. Desse modo, as características químicas e físicas da 

água devem ser mantidas dentro de certos limites, os quais são representados por padrões que 

orientam a qualidade das águas, sedimento e biotas. Diante disso, foi desenvolvido todo um 

arcabouço legal e normativo com base nos objetivos preconizados pela Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), que procura conciliar o desenvolvimento econômico e social com 

proteção do meio ambiente, estimulando o uso racional dos recursos ambientais, evitando a 

utilização de forma predatória e irracional desses recursos (BRASIL, 1981). A finalidade é 

propiciar o combate à poluição, promovendo os princípios do desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, existe uma série de leis e normas que tem como objetivo as valorizações 

dos recursos naturais. Nesse sentido, em 1988, a Constituição Federal instituiu que todos os 

corpos d’água são de domínio público (BRASIL, 1988). Além disso, afirma também que o 

meio ambiente deve ser ecologicamente equilibrado, sendo um bem de isso comum e 
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indispensável à manutenção da qualidade de vida. O Poder Público deve preservá-lo e 

defendê-lo para as presentes e também futuras gerações (BRASIL, 1988).  

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) tem como instituição de caráter 

normativo e deliberativo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabelecido 

pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981). O conselho possui como 

atribuições estabelecer normas e critérios para licenciamento das atividades potencialmente 

poluidoras, determinar o estudo das alternativas e das consequências ambientais de projetos 

de grande porte e por último, estabelecer padrões relativos ao controle e a manutenção da 

qualidade do meio ambiente. No estado do Rio de Janeiro, as legislações que norteiam os 

agentes ambientais, assim como os tomadores de decisões, são basicamente as Resoluções do 

CONAMA e Portarias do Ministério da Saúde.  

Com a finalidade de definir a qualidade das águas dos sistemas aquáticos, é necessário 

levar em consideração seus usos preponderantes e estabelecer critérios, enquadrando os 

sistemas em classes (PNMA II, 2006). O enquadramento de corpos d’água foi previsto 

inicialmente na Resolução CONAMA 20/1986. O instrumento tem como escopo estabelecer o 

nível de qualidade (classe) que se deseja alcançar ou manter em um corpo hídrico ao longo do 

tempo. O enquadramento deve ter como base o nível de qualidade que aquele corpo d’água 

deveria possuir para atender as necessidades da comunidade ao redor, não sendo 

necessariamente o seu estado atual. As classes de água obedecem a uma determinada 

qualidade que deve ser conservada, expressa sob a modalidade de padrões de qualidade, por 

exemplo, concentrações de poluentes (MIZUTORI, 2009). 

A Resolução CONAMA n° 274/2000, de 29 de novembro de 2000, estabelece os 

critérios de classificação para recreação de contato primário. Em seu preâmbulo, destacam-se 

as principais exposições: “considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas 

essencial à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos, 

de modo a assegurar as condições de balneabilidade; considerando a necessidade de serem 

criados instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis 

estabelecidos para a balneabilidade, de forma a assegurar as condições necessárias à recreação 

de contato primário” (BRASIL, 2000). 

A Resolução CONAMA nº 357/2005, de 17 de março de 2005, dispõe sobre os 

critérios de classificação dos corpos d’água, estabelecendo diretrizes para o enquadramento, 

levando em consideração o nível de qualidade do recurso hídrico. Além disso, institui limites 

seguros que os corpos d’água podem alcançar. Ainda, estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. Essa legislação, em seu artigo n° 50, 
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revoga a resolução CONAMA n° 20/1986, de 18 de julho de 1986 (BRASIL, 2005). É uma 

das mais importantes diretrizes ambientais nesse tema e que posteriormente, foi alterada pelas 

Resoluções n° 393/2007, n° 397/2008, n° 410/2009 e n° 430/2011.  

A Resolução CONAMA 393/2007, de 09 de agosto de 2007, em sua ementa: “dispõe 

sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de 

petróleo e gás natural, e dá outras providências” (BRASIL, 2007). Já a Resolução 397/2008, 

de 07 de abril de 2008, altera o artigo nº 34 da Resolução CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 

2008). Além disso, a legislação n° 410/2009, de 04 de maio de 2009, dentre outras 

providências, prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de lançamento 

de efluentes, citados no artigo nº 44 da Resolução nº 357/2005 (BRASIL, 2009). Ainda, a 

Resolução CONAMA nº 430/2011, de 13 de maio de 2011, tem por principal objetivo 

regulamentar as possíveis condições e padrões de lançamento de efluentes, que anteriormente 

estavam incluídos na Resolução n° 357/2005 (BRASIL, 2011).  

Por fim, de acordo com o que já foi mencionado para os padrões de qualidade de água, 

não apenas as resoluções instituídas pela CONAMA fazem parte do arcabouço legal 

disponível. A Portaria n° 2914/11, do Ministério da Saúde, estabelece o padrão de 

potabilidade e as metodologias de controle e de vigilância da qualidade da água para o 

consumo do ser humano. A competência do Ministério da Saúde, instituída pelo Decreto nº 

79.367 de 09 de março de 1977, levou em consideração os progressos técnico-científicos e 

experiências internacionais. 

Por outro lado, assim como para qualidade de água, os sedimentos, também possuem 

legislações pertinentes que auxiliam os tomadores de decisão e agentes ambientais em 

assuntos relacionados. A CONAMA instituiu, por exemplo, a Resolução nº 344/2004, de 25 

de março de 2004. Nessa legislação, a ementa menciona: “estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais 

brasileiras, assim como, dá outras providências” (BRASIL, 2004). No entanto, 

posteriormente, foi elaborada a Resolução nº 421/2010 que dispõe sobre revisão e atualização 

dessa mesma Resolução CONAMA nº 344/2004. 

Já a Resolução CONAMA n° 454/2012, promulgada em 1º de novembro de 2012, 

orienta que: “as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do 

material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional” (BRASIL, 2012). Nesse documento, 

é possível encontrar procedimentos para amostragens de sedimentos, níveis de classificação 

do material a ser dragado, valores orientadores para Carbono Orgânico Total (COT) e 
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Nutrientes (Fósforo Total e Nitrogênio Kjeldahl). A Resolução, em seu artigo 33, revoga as 

Resoluções CONAMA nº 344/2004 e CONAMA nº 421/2010. 

Portanto, o arcabouço legal e a estrutura normativa, onde os agentes de fiscalização, 

assim como tomadores de decisão se baseiam, estão em constante atualização e revisão para 

garantir o propósito de conservação do meio ambiente. O objetivo é assegurar a preservação 

do ecossistema para as futuras gerações, acompanhando as evoluções tecnológicas 

relacionadas aos sistemas de controle de poluição. No entanto, é importante destacar que os 

municípios e estados podem elaborar normas municipais e estaduais complementares à 

legislação nacional, quando necessário. Não há qualquer oposição quanto a isso uma vez que 

cada localidade possui a sua especificidade. Contudo, essas legislações, que têm por 

finalidade atender questões locais, como por exemplo, clima, vegetação, relevo, entre outros 

fatores, devem ser mais restritivas do que a legislação federal vigente. Um exemplo disso é a 

Norma Técnica nº 202.R-10, aprovada pela Comissão Estadual de Controle Ambiental 

(CECA) em 04 de dezembro de 1986. A CECA é um órgão colegiado, vinculado a Secretária 

de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). Na norma nº 202 está apresentado os 

padrões para lançamento de efluentes líquidos, em águas interiores ou costeiras, sendo elas 

subterrâneas ou superficiais no Estado do Rio de Janeiro (FEEMA, 1986).  

Além da norma técnica, existe também a Diretriz (DZ) n° 215.R-4, criada em 26 de 

abril de 1994. Essa norma tem por finalidade estabelece o controle de carga orgânica, através 

do parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), sendo esse controle através de 

concentrações máximas permitidas ou por meio de eficiência de remoção (FEEMA, 2007). 

Logo, existe uma infinidade de legislações que podem ser empregadas no sentido de preservar 

o meio ambiente, não sendo possível descrever todas nessa seção.   

 

3.4 EUTROFIZAÇÃO ANTROPOGÊNICA  

 

O enriquecimento de nutrientes dos ecossistemas, denominado eutrofização, constitui 

um dos mais importantes processos naturais que podem ser sensivelmente intensificados pelas 

atividades humanas, o que tem sido evidenciado em especial nas últimas décadas desde a 

grande aceleração do Antropoceno (ARTAXO, 2014), com início na última parte do século 

XVIII (CRUTZEN, 2002). Os elementos Nitrogênio (N) e Fósforo (P) constituem os 

principais nutrientes para os processos biológicos, considerados macro-nutrientes por serem 

exigidos em grandes quantidades pelas células. As diversas formas inorgânicas de N e P 

podem induzir o crescimento de organismos fotossintéticos aquáticos, tornando a perda de 
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qualidade das águas e de biodiversidade os principais efeitos da eutrofização (CAI et al., 

2011). Quando se atinge nível eutrófico, além do crescimento explosivo das algas, podem 

aparecer também plantas aquáticas prejudicando os usos sociais múltiplos entre valores 

materiais (e.g., abastecimento de água e alimentos, turismo, lazer, valorização imobiliária, 

atividades econômicas ligadas à pesca) (ANDERSEN et al., 2006; KLEIN & AGNE, 2012) e 

imateriais (e.g., associados à cultura).  

As fontes naturais de forma assimiláveis de N pelos produtores primários (e.g., algas e 

plantas) são predominantemente biológicas, baseadas na conversão de gás dinitrogênio (N2) 

presente na atmosfera em N amoniacal por organismos fixadores de N. Por sua vez, o P é 

convertido na forma assimilável de ortofosfato pelo intemperismo físico-químico de 

determinadas rochas. Além disso, ambos os nutrientes podem ser liberados pela própria 

degradação biológica da matéria orgânica. Em relação as fontes antropogênicas, N e P podem 

alcançar os ecossistemas e águas da bacia de drenagem especialmente desde o lançamento de 

esgotos domésticos, resíduos orgânicos industriais ou agroindustriais e fertilizantes agrícolas. 

 

3.4.1 Fósforo  

 

O ciclo do Fósforo é mais simples se comparado com outros elementos como o 

Nitrogênio (Figura 3.7). Os fosfatos, que é a forma ambientalmente estável do fósforo, estão 

envolvidos em dois ciclos biológicos, sobrepostos a um ciclo inorgânico e são constituintes de 

rochas da crosta terrestre (EMSLEY, 1980). Por ser um composto solúvel, é facilmente 

carreado do solo para os rios e para o mar (i.e. lixiviação) ou então é incorporado em 

organismos vivos (EMSLEY, 1980). 

 

 

Figura 3.7: Esquema Simplificado do Ciclo do Fósforo (Adaptado de: PIERROU, 1976) 
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No meio aquático, o fósforo pode se apresentar sob três formas diferentes: 

ortofosfatos, fósforos orgânicos e fosfatos condensados (NECKEL et al., 2013). O ortofosfato 

é representado pelos radicais PO4
-3

, HPO4
-2

 e H2PO4
-
, podendo se combinar com cátions e 

formar sais inorgânicos nas águas, enquanto o fósforo orgânico é aquele constituinte de 

moléculas orgânicas. Os fosfatos condensados ou polifosfatos são denominados polímeros de 

ortofosfatos, os quais não são muito relevantes à qualidade das águas, uma vez que podem ser 

convertidos rapidamente em ortofosfatos, por meio da hidrólise, nas águas naturais (NECKEL 

et al., 2013).  

No entanto, as combinações com cátions não são tão facilmente realizadas uma vez 

que as concentrações de Cálcio, Ferro e Alumínio são mais baixas em meio aquoso do que 

terrestre (PIERROU, 1976). Essa é a principal razão pela qual a eutrofização, causada pela 

intervenção antrópica, apresenta um grande problema uma vez que altera o equilíbrio natural 

do ecossistema aquático.  

O parâmetro fósforo constitui, portanto, em importante elemento de classificação das 

águas naturais. De acordo com o mencionado no capítulo anterior, a Resolução CONAMA nº 

357/05 estabelece limites, em função da forma em que ocorre o escoamento, para a 

concentração de fósforo total em águas naturais. Para entender a classificação da legislação, é 

importante saber a diferença entre ambientes lênticos e lóticos. Ambientes lênticos são 

relativos a águas com movimento lento ou águas estagnadas, já os lóticos são referentes às 

águas continentais em movimento. Assim, para as águas doce classe 1 o limite imposto pela 

legislação é de 0,02 mg P/L para ambientes lênticos, 0,025 mg P/L para ambientes 

intermediários e tributários diretos de ambiente lêntico e 0,1 mg P/L para ambiente lótico e 

tributários de ambientes intermediários (BRASIL, 2005). 

Sendo assim, os lançamentos de efluentes contendo fósforo devem obedecer aos 

padrões estipulados pela legislação ambiental antes de ser despejado nos corpos hídricos 

receptores para minimizar os danos causados pelo mesmo. O não atendimento as normas 

estipuladas pela legislação pode acarretar sérios problemas ambientais, tornando-se sujeito a 

responsabilização civil ou criminal, multas e interrupções do lançamento das águas residuais 

(NARDI et al., 2005).  

Esse parâmetro de qualidade da água somente pode ser quantificado nesta pesquisa em 

virtude do fornecimento da base de dados do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Cabe 

destacar ainda que, várias técnicas podem ser usadas para avaliar tal parâmetro, no entanto os 

dados utilizados no presente trabalho empregaram as técnicas para obtenção de fósforo total 



 33 
 

descrita no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (SM 4500-P A/B/E) 

em sua 23ª edição (APHA/AWWA/APCF, 1920). 

As análises laboratoriais de Fósforo incorporam as etapas: conversão das formas de 

fósforo em ortofosfato dissolvido, filtração e determinação colorimétrica de ortofosfato 

dissolvido. Para o método colorimétrico, três tipos de determinação de ortofosfato podem ser 

utilizados (método do ácido vanadomolibdofosfórico, método do ácido ascórbico e versões 

automatizadas do método do ácido ascórbico), dependendo em grande parte da faixa de 

concentração. Para a obtenção da concentração de Fósforo, foi utilizada a técnica do ácido 

ascórbico, adequado para a faixa de 0,01 a 6 mg P/L, onde o molibdato de amônio e o 

antimônio de potássio reagem com ortofosfato formando um ácido que é reduzido a azul de 

molibdênio pelo ácido ascórbico (APHA/AWWA/APCF, 1920).  

 

3.4.2 Nitrogênio 

 

O nitrogênio é um elemento essencial à vida uma vez que é o principal componente 

dos aminoácidos, formadores das proteínas. Os compostos de nitrogênio são nutrientes para 

processos biológicos e são conhecidos como macronutrientes. Apesar de ser um dos 

elementos mais encontrado na natureza, a maior parte está na forma de Nitrogênio Molecular 

(N2), que é considerada um composto biologicamente inerte. A principal forma de retirar o 

nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em espécie reativa é através da fixação por 

determinados microorganismos ou também a partir de descargas elétricas (ROCHA et al., 

2009). Os processos relacionados ao ciclo do elemento nitrogênio são representados a seguir 

(Figura 3.8): 
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Figura 3.8: Rotas do Nitrogênio (Adaptado de: ROCHA et al., 2009). 

 

A intervenção antropogênica modificou o ciclo do nitrogênio pela introdução de 

grande quantidade de nitrogênio reativo. Esse tipo de composto pode ser produzido de forma 

intencional (i.e. amônia como fonte de nitrogênio na fabricação de fertilizantes, gás 

refrigerante) e não intencional (i.e. produzido a partir de processos de combustão). Como 

consequência há desiquilíbrio no ciclo natural do nitrogênio (ROCHA et al., 2009). São 

diversas as contribuições de nitrogênio nas águas (orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato).  

Existem zonas diferentes de autodepuração natural em rios. Há a presença de 

nitrogênio orgânico na zona de degradação, ou seja, a primeira zona de poluição que se forma 

após o lançamento do esgoto. Já zona de decomposição ativa, na qual se localiza o ponto de 

concentração mínima de oxigênio dissolvido nas águas, existe nitrogênio amoniacal. Por fim, 

as últimas duas formas, nitrito e nitrato são encontrados na zona de recuperação na zona de 

águas limpas, respectivamente (PIVELI et al., 2006). 

Pelos motivos expostos, a origem do nitrogênio nos corpos d’água é mais complexa do 

que de outros elementos químicos, visto que esse elemento existe em diversas formas, 

necessitando de uma análise mais complexa. O nitrogênio inorgânico pode assumir sete 

estados de oxidação diferentes (Tabela 3.1) (SAWYER e MC. CARTY, 1989). 
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Tabela 3.1 – Estados de oxidação que o Nitrogênio pode assumir (Fonte: SAWYER e MC. 

CARTY, 1989). 

Estados de 

Oxidação 
3

-
 0 1

+
 2

+
 3

+
 4

+
 5

+
 

Compostos NH3 N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5 

 

A forma orgânica do nitrogênio, que toma parte no tecido de uma planta, pode ser 

incorporado em tecidos animais pelo seu processo nutricional. A morte, seguida de 

decomposição, de animais e vegetais e, principalmente, as transformações sofridas pelos 

compostos orgânicos presentes nos esgotos, levam à formação de nitrogênio amoniacal nas 

águas, nas formas de amônia gasosa (NH3) ou do íon amônio (NH4
+
). O processo de oxidação 

biológica sofrida pela amônia, que é convertida a nitrito (NO2
-
) por um grupo de bactérias 

nitrificadoras chamadas Nitrossomonas e, posteriormente, a nitrato (NO3
-
) por outro grupo 

conhecido por Nitrobacter, chama-se nitrificação (METCALF e EDDY, 1991). A nitrificação 

é um processo que ocorre apenas em meio aeróbio, pois não existem bactérias anaeróbias 

nitrificadoras. As equações que envolvem os processos descritos são as seguintes (BARNES e 

BLISS, 1983; METCALF e EDDY, 1991): 

 

Nitrossomas oxidantes de N-amoniacal: 

55 NH4
+
 + 76 O2 + 109 HCO3

-
        C5H7O2N + 54 NO2

-
 + 57 H2O + 104 H2CO3 + energia  (3) 

           

Nitrobacter oxidantes de Nitrito: 

400 NO2
-
 + NH4

+
 + 4 H2CO3 + HCO3

-
 + 195 O2         C5H7O2N + 3 H2O + 400 NO3

-
 + 

 energia  (4) 

            

Equação global: 

NH
+

4 + 1,86 O2 + 1,98 HCO3
-
           0,02 C5H7O2N + 0,98 NO3

-
 + 1,04 H2O + 1,88 H2CO3 + 

energia  (5) 

     

O processo inverso, isto é, a redução biológica é possível, mas o caminho preferencial 

é a redução de nitrato a nitrito e posteriormente a nitrogênio gasoso (N2). Este processo se 

denomina desnitrificação realizado por várias bactérias quimiorganotróficas, litoautotróficas e 

fototróficas, além de alguns fungos (SCHMIDT et al., 2003). Ocorre em meio anóxico, ou 

seja, na ausência de oxigênio livre. A presença de oxigênio em concentrações superiores a 1 
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mg/L O2, inibi o processo (SURAMPALLI et al., 1997). A nitrificação (aeróbia) e a 

desnitrificação (anóxica) levam ao controle efetivo dos problemas que os compostos 

nitrogenados podem trazer às águas naturais. A transformação do nitrogênio nos corpos 

d’água é representada a seguir (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9: Nitrificação e Desnitrificação (Adaptado de: O’ CONNELL & SANKARAN, 

1997). 

 

Portanto, o parâmetro nitrogênio constitui um importante elemento para classificação 

das águas naturais e, por esse motivo, faz parte do monitoramento sistemático do Inea. De 

acordo com a legislação federal em vigor, a Resolução CONAMA nº 357/05 estabelece os 

limites impostos para Nitrogênio Amoniacal, levando em consideração o critério águas doce 

classe 1, dependendo do potencial hidrogeniônico (pH) (BRASIL, 2005): 

 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5; 

 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0; 

 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 

 0,5 mg/L N, para pH > 8,5; 

 

Para o estudo em questão, foi obtido o Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID), que é 

a soma do Nitrato, Nitrito e Nitrogênio Amoniacal, quando há a presença das três formas 
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nitrogenadas em uma mesma amostra de qualidade de água. Cabe destacara ainda que a 

metodologia analítica adotada para obtenção de Nitrogênio Amoniacal e suas derivação 

são baseadas no Standard Methods  23ª edição (APHA/AWWA/APCF, 1920). 

Para as análises laboratoriais de Nitrogênio Amoniacal utilizadas, dois fatores 

principais influenciam a escolha do método: concentração e presença de interferências. 

Geralmente, a determinação manual direta de baixas concentrações se limita a água potável, 

águas subterrâneas e águas residuais nitrificadas de boa qualidade. Para os outros casos, é 

necessário um passo preliminar de destilação. Após preparação da amostra com solução de 

fenol, nitroprussiato de sódio e solução oxidante, a adsorvância é medida. Para leitura, é 

plotada uma curva padrão das leituras de adsorvância contra as concentrações padrões de 

nitrogênio amoniacal. A concentração da amostra é calculada comparando a adsorvância da 

amostra com a curva padrão (APHA/AWWA/APCF, 1920).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DE ESTUDO 

 

A partir de quatro áreas de amostragem de testemunhos sedimentares (~1958-2015 a 

partir da datação 
210

Pb) descritos por MONTEIRO (2012) e ABUCHACRA (2018), bem 

como quatro estações de qualidade de água de amostras superficiais (período de 1980 a 2017) 

disponibilizadas pelo monitoramento sistemático do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

nas adjacências de cada testemunhos. Os sítios de coleta compreenderam uma porção a 

Sudoeste, mais próxima da área mais urbanizada da bacia de drenagem e da saída ao mar 

(testemunho BG08 e estações de coleta de água GN0022 e GN0043), uma a Noroeste com 

urbanização intermediária no entorno (testemunho BG28 e estação de coleta de água 

GN0042), além de uma a Nordeste relativamente mais conservada e influenciada pela Área de 

Proteção Ambiental de Guapimirim (testemunhos APA1 e APA2 e estação de coleta de água 

GN0000). A base de dados abrangeu as concentrações de compostos nitrogenados e 

fosfatados nas águas e as taxas de acumulação dos nutrientes nos testemunhos sedimentares. 

A densidade da água quando comparada a do sedimento não apresenta uma grande variação, 

principalmente na Baía de Guanabara onde a temperatura varia entre 19 e 27°C e salinidade 

entre 33,6 e 29,7 entre estações de inverno e verão (ANDRADE, 2018), fazendo com que a 

diferença em relação ao sedimento seja negligenciável. No entanto, o conteúdo desses 

compostos no sedimento precisa levar em consideração a sua variação de densidade em 

função de granulometria (e.g., devido à maior carga de areias causada pelo maior 

desmatamento na bacia de drenagem). Além disso, os compostos são depositados no 

sedimento com taxas diferentes ao longo do tempo, uma vez que os períodos de maior e 

menor acumulação são relacionados a fenômenos naturais ou alterações antrópicas que 

alteram a deposição de material depositado no sedimento. Neste sentido, utilizamos o valor de 

conteúdo dos compostos multiplicado pela densidade e pela taxa de acumulação, 

possibilitando assim a comparação dos níveis de eutrofização ao longo do tempo. 

Nas águas superficiais, foram compilados dados das concentrações de Fósforo Total 

(PT), Fósforo Inorgânico (PI) e Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID) a partir da soma de 

Nitrogênio Amoniacal (N-NH3), Nitrito (NO2
-
) e Nitrato (NO3

-
), assumindo que as 

concentrações de Nitrogênio Total (NT) não são determinadas no monitoramento do INEA. 

Posteriormente, a série de dados foi separada em seis períodos durante ~30 anos (1980 a 

1985, 1986 a 1991, 1992 a 1997, 1998 a 2003, 2004 a 2009, 2010 a 2017), excluindo somente 
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1 % dos valores mais discrepantes. Nos testemunhos sedimentares, foram analisadas as taxas 

de acumulação de Fósforo Total (PT), Fósforo Inorgânico (PI), quando houver valores 

disponíveis nas referências e Nitrogênio Total (NT) a partir de MONTEIRO (2012) e 

ABUCHACRA (2018). Na medida em que cada taxa de acumulação sedimentar integra vários 

anos, não foram organizadas em médias como as concentrações das águas.  

 

4.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica da Baía de Guanabara (Figuras 4.1 e 4.2) se estende por mais de 

4.080 km
2
 (KJERFVE, 1997) e compreende, parcial ou totalmente, os municípios do Rio de 

Janeiro, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Mesquita, Nilópolis, Rio 

Bonito, São João de Meriti, Magé, Petrópolis, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Tanguá e 

Cachoeiras de Macacu. O território de cada município e a porcentagem que está englobada 

nessa RH está representado na Tabela 4.1. Cabe destacar que 95% do município de Petrópolis 

está localizado fora da bacia e por isso, não está contemplado na tabela (PACÍFICO, 2013). 

 

Tabela 4.1 – Municípios da região hidrográfica da Baía de Guanabara (Adaptado de: 

PACÍFICO, 2013). 

Municípios 
Território Total 

Território englobado pela 

Bacia Hidrográfica 

ha % 

Belford Roxo 7979,1 100 

Cachoeiras de Macacu 95580,6 94 

Duque de Caxias 46457,3 100 

Guapimirim 36081,3 100 

Itaboraí 42421,9 100 

Magé 38569,6 100 

Mesquita 4160,0 100 

Nilópolis 1915,7 100 

Niterói 12937,5 60 

Nova Iguaçú 52388,8 54 

Rio Bonito 46217,6 42 

Rio de Janeiro 118229,6 30 
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São Gonçalo 24914,2 100 

São João de Meriti 3483,8 100 

Tanguá 14662,3 100 

 

É uma das áreas mais expressivas do Brasil sob o ponto de vista socioeconômico, 

contendo uma concentração demográfica urbana de 8.766.264 milhões de habitantes (FRIES 

et al., 2019). Em termos econômicos, o setor de serviços é um dos maiores geradores de 

riqueza e empregos. As atividades portuárias desempenham um papel historicamente 

relevante e passam por um processo acelerado de mudança: a expansão do porto do Rio e 

instalação de equipamentos para operação de contêineres. A região perto do centro permanece 

como terminal de passageiros e sofre uma importante mudança para o desenvolvimento de 

práticas turísticas e culturais. A atividade industrial na região metropolitana é tradicional, com 

um perfil altamente diversificado incluindo indústria de fabricação de coque, produtos 

petroquímicos, químicos e biocombustíveis (SOARES-GOMES et al., 2016). 

Devido aos seus usos múltiplos, a Baía de Guanabara recebe contribuições 

antropogênicas de diferentes tipos, sendo elas industrias ou domésticas  (AGUIAR et al., 

2016; SOARES-GOMES et al., 2016). O esgoto bruto, principal fonte de contaminação da 

BG, é resultante de uma enorme fata de saneamento básico tanto na cidade do Rio de Janeiro, 

quanto em outras cidades localizadas nessa mesma bacia de drenagem (DE CARVALHO 

AGUIAR et al., 2018). Além disso, os efluentes industriais, incluindo metais e outros 

poluentes, são oriundos das diversas atividades indústrias localizadas no Rio de Janeiro 

(AGUIAR et al., 2013). 

Apesar do alto grau de impacto antrópico, existe uma Área de Proteção Ambiental 

(APA) em Guapimirim, localizada na região Nordeste da baía, onde são encontradas as 

contribuições hídricas menos comprometidas antropogenicamente (SAMPAIO, 2003). Os 

manguezais fazem parte da unidade de conservação da APA de Guapimirim, que são 

extremamente importantes para manter o equilíbrio do ecossistema da BG. A região é 

considerada a porção mais preservada da Baía, onde se tem o domínio mais efetivo do 

desenvolvimento urbano (DE MELO et al., 2014). 

A APA de Guapimirim possui uma área de ~138 Km
2
 abrangendo os municípios de 

São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé. Da área total ocupada, aproximadamente 62% 

são referentes aos mangues em diferentes estados de conservação. A importância da APP é 

reforçada pelo fato de que cerca de 70% da contribuição total das águas fluviais provenientes 

da bacia hidrográfica passam pelos mangues, onde recebem os benefícios proporcionados pela 
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área de manguezal, antes de desembocarem na baía. Sendo assim, a proteção da área é 

determinante para a saúde do espelho d’água dessa Baía eutrofizada (ICMbio, 2012).  

Por outro lado, segundo o INEA, as principais bacias pertencentes à Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara são as bacias que contribuem para as lagoas de Itaipu e 

Piratininga, bacia de Guaxindiba-Alcântara, bacia do Caceribu, bacia de Guapimirim-Macacu, 

bacia de Roncador ou Santo Aleixo, bacia de Iriri, bacia de Suruí, bacia de Estrela, 

Inhomirim, Saracuruna, bacias que contribuem para a praia de Mauá, bacia de Iguaçu, bacia 

de Pavuna-Meriti, Governador ilha, bacia do Irajá, bacia do Faria-Timbó, bacias de drenagem 

da encosta norte da Cordilheira Carioca, bacias de drenagem da encosta sul da Cordilheira 

Carioca, bacias que contribuem para a praia de São Conrado e bacias que contribuem para o 

Complexo da Lagoa de Jacarepaguá, conforme Figura 4.1 (INEA, 2014). 

 

 

Figura 4.1: Regiões Hidrográficas (Fonte: INEA, 2014). 

 

Entre os 55 principais corpos d’água que desembocam na Baía de Guanabara, os rios 

Iguaçu, Caceribu, Macacu, Guapimirim, Estrela, Sarapuí e Meriti, são os que apresentam as 

maiores contribuições em água doce (COELHO, 2007; SAMPAIO, 2003). As cabeceiras 

desta bacia de drenagem estão localizadas na Mata Atlântica e os rios correm pelas montanhas 

costeiras com grande energia e força erosiva. No entanto, essa energia é perdida nas baixadas 
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devido a redução das velocidades de escoamento que contribuem para o aumento dos leitos 

dos rios, formando grande terrenos pantanosos, com baixa capacidade de drenagem. 

(COELHO, 2007).  

Os rios que atravessam as áreas densamente povoadas se tornaram esgotos a “céu 

aberto”, recebendo também contribuições industriais. Os principais rios são: Bomba, 

Alcântara, Mutondo e Canal do Canto do Rio, na costa leste; na costa oeste, estão incluídos o 

Canal do Mangue, os rios Iguaçú e Sarapuí (KCI TECHNOLOGIES, 2016). Devido à 

poluição desses corpos d’água, a área sofre pela carência hídrica, uma vez que as águas não 

podem ser usadas para abastecimento (KCI TECHNOLOGIES, 2016). Outros exemplos de 

rios importantes são os rios Maracanã, São João de Meriti e Faria Timbó que também 

recebem entrada de esgoto bruto de diversas áreas oriundas da bacia de drenagem (DE 

CARVALHO AGUIAR et al., 2018). Os rios Imbuaçu, Marimbondo e Brandoas revelaram-se 

hipertróficos, demonstrando produtividade elevada, com estágio avançado de eutrofização 

(AGUIAR et al., 2011). Estudos atuais demonstram que até mesmo o rio Guaxindiba sofre 

com contaminação recente ocasionada por poluição, apesar da sua localização em uma área 

menos degrada (FERNANDES et al., 2020). ABUCHACRA (2018) confirmou a influência 

de esgotos domésticos principalmente na área de manguezal de Guaxindiba. Por outro lado, o 

rio Guapi-Macacu é fonte de abastecimento para os municípios de Niterói, São Gonçalo, Ilha 

de Paquetá e parte do município de Paquetá (KCI TECHNOLOGIES, 2016). Segundo 

KJERFVE et al. (1997), o aporte de água doce, levando em consideração a vazão de todos os 

rios, é de aproximadamente 100 m
3
/s.  

A própria Baía de Guanabara (Figura 4.2) possui uma área total de ~384 km
2
, com 56 

km
2
 de ilhas. Seu comprimento máximo no eixo norte-sul é de 30 km e no eixo Leste-Oeste é 

de 28 km (FRIES et al., 2019). O fluxo de entrada de água doce dos rios contribuintes é de 33 

m
3
 s

-1
 durante a estação seca (inverno) e 186 m

3
 s

-1
 na estação chuvosa (verão). O volume 

médio da baía é de 1,87 × 109 m
3
 (KJERFVE et al., 1997) e a profundidade atinge 40 m no 

canal principal. Em geral, a Baía de Guanabara é rasa, com 84% de sua área exibindo 

profundidade inferior a 10 m (FIGUEIREDO JR et al., 2014). 
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Figura 4.2: Área de Estudo, Rios e Limite da Bacia de Drenagem da Baía de Guanabara. 
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As marés são regulares semidiurnas, com um valor médio de 0,7 m (1,1 m na maré), 

sem flutuações significativas. As correntes marítimas são mais intensas na entrada da baía e 

no canal entre a ilha de Governador e o continente, devido à sua forma particularmente 

estreita (KJERFVE et al., 1997). A circulação dentro da baía se deve principalmente aos 

efeitos da gravidade e da maré, com o vento também desempenhando um papel importante. 

Como resultado, são necessários 11,4 dias para renovar 50% do conteúdo de água da baía 

(KJERFVE et al., 1997). Esse tempo de permanência relativamente pequeno é um dos 

principais fatores que explicam por que a qualidade da água não é pior, considerando a 

quantidade de esgoto não tratado e as águas residuais industriais que chegam diariamente à 

baía. No entanto, é importante mencionar que essa taxa de renovação não é a mesma em toda 

a baía. Suas porções internas apresentam muito pouca circulação e são as que recebem a 

maior parte do esgoto urbano, levando a um maior acúmulo de contaminantes e matéria 

orgânica (SAMPAIO, 2003). 

Com relação à atividade econômica na baía, apesar de apresentar péssimos indicadores 

de qualidade ambiental, a baía propriamente dita apresenta uma atividade pesqueira que 

emprega ~3700 pescadores, envolvendo pesca de peixes, camarões, mariscos e siris (KCI 

TECHNOLOGIES, 2016). Após a contextualização da área escolhida para o desenvolvimento 

deste estudo, de acordo com o delineamento proposto na seção anterior, os pontos de 

qualidade de água (GN0000, GN0022, GN0042 e GN0043), assim como os testemunhos 

(BG08, BG28, APA1 e APA2), são apresentados a seguir: 
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Figura 4.3: BG08, BG28, GN0000, GN0022, GN0042 e GN0043. 

   

A Tabela 4.2 contém a localização geográfica (latitude e longitude) dos testemunhos 

(APA1, APA2, BG08 e BG28) e dos pontos de amostragem de qualidade de água (GN0000, 

GN0022, GN0042 e GN0043). 

 

Tabela 4.2 – Coordenadas Geográficas Pontos de Sedimento e Qualidade de Água. 

Matriz 
Código 

do Ponto 

Coordenada Geográfica 

Latitude Longitude 

Testemunhos 

Sedimentares 

BG08 -22°51'34.73" -43°10'43.25" 

BG28 -22°45'52.80" -43°12'3.56" 

APA 1 -22°41'52.41" -43° 5'21.87" 

APA 2 -22°41'57.40" -43° 4'48.27" 

Águas Superficiais 

GN0000 -22°43'28.74" -43° 6'52.74" 

GN0022 -22°52'40.00" -43°11'57.00" 

GN0042 -22°44'50.03" -43° 9'50.03" 

GN0043 -22°50'9.00" -43°13'47.44" 
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4.2.1 Programas de Despoluição 

 

A principal fonte de poluição é a falta de tratamento dos esgotos sanitários. As redes 

coletoras não são suficientes e por esse motivo, a Baía de Guanabara recebe aproximadamente 

22,4 m
3
 s

-1
 de esgoto in natura (FÉRES, 2014). Existem diversos estudos que tem como 

escopo a condição sanitária dessa baía eutrofizada, como por exemplo: RIBEIRO & 

KJERFVE (2002); LODI (2013), VAN WEERELT (2015). Devido à importância social e 

econômica da Baía, diversos programas foram desenvolvidos com o objetivo de recuperar a 

qualidade ambiental dessa região, entre eles, na década de 80, o Programa de Despoluição da 

Baía de Guanabara (PDBG).  

O PDBG surgiu como um acordo de cooperação técnica entre a extinta FEEMA 

(atualmente INEA, com fusão dos órgãos FEEMA, SERLA e IEF) e a Japan International 

Cooperation Agency (JICA). No entanto, percebem-se lacunas (i.e. hiatos) entre as ações 

tomadas, como por exemplo, o tempo de implantações das estações de tratamento (ETE), 

entre os anos de 1949 e 1960; a construção da estação de tratamento da Penha em 1970 e a 

implantação da lagoa de estabilização do Jardim Gramacho em 1994 (COELHO, 2007). Em 

2007, as ações do PDBG foram finalizadas e teve início o Programa de Saneamento dos 

Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM) (RIO DE JANEIRO – SEAS, 2014). 

O PSAM é a principal iniciativa de saneamento básico de um plano denominado 

Guanabara Limpa, que agrupa ações governamentais com o objetivo de ampliar os serviços de 

saneamento para 80% da população fluminense. Segundo o próprio PSAM (2011), o projeto 

tem por finalidade modificar a situação da Baía, diminuindo os lançamentos de carga 

orgânica, através da modernização dos sistemas de esgoto sanitário da região. Para isso, foram 

definidos três campos de atuação: 

 Obras estruturais para coleta e tratamento de esgotos in natura;  

 Desenvolvimento operacional e fortalecimento institucional, através da 

contratação de equipe técnica capacitada para atuar junto ao órgão ambiental 

(INEA);  

 Auxílio aos municípios para elaboração de Planos Municipais de Saneamento, 

com o objetivo de tornar as políticas públicas de saneamento mais sustentáveis. 

 

O programa tem como principal estratégia dar continuidade as obras já implantadas 

pelo extinto PDBG, além de ter como tarefa expandir a área de cobertura das populações 

servidas por tratamento e coleta de lixo. O PSAM incorpora os municípios de Niterói, São 
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Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Duque de 

Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Rio de Janeiro 

(PSAM, 2011). 

Há ainda o Projeto Baía sem Lixo, que visa à retenção do lixo flutuante e a coleta 

desse lixo no espelho d’água, projeto fruto da parceria entre a Secretaria de Estado do 

Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O projeto atua 

em duas vertentes, sendo elas: a instalação de estruturas de material reciclado, como por 

exemplo, polietileno tereftalato (PET), na foz de rios e canais (i.e., ecobarreiras), além da 

operação de embarcações especiais de coleta de lixo flutuante (i.e., ecobarcos). Todos os dias 

são recolhidos aproximadamente 1.5 toneladas de lixo flutuante, sendo dada a destinação 

correta para esse material (KCI TECHNOLOGIES, 2016). 

 

4.3 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Para avaliar as mudanças temporais entre os períodos nas concentrações e fluxos de 

nutrientes (P e N), os dados dos pontos referentes às estações de amostragem de qualidade de 

água (GN0000, GN0022, GN0042 e GN0043) e núcleos de sedimento (BG08, BG28, APA1 e 

APA2) foram log-transformados. A transformação foi utilizada para atingir à normalidade de 

distribuição (BERRY, 1987), avaliada a partir do teste de D’AGOSTINO (1986) e de 

homogeneidade de variância (LEVENE, 1960). Posteriormente, foi realizada uma análise de 

variância (teste ANOVA dois fatores) nos dados logaritimizados, para determinar as 

diferenças significativas (a=0,95) nos três períodos de grupos de tratamento de amostras de 

águas de superfície. Em seguida, outra ANOVA dois fatores com dados logaritimizados foi 

realizada para determinar as diferenças significativas (a=0,95) nos dois períodos de 

acumulação de nutrientes nos testemunhos BG08, BG28 e, em três períodos de acumulação de 

nutrientes nos testemunhos APA1 e APA2. Esta análise possibilitou identificar diferenças 

estatisticamente significativas nas concentrações de nutrientes na água e em diferentes 

profundidades dos testemunhos sedimentares da Baía de Guanabara. Os valores de P foram 

considerados significativos após correção pelo teste da taxa de falsa descoberta (FDR) 

seguido de múltiplas comparações (P< 0,05) de Benjamini-Krieger-Yekutieli (BENJAMINI et 

al., 2006). Os períodos das análises, assim como as discussões, são apresentados nas seções 5 

e 6 deste trabalho. Todas as análises mencionadas foram realizadas no software GraphPad 

Prims version 7.0 (GraphPad Software, San Diego, CA). 
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5 RESULTADOS  

 

Todos os sítios de coleta apresentaram tendência de aumento crescente das 

concentrações de PT, PI e NID nas águas superficiais, bem como das taxas de acumulação de 

PT, PI e NT no sedimento de fundo ao longo do período de estudo, exceto as águas mais 

eutróficas de GN0043 e mais próximas da abertura ao mar de GN0022 (Figuras 5.1, 

5.2 e 5.3). Nesse sentido, os períodos de estudo, os sítios de amostragem e a respectiva 

interação foram significativas fontes de variação sobre as concentrações de nutrientes nas 

águas e suas taxas de acumulação nos sedimentos de fundo (ANOVA de dois fatores, p<0,05; 

Apêndice E). 

As concentrações de nutrientes de águas superficiais apresentaram aumentos 

significativos entre os períodos 1980-2005 e 2005-2017 nos sítios de coleta com níveis de 

eutrofização mais baixos (GN0000) e intermediários (GN0042 e GN0022), respectivamente 

desde 12 a 24 % e 50 a 220 % para PT e NID (ANOVA de dois fatores seguido do pós-teste 

de FRD de Benjamini–Krieger–Yekutieli; Figura 5.4). O sítio mais eutrófico GN0043 

apresentou, em média, diferenças não significativas para ambas as concentrações entre 1945-

1980 e 1980-2005, alcançando valores mais elevados do que os demais em cada um desses 

períodos, respectivamente desde 2,1 a 3,7 e 2,1 a 3,3 vezes para PT, bem como desde 3,2 a 

13,3 e 2,9 a 7,3 vezes para NID (ANOVA de dois fatores seguido do pós-teste de FRD 

de Benjamini–Krieger–Yekutieli; Figura 5.4). 

Em relação às taxas de acumulação sedimentar de PT e NT, cada um dos sítios mais 

conservados APA2 e APA1 apresentou diferenças não significativas entre 1945-1980 e 1980-

2005, enquanto em 2005-2015 seus valores médios foram, respectivamente, 1,8 e 2,3 vezes 

mais altos em APA1 do que APA2 (ANOVA de dois fatores seguido do pós-teste do FRD 

de Benjamini–Krieger–Yekutieli; Figura 5.5). Em comparação ao testemunho sedimentar com 

nível intermediário de eutrofização (BG28) no primeiro período de 1945-1980, APA2 e APA1 

apresentaram essas taxas, em média, 76 e 80 % significativamente mais baixas, contrastando 

às diferenças não significativas no período seguinte de 1980-2005. Por sua vez, o sítio mais 

eutrófico (BG08) apresentou taxas de acumulação sedimentar de nutrientes significativamente 

mais elevadas, alcançando desde 2,6 a 5,5 e 2,3 a 3,7 vezes do que os demais sítios em ambos 

os períodos 1945-1980 e 1980-2005, respectivamente (ANOVA de dois fatores seguido 

do pós-teste de FRD de Benjamini–Krieger–Yekutieli; Figura 5.5). 
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Figura 5.1:. Perfil dos dados de concentração do ponto de qualidade de água (médias) GN0000 e os dados de fluxo dos testemunhos APA1 e APA2. 

Os parâmetros de qualidade de água expostos são: Fósforo Total (PT), Fósforo Inorgânico (PI) e Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID). Para os 

perfis dos fluxos relativos aos testemunhos APA1 e APA2 são apresentados os parâmetros: Fósforo Total (PT), Fósforo Inorgânico (PI) e Nitrogênio 

Total (NT). 
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Figura 5.2: Perfil dos Dados de Concentração dos Pontos de Qualidade de Água (médias) GN0022, GN0043 e Dado de Fluxo do Testemunho BG08. Os 

parâmetros de qualidade de água demonstrados são: Fósforo Total (PT), Fósforo Inorgânico (PI) e Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID). Com relação 

aos perfis dos fluxos relativos ao testemunho BG08, são analisados os parâmetros: Fósforo Total (PT) e Nitrogênio Total (NT). 

 



 51 
 

 

Figura 5.3: Perfil dos Dados de Concentração do Ponto de Qualidade de Água (médias) GN0042 e Dado de Fluxo do Testemunho BG28. Os parâmetros de 

qualidade de água expostos são: Fósforo Total (PT), Fósforo Inorgânico (PI), e Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID). Para os perfis dos fluxos relativos 

ao testemunho BG28, são apresentados os parâmetros: Fósforo Total (PT) e Nitrogênio Total (NT). 
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Para complementação das análises necessárias, foram elaborados gráficos de 

acumulação e concentração levando em consideração as estações de qualidade de água, assim 

como os testemunhos.  

 

Figura 5.4: Anova dois fatores da concentração de Fósforo Total (PT) e Nitrogênio Inorgânico 

Dissolvido (NID) nos pontos de Qualidade de Água GN0000, GN0042, GN0022 e GN0043. 

As barras principais representam a média e as barras de erro representam o erro padrão de 

cada variável. 
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Figura 5.5: ANOVA dois fatores da acumulação recente de Fósforo Total (PT) e Nitrogênio 

Total (NT) nos testemunhos APA2, APA1, BG28 e BG08. As barras principais representam a 

média e as barras de erro representam o erro padrão de cada variável.  
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6 DISCUSSÃO  

 

Em geral, a Baía de Guanabara apresentou substanciais aumentos nas concentrações 

de N e P nas águas, bem como nas taxas de acumulação desses nutrientes nos sedimentos de 

fundo ao longo das últimas décadas. Além disso, uma importante heterogeneidade espacial 

intraecossistêmica da eutrofização foi observada (FRIES et al., 2019), indicando que os 

efluentes urbano-industriais não tratados são a principal fonte de nutrientes devido ao maior 

enriquecimento de N e P nos sítios de coleta próximos as redes de drenagem mais 

urbanizadas. A consistente eutrofização tanto no sedimento quanto nas águas dessa baía é 

uma típica mudança global largamente descrita nos ecossistemas aquáticos costeiros ao redor 

do mundo (DIAZ & ROSEMBERG, 2008; BREITBURG et al., 2018), causada especialmente 

pelos aportes fluviais de áreas urbanas (MEYBECK, 1997; BELVAL, 1999; HOWARTH, 

2002; AGUIAR et al.2011). Essa perda de qualidade das águas costeiras é um processo que se 

reflete em sérios prejuízos socioeconômicos cada vez mais comuns, associados a problemas 

de saúde pública (CODD, 2000), perda de biodiversidade (DIAZ & ROSEMBERG, 2008) e 

renda. Há também valores imateriais associados, incluindo piora da qualidade de vida 

(KERMAGORET et al., 2019) e até mesmo implicações climáticas devido à evasão de gases 

do efeito estufa (CAI et al., 2011; COTOVICZ et al., 2016), além de aumento do nível das 

águas costeiras (WANG et al., 2018).  

Os resultados ora apresentados confirmam evidências prévias sobre incrementos nas 

taxas de acumulação sedimentar (FIGUEIREDO et al., 2014, GODOY et al., 2012) e de 

nutrientes nessa baía (MONTEIRO et al., 2012) ou nos seus manguezais no entorno 

(BORGES et al., 2009), os quais têm sido atribuídos à intensa urbanização e ao substancial 

crescimento populacional  na bacia de drenagem (BOESCH et al., 2001), principalmente na 

segunda metade do século XX (ABUCHACRA, 2018, BORGES et al., 2009). Essa 

eutrofização do sedimento de fundo foi acompanhada de perda da qualidade de água, que foi 

iniciada, por sua vez, pelo aumento das concentrações médias de N e P em todos os sítios de 

coleta no presente estudo entre 1980 e 2017, tal como descrito em RIBEIRO & KJERFVE 

(2002), LOURENÇO et al. (2006), SOARES-GOMES  et al. (2016). A única exceção à 

evidente tendência de eutrofização nas águas no período de estudo foi o sítio GN0022, 

possivelmente devido à sua proximidade à abertura da baía ao oceano, onde há maior 

renovação de água marinha (MAYR et al., 1989; PARANHOS et al., 1998; SAMPAIO, 

2003), que tende a remover nutrientes e sedimentos nessa área (FRIES et al., 2019). Em 

contraponto, o testemunho, ~3 km mais no interior da Baía de Guanabara (BG08), foi aquele 
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com maior incremento de nutrientes entre 1980 e 2005, acompanhando as condições mais 

eutróficas dentre todos os sítios de coleta também observadas ~6 km a Noroeste (GN0043) 

deste testemunho, indicando a influência de uma de suas margens mais urbanizadas para 

aumentar o nível de eutrofização (FISTAROL et al., 2015). Nesse sentido, tanto as 

concentrações de N e P nas águas (sítio GN0000) quanto as taxas de acumulação de nutrientes 

nos testemunhos sedimentares (APA1 e APA2) na região do ecossistema de estudo mais 

preservada (setor Nordeste) foram sensivelmente mais baixas até 2005, comparando com 

ambos os testemunhos influenciados por bacias de drenagem com áreas urbanas mais extensas 

(BG08) e intermediárias (BG28).  

Além da esperada eutrofização e heterogeneidade espacial intraecossistêmica entre 

áreas próximas as bacias de drenagem mais urbanizadas e conservadas (FISTAROL et al., 

2015; FRIES et al.; 2019), a base de dados do presente estudo revelou um sincronismo de 

enriquecimento de nutrientes na escala interanual entre águas e sedimentos de fundo não antes 

descritos na literatura para ecossistemas aquáticos. Embora os níveis de nutrientes tenham 

aumentado em ambos os meios, pelágico e bentônico, tal abordagem também evidenciou 

respostas mais expressivas à eutrofização nas taxas de acumulação e nos sedimentos de fundo 

em comparação às concentrações nas águas entre 1980 e 2005 em todos os sítios de coleta, 

provavelmente devido à renovação hídrica pelo oceano costeiro que é tipicamente mais 

oligotrófico do que as baías (JIANG et al., 2019). Esse padrão foi confirmado no período 

subsequente entre 2005 e 2017, pois dados de testemunhos sedimentares disponíveis somente 

na área relativamente mais conservada (APA1 e APA2) indicaram uma intensificação da 

eutrofização extremamente mais acentuada do que aquela nas águas no sítio de coleta mais 

próximo (GN0000). 

Nesse sentido, os fatores antropogênicos locais, associados a vários aportes de 

efluentes não tratados em cada região da presente baía eutrofizada, poderiam acentuar a 

heterogeneidade natural das águas costeiras (ANDERSEN et al., 2017), representando um 

componente essencial aos balanços regionais de nutrientes. Como exemplo, a distância 

relativamente curta ~1,2 km e as taxas de acumulação de N e P similares nos períodos 

anteriores a 2005 entre ambos os testemunhos do setor Nordeste contrastaram com o 

incremento muito maior dessas taxas no testemunho APA1 em comparação ao APA2, 

sustentando que a heterogeneidade espacial intraecossistêmica de baías poderia ser 

intensificada em função do hidrodinamismo natural que afeta diretamente a deposição de 

nutrientes provenientes de fontes antropogênicas na bacia de drenagem (SHARP et al., 2009). 

Tais descobertas no sedimento de fundo evidenciaram um preocupante incremento da 
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eutrofização na área relativamente mais conservada da Baía de Guanabara no período mais 

recente de apenas 12 anos (entre 2005 a 2017), o que também foi observado nas suas águas, 

embora em uma magnitude mais reduzida. Em virtude dessa elevada capacidade de 

acumulação de nutrientes, os sedimentos poderiam continuar a liberá-los à coluna d’água 

mesmo que suas fontes antropogênicas fossem cessadas (PAUDEL et al., 2017). Portanto, a 

condição quente o ano inteiro, tipicamente dos trópicos, poderia intensificar ainda mais o 

declínio da qualidade das águas nos ecossistemas aquáticos em processos de eutrofização, tais 

como a partir da proliferação de cianobactérias tóxicas (LÜRLING et al., 2017) ou da própria 

liberação de nutrientes desde os estoques sedimentares ao meio pelágico (FEUCHTMAYR et 

al., 2009). Apesar da sensível redução da eutrofização acompanhando menores aportes de 

efluentes não tratados, estudos prévios também têm estimado décadas para recuperação 

(MCCRACKIN et al., 2017), incluindo a possibilidade de não retorno às condições anteriores 

(DUARTE et al., 2009). 
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7 CONCLUSÕES 

 

A Baía de Guanabara (região metropolitana do Rio de Janeiro – Brasil) apresentou 

uma elevada heterogeneidade espacial intraecossitêmica da eutrofização, a qual foi acentuada 

por seu entorno urbano densamente povoado e substanciais aportes de efluentes urbano-

industriais não tratados. A avaliação de enriquecimento de nutrientes sob variadas condições 

naturais (e.g., no gradiente de taxas de renovação de água marinha entre áreas com maior 

influência oceânica e mais interiores) ou antrogênicas (e.g., em contrastantes níveis de 

urbanização na rede de drenagem) permitiu um melhor entendimento dos fatores 

controladores da eutrofização costeira. A presente abordagem inovadora relacionando em um 

mesmo delineamento de estudo o monitoramento de qualidade das águas de longo prazo (~30 

anos) e a determinação das taxas de acumulação de nutrientes centenárias (~60 anos) revelou 

uma sensibilidade à eutrofização ainda maior no meio bentônico do que pelágico. Além disso, 

o drástico incremento nas taxas de acumulação de N e P nos testemunhos sedimentares no 

setor mais conservado da Baía de Guanabara na última década, alcançando em 2017 

patamares muito acima daquelas na região mais poluída e urbanizada em 2005, evidenciou a 

importante piora dos níveis de eutrofização desse ecossistema. 

Em relação às mudanças globais, os resultados ora discutidos ainda revelam que 

poderiam se tornar cada vez mais complexas e custosas as ações de recuperação de baías 

eutrofizadas e suas bacias de drenagem, pois o sedimento de fundo poderiam estocar 

substanciais quantidades de nutrientes passíveis de retorno às águas. Sendo assim, a 

integração entre monitoramentos de qualidade de água com as avaliações das taxas de 

acumulação de nutrientes nos sedimentos de fundo ao longo das décadas pode ser uma 

importante ferramenta para subsidiar a tomada de decisão, que ainda necessita ser mais 

amplamente utilizada frente aos atuais cenários de crescente intensificação e mitigação da 

eutrofização costeira. 
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APÊNDICE A – Gráficos Complementares Ponto de Qualidade de Água GN0000 
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APÊNDICE B – Gráficos Complementares Ponto de Qualidade de Água GN0022 
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APÊNDICE C – Gráficos Complementares Ponto de Qualidade de Água GN0042 
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APÊNDICE D – Gráficos Complementares Ponto de Qualidade de Água GN0043 
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APÊNDICE E – Anova dois fatores para PT e NT no sedimento, PT e NID da água. Soma 

dos quadrados (SQ) ANOVA, graus de liberdade (GL) ANOVA, variação total (VT) média 

dos quadrados (MQ), teste F e probabilidade. 

 

 

ANOVA 

 

SQ 

 

GL 

 

VT (%) 

 

MQ 

 

F 

 

Valor P 

PT Sedimento 
  

 
   

Períodos 0,702 1 12,650 0,702 39,21 <0,0001 

Estação 4,022 3 72,410 1,341 74,84 <0,0001 

Estação * Períodos 0,105 3 1,883 0,035 1,946 0,1345 

NT Sedimento 
  

 
   

Períodos 0,481 1 15,890 0,481 44,05 <0,0001 

Estação 2,11 3 69,800 0,704 64,48 <0,0001 

Estação * Períodos 0,141 3 4,672 0,047 4,316 0,0118 

PT Água 
  

 
   

Períodos 0,454 3 1,317 0,151 2,892 0,0346 

Estação 1,02 1 33,400 1,02 19,51 <0,0001 

Estação * Períodos 25,87 3 0,5858 8,622 164,9 <0,0001 

NID Água 
  

 
   

Períodos 2,854 3 4,319 0,951 6,078 0,0004 

Estação 9,226 1 29,520 9,226 58,95 <0,0001 

Estação * Períodos 63,06 3 1,336 21,02 134,3 <0,0001 

       

  


