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RESUMO 

O rio Soberbo está localizado na vertente oceânica do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos, RJ (PARNASO), e drena uma área de 13,03 km2(entre a altitude de 430 m de 

e 2255 m) de floresta ombrófila densa (Mata Atlântica) com geologia de granitos e 

gnaisses. Com o objetivo de se obter a caracterização hidrogeoquímica das águas 

fluviais do alto curso do rio Soberbo (dentro dos limites do PARNASO), este rio foi 

monitorado mensalmente (maio de 2018 e fevereiro de 2020). Foram medidos pH, 

condutividade, vazão e as concentrações de Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Cl- e SO4
2- 

(cromatografia iônica), H4SiO4 (ICP-OES) e HCO3
- (titulação automática). Porém , por 

conta de dificuldade advindas da pandemia de COVID-19 foram utilizados os resultados 

de 1 ano (maio de 2018 a abril de 2019).Os resultados apontaram que as amostras de 

água do rio Soberbo apresentam baixa condutividade (média, 15,3 μS cm-1) e são 

ligeiramente ácidas (média pH 6,4). A vazão média do local foi de 544 L s-1 (variando de 

130 a 1630 L s-1)e está amplamente ligada ao regime de chuva da região. A comparação 

entre valores de condutividade medida e estimada pela soma de cátions deram ajuste 

de até 7%. O balanço iônico apresentou erro de até 3%.  As análises entre duplicatas 

mostraram que grande parte das amostras analisadas apresentavam uma boa 

repetibilidade, com coeficiente de variabilidade abaixo de 20%. As concentrações 

molares médias das substâncias analisadas se ordenam da seguinte forma: H4SiO4 > 

HCO3- > Na+ > Cl- > Ca2+ > SO4
2- > K+ > Mg2+. O que mostra que a bacia do Soberbo 

possui um caráter bicarbonático sódico. A composição hidrogeoquímica dessa bacia 

apresentam grande influência de fonte atmosférica, marcada principalmente pelas 

concentrações de Cl- ( 21,0 士 3,7 μmol L-1) e SO4
2- (13,4 士5,3 μmol L-1 ). A sílica 

dissolvida (ácido silícico), é a substância mais abundante, apresentando concentração 

média de 112 士 27 μmol L-1 . Sua origem é o substrato rochoso, através da liberação 

para o meio aquoso a partir do intemperismo químico dos aluminossilicatos. O Na+ (64,2 

士 13,2 μmol L-1) apresenta fontes atmosférica e do intemperismo de feldspatos. Sua 

razão com Si tem valor 0,6, maior que o previsto para o intemperismo de feldspatos. Os 

elementos Ca2+ (18,2 士 6,5 μmol L-1), K+ (10,9 士 3,0 μmol L-1) e Mg2+ ( 7,72 士 1,36 

μmol L-1) tem sua fonte relacionada ao intemperismo de plagioclásio, feldspato potássico 

e  biotita, respectivamente. O nitrogênio inorgânico, representado na bacia pelo NO3
- 

(12,9 士 6,1 μmol L-1)  tem influência atmosférica. A análise dos fluxos de massa mostra 

o Si é o elemento com maior descarga fluvial da bacia, com uma média de 33,7 kg ha-1 

ano-1, muito acima dos outros elementos analisados. Também pela análise de vazão é 

possível perceber a sazonalidade dessa bacia, com maiores valores aparecendo nos 

meses de dezembro, janeiro e abril. 
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ABSTRACT 

The Soberbo river is located in the oceanic slope of the Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos, RJ (PARNASO), and drains an area of 13.03 km2 (between the altitude of 430 

m and 2255 m) of dense rain forest (Atlantic Forest) with geology of granites and 

gneisses. In order to obtain the hydrogeochemical characterization of the river waters of 

the upper course of the Soberbo river (within the limits of PARNASO), this river was 

monitored monthly (May 2018 and February 2020). The pH, conductivity, river-flow and 

the concentrations of Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Cl- and SO4
2- (ion chromatography), H4SiO4 

(ICP-OES) and HCO3
- (automatic titration) were measured. However, due to difficulties 

due the COVID-19 pandemic, only the results of one year of this study (May 2018 to April 

2019) were used. The results showed that the Soberbo river water samples have low 

conductivity (average, 15.3 μS cm-1) and are slightly acidic (average pH 6.4). The 

average flow of the site was 544 L s-1 (ranging from 130 to 1630 L s-1) and is largely 

linked to the region's rainfall regime. The comparison between measured and estimated 

conductivity values by adding cations gave an adjustment of up to 7%. The ion balance 

showed an error of up to 3%. The analyzes between duplicates showed that most of the 

analyzed samples had good repeatability, with a coefficient of variability below 20%. The 

average molar concentrations of the analyzed substances are ordered as follows: 

H4SiO4> HCO3
-> Na+> Cl-> Ca2+> SO4

2-> K+> Mg2+. Which shows that the Soberbo basin 

has a sodium bicarbonate character. The hydrogeochemical composition of this basin 

has a great influence from the atmospheric source, marked mainly by the concentrations 

of Cl- (21.0 士 3.7 μmol L-1) and SO4
2- (13.4 士 5.3 μmol L-1. Dissolved silica (silicic acid) 

is the most abundant substance, with an average concentration of 112 士 27 μmol L-1. 

Its origin is the rocky substrate, through the release to the aqueous environment from 

the chemical weathering of aluminosilicates. Na+ (64.2 士 13.2 μmol L-1) has sources of 

atmospheric and weathering feldspars. Its ratio with Si has a value of 0.6, higher than 

that predicted for the weathering of feldspars. The elements Ca2+ (18.2 士 6.5 μmol L-1), 

K + (10.9 士 3.0 μmol L-1) and Mg2 + (7.72 士 1.36 μmol L-1) have their related source to 

plagioclase, potassium feldspar and biotite weathering, respectively. Inorganic nitrogen 

represented in the basin by NO3
- (12.9 士 6.1 μmol L-1) has an atmospheric influence. 

The analysis of the mass flows shows that Si is the element with the highest river 

discharge in the basin, with an average of 33.7 kg ha-1 year-1, much higher than the other 

elements analyzed. Also, by the flow analysis, it is possible to perceive the seasonality 

of the basin, with the highest values appearing in the months of December, January and 

April. 
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1. Introdução 

 

A água é uma substância imprescindível à vida como conhecemos e um dos 

constituintes fundamentais para a conservação dos ecossistemas. Ela não é encontrada 

na natureza de forma absolutamente pura. As fontes de água encontradas naturalmente 

- como a água de chuvas, subterrâneas, rios, lagos, lagoas, oceanos, entre outras – já 

são soluções com substâncias iônicas e moleculares dissolvidas e essas substâncias 

são essenciais para a manutenção da vida terrestre. A atividade humana contribui 

bastante para a degradação da qualidade da água, afastando-a de suas condições 

naturais. Por isso, a preservação da qualidade da água é algo fundamental, que exige 

atenção não apenas das autoridades sanitárias, mas também dos consumidores em 

geral (WOLKMER, PIMMEL, 2013).   

Em muitas regiões do planeta já há escassez de água, tanto em termos qualitativos, 

quanto em termos quantitativos. De acordo com estudos realizados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 780 

milhões de pessoas não têm acesso à água limpa e potável, pelo menos 2,5 bilhões de 

pessoas não têm acesso a saneamento básico e de 2 a 5 milhões de pessoas, 

majoritariamente crianças, morrem em virtude de doenças evitáveis, relacionadas à 

água (GLEICK, 2002; ONU 2009; OMS e UNICEF, 2012). Estudos mais recentes 

mostram que, caso a tendência da utilização da água permaneça a mesma, dois terços 

da população mundial passarão por escassez de água até 2025 (WWF, 2020; ONU, 

2016). 

No Brasil, a situação não é diferente. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), 

mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e a falta de tratamento 

de esgoto faz com que mais de 110 mil quilômetros de rios recebam dejetos  (BRITO, 

2018). A escassez, desaparecimento de nascentes e rios, aumento da poluição das 

águas e períodos de chuva menores são problemas já enfrentados em grande parte das 

regiões do país. A região sudeste do país enfrentou em 2013 uma das piores crises 

energéticas, causada pela falta d’água. (OLIVO et al., 2014) 

Dessa forma, estabeleceu-se a necessidade de estudar a composição das águas 

fluviais de um trecho da bacia hidrográfica que mantém condições naturais bem 

preservadas. O local escolhido faz parte da Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, a 

segunda região hidrográfica mais populosa do país, e possui alta diversidade de 

atividades econômicas e parque industrial significativo (ANA, 2015). 
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1.1. Base teórica 

 

1.1.1. Ciclo hidrológico e hidrogeoquímica da chuva 

A água faz parte do ciclo hidrológico (Figura 1), que é o conjunto de todos os 

processos de transporte de massas d´água da superfície da terra ou do oceano para a 

atmosfera, através da evaporação e o seu retorno através da precipitação. Esse 

processo acontece entre os oceanos, calotas de gelo, águas superficiais, águas 

subterrâneas e a atmosfera. (CHAKRAVARTY et al, 2019) 

Figura 1: Ciclo da água  

 

Fonte: Figura adaptada de NOAA - National Weather Service – JetStream 

A água irá evaporar pela absorção de radiação solar, geralmente de corpos 

d’água, mas também pode ocorrer a partir de folhas de plantas. A evaporação é o 

conjunto dos fenômenos de natureza física que transformam a água da superfície do 

solo em vapor. Tucci afirma que outras variáveis meteorológicas, como temperatura do 

ar, vento e pressão de vapor, também podem interferir nesse fenômeno. A transpiração 

é uma forma de evaporação pela ação fisiológica de vegetais e é uma função da 

umidade do solo, tipo e estágio de desenvolvimento das plantas, da área foliar e da 

capacidade de evaporação da atmosfera. Por último, a evapotranspiração é o volume 

de água que sofre evaporação direta dos solos e das áreas verdes (TUCCI, 2004; 

FINKLER, [s.d]). 
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Na atmosfera, o vapor d’água é resfriado, condensado e retorna para a superfície 

dos ambientes terrestres ou corpos d’água através da precipitação. A precipitação está 

diretamente associada ao tipo de clima presente na região e às condições 

meteorológicas, que também estão ligadas às massas de ar presentes no local 

(FINOTTI et al, 2009). 

A composição química da água precipitada irá variar caso se diz respeito a uma 

precipitação oceânica ou continental. Na Tabela 1, vemos que essa diferença é 

especialmente nítida para íons como Na+, Mg2+ e Cl-, que apresentam maiores 

concentrações em precipitações marinhas. Essa diferença de composição tem grande 

importância na determinação das características geoquímicas dos corpos d’água 

continentais próximos ao litoral visto que, frequentemente, são atingidos pelas 

precipitações marinhas. (BERNER, BERNER, 1987) 

Tabela 1: Comparação da composição química da água de chuva em ambiente continental e 

marinho - Concentrações em mol L-1 

 Continental* a Marinho b 

Na+ 2,4 22,2 – 143,5 

Mg2+ 0,45 3,4 – 172,1 

K+ 0,8 1,3 – 40,0 

Ca2+ 1,2 1,8 – 30,5 

NH4
+ 3,0 0,2 – 58,3 

pH 4,7 4,34 – 6,30 

Cl- 4,6 33,3 – 1501,6 

SO4
2- 1,0 7,4 – 104,1 

NO3
- 4,2 2,4 – 39,6 

*A fonte reporta os valores médios de concentrações. 

Fonte: (a) WILLIAMS et al, 1997 (b) SOUZA et al, 2006  

 

A precipitação se apresenta na terra como água superficial, formando lagos e 

rios, e percola através do solo, atingindo águas subterrâneas, formando aquíferos. A 

infiltração é o fenômeno de penetração da água nas camadas de solo até atingir uma 

camada que irá reté-la (FINKLER, [s.d]). Porém a água também pode ser retida antes 

de atingir o solo. A intercepção em ambientes florestais geralmente é a intercepção 

vegetal, que é quando uma parcela da queda da chuva tem sua força reduzida pela 

superfície de folhas da vegetação, diminuindo o potencial de erosão (TUCCI, 2004) . 
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Os rios se formam a partir de três fatores principais: o escoamento de base, que 

é a contribuição das reservas subterrâneas; o escoamento superficial, que representa a 

parcela da água precipitada que irá percorrer superfícies, através de interações de 

diversos processos de armazenamentos e transportes do ciclo hidrológico, até atingir 

cursos d’água; e o escoamento subsuperficial, que é a parcela da precipitação que 

infiltra a pouca profundidade, e chega ao curso de água com um pequeno atraso em 

relação ao escoamento direto (SPERLING, 2007; VILLELA e MATTOS, 1975). 

Ao fim desse processo, uma parte da água superficial e subterrânea regressam 

ao mar. Durante todas essas etapas, a água é convertida em todas as fases: gasosa, 

líquida e sólida. (INGLEZAKIS et al, 2016) A radiação solar fornece toda a energia 

necessária para manutenção do ciclo hidrológico e grande parte desta energia é 

utilizada na evaporação da água, principalmente da água de oceanos.  

 

1.1.2. Intemperismo 

O intemperismo é uma combinação de processos físicos e químicos, que 

acontece através da desintegração de rochas e decomposição química dos minerais 

que as constituem (minerais primários) conduzindo à formação de novos minerais 

(minerais secundários). Esse processo ocorre com ou sem a contribuição de seres 

vivos, mas com significativa participação da água. A seguinte reação geral pode ser 

considerada para ilustrar o intemperismo químico: 

Mineral I + solução de alteração ⇒ Mineral II + solução de lixiviação 

O Mineral I corresponde a um mineral primário, ou seja, um mineral já existente 

na rocha dura (TOLEDO et al, 2009). Essa reação está sujeita às leis de equilíbrio, 

podendo ser acelerada, retardada ou até mesmo seguir caminhos diferentes.  

Dentro do grupo de minerais primários, existem alguns que estão mais 

susceptíveis às alterações que outros. Uma sequência que mede a estabilidade dos 

minerais primários frente ao intemperismo chama-se série de Goldich, esta segue 

inversamente a série de cristalização de Bowen (Figura 2). Essa estabilidade está 

associada às condições termodinâmicas de formação destes minerais primários, 

significando que minerais sob condições de pressão e temperatura mais elevadas, são 

mais instáveis na superfície do que os que se formam pressões e temperaturas mais 

baixas. 
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Figura 2: Série de Goldich e comparação com a série de cristalização magmática de Bowen.  

 

Fonte: Adaptado de TOLEDO et al, 2009 

 

Retomando a equação geral, temos também as soluções de alteração. Elas 

dizem respeito a como cada mineral pode ser alterado. As principais reações que podem 

acontecer são as de hidratação, dissolução, hidrólise e oxirredução (SUGUIO, 2003). 

I. Hidratação 

Essa reação acontece quando há entrada de uma ou mais moléculas de água 

na estrutura do mineral modificando-a e formando uma nova espécie mineral, como no 

caso da hidratação da anidrita dando origem a gipsita, mostrado na Equação 1: 

CaSO4 (s) + 2 H2O (l) → CaSO4.2H2O (s) 

        (anidrita)       (gipsita)                                    (1) 

 

II. Dissolução 

Essa reação acontece com a solubilização completa de um mineral, como se 

verifica com a dissolução da halita, um dos minerais mais comuns em evaporitos, 

mostrada na Equação 2: 

 

NaCl (s) → Na+(aq) + Cl- (aq) 

     (halita)             (2) 
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III. Hidrólise 

Essa reação acontece com a quebra da estrutura mineral pela ação de íons 

dissociados da água como o H+ e OH-. É um processo muito comum para a alteração 

da maior parte dos silicatos, como mostrado na Equação 3. 

3 KAlSi3O8 (s) + 12 H2O (l) + 2 H+(aq) → KAl3Si3O10(OH)2 (s) +2K+(aq) + 6 H4SiO4 (aq) 

  (ortoclásio)         (illita)                      (3) 

 

IV. Oxidação e Redução 

O processo de oxidação é a reação do oxigênio com minerais contendo 

principalmente ferro, manganês e enxofre, levando à perda de íons desses elementos. 

O processo de redução é o processo contrário ao de oxidação. Um exemplo é a 

oxidação da ferrosilita para oxihidróxidos de ferro, mostrados na Equação 4. 

2 FeSiO3 (s) + 5 H2O (l) + ½ O2 (g) → 2 FeOOH (aq) + 2 H4SiO4 (aq) 

   (ferrosilita)                               (4) 

 

1.1.3. Hidrogeoquímica aplicada às bacias 

Bacias hidrográficas constituem um sistema hidrológico. Existem muitas 

definições do que pode ser considerado uma bacia. Lima e Zakia definem as bacias pela 

sua termodinâmica, como sistemas abertos que recebem energia através de agentes 

climáticos e perdem energia através do deflúvio, podendo ser descritas em termos de 

variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão e, desta forma, mesmo 

quando perturbadas por ações antrópicas, encontram-se em equilíbrio dinâmico.  

Já Coelho Netto tem uma definição mais geomorfológica, entendendo-as como 

uma área de captação de precipitação limitada por divisores topográficos, que são os 

pontos de máximo e definem o contorno da bacia de drenagem, e reservatórios de água, 

drenados por um curso d’água ou sistema de cursos d’água conectados (LIMA & 

ZAKIA,1998; COELHO NETTO, 1998) 

Todo curso d’água, por menor que seja, possui uma área de drenagem que capta 

a precipitação que incide sobre esta, direcionando-a para um leito principal conforme a 

topografia e a geomorfologia do terreno. O controle das condições desse escoamento é 

feito através de atributos físicos, químicos e biológicos, como a cobertura vegetal, 

altitude, topografia, temperatura, tipo de solo e geologia do local (FINKLER, [s.d]). A 
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Figura 3 traz uma ilustração de como é um sistema básico de uma bacia hidrográfica, 

com destaque a suas unidades. 

Figura 3: Esquema de uma bacia de drenagem

 

Fonte: adaptado de SIAG, 2021 

 

2. Objetivos 

O objetivo geral do estudo é a caracterização hidrogeoquímica das águas fluviais do 

alto curso do rio Soberbo dentro dos limites do PARNASO, a partir de determinações 

químicas e físicas em uma região determinada. Os objetivos específicos deste estudo 

compreendem: 

1. Determinar mensalmente as concentrações dos íons majoritários, o pH, a 

condutividade elétrica e a temperatura das águas do rio Soberbo, por um período 

de um ano; 

2. Determinar os fluxos de saída de elementos, sob a forma de íons dissolvidos, a 

partir das cargas de saída de elementos e da área da cabeceira de drenagem 

estudada; 

3. Conhecer e interpretar as variações temporais, mensais e sazonais, das 

concentrações e fluxos das formas iônicas estudadas; 

4. Prover informações para subsidiar os demais estudos, vinculados ao projeto 

CNPq/ICMBio, realizados no mesmo local, que visam a interpretação 

quantitativa da influência do aporte atmosférico de elementos, de fontes 
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antrópicas e naturais, no balanço de elementos na bacia de drenagem do médio 

e alto curso do rio Soberbo e da taxa de intemperismo químico do substrato 

rochoso local. 

 

3. Área de estudo 

 

3.1. Localização 

O rio Soberbo, cuja extensão é de 14,7 km, nasce na vertente litorânea da Serra dos 

Órgãos, a aproximadamente 2100 m de altitude. Sua bacia de drenagem é adjacente 

às bacias dos rios Iconha (a nordeste) e Bananal (a sudoeste), que convergem suas 

águas para a baía de Guanabara. Aproximadamente 20 m acima do nível do mar, o 

Soberbo lança suas águas na margem esquerda do rio Bananal, um afluente da margem 

esquerda do rio Guapimirim que deságua no setor nordeste da baía de Guanabara, após 

o recebimento das águas do rio Macacu. Seu ponto exutório se encontra a 430 m de 

altitude e seu ponto de máximo se encontra a 2255 m. Neste trabalho, consideramos os 

alto e médio cursos do rio Soberbo, todo o trecho de sua bacia de drenagem situado a 

montante do local onde o canal do rio é atravessado pela rodovia BR-116, dentro dos 

limites do PARNASO, visto na Figura 4.   

Figura 4: Imagem do canal do rio Soberbo, situado dentro dos limites do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, pouco a montante do setor em que o rio é cruzado pela rodovia BR-116. 

  

As coordenadas geográficas do ponto de coleta são 22° 29’ 25,7” S, 43° 00’ 28,0” W 

e sua altitude é de 430 m. No mapa, presente na Figura 5, tem-se a área do presente 
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estudo: a bacia de drenagem do Soberbo, que possui uma área de aproximadamente 

13,03 km2. 

Figura 5: Mapa de localização da Bacia do Soberbo. A área contornada em preto 
representa a área de estudo do projeto ICMBio/CNPq, a área contornada em cinza 
representa a expansão da área de contribuição e a área contornada em vermelho 

representa a unidade PARNASO. 

 

O rio Soberbo é um dos 55 rios que escoam em direção à baía de Guanabara e um 

dos 35 que somados formam a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (IBG, 2002). 

A bacia hidrográfica da Baía de Guanabara ocupa uma área de 4080 km2 e é dividida 

em 24 sub-bacias. A sub-bacia dos rios Guapi/Macacu, aquela na qual o rio Soberbo 

está parcialmente incluso, abrange três municípios (Guapimirim, Cachoeiras de Macacu 

e Itaboraí) e 15 rios, com uma área de drenagem de 1262,03 km² , sendo a maior dessas 

sub-bacias (FRIES et al, 2019; PCI, 2003). 

 

3.2. Clima 

O clima na região serrana do estado do Rio de Janeiro, de forma geral, pode ser 

classificado como tropical de altitude úmido, com inverno seco e verão chuvoso, com 

altos índices pluviométricos (FIDERJ, 2018). Como o PARNASO possui três grandes 

conjuntos de encostas posicionadas em direções diferentes, cada uma delas irá 

apresentar diferentes dinâmicas climáticas, gerando uma série de diferenças no caráter 

geoecológico. 
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A umidade das massas de ar, devido à proximidade com o mar, faz as vertentes 

voltadas para o oceano serem mais úmidas que aquelas voltadas para o continente. 

Isso ocorre porque as massas de ar tendem a perder umidade ao se encontrarem com 

o maciço, gerando chuvas orográficas, ventos úmidos ou névoa. A vertente sul, aquela 

voltada para o oceano, na qual está inserida a bacia do Soberbo, é mais úmida que a 

voltada para o interior. 

A grande pluviosidade da região pode estar associada aos mecanismos de 

massas de ar polares e oceânicas, além de fatores estáticos orográficos, 

proporcionados pela orientação NE/SW da Serra do Mar (FIDERJ, 1978). A Figura 6 

mostra a série histórica de precipitação, numa altitude de 991 m em área próxima à 

bacia do Soberbo no período entre 2007 a 2019. Nela pode-se observar que não ocorre 

um período de seca na área do PARNASO, a precipitação média nesse período é de 

113 mm (ANA, [s.d]). Nos meses de inverno ocorre uma redução na precipitação, 

enquanto no verão, a umidade é trazida por massas de ar aquecidas, que se condensam 

na serra e provocam grandes precipitações, geralmente precedidas por densos 

nevoeiros.  

 

Figura 6: Médias mensais de precipitação (mm) na estação PARNASO(-22,448922, -
22,448922) no período de 2007 a 2019 

 

 

Fonte: Hidroweb. Acesso em 26 de fev de 2021 
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3.3. Geologia 

A área do PARNASO onde a bacia do Soberbo está inserida faz parte do Domínio 

Costeiro do Terreno Oriental da Faixa Ribeira (TUPINAMBÁ et al., 2012). A composição 

litogeoquímica das três principais unidades litológicas da área de estudo estão dispostas 

na Tabela 2: 

Tabela 2: Composição percentual dos óxidos mais abundantes nas principais litologias da área 

de estudo. 

(%) Suíte Serra dos 
Órgãosa (SSO) 

Suíte Nova 
Friburgob (SNF) 

Complexo Rio 
Negroc (CRN) 

SiO2 61 (士7,3) 67 (士0,9) 69 (士3,1) 

CaO 6,2(士 2,0) 2,3 (士0,3) 3,2 (士1,0) 

Na2O 3,7 (士 1,3) 2,9 (士0,1) 3,8 (士0,2) 

K2O 1,6 (士 0,5) 5,8 (士 0,3) 3,2 (士1,0) 

P2O5 0,2 (士 0,1) 0,1 (士0,1) 0,1 (士 0,1) 

Fonte: (a) TUPINAMBÁ, 1999  (n= 14) (b) ZORITA, 1979 (n = 7) (c) TUPINAMBÁ, 2012 (n =14) 

A Suíte Nova Friburgo (SNF) é composta por maciços pós-tectônicos formados por 

biotita-granitos de composição monzogranítica. Sua mineralogia principal é composta 

por microclima (K(AlSi3O8)), plagioclásio ((Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8)), quartzo (SiO2) e 

biotita(K(Mg,Fe2+)3[AlSi3O10](OH,F)2); e a mineralogia secundária composta por minerais 

opacos, apatita (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)), muscovita (KAl2[Si3AlO10](OH, F)2), zircão 

(ZrSiO4), titanita (CaTiSiO4(O,OH,F)) e clorita((Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20](OH)16) 

(TUPINAMBÁ et al., 2013). 

Já o Complexo Rio Negro (CRN) é composto por gnaisse de grão grosso e grande 

parte de sua composição tonalítica, porém também apresenta granodiorítica e granítica. 

A mineralogia máfica principal é constituída de biotita e hornblenda ((Ca, Na)2(Mg, Fe, 

Al)5(Si, Al)8O22(OH)2), já a principal félsica de quartzo, plagioclásio (andesina – 

(Na,Ca)(Si,Al)4O8), microclina e ortoclásio (KAlSi3O8) em mesma proporção. A 

mineralogia secundária do local é constituída de titanita, biotita, hornblenda, zircão, 

apatita e allanita ((Ca,Ce)2(Fe, Al)3(SiO4)(Si2O7)O(OH)) (TUPINAMBÁ et al., 2012). 

Por último, a Suíte Serra dos Órgãos (SSO) é composta por granada-hornblenda-

biotita gnaisse granítico a tonalítico com mineralogia principal: biotita, hornblenda 

granada ((Ca, Mg, Fe2+, Mn)3(Al, Fe3+, Mn, Cr, Ti4+)2(SiO4)3), quartzo, plagioclásio e 
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feldspato potássico; e mineralogia secundária: titanita, apatita e zircão (VALLADARES 

et al., 2012). 

 

4. Metodologia 

O monitoramento da região de interesse foi iniciado em maio de 2018, com previsão 

inicial de duração até abril de 2020 (24 meses), tendo sido reduzida a 22 meses de 

coletas de amostras, em função do agravamento da pandemia causada pela COVID-

19. As coletas foram realizadas uma vez por mês e sempre no mesmo ponto, localizado 

a aproximadamente 200 m a montante do local onde a rodovia BR-116 cruza o rio 

Soberbo. Juntamente com a coleta de amostras, foram realizadas in loco medidas de 

pH, temperatura e condutividade, além de medidas vazão fluvial. A Figura 7 ilustra como 

eram realizadas as coletas das amostras. 

Figura 7: Coleta das amostras de água fluvial realizadas durante as campanhas 

 

4.1. Amostragem 

Vinte e duas amostras de águas fluviais foram coletadas durante o período de 

estudo e destas sete foram coletadas em triplicata, no mesmo momento e local. Para 

isso, foram utilizados frascos de polietileno de 2 L, previamente lavados com detergente 

neutro diluído a 10% em água destilada e deionizada. As amostras de água foram 

coletadas contra a corrente fluvial, até o preenchimento completo do frasco. Após as 

coletas, os frascos contendo amostras foram mantidos em caixa de isopor com gelo 

para o transporte até o laboratório, na maioria das vezes do próprio PARNASO, para 

tratamento prévio das amostras e adição de HNO3 para armazenagem.  

 Para as medidas de pH, temperatura e condutividade, realizadas in loco, foram 

utilizados pHmetros portáteis (WTW 3210 SET 2 e/ou HANNA HI 991300), calibrados 

com soluções tampão de 4,00 e 6,86, e o condutivímetro WTW 3110 SET1. A Figura 8 

ilustra como eram realizadas as medições de pH, condutividade e temperatura.  
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No laboratório do PARNASO, no mesmo dia das coletas, as alíquotas eram 

filtradas em membranas de acetato de celulose de 0,22 μm de diâmetro de poro e 

imediatamente armazenadas em freezer para posteriores análises químicas. Em 

situações ocasionais, as amostras foram transportadas diretamente para laboratório no 

Instituto de Química da UFF onde se deu as filtragens e estocagem em freezer. 

 

Figura 8: Realização da medida de pH e condutividade 

 

 

A medição da vazão instantânea foi feita utilizando o método de adição de sal, 

adotado por Hindi e colaboradores, que utiliza o cloreto de sódio (NaCl) nas águas do 

rio para determinação da descarga fluvial. Essa técnica mede a variação da 

condutividade, registrada em intervalos de tempo iguais, após a adição de uma massa 

conhecida de NaCl comercial em um ponto  a montante do local de medição. Nesse 

procedimento, a variação de condutividade é medida até o momento em que atinge seu 

valor inicial. Para que haja homogeneidade da condutividade no local da medida, é 

necessária uma distância mínima entre o ponto de adição do sal e de medida da 

condutividade, que depende da velocidade da água do rio, da turbulência do fluxo, da 

presença de obstáculos e do modo de injeção do sal (HINDI et al, 1998). 

4.2. Análises de laboratório 

Para análises químicas foram utilizados quatro métodos analíticos. A análise por 

cromatografia de íons (CI) foi utilizada para determinação das concentrações de Na+, 

K+, Mg2+, Ca2+, Cl- e SO4
2-. A análise de Si foi efetuada por espectroscopia de emissão 

óptica com plasma acoplado (ICP-OES). As análises por CI e ICP-OES foram realizadas 

no Departamento de Química da Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). A espectrofotometria de absorção molecular foi utilizada na determinação 
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de fosfato inorgânico (PO4
3-). A titulação automática foi utilizada para a determinação de 

alcalinidade.  

Também em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e o subsequente 

fechamento das universidades, as análises de ICP-OES e espectrofotometria foram 

interrompidas, de maneira que um total de 12 amostras, coletadas mensalmente no 

período de maio de 2018 a abril de 2019, foram consideradas para os resultados aqui 

apresentados. 

4.2.1. Cromatografia Iônica 

A cromatografia iônica é uma técnica extremamente sensível e seletiva, 

adequada para a identificação de íons em concentrações muito baixas. As amostras são 

injetadas no sistema cromatográfico junto com o eluente, uma solução de água destilada 

e água ultrapura e com auxílio de bombas de pressão são levadas à coluna 

cromatográfica, onde acontecem as reações de troca iônica entre o analito e a fase 

estacionária. Após essa etapa, os íons são separados e o eluente é suprimido pela 

coluna supressora e por fim, o detector realiza a análise dos compostos por 

condutividade elétrica, apresentando os dados na forma de cromatograma. (HARRIS, 

2012) 

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo de íons Dionex modelo ICS 5000. 

Na Tabela 3 encontram-se as condições operacionais para a análise das amostras de 

águas fluviais e na Tabela 4 encontram-se os limites de detecção das curvas aplicadas. 
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Tabela 3: Condições operacionais utilizadas para análise dos extratos aquosos por 

Cromatografia de Íons (CI). 

Parâmetro Cátions Ânions 

Coluna Dionex IonPac CS12A Dionex IonPac AS19 

Pré-Coluna Dionex IonPac CG12A Dionex IonPac AG19 

Temperatura da Coluna 28 ºC 28 ºC 

Eluente Ácido Metanossulfônico 

(CH3SO2OH) 18,0 mmol L-1 

Hidróxido de Potássio 

(KOH) 3,0 mmol L-1 

Vazão do Sistema 

(máxima) 

0,300 mL min-1 0,300 mL min-1 

Volume de Injeção 10 µL 100 µL 

Pressão do Sistema 200-3000 psi 200-3000 psi 

Detector Supressor de Condutividade Supressor de 

Condutividade 

Condutividade < 1 µS < 2 µS 

Amostrador Automático Autosampler AS-AP Autosampler AS-AP 

Temperatura do 

Amostrador 

10 ºC 10 ºC 

 

Tabela 4: Limites de detecção (LD) do método CI para cada elemento analisado. 

Elemento LD (mol L-1) 

Na+ 0,08 

K+ 0,04 

Mg2+ 0,07 

Ca2+ 0,19 

Cl-  0,10 

SO4
2- 0,09 

 

4.2.2. Espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado (ICP-

OES) 

O método de espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado é uma 

técnica de análise multielementar que envolve a medida da radiação emitida quando 

átomos e íons excitados por radiação de um plasma retornam ao estado fundamental. 

Uma das suas vantagens é a rapidez e sensibilidade na obtenção de resultados 

precisos. 

No equipamento, a amostra líquida é transformada em um aerossol e entra na 

tocha do plasma, que é formado por um gás ionizado altamente energético, geralmente 

produzido a partir de gases inertes. O primeiro processo que ocorre na análise é a 

remoção do solvente, deixando a amostra como partículas sólidas. Essas partículas 
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serão decompostas em um gás, no processo de vaporização. Em seguida, ocorre a 

dissociação em átomos e depois, a excitação desses átomos formados, que em alguns 

casos, pode levar até a ionização. Em seguida, a amostra já atomizada passa por um 

cromador, que pode identificar um ou vários comprimentos de onda, a partir do caminho 

óptico percorrido. Por último, a detecção é feita por dispositivos sensíveis à imagem. 

(COLZATO, 2020) 

As análises foram desenvolvidas no Laboratório de Análises Espectrométricas 

do Departamento de Química da PUC - Rio de Janeiro. O equipamento utilizado foi o 

espectrômetro Perkin Elmer modelo Optma 7300 DV. Na Tabela 5 mostra o limite de 

detecção do elemento em que o método foi aplicado. 

Tabela 5: Limites de detecção (LD) do método ICP-OES para o elemento analisado. 

Elemento LD (mol L-1) 

Si 0,0015 

 

4.2.3. Espectrofotometria de absorção molecular 

O método espectrofotométrico de Murphy e Riley  foi utilizado para a determinação 

de fosfato, já que é um método altamente sensível. Ele se baseia na reação em meio 

ácido fosfórico (H3PO4) com a forma polímera do ácido molíbdico, produzindo então o 

ácido fosfomolíbdico. Esse ácido é então reduzido, produzindo duas tonalidades de azul 

com intensidades distintas, que além de depender do tipo de redutor e da quantidade, 

também tem como fatores a temperatura, o tempo de reação e o pH. (MURPHY & 

RILEY, 1962) As medidas foram realizadas no espectrofotômetro BEL Photonics modelo 

SP 2000 UV a 885 nm. A Tabela 6 traz o limite de detecção de íons em que o método 

foi aplicado. 

Tabela 6: Limites de detecção (LD) da Espectrofotometria de absorção molecular para o íon 

analisado. 

Íon LD (mol L-1) 

PO4
3- 0,01 

 

4.2.4. Titulação 

A titulação é uma técnica utilizada para a determinação de uma espécie química 

em uma amostra, através da adição gradual de um reagente titulante e sua curva de 

titulação. No caso do titulador automático, o instrumento irá calcular automaticamente o 

ponto final da titulação, através da determinação do coeficiente angular máximo da 
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curva  (HARRIS, 2012). A medida da alcalinidade foi realizada através do titulador 

Titration Excellence T50 da Mettler Toledo.  

4.3. Tratamento estatístico 

4.3.1. Tratamento de duplicatas e triplicatas 

A coleta de triplicatas foi realizada durante algumas das campanhas de 

amostragem, ocorrendo uma vez a cada três meses. As triplicatas foram coletadas no 

mesmo local, horário e dia. Em alguns casos, houve coleta em duplicata, nesse caso o  

valor do desvio padrão foi calculado a partir da média aritmética da subtração dos dois 

valores. 

Os resultados mostram que em alguns casos, o coeficiente de variação foi maior 

do que 20%, então foi necessário a aplicação de um teste estatístico para a exclusão 

de um dos valores, se possível, e posteriormente calcular as suas médias aritméticas. 

Com a avaliação de triplicatas, foi aplicado o teste Q de Cochran, para determinar se os 

valores eram estatisticamente semelhantes, e ao fim realizar a média aritmética.  

Já no caso das duplicatas, que foi o caso das coletas de maio e setembro de 2018 

e março de 2019, se os valores fossem muito distintos entre si, seria feita uma 

interpolação a partir do da média dos valores das amostras de campanhas anteriores e 

posteriores. Cada valor da duplicata era então dividido por essa média, e o valor 

considerado como estaticamente semelhante ao de sua série era o que desse mais 

próximo de 1 nessa divisão. 

A determinação de outliers foi feita a partir de Box plots com o uso do software 

Statistica 10. 

 

4.3.2. Tratamento de resultados da condutividade 

A avaliação da qualidade dos dados da condutividade foi feita a partir da 

comparação entre a condutividade calculada e a medida. A condutividade calculada foi 

feita seguindo o método mostrado em Souza e colaboradores, onde ela é obtida a partir 

da seguinte equação (SOUZA et al., 2006): 

                𝑘𝑐𝑎𝑙𝑐 =  ∑|𝑧𝑖|(𝜆+𝑖
𝑜 )𝑐𝑖10 +  ∑|𝑧𝑖|(𝜆−𝑖

𝑜 )𝑐𝑖10                                           (5) 

Onde |zi| representa a carga do íon i, 𝜆+𝑖
𝑜   e 𝜆−𝑖

𝑜  representam as condutâncias 

equivalentes (em 10-4 m2 S mol-1) do cátion (representado pelo +i) e do ânion 

(representado pelo -i) e ci representa a concentração do íon (em mol L-1). O erro entre 

os valores de condutividade foi calculado da seguinte forma:  
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Δ𝑐𝑜𝑛𝑑 =
|𝑘𝑐𝑎𝑙𝑐−𝑘𝑚𝑒𝑑| 

𝑘𝑚𝑒𝑑
 . 100            (6) 

Os valores eram então comparados da seguinte forma: (i) caso o valor de kmed fosse 

menor ou igual a 30 μS cm-1 ele seria descartado se o erro fosse maior que 50%, porém 

(ii) caso fosse maior que 30 μS cm-1 ele seria descartado caso o erro fosse maior que 

30%.  

4.3.3. Qualidade dos resultados analíticos 

A avaliação da qualidade dos resultados das análises das amostras de água fluvial 

foi feita a partir do balanço de massa iônica equivalente (Δí𝑜𝑛), descrita por Souza e 

colaboradores (SOUZA et al, 2006). Ela foi calculada da seguinte forma: 

Δí𝑜𝑛 =
| ∑ â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠− ∑ 𝑐á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠| 

∑ â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠+ ∑ 𝑐á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
 . 100                                            (7) 

Onde ∑ â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 e ∑ 𝑐á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 representam as somas das concentrações dos ânions e 

cátions. Para fazer a comparação também era necessário calcular a força iônica, que 

pode ser obtida da seguinte maneira: 

     I = 0,5 ∑ 𝑐𝑖 𝑧𝑖
2            (8) 

Onde ci é expresso em μmol L-1 e I é encontrado em μmol L-1. A amostra deveria ser 

rejeitadas caso (i) I≤ μeq L-1 100 cujos Δí𝑜𝑛 > 50%,  ou (ii) caso I> 100 μeq L-1 cujos Δí𝑜𝑛 

> 25%.  

5. Resultados e Discussão 

Após o tratamento estatístico, o valor encontrado para a partir do balanço de massa 

iônica equivalente (Δí𝑜𝑛) foi de 3%, mostrando uma qualidade ótima dos resultados. Foi 

possível, então, sumarizar os valores em média, desvio padrão, coeficiente de variação 

e média ponderada pelo volume de cada variável para todas as amostras que puderam 

ser analisadas propriamente e, a partir deles, chegar a algumas conclusões sobre a 

hidrogeoquímica fluvial do rio Soberbo em sua cabeceira de drenagem.   

5.1. Resultados físico-químicos 

Todos os resultados dos parâmetros físico-químicos medidos in loco durante as 

12 campanhas de amostragem estão compilados na Tabela 7.   



19 
 

 

Tabela 7: Parâmetros físico-químicos medidos durante as campanhas mensais realizadas no rio 

Soberbo, na Serra dos Órgãos. 

Amostras* pH 
Condutividade 

(s cm-1) 

Vazão 
(L s-1) 

Temperatura 
(oC) 

SB180506 6,3 13,6 210 17,0 

SB180527 6,4 12,9 330 17,2 

SB180630 6,4 15,0 160 16,5 

SB180801 6,3 18,9 150 16,7 

SB180901 7,4 16,2 130 16,9 

SB180930 6,2 15,1 220 18,9 

SB181102 7,0 12,9 320 18,7 

SB181203 6,2 11,7 1630 18,7 

SB190107 7,1 20,7 810 20,8 

SB190207 6,5 11,4 1270 19,1 

SB190312 6,6 16,1 190 20,8 

SB190414 6,6 14,2 700 19,8 

Média 6,5 14,9 510 18,4 

DP 0,4 2,8 495 1,5 

Mediana 6,5 14,6 270 18,7 

MPV 6,4 13,9 - - 
* Os números constantes nas siglas das amostras do rio Soberbo (SB) representam , da esquerda 
para direita, ano, mês e dia de coleta.  

 

A temperatura da água do rio Soberbo, medida a 510 m de altitude e no período 

entre 9h e 10h, oscilou entre 20,8ºC (janeiro e março) e 16,5ºC (julho), com média de 

18,4ºC e mediana muito próxima à média. O pH na maior parte das campanhas foi pouco 

abaixo da neutralidade, com média, mediana e MPV flutuando próximas ao valor de 6,5. 

O valor de condutividade variou entre 11,7 μS cm-1 (dezembro) e 20,7 μS cm-1  (janeiro), 

com média de 14,9 μS cm-1  e mediana não muito distante. 

5.2. Características hidrogeoquímica  

Na Tabela 8 encontram-se os valores das concentrações, em unidade molar, dos 

principais íons dissolvidos nas amostras coletadas nos 12 primeiros meses 

considerados desse estudo.  

Os íons nitrito (NO2
-) e amônio (NH4

+) também foram medidos, mas os valores 

foram inferiores ou muito próximos aos limites de detecção dos métodos aplicados, 

respectivamente 0,15 μmol L-1 e 0,27 μmol L-1, e por isto foram omitidos. Os valores 
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apresentados são as médias aritméticas das amostras que foram obtidas em triplicatas 

ou duplicatas.  

Tabela 8: Concentrações (mol L-1) das substâncias dissolvidas medidas durante as 

campanhas mensais realizadas no rio Soberbo,  Serra dos Órgãos, RJ.  

Amostras* Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- PO4

3- NO3
- Alcalinidade H4SiO4 

SB180506 62,2 8,23 8,06 9,12 18,0 17,6 0,85 18,5 61,4 128 

SB180527 67,5 8,69 8,49 12,6 19,4 9,45 0,70 17,3 62,8 120 

SB180630  80,4 10,3 9,53 15,5 22,4 11,5 1,09 16,8 87,0 152 

SB180801  90,1 11,8 7,04 20,3 28,5 13,8 1,50 21,2 55,3 153 

SB180901 71,9 10,2 6,57 13,8 26,2 20,4 0,98 16,6 84,5 78,5 

SB180930 62,6 10,0 7,13 17,9 22,7 20,6 0,74 17,5 80,0 109 

SB181102  62,9 9,17 7,93 17,8 18,0 10,2 0,90 11,8 35,5 115 

SB181203 50,0 8,73 6,84 12,1 17,6 7,50 0,66 9,10 37,0 83,9 

SB190107  66,6 19,1 10,9 32,7 20,7 7,73 0,34 0,79 160 109 

SB190207  38,9 10,2 6,37 26,2 16,9 6,02 0,35 6,11 55,3 60,1 

SB190312 56,2 13,6 7,20 20,8 23,3 18,6 0,66 12,3 82,5 107 

SB190414 61,7 10,3 6,59 20,0 17,9 17,1 0,69 7,26 39,5 123 

Média 64,2 10,9 7,72 18,2 21,0 13,4 0,79 12,9 70,1 112 

DP 13,2 2,97 1,36 6,53 3,73 5,31 0,32 6,11 33,9 27,5 

Mediana 62,8 10,2 7,17 17,8 20,1 12,6 0,72 14,5 62,1 112 

MPV 56,1 10,9 7,9 19,7 19,0 10,3 0,62 9,14 65,2 96,9 
 

* Os números constantes nas siglas das amostras do rio Soberbo (SB) representam, da esquerda para direita, ano, mês e dia de coleta. 

 

A sílica dissolvida (ácido silícico), é a substância mais abundante, apresentando 

concentração média de 112 μmol L-1. Sua origem é o substrato rochoso, através da 

liberação para o meio aquoso a partir do intemperismo químico dos aluminossilicatos 

como mostrado nas equações 3, 9 e 10 (GARRELS; CHRIST, 1982):  

 

2NaAlSi3O8 (s) + 2CO2 (aq) + 11H2O (l) → Al2Si2O5(OH)4 (s) + 2Na+ (aq) 
       (albita)                                                 (caulinita)            (9) 

+ 2HCO3
- (aq) + 4H4SiO4 (aq) 

                                                                    (sílica dissolvida) 

                                                

Al2Si2O5(OH)4 (aq) + 5H2O (l) → 2 Al(OH)3 (s) +      2H4SiO4 (aq) 
          (caulinita)                               (sílica dissolvida)      (10) 

 
 
 

Dentre as formas iônicas, o sódio é o íon mais abundante nas águas da 

cabeceira de drenagem do Soberbo com média de 64 μmol L-1.  

O ponto de coleta onde foi coletada as amostras se localiza dentro dos limites 

do PARNASO, uma unidade de conservação, onde não há aparentes fontes antrópicas. 
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Por isso, é esperado que as únicas fontes de Na+ sejam o aporte atmosférico e o 

intemperismo químico de minerais formadores de rocha, especialmente os feldspatos 

sódicos. Esses minerais são representados pela série dos plagioclásios, no qual o sódio 

e o cálcio se substituem na estrutura cristalina dos minerais.  

A equação 9 também exemplifica o processo de formação do íon Na+ a partir da 

hidrólise da albita constituída exclusivamente pelo sódio. Na série do plagioclásio, o 

mineral albita pode conter cálcio na faixa de 0 a 10%. O Na+ também é associado ao 

aporte atmosférico, e tem como principal fonte os aerossóis de sais marinhos (SUGUIO, 

2003).  

Para classificar o sódio presente na química do rio Soberbo utilizou-se a razão 

Na+/Si. Com base no intemperismo químico do plagioclásio sódico, representado pela 

hidrólise da albita na equação 9, para cada mol de albita intemperizado um íon sódio e 

duas moléculas de sílica dissolvidas são liberadas ao meio aquoso. Considerando que 

o plagioclásio é o principal mineral, nas rochas da região, e possui o sódio em sua 

estrutura, a proporção molar Na+:Si nas águas da cabeceira de drenagem do Soberbo, 

atribuída exclusivamente ao intemperismo químico de minerais, não deveria superar a 

razão 1:2. Esperava-se, contudo, que a razão Na+/Si fosse inferior a 0,5 uma vez que a 

sílica dissolvida provém também do intemperismo químico de outros aluminossilicatos. 

Com base nas concentrações médias, a razão Na+/Si nas águas do Soberbo é 0,6. 

Nesse caso, atribui-se o incremento de Na+ aos aerossóis marinhos, em virtude da 

distância do mar. 

Dentre os cátions, o segundo mais abundante é o cálcio. A contribuição deste 

elemento provém majoritariamente do processo de intemperismo do plagioclásio, e em 

menor escala ao mineral máfico hornblenda, cuja fórmula geral é (Ca, Na)2(Mg, Fe, 

Al)5(Si, Al)8O22(OH)2. O magnésio, o terceiro cátion mais abundante, tem como origem 

o intemperismo da biotita (Equação 11) (GARRELS; CHRIST, 1982). O potássio 

apresenta concentrações relativamente baixas em águas de rios, pois os minerais ricos  

neste elemento são os mais resistentes ao intemperismo, como a moscovita, microclina 

e ortoclásio. 

 

2K(Mg2+, Fe2+)AlSi3O10(OH)2 (s) + 10CO2 (g) + ½ O2 (g) + 8H2O (l) →  
                         (biotita)                                                                                               (11) 

Al2Si2O5(OH)4 (s) + 2Fe(OH)3 (aq) + 2K+(aq) + 2Mg2+(aq) + 10HCO3
- (aq) + 4SiO2 (aq) 

     (caulinita) 

 
Em relação aos ânions, o cloreto é o mais abundante nas águas do Soberbo, 

sendo, depois do Na+, o segundo íon mais abundante. A única fonte natural desse ânion 

nessa bacia é a precipitação atmosférica. Para uma melhor comparação entre as 
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concentrações fluviais e de precipitação, foi escolhido o trabalho de Rodrigues, realizado 

na bacia do Paquequer, que também se localiza no PARNASO (RODRIGUES , 2006). 

Lá a concentração do íon cloreto para águas de chuva foi de 20 mol L-1.  

Na cabeceira de drenagem do Soberbo, o sulfato também tem como principal 

fonte o aporte atmosférico. Na área de estudo, as fontes do sulfato na atmosfera estão 

relacionadas a processos naturais e antrópicos. Dentre eles os aerossóis de sal marinho 

e os aerossóis secundários, nos quais a presença de sulfato está associada a oxidação 

do dióxido de enxofre. Este por sua vez provém da queima de combustíveis fósseis e 

da oxidação, na atmosfera, de gases reduzidos de enxofre, como o sulfeto de dimetila 

(CH3SCH3) e o sulfeto de hidrogênio (H2S), cujas fontes são ambientes marinhos e 

estuarinos. (RODRIGUES et al. 2007) 

O nitrogênio inorgânico é representado nesse estudo pelo NO3
- já que tanto NH4

+ 

quanto NO2
- possuem concentrações abaixo de seus limites de detecção. Sua inserção 

no ambiente fluvial tem origem principalmente pelo aporte atmosférico de amônio, nitrato 

e nitrogênio orgânico (RODRIGUES et al., 2007; de SOUZA et al., 2015; PONETTE-

GONZALEZ et al., 2017).  

Já a entrada do nitrogênio inorgânico por ecossistemas terrestres pode ocorrer 

pela fixação biológica, a partir da associação simbiótica entre grupos específicos de 

bactérias diazotróficas ou por associações não-simbióticas, normalmente realizadas por 

bactérias endofíticas. Essa reação acontece através de uma redução catalisada pela 

enzima nitrogenase, que quebra a tripla ligação do N2 e produz o NH3, que é 

rapidamente incorporado pelas plantas, como aminoácido. Depois de incorporado em 

sua forma orgânica, o processo de amonificação o converte em NH4
+ , que pode ser 

assimilado por plantas ou absorvido por microrganismos (SILVA et al, 2018). 

Posteriormente, a amônia, que entra no sistema através da mineralização do 

sistema orgânico, passa pelo processo de nitrificação, que é a oxidação da amônia a 

nitrito e posteriormente a nitrato, realizado por dois grupos de bactérias 

quimiolitoautotróficas, ou seja, bactérias que obtém energia através da oxidação de 

compostos inorgânicos. Esse processo é estritamente aeróbico e é muito forte em 

ambientes aquosos. (SOUZA et al, 2012). Por isso, apesar de também haver a entrada 

de amônia e nitrito pelo aporte atmosférico, a leitura nas águas do rio Soberbo foi baixa. 

De acordo com Esteves e colaboradores, o fosfato representa toda a porção de 

fósforo em águas naturais, seja na sua forma iônica ou complexada. O fosfato inorgânico 

encontrado nas águas do Soberbo provavelmente vem processo de arraste por águas 

de chuva de partículas minerais ricas em fósforo, representadas na bacia pela apatita, 

de fórmula Ca5(PO4)3(F, Cl, OH). (ESTEVES et al, 1998; NOVAIS E SMYTH,1999; 

COSTA, 2018). 
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A alcalinidade da água do rio Soberbo é representada majoritariamente pelo íon 

HCO3
-. Isso porque as águas de rios apresentam o equilíbrio entre dióxido de carbono, 

ácido carbônico, bicarbonato e carbonatos (Equação 12) e a espécie que fica em maior 

concentração irá depender do pH. Esse equilíbrio está associado a dissolução do 

dióxido de carbono atmosférico e aquele produzido por processos de decomposição da 

matéria orgânica. Em locais com valores considerados intermediários, com valores de  

pH dentro do intervalo 6-8, a forma do bicarbonato irá predominar (ALLAN, 1995).  

 

   𝐶𝑂2 (𝑎𝑞) +  𝐻2𝑂 (𝑙) ⇄  𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) ⇄ 𝐻𝐶𝑂3
−(𝑎𝑞) ⇄ 𝐶𝑂3

2− (𝑎𝑞)       (12) 

 

Na Tabela 9, podemos ver a comparação dos dados aqui apresentados ao 

trabalho de Pangolias realizado na mesma bacia, e aos trabalhos de Guimarães e 

Queiroz e colaboradores, realizado em dois rios também localizados na Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara. (PANAGOULIAS, 2000; GUIMARÃES, 2018; 

QUEIROZ et al, 2012) 

 

Tabela 9: Comparação entre as concentrações médias dos elementos estudados no presente 

trabalho e em outros estudos com as mesmas características da cabeceira do rio Soberbo 

Autor Rio Localização 
Concentração em mol L-1 

H4SiO4 Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- SO4

2- PO4
3- Alcalinidade 

PANAGOULIAS 
(2000) 

Soberbo PARNASO 44,7 156 12,8 92,3 37,0 33,8 16,1 15,6 0,24 62,3 

GUIMARÃES 
(2018) 

Beija-Flor PARNASO - 37,8 17,20 9,01 4,37 - - - - - 

QUEIROZ 
(2012) 

Paquequer PARNASO 42,7 36,5 5,37 8,98 4,11 10,4 - 2,39 0,13 - 

QUEIROZ 
(2012) 

Beija-Flor PARNASO 53,1 48,7 5,63 27,9 6,58 11,0 - 6,97 0,15 - 

Trabalho atual  Soberbo PARNASO 112 64,2 10,9 18,2 7,7 21,0 12,1 13,4 0,79 70,1 

 

A amostragem do trabalho de Queiroz foi feita no mês de agosto, um mês de 

estiagem. Nos 15 dias anteriores à amostragem não havia sido registrado precipitação 

e a vazão próximo a sua foz registrava um valor baixo (300 L s-1 ), compatível com a 

série histórica da bacia do Paquequer. Já a amostragem de Guimarães compreendeu 

um período de janeiro a setembro, totalizando nove amostras coletadas.  

Por último, a amostragem de Panagoulias foi realizada em um período entre julho 

a dezembro. O ponto de coleta escolhido para a comparação foi o de altitude 507 m, 

que era o mais próximo ao do nosso estudo (430 m). 
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Essa comparação permitiu concluir que, assim como no presente estudo, o Na+, 

Ca2+ e K+, foram os cátions mais abundantes nas águas de todos os trabalhos, o que se 

deve, principalmente, ao intemperismo químico dos minerais essenciais que compõem 

os granitos e gnaisses dessas regiões (plagioclásio, k-feldspato e biotita). No trabalho 

realizado na bacia do Soberbo, podemos ver que a mesma tendência de Cl- como íon 

mais abundante, seguido de nitrito, sulfato e, por último, fosfato.   

A composição iônica das amostras também foi empregada no diagrama de Piper 

para classificação das águas (Figura 9). Esse diagrama mostra as concentrações de 

cátions e ânions, em unidades de meq L-1, representados em diagramas ternários 

separados e projetados em um gráfico no estilo de um diamante. Os dados foram 

plotados utilizando o software Aquachem 9.0.  

 

Figura 9: Diagrama de Piper com as amostras do rio Soberbo 

 

 

A partir dele, podemos classificar as águas da bacia do Soberbo como 

bicarbonatadas sódicas com pouca influência dos elementos alcalinos terrosos.  

Aqui pode-se enxergar que, em relação aos cátions, há uma predominância 

muito maior de sódio + potássio (40-75%), mas uma há grande contribuição de cálcio 

(20-50%), e uma menor expressão de magnésio (<20%). Já em relação aos ânions, 

temos uma predominância do bicarbonato (40-80%), seguida pelo cloreto (20-50%), e 

uma menor contribuição de sulfato (<20%). 
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5.3. Cálculo do Fluxo de Saída 

O transporte fluvial é a principal via de saída de elementos de uma cabeceira de 

drenagem. Para quantificar essa contribuição, então, foi calculado o fluxo das massas 

íons dissolvidos. Esse fluxo pode ser calculado a partir da multiplicação de sua carga 

diária, que é função vazão do rio e a sua concentração, pelo período analisado, dividido 

pela área de drenagem da bacia, de 1300 ha. 

Este cálculo se mostra importante tanto para o cálculo da estimativa global de 

aporte fluvial nos oceanos (HOPE et al, 1994), quanto para o balanço de entrada e saída 

de elementos na própria cabeceira de drenagem do Soberbo. Nesse caso, as 

contribuições de entrada são, o aporte atmosférico via deposição úmida e seca, e o 

intemperismo químico das rochas. Na Tabela 10 é apresentada a estatística descritiva 

do fluxo de cada elemento.  

Tabela 10: Fluxo de saída fluvial dos elementos estudados na bacia do Soberbo (em kg ha-1 ano-

1)  

 Na+ K+ Mg2+ Ca2+ SO4
2- PO4

3- NO3
- Cl- Alcalinidade H4SiO4 

Média 16,0 5,29 2,26 9,76 4,07 0,24 1,58 8,31 49,2 33,7 

DP 12,8 5,17 2,09 10,5 2,81 0,20 1,26 7,21 53,8 26,3 

Mediana 9,46 2,58 1,25 3,95 2,81 0,17 1,30 4,62 24,6 21,7 

 

Pela média de cada um podemos observar que o silício é o elemento de maior 

fluxo, seguido pelo bicarbonato, que representa a alcalinidade. Dos íons, sódio é o de 

maior fluxo, seguido por cálcio, cloreto, potássio, sulfato, nitrito e fosfato. Na Figura 10 

é vista a variação do fluxo por amostra.  
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Figura 10: Representação gráfica dos fluxos de massa de cada elemento (em kg ha-1 ) 

 

Nela podemos ver que o fluxo dos elementos é maior nos meses de dezembro, 

janeiro, fevereiro e abril. Ao comparar esses meses aos resultados de vazão, vemos 

que esses são os meses de maior valores (1630, 810, 1270 e 700 L s-1, 

respectivamente). O que mostra que o fator que mais influencia a sazonalidade dessa 

bacia é a vazão. Para confirmação do fato que a sazonalidade é melhor percebida 

através da vazão, a Figura 11 traz a representação gráfica das concentrações no 

mesmo período, e por lá não é possível determinar um período com grande diferença 

de valores, como é possível no caso do fluxo. 
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Figura 11: Representação gráfica da concentração de cada elemento (em mol L-1) 

 

5.4. Cabeceira do Soberbo 

Em dezembro de 2019, 4 amostras de uma região mais próxima da nascente do 

Soberbo, a montante da Cachoeira da Neblina, foram adquiridas pela expedição 

liderada por Márcio Bortolusso e Fernanda Lupo e repassadas ao grupo para 

caracterização química. Os resultados podem ser encontrados na Tabela 11. Como o 

volume de amostra não era suficiente para medir em mais de um método analítico, foi 

escolhida a Cromatografia Iônica, por esta ser a que tem o maior número de íons como 

resultado. 
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Tabela 11: Concentrações (μmol L-1)  de íons majoritários medidos em amostra obtida a 

montante da Cachoeira da Neblina, na cabeceira do rio Soberbo. 

A Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- PO4

3- NO3
- 

CS191207-1 19,4 2,32 2,17 6,97 5,51 6,8 0,21 4,21 

CS191207-2 16,9 0,59 1,98 6,68 3,15 6,5 0,03 5,47 

CS191207-3 16,9 0,51 1,99 6,74 3,41 5,8 0,03 2,41 

CS191207-4 16,9 0,80 1,76 5,61 5,48 6,6 0,03 3,89 

Média 17,54 1,06 1,98 6,50 4,39 6,44 0,08 4,00 

DP 1,09 0,74 0,15 0,52 1,11 0,39 0,08 1,09 

Mediana 16,93 0,70 1,99 6,71 4,45 6,59 0,03 4,05 

‘ 

Como esperado, as concentrações nesse ponto são bem mais baixas do que as 

encontradas nas medidas no ponto de amostragem no Soberbo a 430 m de altura, já 

que os efeitos do intemperismo são menores, porém a tendência de uma concentração 

de sódio mais alta já pode ser vista. Na Figura 12 temos a correlação entre Cl- e Na+ da 

média das amostras coletadas em 430 m e das amostras a montante da Cachoeira da 

Neblina.  

Figura 12: Relação entre Na/Cl nas águas do rio Soberbo (em mol L-1). A linha amarela 
representa a proporção de cloreto e sódio na água do mar. 

 

Aqui podemos ver que em ambas o sódio tem uma distribuição abaixo da linha 

que representa a proporção de cloreto e sódio em água do mar, que é 1:1,16 (MILLERO, 

2006). Esse fato confirma que o sódio tem origem predominantemente do intemperismo 

de feldspatos, que estão presentes de forma abundante na região. Porém, podemos ver 

que o ponto que corresponde a cachoeira da Neblina está bem mais próxima a essa 
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linha de distribuição, o que mostra que a sua concentração é bem mais dependente do 

aporte atmosférico do que a média observada na bacia do Soberbo. 

Na Tabela 12 temos a comparação íon/íon de cada elemento entre o ponto de 

amostragem em 430 m pelo ponto a montante da Cachoeira da Neblina.  A partir dela 

podemos ver que a distribuição da razão dos íons ficou K+>Cl->Na+>Mg2+>NO3
-

>Ca2+>SO4
2-. A Figura 13 ilustra essa comparação, podemos ver que todos os valores 

ficaram maiores do que a razão 1:1, mostrando que os valores das amostras do ponto 

a 430 m são maiores. 

Tabela 12: Comparação dos íons presentes o ponto de amostragem em 430 m a montante da 

Cachoeira da Neblina a partir da razão. 

  Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2+ NO3

- 

Bacia do SB 
(430 m) 

62,8 10,2 7,17 17,8 20,1 12,6 14,5 

Montante da 
Cachoeira da 

Neblina 
16,9 0,70 1,99 6,71 4,45 6,55 4,05 

Razão 3,72 14,7 3,61 2,65 4,51 1,93 3,57 

 

6. Conclusão e Perspectivas 

A bacia de drenagem do rio Soberbo faz parte do trecho mais bem preservado do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A partir do que foi discutido anteriormente, pode-

se concluir que as águas da cabeceira de drenagem do Soberbo são fortemente 

influenciadas pelo intemperismo dos minerais formadores de rochas, principalmente os 

plagioclásios (feldspatos de sódio e cálcio). Foi possível observar que o pH da bacia 

tem o valor médio de 6,5 e a condutividade média é de 14,9 mol L-1. 

 As concentrações molares médias das substâncias analisadas se ordenaram da 

seguinte forma: H4SiO4 > HCO3- > Na+ > Cl- > Ca2+ > SO4
2- > K+ > Mg2+ e foi possível 

entender a origem de cada uma delas.  A sílica dissolvida (ácido silícico) apresenta 

concentração média de 112 士 27 μmol L-1 e tem origem o intemperismo químico de 

aluminossilicatos. O Na+ (64,2 士 13,2 μmol L-1) apresenta fontes atmosférica e do 

intemperismo de feldspatos. Os elementos Ca2+ (18,2 士 6,5 μmol L-1), K+ (10,9 士 3,0 

μmol L-1) e Mg2+ ( 7,72 士 1,36 μmol L-1) tem sua fonte relacionada ao intemperismo de 

plagioclásio, feldspato potássico e  biotita, respectivamente. A composição 

hidrogeoquímica dessa bacia apresentam grande influência de fonte atmosférica, 

marcada principalmente pelas concentrações de Cl- ( 21,0 士 3,7 μmol L-1) e SO4
2- (13,4 
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士5,3 μmol L-1 ), que aumentam de importância nas nascentes do rio. O nitrogênio 

inorgânico, representado na bacia pelo NO3
- (12,9 士 6,1 μmol L-1)  tem influência 

atmosférica. A alcalinidade, representada pelo íon HCO3
-, tem como principal fonte o 

equilíbrio da dissolução do dióxido de carbono. Com o gráfico de Piper foi possível 

classificar as águas da bacia do Soberbo como bicarbonatadas sódicas com pouca 

influência dos elementos alcalinos terrosos.  

A partir da comparação das razões das amostras coletadas no ponto a 430 m com 

a coletada a montante da Cachoeira da Neblina podemos observar um aumento nas 

concentrações do ponto mais baixo, principalmente nas concentrações de potássio. Isso 

provavelmente sugere que o intemperismo no ponto mais alto minerais mais estáveis 

são pouco intemperizados. Já o SO4
2- é o que possui a menor razão entre os pontos, 

isso provavelmente comprova a maior dependência do aporte atmosférico nesse ponto.  

A análise dos fluxos de massa mostrou que o Si é o elemento com maior descarga 

fluvial da bacia, com uma média de 33,7 kg ha-1 ano-1 muito acima dos outros elementos 

analisados. Também a partir da análise dos fluxos, foi possível perceber uma 

sazonalidade, fortemente influenciada pela vazão da bacia, cujos maiores valores foram 

nos meses de dezembro, janeiro e abril. Já os dados da análise das amostras a 

montante da cachoeira da Neblina nos trouxeram a possibilidade de ver a variabilidade 

espacial que esse rio apresenta, a partir das razões entre Cl/Na+ e entre os mesmos 

íons em cada ponto.  

Os resultados deste estudo irão servir como subsídio para futuros estudos desse 

trecho e para estudos a jusante do ponto utilizado para a amostragem. Além disso, este 

trabalho também irá prover informações à outros estudos, vinculados ao projeto 

CNPq/ICMBio, realizados no mesmo local, que visam a interpretação da influência do 

aporte atmosférico de elementos no balanço de elementos na bacia de drenagem do 

médio e alto curso do rio Soberbo e da taxa de intemperismo químico do substrato 

rochoso local. 



31 
 

 

7. Referências Bibliográficas 

 

ALLAN, J.D. Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht, 1995.  

ALMEIDA, M. D. Identificação dos Principais Fatores de Controle do Aporte 

Atmosférico de Substâncias Inorgânicas no Maciço do Itatiaia - RJ. 2001. 142 f. 

Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica Ambiental) - Instituto de Química, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2001. 

AMARAL, L.A.; NADER FILHO, A.; ROSSI JUNIOR, O.D.; FERREIRA, F.L.A. & 

BARROS, L.S.S. Água de consumo humano como fator de risco à saúde em 

propriedades rurais. Revista de Saúde Pública 37 (4): 37-40, 2003. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. Hidroweb: Sistemas de informações 

hidrológicas. Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/>. Acesso em: 26 fevereiro de 

2020.  

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: 

regiões hidrográficas brasileiras – Edição Especial. Brasília: ANA, 2015. 

Banco de dados. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://museuhe.com.br/banco-de-

dados/>. Acesso em: 5 abr. 2021. 

BARCIA, J. C. C.; MARQUES, J. S. Considerações acerca do fenômeno CABEÇA 

D’ÁGUA. Centro Excursionista Petropolitano, Petrópolis, [s.d]. Disponível em: 

<http://www.petropolitano.org.br/artigos/consideracoes-a-cerca-do-fenomeno-cabeca-

d-agua>. Acesso em: 12 de jan. de 2021. 

BERNER, E.K.; Berner. R.A. The Global Water Cycle: Geochemistry and Environment. 

1ª ed. Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall, 1987. 

BRITO, D. A água no Brasil: da abundância à escassez. Agência Brasil, Brasília, [s.d]. 

Disponível em: < https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/agua-no-brasil-

da-abundancia-escassez>. Acesso em: 13 de março de 2021. 

CARVALHO, D. F.; SILVA, L. D. Ciclo hidrológico. Apostila de hidrologia. UFRRJ, 

2006. 

CHAKRAVARTY, P.; KUMAR, M. Chapter 6 - Floral Species in Pollution Remediation 

and Augmentation of Micrometeorological Conditions and Microclimate: An Integrated 



32 
 

Approach. In:PANDEY, V.C.; BAUDDH, K. Phytomanagement of Polluted Sites: Market 

Opportunities in Sustainable Phytoremediation, Elsevier, 2019, 203-219. 

COELHO NETTO, A. L. Hidrologia de encosta na interface com a geomorfologia. In: 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p. 93-148. 

 

COLZATO, M. Fundamentos ICP – OES. Central de Multiusuário de Análises 

Ambientais, 2020. Disponível em <https://sites.usp.br/cmaa/fundamentos-icp-oes/>. 

Acesso em: 13 de março de 2021.  

CONCEIÇÃO, F. T. et al. Hydrogeochemical relationship at Meio Stream watershed, 

Leme. Revista Brasileira de Geociências, v. 37, n. 2, p. 390-401, 2007. 

COSTA, A. C. S.; SILVEIRA, C. S.; MELLO, W. Z.; ALVIM, R. B.; PINTO, C. B. D. Taxa 

de Dissolução do Plagioclásio em uma Bacia de Drenagem Granito-Gnáissica de uma 

Floresta Ombrófila Densa Montana. Anuário do Instituto de Geociências, Rio de 

Janeiro, v. 41, p. 85-94, 2018. 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. 

FINOTTI, A.R.; FINKLER,R.; SILVA, M.D.; CEMIN, G. Monitoramento de recursos 

hídricos em áreas urbanas. Caxias do Sul: EDUCS, 2009.  

FINKER, R. A Bacia Hidrográfica. In: FINKER, R. Planejamento, manejo e gestão de 

bacia. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: 

<http://planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/bacias_hidrograficas/planejamento_ma

nejo_e_gestao_unidade_1.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2021. 

FRIES, A. S.; COIMBRA, J. P.; NEMAZIE, D. A.; SUMMERS, R. M.; AZEVEDO, J. P. 

S.; FILOSO, S.; NEWTON, M.; GELLI, G.; CASTRO, R.; de OLIVEIRA, N.; PESSOA, M. 

A. R.; DENNISON, W. C. Guanabara Bay ecosystem health report card:: Science, 

management, and governance implications. Regional Studies in Marine Science, v. 

25, p. 1-17, 2019. 

FRITZSONS, E.; MANTOVANI, L.E.; NETO, A.C.; HINDI, E.C. A Influência das 

Atividades Mineradoras na Alteração do pH e da Alcalinidade em Águas Fluviais: o 

Exemplo do Rio Capivari, Região do Carste Paranaense. Eng. Sanit. Ambient., v 14, n 

3, p. 381-390, 2009. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO RIO 

DE JANEIRO - FIDERJ. Indicadores Climatológicos do Estado do Rio de Janeiro. 



33 
 

Rio de Janeiro: Governadoria do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Planejamento 

e Coordenação Geral (SECPLAN), Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico 

e Social do Rio de Janeiro, 1978.  

GARRELS, R. M.; CHRIST, C. L. Solutions Minerals and Equilibria. [S.l.]: Freeman 

Cooper co., 1982. 

GLEICK, P. H. Dirty Water: Estimated Deaths from Water-Related Diseases 2000-2020. 

Pacific Institute Research Report, 2002.  

 

GUIMARÃES, V. Hidrogeoquímica fluvial de área montanhosa granítica-gnáissica 

florestada: subsídio a compreensão do processo de intemperismo na Serra dos 

Órgãos, RJ. 2018. Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica), Universidade 

Federal Fluminense, 2018. 

-GONZÁLES, A.G.P.; PERRONI, Y.; WEATHERS, K.C.; SOUZA, P.A.; -OLIVA, F.G; de 

MELLO, W.Z. Nitrogen Cycling in Tropical Atlantic Forest Differing in Exposure to Urban 

Atmospheric Nitrogen Deposition. Plant Soil, v. 420, p. 451-456, 2017. 

HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 8ª ed, Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

HINDI, E. K.; ROSA FILHO, E. F.; BITTENCOURT, A. V. L.; GIUSTI, D. A. Determinação 

de descarga de rios por diluição de cloreto de sódio (método de integração). Boletim 

Paranaense de Geociências, Curitiba, PR, v. 46, 1998. 

HOPE, D.; BILLETT, M.F.; CRESSER, M.S. A review of the export of carbon in river 

water fluxes and process. Environmental Pollution, v. 84, p. 301- 324, 1994. 

IBG - INSTITUTO BAÍA DE GUANABARA. Nossos Rios. Niterói, 2002. 

INGLEZAKIS, V.J.; POULOPOULOS, S.G.; ARKHANGELSKY, E.; ZORPAS, A.A.; 

MENEGAKI, A.N. Chapter 3 - Aquatic Environment. In: POULOPOULOS, S.G.; 

INGLEZAKIS, V.J. Environment and Development: Basic Principles, HUman Activities, 

and Environmental Implications. Elsevier, p. 137-212, 2016. 

LIMA, W. P.; ZAKIA, M. J. B. Hidrologia de matas ciliares. In: RODRIGUES, R.R.; 

LEITÃO FILHO, H. F. Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP/ 

Fapesp, 2000. cap. 3, p. 33-44. 

 

MIRELLO, F.J. Chemical Oceanography. 3ªed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2006. 



34 
 

de MELLO, W.Z.; ALMEIDA, M.D. Rainwater Chemistry at the Summit and Southern 

Flank of the Itatiaia Massif, Southeastern Brazil. Environmental Pollution, v 129, p 63-

68, 2004. 

NAÇÕES UNIDAS (NU). Secretary-General Warns Two Thirds of Global Population 

Could Face Water-Stressed Conditions within Next Decade, in Message for International 

Forests Day. UNITED NATIONS, 2016. Disponível em 

<https://www.un.org/press/en/2016/sgsm17610.doc.htm#:~:text=By%202025%2C%20

nearly%201.8%20billion,could%20face%20water-stressed%20conditions>. Acesso em: 

13 de março de 2021. 

NAÇÕES UNIDAS (NU). Water in a Changing World. UNESCO Publishing, 2009 

NOVAIS, R.F.; SMYTH, T.J. Fósforo em solo e planta em condições tropicais. 

Viçosa: UFV, 399p, 1999. 

OLIVO, A. M. O.; ISHIKI. M. H. Brasil frente à escassez de água. Colloquium 

Humanarum, Presidente Prudente, v. 11, n.3, p.41-48, 2014. 

Organização Mundial da Saúde (OMS); Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). Progresso on Drinking Water and Sanitation: 2012 Update. Nova Iorque, 

2012. 

PANAGOULIAS, T. I. Hidrogeoquímica das águas superficiais da Bacia do Rio 

Soberbo, Parque Nacional da Serra dos Órgãos - Guapimirim/RJ. 63 f. Dissertação 

(Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental) – Instituto de Química, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000.  

PCI – PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL. The Study on Management and 

Improvement of the Environmental Conditions of Guanabara Bay in Rio de Janeiro, The 

Federative Republic of Brazil. JICA - JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION 

AGENCY. Chapter 3 - Main Report, October 2003. 

QUEIROZ, L.A.V. Hidrogeoquímica Fluvial da Bacia do Rio Paquequer, Teresópolis 

-RJ. 99 f. Dissertação (Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental) – Instituto 

de Química, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011.  

QUEIROZ, L. A. V. ; Silveira, C. S. ; de Mello, W. Z. ; ALVIM, R. B. ; VIEIRA, M. D. . 

Hidrogeoquímica e poluição das águas fluviais da bacia do rio Paquequer, Teresópolis 

(RJ). Geociências, v. 31, p. 606-621, 2012. 

RODRIGUES, R. A. R. Deposição Atmosférica Na Bacia do Alto Curso do Rio 

Paquequer – Parque Nacional Da Serra Dos Órgãos, Teresópolis, RJ. 93 f. 

http://lattes.cnpq.br/5607967300278589
http://lattes.cnpq.br/3820040871587870


35 
 

Dissertação (Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental) – Instituto de 

Química, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.  

RODRIGUES, R. A. R. ; de Mello, W. Z. ; DE SOUZA, P. A. Aporte atmosférico de 

amônio, nitrato e sulfato em área da Floresta Ombrófila Densa Montana na Serra dos 

Órgãos, RJ. Química Nova, v. 30, p. 1842-1848, 2007. 

SIAG - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AMÉNAGEMENT DE LA GARTEMPE - Le 

Bassin Versant. Disponível em: <http://www.syndicat-gartempe.fr/la-gartempe-et-

sesaffluents/le-bassin-versant/>. Acesso em: 30 jan. 2021. 

 

SILVA, J.N.; MELLO, W.Z.; RODRIGUES, R.A.R; ALVES, B.J.R.; SOUZA, P.A.; 

CONCEIÇÃO, M.C.G. Ciclagem de Nitrogênio em Florestas Tropicais e Plantações de 

Eucalipto no Brasil no Antropoceno. Revista Virtual de Química, v. 10, n. 6, p. 1792-

1808, 2018. 

de SOUZA, P. A.; PONETTE-GONZÁLEZ, A. G.; DE MELLO, W. Z.; WEATHERS, K. 

C.; SANTOS, I. A. Atmospheric organic and inorganic nitrogen inputs to coastal urban 

and montane Atlantic Forest sites in southeastern Brazil. Atmospheric Research 

(Print), v. 160, p. 126-137, 2015. 

SOUZA, P.A.; de Mello, W. Z. ; MALDONADO, J. ; EVANGELISTA, H. Composição 

química da água da chuva e aporte atmosférico na Ilha Grande, RJ. Química Nova, v. 

29, n.3, p. 471-476, 2006. 

SOUZA, P.A.; MELLO, W.Z.; SILVA, J.J.N; RODRIGUES, R.A.R.; CONCEIÇÃO, M.C.G. 

Deposições Atmosféricas Úmida, Seca e Total de Nitrogênio Inorgânico Dissolvido no 

Estado do Rio de Janeiro. Revista Virtual de Quimica, v. 9, n. 5, p. 2052-2066, 2017. 

SOUZA, V.F.; -PRAST, A.E. Óxido Nitroso (N2O) em Ambientes Aquáticos Continentais: 

Produção, Fatores Reguladores e Fluxos de Diferentes Ambientes. Oecologia 

Australis, v 12, n 2, p. 311-329, 2012. 

SPERLING, M. V. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios: princípios do 

tratamento biológico de águas residuárias. 1.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

SUGUIO, K. Intemperismo e origem dos sedimentos. In: SUGUIO, K Geologia 

Sedimentar. Brasil: Editora Edgard Blücher LTDA, 2003. 

 

http://lattes.cnpq.br/4005698904195958
http://lattes.cnpq.br/5400850271889832
http://lattes.cnpq.br/8634580892861899
http://lattes.cnpq.br/9722704667899479
http://lattes.cnpq.br/9179189728013478


36 
 

TOLEDO, M.C.M.; OLIVEIRA, S.M.B. de; MELFI, A.J. Da rocha ao Solo – Intemperismo 

e pedogênese. Decifrando a Terra. 2ª ed. São Paulo: IBEP Editora Nacional-Conrad, 

2009. 

TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. 3ª ed. Porto Alegre: ABRH, 2004. 

Tupinambá, M. Evolução Tectônica e Magmática da Faixa Ribeira na Região 

Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação em Geoquímica 

e Geotectônica, Universidade de São Paulo, Tese de Doutorado, 235p, 1999. 

TUPINAMBÁ, M. et al. Geologia e Recursos Minerais da Folha Nova Friburgo SF.23-

Z-B-II, Estado do Rio de Janeiro, Escala 1:100.000. Programa Geologia do Brasil. 

CPRM/UERJ. Belo Horizonte, 2012. 

TUPINANBÁ, M.; TEXEIRA, W.; HEILBRON, M. Evolução Tectônica e Magmática da 

Faixa Ribeira entre o Neoproterozoico e o Paleozoico Inferior na Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, Rio de 

Janeiro, v. 352, n. 1, p. 140-151, 2013. 

VALLADARES, C. et al. Geologia e Recursos Minerais da Folha Três Rios SF.23-Z-

B-I, Estado do Rio de Janeiro, Escala 1:100.000. Programa Geologia do Brasil. 

CPRM/UERJ. Belo Horizonte, 2012. 

VET, R.; ARTZ, R.S.; CAROU, S.; SHAW, M.; R C.-H; AAS, W.; BAKER, A.; 

BOWERSOX, V.C.; DENTENER, F.; -LACAUX, HOU, A.; PIENAAR, J.J.; GILLETT, R.; 

FORTI, M.C;GROMOV, S.; HARA, .; KHODZHER, T.; MAHOWLD, N.M; NICKOVIC, S.; 

RAO, P.S.P.; REID, N.W. A global assessment of precipitation chemistry and deposition 

of sulfur, nitrogen, sea salt, base cations, organic acids, acidity and pH, and phosphorus. 

Atmospheric Environment, 93, p 3-100, 2014.  

VIDDAL, M. S.M. Entrada e Saída de Nitrogênio e Fósforo em Cabeceiras de 

Drenagem Cobertas por Floresta Atlântica Montana nas Vertentes Oceânica e 

Continental da Serra Dos Órgãos, RJ. Tese (Doutorado em Geociências – 

Geoquímica Ambiental) – Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2018. 

VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia Aplicada. São Paulo, McGraw-Hill, 1975. 

WILLIAMS, M. R.; FISHER, T. R. Chemical Composition and Deposition of Rain in the 

Center Amazon, Brazil. Atmospheric Environment, v. 31, n. 2, p 207-217, 1997. 



37 
 

WOLKMER, M.  F.  S.; PIMMEL, N. F. Política nacional de recursos hídricos:   

governança água e cidadania ambiental. Revista Sequência, Florianópolis, v.  34, n.  

67, 2013. 

WWF. Freshwater. WWF, [s.d]. Disponível em 

<https://www.worldwildlife.org/initiatives/freshwater>. Acesso em: 13 de março de 2021. 

Zorita, M.E.  Geoquímica de Las Rocas Granítica de la Region de Suruí – Município 

de Magé – RJ. Programa de Pós-graduação em Geociências, Universidade Federal 

Fluminense, Dissertação de Mestrado, 96 p, 1979. 

  

 

https://www.worldwildlife.org/initiatives/freshwater

