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RESUMO 
 
Partindo das hipóteses de que é possível identificar fontes e ou segmentos fluviais 
contaminados e, mesmo, hierarquizá-los, em contexto já altamente poluído e sob 
influência de marés; e de que é possível avaliar as perdas sócio-econômicas 
geradas pela contaminação hídrica, buscou-se caracterizar a contaminação das 
águas fluviais da região noroeste da Baía de Guanabara e realizar uma abordagem 
que enfocasse a depreciação do capital natural. Para tanto, foi analisado o 
potencial de geração de fluxos de contaminantes pelos segmentos fluviais do 
sistema Iguaçu-Sarapuí utilizando-se uma estratégia amostral que considera a 
realização de balanços de massa (fluxos) em situação sem, ou com o mínimo, 
represamento do fluxo fluvial em direção à baía. Através da análise comparativa 
dos dados de fluxos de contaminantes com os fluxos da área controle foi realizada 
uma avaliação da depreciação do capital natural. A coleta foi realizada na estação 
seca (julho), durante o período de maré vazante, em quatro pontos ao longo do rio 
Iguaçu e em um ponto na foz do rio Sarapuí (P-4). O primeiro ponto do rio Iguaçu 
(P-0) foi caracterizado como ponto controle, uma vez que se encontrava na 
nascente do rio, dentro da área da Reserva Biológica do Tinguá, os ponto 1, 2 e 3 
localizavam-se ao longo do médio curso do rio e o ponto 5 localizava-se na foz do 
sistema Iguaçu-Sarapuí. Constatou-se que a maior contribuição de contaminantes 
para o sistema (tanto de metais pesados, como de DBO) é gerada pelo ponto 4. 
Visto que o rio Sarapuí recebe cargas efluentes de áreas essencialmente urbanas 
e que não foi observado um gradiente positivo entre os pontos 1 e 3 (a jusante de 
lançamentos da REDUC) sugere-se que a fonte desses contaminantes seja 
basicamente doméstica. Analisando o atual cenário de contaminação por DBO no 
sistema, estimou-se a depreciação do capital natural em aproximadamente US$ 
740x106.  
 
Palavras-chave: contaminação hídrica, balanço de fluxos, depreciação do capital 
natural, Baía de Guanabara (RJ). 
 



 

 

ABSTRACT 
 
On the chance that: i) it is possible to identify sources and/ or fluvial contaminated 
segments, and even organize them in a hierarchical form in context already highly 
impacted and under tide influence; ii) and that it is possible to assess the socio-
economic losses caused by water contamination; this work aimed to characterize 
the fluvial water contamination of northwestern region of Guanabara Bay focusing 
on the depreciation of natural capital. Therefore, it was considered the potential of 
generating flow contaminants by segments of the river system Iguaçu-Sarapuí 
applying a sampling strategy that considers the holding of mass (flows) balances in 
a situation without, or with minimal, influence of marine water from Guanabara Bay. 
The depreciation of natural capital was estimated comparing the contaminant fluxes 
with control area’s fluxes. Sampling was conducted at dry season (July), during low 
tide, in four stations at Iguaçu River and in one station at the mouth of the Sarapuí 
River (P-4). The first station at Iguaçu River (P-0) was considered as control area, 
since it is the river’s source and it is located at a protection area called “Reserva 
Biológica do Tinguá”. Stations 1, 2 and 3 were located at middle-course of Iguaçu 
River and station 5, at Iguaçu-Sarapuí system’s mouth. The major contribution of 
contaminants for this fluvial system (both for toxic metals and BOD) is originated at 
station 4. Since Sarapuí River receives mainly effluent discharges from urban areas 
and that it was not observed a positive gradient among stations 1 and 3 
(downstream of REDUC discharges), one could suggest that the source of these 
contaminants would be basically domestic wastes. Evaluating the actual 
contamination scenario of BOD in the system, it was estimated a depreciation of 
natural capital of approximately US$ 740x106.  
 
 
Keywords: water contamination, flux balance, depreciation of natural capital, 
Guanabara Bay (RJ). 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Baía de Guanabara apresenta atualmente altos níveis de poluentes, que 

são transportados principalmente através dos rios distribuídos ao seu redor, 

apresentando grande comprometimento sócio-econômico e ambiental (CIBG, 2001). 

A qualidade da água dos rios está extremamente relacionada à ocupação antrópica 

e ao uso do solo no seu entorno, refletindo a degradação ambiental associada, bem 

como a inadequação dos lançamentos de efluentes nesses corpos d’água (SERLA, 

2005). 

No presente estudo será avaliada a contribuição do sistema formado pelos 

rios Iguaçu e Sarapuí, que estão localizados na porção noroeste da baía de 

Guanabara, considerando-se as hipóteses de que é possível identificar fontes e ou 

segmentos fluviais contaminados e, mesmo, hierarquizá-los, em contexto já 

altamente poluído e sob influência de marés; e de que é viável avaliar as perdas 

sócio-econômicas geradas pela contaminação hídrica. 

O controle da qualidade de águas e o manejo de bacias hidrográficas 

requerem passos básicos como o estabelecimento de gradientes de concentração e 

de cargas de materiais transportadas ao longo do rio e para as partes externas de 

sua bacia hidrográfica. Para avaliar a eficácia e seletividade de processos de 

controle do comportamento hidrobiogeoquímico de materiais em águas de rios 

alguns passos básicos devem ser seguidos: (i) determinar as concentrações do nível 

de base natural do material dos rios e, quando possível, quantificar suas fontes 

naturais; (ii) reconhecer as fontes antropogênicas nas bacias hidrográficas, 

avaliando o incremento sobre os valores das concentrações naturais; (iii) considerar 

as cargas desses materiais transportadas pelo rio ao longo da bacia hidrográfica 

(BIDONE et al, 1999). Tanto esse transporte quanto a contribuição de diferentes 

segmentos podem ser quantificados através do emprego do balanço de materiais 

(ou balanço de massa) que envolve uma descrição quantitativa de todo material 

(massa, carga, ou fluxo) que entra, sai ou se acumula em um sistema com limites 

definidos (TCHOBANOGLOUS et al., 1985) - no caso presente, segmentos fluviais. 

Diversos estudos realizados sobre contaminação em águas fluviais (GUERRA, 

2000; LAYBAUER & BIDONE, 1997; HATJE, 1996; SCARCELLO, 1994), demonstram que 

as tentativas de caracterização de gradientes para contaminantes, ao longo de um 
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rio, baseado exclusivamente na observação da distribuição espacial das suas 

concentrações, são insuficientes. Freqüentemente, não se observam diferenças 

significativas entre as concentrações ao longo dos rios; ou aquelas que o aparentam 

ser, em realidade não o são. Logo, o que se poderia depreender, erroneamente, é 

que os contaminantes estão homogeneamente distribuídos ao longo da drenagem 

fluvial, ou, ainda, que eles se originem em um determinado segmento a jusante 

quando, na verdade, são lançados (gerados) à montante. A estes aspectos, no caso 

de rios em sistemas costeiros, soma-se a influência das marés que, devido ao 

represamento periódico das águas, podem misturar águas continentais e marinhas 

e/ou estuarinas, mascarando efeitos de fontes de contaminantes. Além disso, o 

quadro é dificultado quando o sistema costeiro já se encontra altamente poluído, o 

que complica ainda mais a identificação de segmentos ambientais críticos – 

fundamental para procedimentos de gestão dos recursos hídricos. 

Partindo desses pressupostos, foi realizada uma abordagem dinâmica dos 

fluxos dos contaminantes ao longo do sistema Iguaçu-Sarapuí para, através da 

identificação dos seus gradientes espaciais, avaliar e hierarquizar os segmentos 

fluviais críticos. 

Além disso, foi adotada uma estratégia de análise custo-benefício, que não 

requer a valoração do meio ambiente em termos monetários para estimar a 

depreciação do capital natural (DCN) relativo a contaminação das águas fluviais. O 

conceito de DCN envolve a ênfase na determinação das concentrações do nível de 

base natural de substâncias em águas fluviais e no aumento das concentrações 

devido a aportes antropogênicos. A DCN é obtida através da estimativa dos custos 

ambientais associados com as cargas biogeoquímicas remanescentes em águas de 

rios. Isto é feito estimando os custos de medidas necessárias para retornar as 

concentrações de nível de base naturais das águas locais, i.e., para alcançar o 

estado original da qualidade da água do rio ou outro nível de referência menos 

exigente (BIDONE et al., 2004). 

No presente estudo o conceito de DCN será utilizado para avaliar a perda da 

qualidade da água no sistema Iguaçu-Sarapuí, apresentando dessa forma, uma 

contribuição para a gestão de recursos hídricos utilizando uma abordagem moderna 

baseada na integração de indicadores sócio-econômico-ambientais.  
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O trabalho se insere no contexto do projeto “Avaliação da Contribuição 

Relativa do Complexo REDUC/DTSE à Poluição na Região Noroeste da Baía de 

Guanabara, e dos Riscos Ambientais Associados” firmado entre a Universidade 

Federal Fluminense (através da Fundação Euclides da Cunha) e a PETROBRAS 

(UN-REDUC). 
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2  OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a contaminação das águas 

fluviais analisando o potencial de geração de fluxos de metais pesados e da 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em diferentes segmentos do sistema piloto 

Iguaçu-Sarapuí, na região noroeste da Baía de Guanabara. Os dados gerados serão 

confrontados com dados de nível de base natural para a realização de uma 

abordagem que enfoque a depreciação do capital natural. 

Para alcançar este objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos:  

1. Estabelecer o regime hídrico-fluvial (obtenção de dados de vazão fluvial);  

2. Caracterizar a concentração de contaminantes;  

3. Calcular os fluxos de contaminantes;  

4. Realizar os balanços de fluxos para a diferenciação das cargas entre 

segmentos fluviais;  

5. Diferenciar as componentes natural e antrópica dos fluxos; 

6. Analisar comparativamente os fluxos de contaminantes com os fluxos da área 

controle (não contaminada) para avaliação da perda de qualidade original (i.e,perda 

ou depreciação do capital natural). 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ao longo dos últimos séculos a enorme expansão das atividades industriais, 

produção e uso de energia, diversidade de materiais manufaturados, transportes, 

intensificação pesqueira e aumento da população humana têm ocasionado grande 

pressão nas águas continentais e costeiras. 

Além dos usos tradicionais para abastecimento de água, navegação, irrigação 

e produção de energia elétrica, atualmente os corpos hídricos também passaram a 

ser os corpos receptores e difusores (diluidores) dos rejeitos das atividades 

humanas e alguns rios encontram-se bastante impactados pelos grandes descartes 

de efluentes industriais e domésticos que recebem diariamente. Consequentemente, 

os impactos ocorridos nas bacias de drenagem terão algum reflexo nos sistemas 

costeiros que recebem essas águas, pois embora as águas continentais tenham um 

volume insignificante em relação ao volume total da hidrosfera, possuem grande 

importância no transporte de materiais para os oceanos (SALOMONS & 

FÖRSTNER,1984), como pode ser visto na tabela 1. 

 

Tabela 1: Descarga anual de matéria continental para os oceanos (106 t) 
Via de entrada para os oceanos Descarga anual de matéria (106 t) 

Pelos rios (antes da influência humana) 9300 

Pelos rios (depois da influência humana) 24000 

Pelo vento 60-360 

Pelas geleiras  100 

Fontes extraterrestres  0,35-140 

Fonte: SALOMONS & FÖRSTNER (1984) 
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Estudos sobre interações terra-oceano como o LOICZ (Land-Ocean 

Interactions in the Coastal Zone) centram-se no papel das zonas costeiras do 

mundo: a maneira pela qual mudanças globais, regionais ou locais irão influenciar 

esse papel, a forma em que tais mudanças afetarão o uso do litoral e dos recursos, 

e as conseqüências de tais mudanças para o bem-estar humano.  

Para qualquer zona costeira (englobando toda rede de drenagem) existirá 

uma distribuição espacial de atividades socioeconômicas e usos da terra 

relacionados - urbano, industrial, agrícola, comercial, etc. Esta distribuição espacial 

das atividades humanas reflete a procura final de uma grande variedade de bens e 

serviços no âmbito da área definida e de fora da área. A pressão ambiental acumula-

se através dessas forçantes socioeconômicas, causando alterações nos sistemas 

ambientais. Estas mudanças ambientais impactam receptores humano e não-

humanos, resultando numa série de mudanças de bem-estar social (benefícios e 

custos). Tais mudanças de bem-estar fornecem o estímulo à ação da gestão que 

depende da estrutura institucional, cultural e das demandas concorrentes para os 

recursos escassos e para outros bens e serviços na zona costeira (TURNER et al., 

1998). 

Os efluentes industriais e urbanos são responsáveis pela alteração na 

qualidade geral das águas costeiras, não só devido a processos de eutrofização, 

causado pelo aporte de nutrientes, como também na elevação dos níveis de 

substâncias potencialmente tóxicas, como é o caso dos elementos traço.  

Estes elementos, também denominados metais traço ou pesados, ocorrem na 

natureza, de um modo geral, em pequenas concentrações e suas principais fontes 

naturais são o intemperismo de rochas e a erosão de solos ricos nestes materiais. 

Atividades industriais e de mineração, efluentes domésticos e defensivos agrícolas 

têm contribuído para o aumento desses elementos no ambiente aquático. Quando 

em grandes concentrações podem apresentar alta toxidade aos organismos vegetais 

e animais (ESTEVES, 1998). 

Além da natureza das fontes e da intensidade do aporte, diferentes processos 

podem contribuir para determinar a distribuição espacial e temporal de metais 

pesados nas águas costeiras. Por exemplo, o próprio fluxo de materiais fluviais 

(dissolvidos e particulados) pode ser influenciado por processos estuarinos, como a 
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dessorção de metais do material particulado em suspensão (MPS), a ressuspensão 

de sedimentos de fundo, a agregação de partículas seguida de rápida deposição e a 

remoção da fase dissolvida por adsorção pelos sedimentos de fundo (SALOMONS & 

FÖRSTNER,1984).   

Com isso, a caracterização tanto de níveis naturais quanto do enriquecimento 

antrópico são fundamentais para a compreensão dos processos envolvidos na 

ciclagem destes elementos. 

No estado do Rio de Janeiro, estuários como a Baía de Guanabara recebem 

diariamente uma carga aproximada de 4.800 Kg/dia de metais tóxicos oriundos de 

diversos tipos de efluentes industriais, doméstico e hospitalar (WASSERMAN et al, 

2000). Diversos trabalhos têm classificado esse estuário como altamente impactado 

por ações antrópicas (KEHRIG et al., 2001; WASSERMAN et al, 2000; PARANHOS et 

al.,1998). 

Diversos estudos relatam a presença de metais pesados nas águas e 

sedimentos dos rios da margem oeste da baía de Guanabara e na própria baía 

próximo à foz destes rios (RANGEL 2006; CARVALHO, 2001; CUNHA e LEITE, 2001; 

OLIVEIRA et al., 1998; JICA, 1994; REBELLO et al., 1986; SOUZA et al, 1986). 

Baptista Neto et al (2006) encontraram as maiores concentrações de metais 

pesados em sedimentos lamosos da parte noroeste da baía. 

A acumulação de Hg, Zn e Cu foi avaliada por Machado et al (2002) em 

sedimentos de um manguezal localizado na margem oeste da Baía de Guanabara. 

Os resultados indicam que, durante as últimas décadas os sedimentos de 

manguezal retiveram uma parte substancial das emissões de metais para a área, 

provavelmente reduzindo o transporte de metal para as águas da Baía de 

Guanabara, e sugerem a adaptação do ecossistema manguezal como barreiras 

físicas e biogeoquímicas ao transporte de metal. 

De acordo com os dados de FEEMA (2000) para o período entre 1990 e 1999 

(Tabela 2) o Rio Iguaçu é um importante carreador de carga orgânica e de metais 

para a baía. A presença de DBO acima de 10 mg.L-1 é considerada indicadora de 

condições insatisfatórias de qualidade de águas, já que o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 para águas de classe 2 é de 5 mg.L-1. 
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Carvalho (2001) encontrou concentrações de metais dissolvidos muito baixas 

nas amostras de águas dos rios Iguaçu e Sarapuí, enquanto que as concentrações 

nos sedimentos tendem a ser elevadas.  

 
Tabela 2: Valores de mediana encontrados pela FEEMA para alguns parâmetros de 

qualidade de água do Rio Iguaçu no período de 1990 a 1999.  

Parâmetro 1990 a 1994 1995 a 1999 

DBO (mg.L -1) 12 14 

DQO (mg.L -1) 70 50 

OD (mg.L -1) 0,4 0,2 

Cd (mg.L -1) <0,002 0,002 

Cr (mg.L-1) 0,02 <0,005 

Cu (µg.L -1) 10 10 

Ni (mg.L -1) <0,01 0,02 

Pb (µg.L -1) <0,02 <0,02 

Zn (mg.L -1) 0,015 0,02 

Fonte: FEEMA (2000) 

 

Estudos realizados por Kehrig et al (1998) em quatro estuários brasileiros 

apontam que os peixes da baía de Guanabara apresentam os mais elevados níveis 

de concentração de mercúrio. A contaminação por metais também já foi identificada 

em outros organismos como em algas bentônicas (LACERDA, 1982), em mexilhões 

(COSTA et al, 2000; REZENDE & LACERDA, 1986), em peixes (RODRIGUES, 2005; 

KEHRIG et al, 2002) e em golfinhos capturados acidentalmente na baía (BRITO JR., 

1994).  

 

3.1  FLUXOS DE MATERIAIS BIOGEOQUÍMICOS 

 

Atividades terrestres que impactam o litoral marinho não se restringem à zona 

costeira “clássica”, mas estão espalhados ao longo das drenagens dos rios. Seus 

impactos resultam no aumento das cargas de nutrientes e outros materiais 

biogeoquímicos, e modificações no regime dos fluxos dos rios e nas descargas de 

sedimentos.  
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Em função da alteração e remoção dos filtros naturais, da criação de novos 

filtros, particularmente campos irrigados e reservatórios (que já interceptam metade 

da água e armazenam pelo menos 30% dos fluxos de sedimentos fluviais), da 

aceleração e/ou desenvolvimento de fontes de material das atividades humanas e 

de alterações das conexões terra-mar (por exemplo, redução de “runoff” resultante 

da gestão da água), desde 1950 muitos fluxos fluviais globais têm aumentado 

(sódio, cloreto , sulfato, nitrogênio, fósforo, metais pesados), outros estão estáveis 

(cálcio, bicarbonato, sedimentos) ou susceptíveis a diminuir (sílica dissolvida) 

(MEYBECK & VÖRÖSMARTY, 2005). O estudo realizado por Meybeck e Vörösmarty 

(2005) conclui que a área diretamente afetada por estas alterações dos filtros 

naturais é da mesma ordem de magnitude (> 40 Mkm2) do que a área das alterações 

naturais observadas ao longo dos últimos 18000 anos. Megacidades, mineração e 

distritos industriais podem ser considerados como hot spots de fluxos de 

contaminantes, enquanto grandes reservatórios são sumidouros em escala global 

para todas as partículas (MEYBECK  & VÖRÖSMARTY, 2005).  

Para entendermos as mudanças que vêm ocorrendo nos mares, estudos 

recentes têm adotado escalas de bacias hidrográficas, onde são priorizadas: a 

determinação de fluxos biogeoquímicos para as zonas costeiras (passado, presente 

e futuro); a identificação das principais “forçantes” (forças motrizes) socioeconômicas 

que alteraram ou irão alterar os fluxos, a identificação de indicadores para o impacto 

de fontes continentais sobre a zona costeira e a partir delas derivar fluxos críticos. 

Numa fase posterior, estas cargas críticas podem ser conectadas com as principais 

“forçantes” socioeconômicas no continente e, em seguida, uma análise custo-

benefício pode ser efetuada nos casos com impactos negativos sobre a zona 

costeira, e a necessidade de remediação de fontes pontuais e difusas pode ser 

determinada.  

Diversos autores estimaram a entrada total de materiais para os oceanos 

(POULTON & RAISWELL, 2000; MILLIMAN & MEADE, 1983; MARTIN & MEYBECK, 1979). 

No entanto, estes estudos em sua maioria não levam em consideração os rios de 

pequeno e médio porte, apenas os rios de grande porte costumam entrar nesses 

cálculos.  

Segundo Carvalho et al (2002) as entradas de matéria no Atlântico Sul por 

rios de médio porte, no caso o Paraíba do Sul, podem ser consideradas relevantes, 
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e visto que existem 50 outros rios de pequeno e médio porte nesta área, pode-se 

especular que a entrada de matéria para essa parte do oceano está provavelmente 

subestimada. As entradas estimadas de metais pesados no Oceano Atlântico 

através do Paraíba do Sul foram 163 t/ano de Cu, 58 t/ano de Cr, 211 t/ano de Zn, 

1377 t/ano de Mn e 68929 t/ano de Fe.  

De acordo com Souza et al (2003) os rios São Francisco, Jequitinhonha, Doce 

e Paraíba do Sul dominam os fluxos de material em suspensão sobre um total de 30 

cursos analisados na costa leste brasileira. 

Na bacia da baía de Sepetiba o estudo de Molisani et al (2007) identificou que 

o mercúrio está principalmente associado a sedimentos suspensos (90%) e, 

consequentemente, o fluxo de Hg mostra uma tendência característica de redução 

de montante a jusante devido a eficiência de retenção da carga particulada pelos 

sucessivos reservatórios. Os maiores inputs de metais pesados para a bacia da Baía 

de Sepetiba (Tabela 3) vem dos rios (quando comparado com as emissões 

atmosféricas), particularmente de três maiores rios que drenam as partes mais 

industrializadas e urbanizadas (LACERDA et al., 2001). 

Cargas de metais pesados também foram estimadas para diferentes sistemas 

em importantes centros industriais no sul do Brasil (LAYBAUER et al., 1998; HATJE et 

al., 1998), onde as entradas totais de metais de origem antropogênica foram 

estimadas na ordem de 10 a 102 toneladas por ano. 

 

Tabela 3: Entradas de metais pesados para a baía de Sepetiba (t/ano)  

Input / metal Zn Cd Pb Hg 

Atmosférico 56 0,2 3 0,03 

Fluvial 144 1,8 43 0,65 

Total 200 2,0 146 0,68 

Fonte: Lacerda et al (2001) 

 A contribuição dos rios de pequeno porte que circundam a baía de Guanabara 

podem variar em até 3 ordens de grandeza para o caso de Pb e Cd e em 2 ordens 

de grandeza nos casos de Cr e Hg (Tabela 4). 
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Tabela 4: Fluxo de metais pesados para a baía de Guanabara (t/ano). Calculado 

com base nos dados de JICA (1994) 

Input / metal Cd Cr Pb Hg 

Média dos rios  de 

menor vazão 
0,03 0,16 0,32 0,02 

Média dos rios de 

maior vazão 
16,87 84,36 168,72 8,44 

 

3.2  DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL NATURAL 

O meio ambiente é um bem público que não é transacionado em mercado e, 

portanto, desafia a avaliação econômica. Uma correção da renda, a todos os níveis, 

para as perdas ambientais é altamente recomendável, visto que os recursos naturais 

dificilmente são incluídos nos índices de desenvolvimento dos países, que 

normalmente adotam índices de desenvolvimento econômico para avaliar as 

condições de bem-estar de uma sociedade. No entanto, o que tem sido constatado 

no mundo é o crescimento das rendas nacionais sendo acompanhado pela 

destruição dos mais fundamentais, escassos e economicamente benéficos recursos 

que o homem dispõe, i.e., o meio ambiente (BIDONE et al, 2004). 

Se o que é convencionalmente medido como renda ignora a deterioração do 

meio ambiente – seja como fonte de materiais, ou seja como receptor ou repositório 

de dejetos das atividades humanas – então, esta renda,está sendo superestimada. 

As medidas da contabilidade tradicional deveriam refletir essa deterioração do meio 

ambiente. Com base na contabilidade os empresários e tomadores de decisão em 

geral podem (considerando também muitos outros fatores, inclusive as suas próprias 

expectativas) tomar decisões para o futuro. Aonde as contabilidades erram, é no 

sentido que a contabilidade da renda contém elementos de capital, tais – 

representando o esgotamento de estoques de recursos naturais ou poluição da água 

ou do ar, etc. – que esta “renda” medida exagera a renda verdadeira ou real e, se 

consumida, poderia levar a uma ruína inevitável. Em outras palavras, a contabilidade 

encorajaria comportamentos que não podem ser sustentados. Então, um país, 

estado, região ou município, que se presuma ter atingido uma alta taxa de 

crescimento econômico, na realidade pode ter um crescimento lento ou inexistente, 

ou mesmo negativo, se as contabilidades forem suficientemente adequadas para 
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refletir a diminuição dos estoques de recursos naturais e a deterioração do meio 

ambiente (EL SERAFY,1991). 

O capital de uma economia é o seu estoque de bens atuais com potencial 

para produzir no futuro mais bens e serviços. Como tal, o capital de uma economia 

deve incluir os recursos naturais de uma dada região, uma vez que eles têm o 

potencial para gerar mais bens e serviços no futuro, como uma fonte de materiais 

brutos e como receptores de efluentes e resíduos gerados pelas atividades 

humanas. Desse modo o empobrecimento dos recursos naturais deve ser visto 

como um desinvestimento e deve ser descontado da produção como uma 

“depreciação do capital natural” (EL SERAFY,1991). 

A depreciação em termos econômicos pode ser definida como o declínio no 

potencial de serviços do imobilizado tangível (máquinas, veículos, móveis, imóveis e 

instalações) e de outros ativos não correntes em função de deterioração física 

gradual ou abrupta, consumo dos potenciais de serviços por meio de uso, mesmo 

que nenhuma mudança física seja aparente, ou deterioração econômica por causa 

da obsolescência ou de mudança na demanda dos consumidores (IUDÍCIBUS et al, 

2003). 

Como visto, uma razão pela qual a depreciação existe é devido a redução, ao 

longo do tempo, na habilidade física do capital de gerar serviços consumíveis. Esta 

perda na habilidade física – depreciação física – pode também levar a uma perda no 

valor do estoque de capital – depreciação do valor. Em outras palavras, a 

depreciação do valor pode ser causada pela depreciação física. Entretanto, o valor 

do capital pode também acontecer por outras razões. Por exemplo, o valor do capital 

pode cair devido a mudanças no gosto para aqueles itens de consumo ou 

simplesmente por causa de uma mudança nas taxas de interesse (PESKIN, 1991). O 

valor da depreciação total pode ser considerada de acordo com Peskin (1991) como:  

Depreciação do valor = depreciação física – ganho de capital (ou + perda de 

capital) 

Uma vez que perdas ou ganhos capitais (em termos financeiros) já estão 

incluídos em contas convencionais (PIB), considera-se apenas a depreciação física 

do capital natural. 



 

 

25 

Nesse estudo propomos estimar a DCN através da estimativa dos custos 

ambientais associados com as cargas biogeoquímicas remanescentes nas águas de 

rios (i.e., as perdas ambientais que não são restauradas ou compensadas). Isto é 

feito estimando os custos das medidas necessárias para alcançar as concentrações 

de níveis de base natural das águas fluviais locais, i.e., para atingir o estado original 

da qualidade de água do rio ou outro nível de referência menos exigente . 

Os elementos considerados para a obtenção da DCN podem ser encarados 

como uma abordagem alternativa para as análises custos benefício (ACB), para os 

quais a avaliação de bens e serviços não é necessária. Conceitualmente, esta 

estratégia está de acordo com a necessária conservação ambiental implícita no 

paradigma do desenvolvimento sustentável. Mesmo com os melhores dados e 

conhecimentos científicos possíveis, o senso no qual os economistas podem valorar 

os serviços da natureza é limitado. Valorar estes serviços é muito menos importante 

do que criar incentivos para a sua conservação, e valorar e criar incentivos para a 

conservação são bastante diferentes. A valoração não é necessária nem suficiente 

para conservação, enquanto prover os incentivos adequados é (HEAL 2000 apud 

BIDONE et al, 2004). 
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4  ÁREA DE ESTUDO  
 
 
4.1  BAÍA DE GUANABARA 
 

A área objeto desse estudo compreende o sistema formado pelos rios Iguaçu 

e Sarapuí (figura 1), que localizam-se na porção noroeste da Baía de Guanabara. A 

região hidrográfica da baía de Guanabara está localizada entre os paralelos 22o 24’ 

e 23o 57’ de latitude sul e entre os meridianos 42o 33’ e 43o 19’ de longitude leste 

(SERLA, 2005). A bacia de drenagem possui uma área de 4080 Km2 e 

aproximadamente 45 rios (KJERFVE, 1997). Segundo o relatório do “Japan 

International Cooperation Agency” JICA (1994) para o Programa de Despoluição da 

Baía de Guanabara, as regiões oeste e noroeste concentram a maior parte dos 

lançamentos de dejetos efetuados na Baía de Guanabara. Só a região noroeste 

recebe 30% da carga poluidora de origem doméstica e 27% da carga poluidora de 

origem industrial. Os rios Estrela, Iguaçu, Sarapui, Irajá e São João de Meriti, 

juntamente com os canais do Cunha e do Mangue, são responsáveis por 90 a 95% 

do total da carga poluidora recebida diariamente pela baía  (JICA, 1994). 

Devido à proximidade da costa e relevo íngreme, em sua maioria, os cursos 

d’água que drenam a região hidrográfica da Baía de Guanabara, possuem perfil 

caracterizado por setores de forte relevo, que terminam em um relevo de colinas 

antes de alcançar os setores de baixadas litorâneas (Baixada Fluminense), onde 

passam a meandrar e estão sujeitos à influência da maré. A norte, a bacia é limitada 

pela Serra do Mar, que tem altitude média de 1000 m, atingindo o máximo de 2263 

m na Pedra do Sino. Os limites oeste e leste da baía são a serras da Carioca (600 a 

800 m) e do Mato Grosso (400 a 600 m) respectivamente. A sul encontra-se uma 

depressão de 1600 m de largura entre essas duas últimas serras, que permite a 

comunicação da baía com o mar (RIBEIRO, 1996). 
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Figura 1: Localização da área de estudo 
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As montanhas e colinas circundantes a baía de Guanabara são formadas por 

embasamentos rochosos do pré-cambriano inferior, consistindo em vários gnaisses 

amplamente distribuídos na região. As colinas de 200 m a 300 m de altitude são 

formadas por intrusão do Granito Surui (um granito pré-cambriano superior) nos 

gnaisses da área norte. Já nas partes leste e oeste da bacia, rochas álcali terciárias 

também intrudem nos gnaisses pré-cambrianos (JICA,1994). As planícies costeiras 

são compostas de sedimentos aluviais quaternários e recentes. Nas altas escarpas 

da Serra do Mar os materiais predominantes são essencialmente colúvio. Em 

direção às planícies, os solos são mais espessos e geralmente do tipo latossolo. 

Nas planícies predominam solos hidromórficos (BIDONE, 1999).  

O clima na região é tropical úmido, com verões quentes e úmidos, e invernos 

frios e secos. A temperatura média do ar é 23,7 ºC e a umidade relativa média é 

78% (KJERFVE et al, 2001). A precipitação mensal média varia entre 50 mm e 230 

mm, com um total médio anual de 1600 mm (RIBEIRO, 1996). 

A bacia de drenagem da baía de Guanabara apresentava cobertura florestal 

de Mata Atlântica, mas atualmente a bacia é apenas parcialmente vegetada. Grande 

parte da vegetação nativa foi desmatada, mas ainda se encontram pequenas áreas 

intactas de floresta tropical em encostas montanhosas e em manguezais 

preservados ao longo da margem da baía, como o encontrado na APA de 

Guapimirim na parte nordeste da baía.  

Kjerfve et al, 1997 calcularam a vazão média de água doce para a baía de 

Guanabara em 125 m3/s, sendo parte proveniente da bacia do Rio Paraíba do Sul, 

uma vez que a Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) bombeia 40 m3/s 

de águas dessa bacia para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro, e 

aproximadamente 25 m3/s dessa água torna-se aporte para a baía de Guanabara 

sob a forma de esgoto. A carga total de esgotos domésticos lançada para a baía é 

de aproximadamente 22,4 m3/s, sendo equivalente a 453 toneladas diárias de DBO 

(SERLA, 2005).  

Esta bacia hidrográfica está ocupada, em grande parte, pela região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e concentra mais de 70 % da população fluminense, 

bem como a maioria das indústrias de maior porte. Nela estão contidos 16 

municípios, sendo 10 integralmente e 6 parcialmente (SEMADS, 2001). Abriga cerca 
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de 10.000 indústrias ao seu redor, as quais são responsáveis pelo lançamento de 

4.800 Kg de metais pesados por dia (WASSERMAN et al., 2000). Duas refinarias de 

petróleo ao longo da costa da baía são responsáveis pelo processamento de 17% 

do petróleo nacional. Além disso, estão instalados 2 portos, 2 bases navais, 32 

estaleiros e terminais marítimos de petróleo (KJERFVE et al., 2001).  

Estima-se que 1/3 da população da região resida em favelas e outro 1/3 em 

áreas com condições precárias de urbanização e saneamento (Rosa, 2001 apud 

IBG, 2006). Esgotos não tratados entram principalmente na parte oeste da baía, 

resultando localmente em qualidade de água muito pobre. Além de zonas urbanas e 

industriais, a bacia de drenagem consiste de campos de pecuária e agricultura. 

Desde o final do século XIX os trechos do baixo curso de muitos rios vêm 

sendo modificados por obras de drenagem. As intervenções mais significativas se 

deram nas décadas de 30 e 40, devido às obras de dragagem, retificação e 

construção de canais, empreendidas pela Comissão de Saneamento da Baixada 

Fluminense e posteriormente pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

– DNOS. Centenas de quilômetros de cursos meandrantes de água foram retificados 

e canalizados para aterrar terras aluviais, dando origem a imensas áreas 

urbanizadas (SEMADS, 2001). O comprimento dos rios, em muitos casos, foi 

reduzido em 30% (KJERFVE et al., 1997). Isto ocasionou maiores velocidades de 

fluxos e remoção local de sedimentos, aumentando a carga sedimentar. A 

canalização dos rios juntamente com a aceleração do processo erosivo de suas 

encostas devido ao desmatamento e posterior ocupação desordenada do solo  

aumentou a sedimentação na Baia de Guanabara (AMADOR, 1980; WILKEN et al., 

1986; GODOY et al., 1998).  

A descarga dos rios é controlada pela intensidade e freqüência das chuvas. 

Em períodos secos, o fluxo basal dos rios depende da natureza e extensão da 

vegetação, controlando a infiltração de água nos solos e protegendo eles contra 

erosão (BIDONE, 1999). Nas áreas densamente povoadas, a descarga dos rios 

aumenta devido a lançamentos de esgoto in natura, i.e., sem tratamento prévio. Em 

função de suas pequenas áreas, as bacias hidrográficas têm baixos tempos de 

retenção hidráulica. Conseqüentemente, durante grandes chuvas ou tempestades 

(~80 mm ou mais), os efeitos sobre a descarga dos rios são quase sempre 

instantâneos, alcançando vários m3 s-1. 
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4.2  BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS IGUAÇU-SARAPUÍ 

O sistema Iguaçu-Sarapuí apresenta uma área de drenagem de 726 km² e 

possui vazão média para as épocas de seca de cerca de 20 m3s-1 (JICA,1994). O 

sistema corresponde a aproximadamente 17% da área continental de contribuição à 

baía de Guanabara, possui perímetro da ordem de 160,7 Km e altitude máxima de 

1887 m localizada na serra da Estrela  (SERLA, 2005). Abrange totalmente os 

municípios de Belford Roxo e Mesquita e parte dos municípios do Rio de Janeiro, 

Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. A bacia do sistema 

Iguaçu-Sarapuí limita-se ao norte pela serra da estrela, ao sul pela bacia do rio São 

João de Meriti, a leste, com a bacia do rio Estrela e a oeste com a bacia da baía de 

Sepetiba. Os principais tributários do rio Iguaçu são os rios Botas e Sarapuí, na 

margem direita, e os rios Tinguá, Pati e Capivari, na margem esquerda (SERLA, 

2005). 

Na bacia dos Rios Iguaçu e Sarapuí a vegetação de Mata Atlântica 

remanescente pode ser encontrada na serra de Madureira-Mendanha, onde está 

situada a Área de Proteção Ambiental Gericinó-Mendanha, e na serra do Tinguá, 

onde localiza-se a Reserva Biológica do Tinguá. Uma pequena faixa de mangue 

ainda pode ser encontrada próxima à foz do rio Iguaçu (IBG, 2006). 

O rio Iguaçu nasce a uma altitude de cerca de 1000 m numa parte da Serra 

do Mar denominada Serra do Tinguá e se estende por aproximadamente 43 Km até 

atingir a baía de Guanabara. Já a nascente do rio Sarapuí encontra-se na Serra de 

Bangu numa altitude de 900m e se estende por cerca de 36 Km até atingir o rio 

Iguaçu. O rio Sarapuí passou a pertencer à bacia do rio Iguaçu no início do século 

XX, por ocasião das primeiras grandes obras de saneamento na Baixada 

Fluminense, quando seus cursos médio e inferior foram retificados e sua foz 

desviada para o curso inferior do rio Iguaçu. Ambos os rios apresentavam-se, 

anteriormente, bastante sinuosos (IBG, 2006). 

No geral, as áreas de nascentes apresentam declividades bastante 

acentuadas, com solo pouco permeável, o que resulta em elevada percentagem de 

escoamento superficial e rápida concentração das vazões no período de chuvas 

intensas. A região central da bacia apresenta relevo menos acidentado, o que 

proporciona declividades pequenas e constantes, onde as águas se apresentam 

mais turvas e com velocidades reduzidas, tendo como conseqüência a 
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sedimentação dos sólidos em suspensão, elevando-se, ao longo dos anos, o nível 

inferior da calha de escoamento (SERLA, 2005). 

Os rios da baixada fluminense tiveram grande influência para o povoamento 

dessa região, principalmente a partir do século XVIII, auge da produção aurífera em 

Minas Gerais. Todos os caminhos atravessavam a baixada, terminando, dois deles, 

nos portos fluviais de Pilar, Iguaçu e Estrela, situados nos cursos d’água tributários 

da Baía de Guanabara. Os pontos de transbordo para o transporte aquaviário, em 

direção ao porto, propiciaram o surgimento de toda uma infra-estrutura de apoio às 

operações comerciais, razão de ser do aparecimento dos primeiros núcleos urbanos 

na baixada da Guanabara como Magé, Porto das Caixas, Iguaçu e Estrela. 

Essas terras também tiveram importância durante os ciclos do açúcar, e do 

café. No final do século XIX, com o surgimento das estradas de ferro, as vilas de 

comércio, decadentes pela perda de função, não tardaram a se tornar ruínas 

(AMADOR, 1997). No início do século XX, as terras da Baixada serviam para aliviar as 

pressões demográficas da cidade do Rio de Janeiro. A ocupação inadequada e os 

ciclos econômicos que se sucederam na área refletem, ainda hoje, os graves 

problemas ambientais e sociais que se verificam na bacia. 

Atualmente a região abriga diversas indústrias e na margem esquerda do rio 

Iguaçu, próximo a sua foz, ocupando uma área de 13 Km2, encontra-se uma das 

maiores refinarias de petróleo do país - a REDUC (Refinaria Duque de Caxias)- o 

que contribui em boa parte para que o município de Duque de Caxias tenha o sexto 

maior PIB do Brasil e o segundo do Estado. Na parte central da bacia predomina o 

uso pecuário, com pastagens extensivas. 

A ocupação nos municípios englobados pela bacia é quase que 

exclusivamente urbana; a população rural, restrita ao município de Duque de Caxias, 

mal atinge 0,4% da população total destes municípios. Estima-se que a população 

atual seja da ordem de 2,5 milhões de habitantes (CARNEIRO et al, 2006), das quais 

cerca de 180 mil vivem na área inundável da bacia, onde as condições sócio-

ambientais são precárias. 

As inundações na bacia decorrem basicamente do processo de ocupação e 

uso do solo, inadequado às condições particulares da Baixada Fluminense. Neste 

processo são agravantes: a falta de infra-estrutura urbana, a deficiência ou total 
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inexistência dos serviços de esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, o 

desmatamento das cabeceiras, a exploração descontrolada de jazidas minerais, a 

ocupação desordenada e ilegal de margens dos rios ou de planícies inundáveis, a 

falta de tratamento nos leitos das vias públicas, a obstrução ou estrangulamento do 

escoamento em decorrência de estruturas de travessia mal dimensionadas (pontes, 

tanto rodoviárias quanto ferroviárias, e tubulações de água), bem como de muros e 

edificações que obstruem as calhas dos rios (CARNEIRO et al, 2006). 
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5  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
5.1  ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM 
 

Tendo em vista que uma das finalidades do presente estudo é identificar as 

fontes de contaminação continentais, a situação amostral que se mostra mais 

favorável é aquela caracterizada pelo binômio formado por maré vazante em 

estação seca. Esta é uma situação sem, ou com mínimo, represamento do fluxo 

fluvial em direção à baía (i.e., o fluxo de água e dos contaminantes associados é 

unidirecional e contínuo). Além disso, esta é uma situação de menor capacidade de 

diluição das águas e, portanto, mais favorável à detecção da influência dos efluentes 

lançados sobre as concentrações e fluxos (cargas) fluviais. Na região, conforme a 

Figura 2, esta situação é particularmente favorecida nos meses de maio, junho e 

julho (sobretudo esse último). Dessa forma, para realização desse trabalho, foi feita  

uma campanha amostral em julho de 2006 durante a maré vazante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribuição média mensal de temperatura (ºC) e precipitação (mm) para a 

bacia da baía de Guanabara. Fonte: Ribeiro (1996) 
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5.2  PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ao longo do sistema Iguaçu-Sarapuí foram selecionados 6 pontos de 

amostragem, sendo o ponto controle (ponto 0) localizado na cabeceira do rio Iguaçu, 

dentro da reserva biológica do Tinguá, o ponto 1 a montante da Rodovia Washington 

Luís (sob influência de áreas urbanas e rurais), o ponto 2 a montante da Refinaria 

Duque de Caxias (Reduc) e a jusante do canal afluente ao rio Iguaçu (paralelo à 

rodovia Washington Luís) que sofre interferência do complexo Petroquímico vizinho 

a Reduc e ponto 3 a jusante da Reduc (os três últimos situados ao longo do médio 

curso do Rio Iguaçu), o ponto 4 na foz do rio Sarapuí (que deságua no rio Iguaçu) e 

o ponto 5 na foz do sistema Iguaçu-Sarapuí. A tabela 5 e a Figura 3 mostram a 

localização dos pontos de amostragem.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Localização dos pontos de amostragem 
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Tabela 5: Pontos de coleta, coordenadas geográficas (datum WGS 84) e descrição dos 

pontos 

Pontos de 
 Amostragem 

Latitude e  
 Longitude 

Descrição do Ponto 

Ponto 0 (P0) 22º34’33,4’’ 
43º26’01,7’’ 

Ponto na cabeceira do rio Iguaçu, dentro da reserva 
biológica do Tinguá. 

Ponto 1 (P1) 22°43'20,9" 
43°17'48,8" 

Ponto a montante da Rodovia Washington Luís , a 6,1 km da 
foz do sistema. Recebe efluentes de áreas urbanas e rurais . 

Ponto 2 (P2) 22°43'30,6" 
43°17'09,7" 

Ponto a montante do lançamento dos efluentes da REDUC 
e a jusante do canal paralelo à rodovia Washington Luís .  

Ponto 3 (P3) 22°43'45,8" 
43°15'49,6" 

Ponto a jusante do lançamento dos efluentes da REDUC.  

Ponto 4 (P4) 22°44'26,1" 
43°15'26,7" 

Ponto na Foz do Rio Sarapuí. Recebe cargas efluentes de 
áreas essencialmente urbanas de baixa renda e favelas. 

Ponto 5 (P5) 22°44'47,8" 
43°14'43,6" 

Ponto na Foz do Sistema Rios Iguaçu-Sarapuí, de 
características estuarinas. 

 

 

5.3  PARÂMETROS ANALISADOS E TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 

Em todos os pontos foram medidas as concentrações totais dos metais: As, 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, V e Zn; e, ainda, a DBO, o OD e a condutividade elétrica 

(CE).  

As concentrações de metais dissolvidos e particulados é mais indicada para 

verificar transferências entre segmentos fluviais ou entre compartimentos 

ambientais, no entanto para que se pudesse estabelecer uma comparação com os 

padrões legais, optou-se pelo uso das concentrações totais. 

As amostras de água foram coletadas através de garrafa de van Dorn, 

transferidas para recipientes plásticos ou de vidro, conforme especificado na tabela 

6, preservadas adequadamente e mantidas sob refrigeração até o momento da 

análise. Os parâmetros CE e OD foram determinados em campo utilizando sonda 

multiparamétrica YSI.  

Os metais foram determinados diretamente nas amostras preservadas com 

HNO3, usando a espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado ICP OES. E para determinação da DBO foi utilizado o teste 

de 5 dias estabelecido pelo procedimento 5210B do Standard Methods. 
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As amostragens foram realizadas com o auxílio de um bote e para evitar 

problemas de atolamento com o mesmo, uma vez que durante a maré vazante a 

profundidade do rio fica muito reduzida, optou-se por iniciar as coletas pelo ponto 

mais à montante e ir descendo o rio até o ponto mais à jusante. Como os pontos 

eram próximos uns dos outros o intervalo entre uma amostragem e outra não 

ultrapassou trinta minutos. 

 

Tabela 6: Acondicionamento, preservação e métodos analíticos utilizados na 

determinação das variáveis ambientais 

Parâmetro Recipiente Procedimento / 

 Reagente para preservação 

Método  

Metais totais  Frasco plástico HNO3 ICP OES 

DBO Frasco de vidro - 5210 B – Standard Methods 

Condutividade - Medidas no campo Eletrométrico – Sonda Multi-
paramétrica 

Oxigênio 
dissolvido 

- Medidas no campo Eletrométrico – Sonda Multi-
paramétrica 

 
 

5.4  CÁLCULO DAS VAZÕES E DOS FLUXOS 

Os dados de vazão foram obtidos a partir da área da seção transversal e da 

velocidade de corrente de apenas um ponto amostral e posteriormente foram 

extrapolados para as demais seções do rio uma vez que pode-se estimar a vazão a 

partir da relação de proporcionalidade de áreas entre duas estações de um mesmo 

rio, através da seguinte fórmula:  

 

Qm / Am ~ Qx / Ax 

 

Onde: Qm  = vazão na estação medida; Am = área drenada pela estação medida, Qx  

= vazão na estação x, Ax = área drenada pela estação x 
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Como o ponto 4 é referente ao Rio Sarapuí, optou-se por determinar a vazão 

nesse ponto aplicando-se a razão encontrada no estudo JICA (1994) entre a vazão 

no rio Iguaçu e a vazão no rio Sarapuí. 

A velocidade de corrente foi medida através de fluxômetros e os dados de 

área de bacia recoberta por cada ponto de amostragem (Tabela 7) foram obtidos a 

partir de uma planimetria simplificada dos mapas apresentados em JICA (1994).  

 

 
Tabela 7: Dados de área de bacia recoberta para cada ponto de amostragem 

PONTOS DE AMOSTRAGEM ÁREA 
km2 

Rio Iguaçu Ponto 0 20 
Rio Iguaçu Ponto 1  519 
Rio Iguaçu Ponto 2  544 
Rio Iguaçu Ponto 3  559 
Foz do Rio Sarapuí Ponto 4  165 
Foz do sistema Iguaçu-Sarapuí Ponto 5  728 

 

Primeiramente, com o auxílio de uma trena com peso, foi realizado o 

levantamento batimétrico do leito do rio em pontos espaçados de 3 em 3 metros de 

uma margem a outra da seção transversal do mesmo. Uma vez conhecida à 

topografia do leito, foram realizadas medições da velocidade da corrente com 

fluxômetro convencional, sendo o tempo de leitura determinado em 120 segundos.  

O número de fluxômetros e seu posicionamento dentro da coluna d’água 

foram estabelecidos de acordo com a profundidade desta. O fluxômetro mais 

próximo do fundo ficava à 0,4 m de distância do fundo e os demais ficavam à 0,7 m 

uns dos outros.  

De posse desses valores os cálculos de velocidade foram realizados através 

da curva padrão fornecida pelo fabricante . Depois foi calculada a média das 

velocidades encontradas e multiplicada pela área da seção transversal do rio para o 

cálculo da vazão. 

Os fluxos de contaminantes são definidos de acordo com o produto da vazão 

pela concentração dos elementos contaminantes da água, assim temos que: 

 

          Fluxo (g.s-1)   =   Concentração (g.m-3)   x   Vazão (m3.s-1) 
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Dessa forma a vazão fluvial assume um peso extremamente importante na 

determinação dos fluxos. Para remover a tendência natural do fluxo de 

contaminantes refletir simplesmente o gradiente positivo da vazão de montante a 

jusante optou-se pelo uso dos fluxos específicos que utilizam a vazão específica 

(vazão do rio dividida pela área da bacia correspondente a seção fluvial), ou seja: 

 

 Fluxo (g.Km-2. s-1)  =  Concentração (g.m-3)   x  ( Vazão (m3.s-1) / Área (Km2)) 

 

O uso dos fluxos específicos tem o conveniente de permitir a comparação 

dos fluxos (cargas) de contaminantes entre segmentos fluviais de diferentes 

tamanhos e características. 

 

5.5  BALANÇO DE MASSA 

O balanço de massa é baseado na Lei da Conservação de Massa ou Lei de 

Lavoisier (na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma). Sua 

expressão é desenvolvida no sentido de quantificar o fluxo de material que entra, sai 

ou se acumula em um sistema ou segmento de sistema com limites definidos, 

servindo de exemplo os segmentos contíguos de um rio, e definindo as inter-

relações entre esses fenômenos.  

Quatro segmentos (figura 4) ao longo do rio Iguaçu foram adotados para a 

realização do balanço de massa, considerando os 5 pontos do rio como seus limites, 

como segue abaixo: 

 

Segmento A, entre os pontos 0 e 1; 

Segmento B, entre os pontos 1 e 2; 

Segmento C, entre os pontos 2 e 3 e 

Segmento D, entre os pontos 3 e 5. 
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Figura 4: Segmentação adotada ao longo do rio Iguaçu  

 

O esquema genérico proposto e adaptado por Bidone (2006) assume a 

seguinte forma: 

 

  
      Transferência                     Fluxo                   Fluxo                    Massa 
          de Massa               =     Afluente       -      Efluente      +         Interna     
       (exportação ou                 (“input”)               (“output”)             (adicionada, 
       acumulação ou                                                                       transformada, 
        equilíbrio)                                                                                  suprimida) 
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O termo referente à massa interna na equação geral do balanço de massa 

está relacionado aos processos hidrogeoquímicos que ocorrem dentro de cada 

compartimento ou segmento do rio.  

Utilizando rA como indicador da taxa unidirecional de geração de massa da 

espécie A dentro de um sistema de controle, assumindo que processos de dispersão 

e difusão são negligenciáveis, a equação do balanço material pode assumir a 

seguinte forma quantitativa simbólica: 

  
∂CA . ∆V  =  (Q.CA)i  -  (Q.CA)o  +  rA . ∆V 

        ∂t 

  

Onde: V = volume, m3; CA = concentração de A, g.m-3; Q = vazão volumétrica numa 

dada direção, m3.s-1; rA = taxa de geração de massa, g.m-3.s-1; i = entrada; o = saída 

 

Pressupõe-se a predominância das condições de fluxo laminar, ou seja, um 

cenário crítico em relação à capacidade de suporte do meio receptor das cargas 

metálicas antrópicas, visando uma abordagem conservadora. Assim, a vazão fluvial 

assume um peso extremamente importante na determinação dos fluxos dos 

contaminantes. 

Os cálculos de balanço de massa foram realizados considerando as 

condições do estado operacional como estacionário (“steady state”). Tal 

consideração estabelece que não ocorre variação do volume de água no segmento 

de drenagem fluvial durante o período de tempo considerado na análise, ou seja, 

assume-se como constantes as vazões representativas da entrada e saída do 

segmento neste intervalo. Sabendo-se que o termo “transferência de massa” da 

formulação proposta para o modelo de balanço de massas pode ser expresso como 

∂C/∂t.∆V, e tendo em vista que não existe variação no volume de água (i.e., ∆V=0), o 

termo à esquerda da equação é igual a zero, e o esquema geral pode ser 

simplificado para: 

0 (zero)   =   Fluxo Afluente   -   Fluxo Efluente   
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5.6  DIFERENCIAÇÃO DAS COMPONENTES NATURAIS E ANTRÓPICAS  

A fim de verificar-se a origem da massa interna, ou incremento de fluxo, e 

segregá-la em suas componentes natural e antrópica, alguns estudos (GUERRA, 

2000; LAYBAUER & BIDONE, 1997; HATJE, 1996; SCARCELLO, 1994) utilizam uma 

estratégia de assinatura geoquímica de fonte, que faz uso de um elemento químico 

como indicador de fonte natural de contribuição. No presente caso não foi possível 

identificar um elemento indicador de fonte natural, então considerou-se a 

componente antrópica referente ao fluxo específico no ponto analisado descontado 

do fluxo específico na área controle (Ponto 0). 

Como nossos pontos estão localizados em área de baixada, a rigor a nossa 

área controle deveria ser uma área de baixada de mesmas características 

ecológicas e geomorfológicas (fluxos lentos com tendendência à retenção de 

materiais, com trocas biogeoquímicas entre água e sedimentos mais intensas, maior 

atividade microbiana), enquanto que ambientes de encostas tem maior tendência à 

diluição natural de todos os processos. Partindo desses pré-supostos teoricamente a 

diferença de concentração entre um ambiente de baixada com uma área controle de 

encosta seria maior, sugerindo uma maior depreciação da qualidade das águas. 

A principal razão de não usarmos área controle em região de baixada deve-se 

ao fato dessas áreas já apresentarem contaminação. Além disso, Bidone et al 

(1999), trabalhando em rios de pequenas bacias hidrográficas do litoral do estado do 

Rio de Janeiro, mostram que as diferenças de valores de “background” entre áreas 

de baixada e de encosta, de acordo com o elemento, pode não apresentar 

diferenças significativas ou ser até 2 vezes maior. Considerando que áreas de 

baixada contaminadas podem variar, dependo da substância, de 1 até 3 ordens de 

grandeza, o uso de encosta ou baixada como área controle não representaria um 

ganho adicional na variação das tendências e identificação de áreas fontes que são 

o principal objetivo da metodologia desenvolvida. 
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5.7  DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL NATURAL  

A abordagem utilizada é aquela proposta por Bidone (2000) e Bidone et al 

(2002 e 2004), onde a base teórica e prática da estratégia proposta é parcialmente 

baseada em Hueting (1991), com sugestões e modificações mais adequadas à 

situação atual. A questão essencial diz respeito à necessidade de se atribuir valores 

monetários para os benefícios e custos externos ao ambiente, que surgem no 

âmbito do projeto, política, etc, de modo que estas possam ser incorporadas à 

análise econômico-ambiental desejada. Hueting (1991) propôs o seguinte 

procedimento: (1) definir padrões físicos para funções ambientais baseadas na sua 

utilização sustentável; (2) formular as medidas necessárias para cumprir essas 

normas; e (3) estimar as quantidades de recursos financeiros envolvidos na 

implantação prática dessas medidas. 

Propõe-se a construção de um diagrama de Oferta e Demanda. A curva de 

Oferta traduz a oferta de qualidade ou de função ambiental, cuja construção 

depende exclusivamente dos custos financeiros envolvidos na implantação das 

medidas necessárias à manutenção do padrão de qualidade desejado; e, a curva de 

Demanda (no caso da demanda por qualidade ou por função ambiental), a qual é 

desconhecida e praticamente impossível de construir, isso porque ela, em teoria, 

baseia-se nas preferências (por qualidade ambiental) de cada um dos indivíduos de 

uma sociedade, cuja expressão prática é tecnicamente impossível de se reproduzir. 

Portanto, ela deve ser substituída por um padrão para sustentabilidade (PS), 

representado por um indicador que assegure a manutenção da qualidade das águas 

do rio analisado, compatibilizando o maior número de funções possíveis de serem 

realizadas, tanto no presente, quanto no futuro. Idealmente o PS deveria coincidir 

com o nível de base natural do indicador no rio considerado.  

Sobre o eixo “y” são colocados os custos das medidas de proteção ambiental 

(CMP), isto é, valores monetários relacionados à proteção/controle ambiental, e 

sobre o eixo “x” são mostrados os padrões físicos (PF) para as funções/usos 

ambientais, que correspondem a um parâmetro químico, físico ou biológico, capaz 

de referenciar a qualidade necessária à realização de diferentes funções ou usos 

possíveis para as águas de um determinado rio. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
6.1  CONDIÇÕES AMOSTRAIS  

 

Com o intuito de verificar as condições amostrais, foram avaliados os dados 

condutividade elétrica (CE), que estão expostos na tabela 8. Estes podem funcionar 

como parâmetros indicadores da mistura das águas fluviais com as águas da Baía 

de Guanabara. Misturas significativas de águas podem representar processos de 

represamento das águas fluviais, por entradas das águas da baía na bacia de 

drenagem considerada (sistema Iguaçu-Sarapuí). O represamento, indicado pela 

mistura das águas fluviais, pode interferir na interpretação das concentrações e nas 

estimativas de fluxos (cargas) dos contaminantes. 

 
Tabela 8: Condutividade elétrica (CE) no sistema Iguaçu-Sarapuí durante a 

amostragem realizada 

Ponto de Coleta CE (µS/cm) 

P-1 3131 

P-2 3385 

P-3 6610 

P-4 9600 

P-5 13000 

 

Os valores de condutividade elétrica dos pontos do médio curso do rio Iguaçu 

e da foz do Sarapuí, oscilaram entre 3.131 µS/cm e 9.600 µS/cm. Esses dados 

evidenciam que houve pouca contribuição das águas da baía de Guanabara no 

momento das coletas, visto que, em áreas próximas a foz do sistema , os valores de 

condutividade giram em torno de 40.000 µS/cm (JICA, 1994). 

Ainda, se multiplicarmos esses valores de condutividade pela razão (~0,001) 

encontrada entre os dados de salinidade e condutividade obtidos no estudo da JICA 

(1994) para regiões próximas a foz do sistema, encontramos valores de salinidade 

que variam de aproximadamente 2 até cerca de 6 (tabela 9). Considerando ainda 

que os valores médios de salinidade na Baía de Guanabara são da ordem de 29,5 ± 

4,8 (KJERVE et al, 2001), pode-se considerar que a estratégia amostral preconizada 

pelo estudo foi atingida, isto é, os fluxos medidos representavam os aportes 

continentais. 
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Tabela 9: Condutividade elétrica (CE) medida durante a amostragem realizada e 
salinidade estimada para o sistema Iguaçu-Sarapuí  

Ponto de Coleta 
CE medida 

(µS/cm) 
Salinidade 
estimada 

P-1 3131 1,97 

P-2 3385 2,18 

P-3 6610 4,31 

P-4 9600 6,06 

P-5 13000 8,20 

 

 

6.2  CONCENTRAÇÕES DE OD E DBO 

As concentrações de OD e DBO estão expostas na tabela 10 a seguir. Para 

fins comparativos também expõem-se os limites estabelecidos pela resolução 

CONAMA 357/05 para águas doces da classe 2, que são águas que podem ser 

destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 

contato direto; e à aqüicultura e à atividade de pesca. 

 

 

Tabela 10: Concentrações de OD e DBO no sistema Iguaçu-Sarapuí durante a 
amostragem realizada 

Ponto de Coleta OD (mg/L) DBO (mgO2/L) 

P-0 8 3 

P-1 0,11 18 

P-2 0,01 14 

P-3 0,01 15 

P-4 0,10 20 

P-5 0,06 19 
CONAMA 357/05 

(Classe 2) > 5 < 5 

 

Os resultados obtidos para o oxigênio dissolvido (figura 5) indicam a quase 

anoxia das águas do baixo curso do sistema Iguaçu-Sarapuí, em todos os pontos 

amostrais, exceto no ponto controle, os valores encontrados estão abaixo do 
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preconizado para a classe 2 da resolução CONAMA 357/05 e até mesmo da classe 

menos restritiva (classe 4) para água doces, que é de 2mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Gradientes espaciais de concentração de oxigênio dissolvido no  

sistema Iguaçu-Sarapuí. 

 

Os altos valores de DBO (figura 6), maiores que o limite (5 mg/L) para águas 

classe 2 da resolução CONAMA 357/05, encontrados em todos os pontos amostrais 

do baixo curso do sistema (P-1 a P-5), evidenciam a grande carga orgânica que este 

recebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gradientes espaciais de concentração de DBO no sistema Iguaçu-Sarapuí. 
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Os resultados encontrados indicam que este sistema fluvial é extremamente 

carente em oxigênio (anóxico) e possui cargas orgânicas elevadas, fortemente 

influenciadas por efluentes domésticos. Isso pode ser confirmado ainda pelas altas 

concentrações encontradas para esteróis fecais (substâncias indicadoras de 

contaminação por efluentes domésticos) (CORDEIRO, 2006), onde os maiores valores 

médios estão associados aos Pontos 1 e 4 , assim como encontramos para a DBO.  

 

6.3  CONCENTRAÇÃO DOS METAIS 

As concentrações dos metais nos pontos de coleta podem ser observadas na 

tabela 11 e na figura 7. Como nos casos do Cr e do Ni em todos os pontos amostrais 

as concentrações estavam abaixo do limite de detecção optamos por não inseri-los 

no gráfico. Para fins comparativos também se expõem, na tabela, os limites 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 para águas doces da classe 2.  

As concentrações na área controle, quando não são inferiores aos limites de 

detecção, são uma ordem de grandeza inferiores aos demais pontos. Todos os 

pontos analisados encontram-se dentro dos limites legais, que são de uma a duas 

ordens de grandeza superiores aos valores medidos nos rios. 

De maneira geral as concentrações dos metais não apresentam um gradiente 

nítido entre os pontos 1 e 3 e geralmente possuem valores mais elevados para os 

pontos 4 (rio Sarapuí) e 5 (foz do sistema). 

 

Tabela 11: Concentrações dos metais pesados nas águas do sistema Iguaçu-

Sarapuí em µg/L 

Ponto de Coleta As  Cd  Cr  Cu  Ni  Pb Se  V  Zn  

P-0 < 1 < 1 < 1 0,2 < 2 < 2 < 1 0,6 3,3 

P-1 1,5 < 1 1,1 4,4 < 2 2,1 1,7 3,2 10,9 

P-2 1,6 < 1 1,1 3,2 < 2 2 2,2 3,3 9,8 

P-3 1,6 < 1 < 1 3,7 < 2 < 2 1,9 1,9 8,7 

P-4 2,3 < 1 2,3 6,2 < 2 2,3 2,3 3,1 12,4 

P-5 3,3 < 1 1,8 7,3 < 2 2,3 2,7 3,6 13,1 
CONAMA 357/05 

(Classe 2) 
10 1 50 50 25 10 10 100 180 
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Figura 7 : Gradientes espaciais da concentração dos metais pesados no sistema 

Iguaçu-Sarapuí. 

 

As altas concentrações encontradas no Ponto 4, integrador das cargas de 

contaminantes geradas ao longo da bacia do Rio Sarapuí, indicam o maior grau de 

contaminação desta bacia relativamente à do Rio Iguaçu. Carvalho (2001) 

demonstra que, em período de maré vazante, o grau de contaminação do Rio 

Sarapuí reduz de montante a jusante, a partir da região ocupada na bacia. Isso 

significa que, os dados do Ponto 4, levantados no presente estudo, podem estar 

representando cargas poluidoras atenuadas durante a sua transferência ao longo da 

bacia. 

 
 
6.4  FLUXOS ESPECÍFICOS 
 

A tabela 12 apresenta os valores de vazões adotados para a realização dos 

cálculos dos fluxos. O valor que foi obtido em campo é referente ao ponto 1. Para os 

demais pontos os valores foram estimados como especificado no capítulo de 

materiais e métodos.  
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Tabela 12: Dados de vazão usados para estimar os fluxos específicos de metais no 

sistema Iguaçu-Sarapuí 

Ponto de Coleta Vazão (m3/s) 

Ponto 0 1,1 
Ponto 1 27,6 
Ponto 2 28,9 
Ponto 3 29,7 
Ponto 4 20,8 
Ponto 5 59,5 

 

Para o cálculo dos fluxos, os valores de concentração que se apresentaram 

menores do que os limites de detecção foram considerados como iguais a metade 

do valor do limite de detecção. 

O cádmio e o níquel foram excluídos dos cálculos dos fluxos uma vez que em 

todos os pontos amostrais as concentrações encontradas estavam abaixo do limite 

de detecção e, dessa forma, a avaliação de gradientes entre os pontos fica 

prejudicada. 

 

6.4.1  Metais 

A figura 8 apresenta os fluxos específicos dos metais para cada ponto 

amostral. Os fluxos específicos, suas respectivas componentes antrópicas e o 

incremento entre os segmentos estão expostos na tabela 13.  

 

6.4.1.1  Análise de Gradientes 

No segmento A observa-se um nítido crescimento nos fluxos do ponto 0 para 

o ponto 1, o que evidencia que as maiores entradas para o rio Iguaçu acontecem 

antes de atingir o ponto 1.  

Em alguns casos percebemos um gradiente negativo entre os pontos, 

sobretudo entre os ponto 2 e 3, o que pode indicar um processo de diluição de 

aportes oriundos do canal afluente a montante do ponto 2, ou perdas por processos 

naturais como sedimentação. No entanto, é possível que os fluxos de Cr e Pb no 
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ponto 3 estejam subestimados, uma vez que para esses casos a concentração 

adotada foi equivalente a metade do valor do limite de detecção. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Gradientes espaciais dos fluxos específicos dos metais no sistema Iguaçu-

Sarapuí 
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Tabela 13: Fluxos específicos (FE) de metais, componentes antrópicas (CA) e incrementos 

(Kg.km-2.ano-1) por segmentos no sistema Iguaçu-Sarapuí 

As Cr Cu Pb Se V Zn 
Segmento Pontos 

FE CA FE CA FE CA FE CA FE CA FE CA FE CA 

Ponto 0 0,8 - 0,8 - 0,4 - 1,7 - 0,8 - 1,0 - 5,0 - 
Ponto 1 2,5 1,7 1,8 1,0 7,4 7,0 3,5 1,8 2,9 2,0 5,4 4,3 18,3 13,2 A 

Incremento 1,7 1,0 7,0 1,8 2,1 4,4 13,3 

Ponto 1  2,5 1,7 1,8 1,0 7,4 7,0 3,5 1,8 2,9 2,0 5,4 4,3 18,3 13,2 

Ponto 2  2,7 1,8 1,8 1,0 5,4 5,0 3,4 1,7 3,7 2,9 5,5 4,5 16,4 11,4 B 
Incremento 0,2 0,0 -2,0 -0,1 0,8 0,1 -1,9 

Ponto 2  2,7 1,8 1,8 1,0 5,4 5,0 3,4 1,7 3,7 2,9 5,5 4,5 16,4 11,4 

Ponto 3  2,7 1,8 0,8 0,0 6,2 5,8 1,7 0,0 3,2 2,3 3,2 2,1 14,6 9,6 C 

Incremento 0,0 -1,0 0,8 -1,7 -0,5 -2,3 -1,8 

Ponto 3  2,7 1,8 0,8 0,0 6,2 5,8 1,7 0,0 3,2 2,3 3,2 2,1 14,6 9,6 
Ponto 5 8,5 7,7 4,6 3,8 18,8 18,4 5,9 4,3 7,0 6,1 9,3 8,2 33,8 28,7 D 

Incremento 5,8 3,8 12,6 4,2 3,8 6,1 19,2 

 Ponto 4  9,1 8,3 9,1 8,3 24,7 24,3 9,1 7,5 9,1 8,3 12,3 11,3 49,3 44,3 

 

O ponto 4 apresenta fluxos expressivamente mais elevados do que nos 

demais pontos. No ponto 5 também encontramos altos fluxos, no entanto estes são 

sempre inferiores aos fluxos do ponto 4, o que sugere que os fluxos do eixo Rio 

Iguaçu (Pontos 1, 2 e 3) diluem os fluxos do Ponto 4, resultando na “mistura” 

representada pelo Ponto 5, integrador das cargas de contaminantes geradas ao 

longo do sistema Iguaçu-Sarapuí. 

Os maiores incrementos nos fluxos de metais ocorrem no segmento D o que 

evidencia a grande contribuição que o rio Sarapuí (ponto 4) representa para o 

sistema. 

 

6.4.1.2  Participação Relativa da Componente Antrópica 

O Cu e o V foram os metais que apresentaram a maior participação da 

componente antrópica sobre os respectivos fluxos em quase todos os pontos 

amostrais. No ponto 4, a componente antrópica de todos os metais representou mais 

de 80% dos fluxos de cada metal. Para os demais metais a componente antrópica 

representou mais de 50% da composição dos fluxos em todos os pontos amostrais, 

exceto para Cr e Pb no ponto 3, aos quais não atribuímos valores, visto que 

apresentaram os mesmos fluxos específicos da área controle uma vez que suas 
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concentrações, tais quais as da área controle , estavam abaixo do limite de detecção 

(tabela 14). 

 

Tabela 14: Participação relativa (%) da componente antrópica no fluxo específico 

dos metais  

Ponto de Coleta As  Cr  Cu  Pb Se  V  Zn  

P-1 67 55 95 52 71 80 72 

P-2 69 55 93 50 77 81 69 

P-3 69 - 94 - 74 67 66 

P-4 91 91 98 82 91 91 90 

P-5 90 82 98 72 88 89 85 

 

 

6.4.2  DBO 

A figura 9 apresenta os gradientes espaciais dos fluxos específicos de DBO 

no sistema Iguaçu-Sarapuí. Os fluxos específicos de DBO, suas respectivas 

componentes antrópicas e o incremento entre os segmentos estão expostos na 

tabela 15.  

 

 

Tabela 15: Fluxos específicos (FE) de DBO, componentes antrópicas (CA) e 

incrementos (t.km-2.ano-1) por segmentos no sistema Iguaçu-Sarapuí 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos Pontos FE CA 
Ponto 0 5 - 

Ponto 1 30,2 25,2 A 

Incremento 25,2 

Ponto 1 30,2 25,2 

Ponto 2 23,5 18,4 B 

Incremento -6,7 

Ponto 2 23,5 18,4 

Ponto 3 25,2 20,1 C 

Incremento 1,7 

Ponto 3 25,2 20,1 

Ponto 5 49 44 D 

Incremento 23,8 

 Ponto 4 79,5 74,5 
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Figura 9: Gradientes espaciais dos fluxos específicos de DBO no sistema Iguaçu-

Sarapuí. 

 

6.4.2.1  Análise de Gradientes 

Entre os pontos 0 e 1 observa-se um grande crescimento nos fluxos de DBO, 

o que evidencia que as maiores entradas para o rio Iguaçu acontecem antes de 

atingir o ponto 1.  

Os maiores fluxos específicos são gerados no Ponto 4, foz do Rio Sarapuí. 

Isto indica o maior potencial gerador de DBO desta bacia relativamente àquela do 

Rio Iguaçu, corroborando de maneira mais nítida com o que foi observado através 

da distribuição das concentrações. 

Também no caso da DBO os fluxos do eixo Rio Iguaçu (Pontos 1, 2 e 3), 

parecem diluir as concentrações do Ponto 4, resultando na “mistura” representada 

pelo Ponto 5. 

O incremento observado no segmento A é maior do que o observado no 

segmento D. No entanto este último ainda é muito maior que nos segmentos B e C 

evidenciando a grande contribuição do Sarapuí para o sistema. 
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6.4.2.2  Participação Relativa da Componente Antrópica 

Em todos os segmentos a componente antrópica representou mais de 75% da 

composição dos fluxos (Tabela 16). 

 

Tabela 16: Participação relativa (%) da componente antrópica no fluxo específico da 

DBO  

Ponto de Coleta DBO 

P-1 83 

P-2 79 

P-3 80 

P-4 94 

P-5 90 

 

6.4.3  Análise Comparativa do Comportamento dos Fluxos de DBO e Metais 

Pesados 

Diante do cenário encontrado tanto para DBO quanto para os metais pesados 

optamos por realizar o teste de Spearman (com auxílio do programa SPSS) a fim de 

verificar se havia alguma correlação entre eles. Foram encontradas correlações 

positivas e significativas (exceto para Se) entre o fluxo específico de DBO e o fluxo 

específico dos metais (p<0,05) o que sugere fontes relacionadas, 

predominantemente, a efluentes domésticos para esses metais (Tabela 17), uma 

vez que também podemos encontrar os metais estudados em lodos ativados e 

digeridos de esgotos domésticos como aponta Pereira (2002) (Tabela 18).  

 

 

Tabela 17: Coeficientes de correlação (r) e significância (p) entre o fluxo específico 

de DBO e o fluxo específico dos metais pesados estudados 

 As  Cd  Cr  Cu  Ni  Pb Se  V  Zn  

r 0,8117 0,8452 0,8986 1,0000 0,9411 0,9429 0,7714 0,8286 0,9429 

p 0,050 0,034 0,015 0,000 0,005 0,005 0,072 0,042 0,005 
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Tabela 18: Concentrações de metais pesados (mg.kg-1) em lodos de esgoto 

doméstico encontradas no trabalho de Pereira (2002) 
Estação de 
tratamento Lodo  Cd  Cr  Cu  Hg Fe* Ni  Pb Zn  

Icaraí A, AE 2,7 39,2 226,3 79,7 19,7 76,8 110,7 1386,7 

Maricá D, M 1,2 9,5 271,1 43,1 9,1 11,8 51,4 672,0 
Baligen 

(Alemanha) D, AN 4,0 115,0 649,7 n.d. 60,1 108,1 88,8 1310,0 

A = ativado, AE = aeróbio, AN = anaeróbio, D = digerido, M = misto (AE + AN), n.d.= dado não 
disponível ou não analisado. *Concentração em g.kg-1 

 

6.5  DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL NATURAL 

6.5.1  Discriminação dos Elementos Metodológicos Operacionais 

Conforme apresentado no capítulo de materiais e métodos, a abordagem 

utilizada é aquela proposta por Bidone (2000) e Bidone et al (2002 e 2004). A figura 

10 sintetiza os elementos operacionais relevantes no método proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Exemplo de gráfico em Análise Custos-Benefícios sem necessidade de 

valoração de bens e serviços ambientais (fonte: Bidone 2004) 
CMP = custos das medidas de proteção ambiental; DCN = depreciação do capital natural;  
PF = padrão físico; PFS = padrão físico de sustentabilidade; NBN = nível de base natural 
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Na figura são apresentados: 

a) CUSTOS – Sobre o eixo “y” são colocados os Custos das Medidas de 

Proteção ambiental (CMP), os termos a,b,c,d,e,f,g, na figura 10. Esses são valores 

monetários relacionados à proteção/controle ambiental (e.g., tratamento de 

efluentes, mudanças no processo de produção, redução na produção, implantação 

das unidades de conservação e de preservação, pesquisa e treinamento, 

restauração de ecossistemas degradados, etc.). 

 

b) INDICADOR FÍSICO DE QUALIDADE – No eixo “x” são mostrados os 

Padrões Físicos (PF) para as funções/usos ambientais. Na prática, o PF 

corresponde a um indicador capaz de definir a qualidade e/ou quantidade de um 

determinado recurso natural. Um valor específico do PF pode ser relacionado à 

necessária qualidade do recurso ou à qualidade considerada aceitável definida pela 

legislação ambiental para um determinado uso do recurso, ou para vários usos (os 

quais representam benefícios ambientais). Esse é o Padrão Físico de 

Sustentabilidade (PFS) definido para o recurso em pauta. O termo NBN sobre o eixo 

“x” corresponde ao Nível de Base Natural do proposto indicador para o recurso. 

 

c) CURVA DE OFERTA DE QUALIDADE – A curva de oferta de funções/usos 

do recurso natural (i.e., disponibilidade – qualidade e quantidade – do recurso 

natural), pode ser construída conectando os correspondentes custos de cada 

alternativa de medida de controle ambiental (a, b, c,...) aos seus respectivos valores 

de qualidade (a’, b’, c’,...). Os pontos de conexão (A, B, C,...) foram usados para 

inferir a “curva de oferta” de qualidade ambiental mostrada na figura 10. 

 

d) DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL NATURAL – O termo DCN reflete uma 

situação onde o PFS legalmente definido é menor do que o NBN. O valor monetário 

correspondente à DCN poderia ser uma medida indireta dos custos ambientais 

incorridos pela sociedade devido à perda (depreciação) na qualidade da água, 

implícitos no PFS definido pela legislação. 

 



 

 

56 

6.5.2  Adaptações Metodológicas Aplicadas 

6.5.2.1  Justificativa 

As adaptações utilizadas e apresentadas a seguir devem-se ao fato da base 

de dados para custos provir de uma alternativa técnica para o esgotamento sanitário 

do estudo JICA (1994) obtida por custo-eficiência. No referido estudo, são 

apresentadas 3 alternativas técnicas (figura 11) e aquela que o estudo considerou a 

mais viável (alternativa 2) é a que foi adotada nos nossos cálculos.  

As alternativas propostas têm como ano alvo o ano de 2010 e de acordo com 

as estimativas realizadas considera-se que a população beneficiada será de 

aproximadamente 2 milhões de habitantes, o que corresponde a 80 % da população 

estimada para 2010 nos municípios inseridos dentro do sistema Iguaçu-Sarapuí. 

Visto que para o ano de 2007 a população desses municípios estimada pelo 

IBGE já atingiu os números estimados pela JICA para o ano de 2010, considerou-se 

adequado trabalhar com os custos estimados para 2010. No entanto, vale ressaltar 

que esses custos possivelmente estarão subestimados uma vez que nenhuma 

atualização quanto às oscilações do capital no mercado de saneamento, inflações, 

etc., foi realizada para as projeções em dólares. 

A alternativa 2 estima uma redução de 63,6 toneladas de DBO por dia, para a 

bacia dos rios Iguaçu e Sarapuí, através da implantação de lagoas de estabilização 

em ambos rios e ainda considerando as medidas previstas para o primeiro estágio 

(1993 até 2000) do “Programa de Saneamento Básico da Bacia da Baía de 

Guanabara” (PSBG). Os custos iniciais previstos para essas medidas foram 

calculados em torno de 570 milhões de dólares. Em termos de redução das cargas 

de DBO os custos iniciais são de 9 milhões de dólares para a redução de uma 

tonelada de DBO por dia. 



 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Alternativas técnicas apresentadas pelo estudo JICA (1994) para o 

esgotamento sanitário do sistema Iguaçu-Sarapuí. 
PSBG = Programa de Saneamento Básico da Bacia da Baía de Guanabara 
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6.5.2.2  Apresentação dos elementos adaptados 

Optou-se pela elaboração de um gráfico que apresentasse os custos 

envolvidos para diferentes cenários de qualidade tendo como referência os valores 

expressos pela alternativa técnica 2. Para tanto, estimou-se o atual fluxo total diário 

de DBO (a partir dos dados do ponto 5 que é o integrador das cargas dos dois rios) 

e os fluxos que teríamos nesse ponto, caso as concentrações de DBO no sistema 

Iguaçu-Sarapuí fossem iguais àquelas estipuladas pela resolução CONAMA 357/05 

para águas de classe 1, 2 e 3. Esses dados estão expostos na tabela 19 a seguir e o 

gráfico adaptado é apresentado na figura 12. 

 

Tabela 19: Fluxos estimados para o ponto 5 considerando 4 cenários distintos 

Cenário considerado DBO (mg/L) Fluxos (t DBO/dia) 
classe 1 ou NBN* 3 15 
classe 2 5 26 
classe 3 10 51 
atual 19 98 

*NBN – nível de base natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12: Estimativa da DCN para 3 cenários de qualidade de água em função do 

fluxo atual de DBO (98 t/dia) no ponto 5 

NBN – nível de base natural 
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O eixo “x” expressa a redução em fluxo necessária para atingir os fluxos dos 

cenários considerados, a partir do fluxo encontrado atualmente. 

O eixo “y” apresenta os custos referentes a essas reduções, tendo como valor 

base 9 milhões de dólares para redução de uma tonelada de DBO por dia.  

Os pontos de conexão (NBN, classe 2 e classe 3) entre os valores dos dois 

eixos representam as diferentes alternativas de cenário / metas de qualidade. E a 

“curva de oferta” de qualidade ambiental gerada por eles permite inferências, 

estimativas, projeções de metas etc. 

A DCN, nesse gráfico, corresponde aos custos relacionados às reduções de 

fluxos diários de DBO necessárias para atingir os cenários / metas de qualidade.  

Por exemplo, seriam necessários investimentos superiores a 750 milhões de 

dólares para que os fluxos de DBO correspondessem àqueles da área controle. 

Considerando a população beneficiada em torno de 2 milhões de pessoas, o custo 

por habitante seria de aproximadamente 370 dólares, o que corresponde, por 

exemplo, a cerca de 10% do custo médio do investimento por domicílio do projeto de 

urbanização integrada do favela bairro 2ª etapa realizado entre 2000 e 2006 em 62 

favelas e 16 loteamentos do Rio de Janeiro. O investimento previsto de 570 milhões 

de dólares permitiria alcançar uma qualidade de águas entre as classes 2 e 3 do 

CONAMA. 

 

6.5.2.3 Análise sucinta da evolução da contaminação das águas da Baía de 

Guanabara 

A figura 12 mostra que quanto mais exigente é o padrão de qualidade que se 

busca, maior será a quantidade de contaminante a ser reduzida. Historicamente, 

essas quantidades tendem a crescer, pois o crescimento populacional, sem as 

respectivas medidas de saneamento, é acompanhado do aumento nos níveis de 

poluição, como refletido pelo aumento de fluxos de material biogeoquímico.  

Bidone (2000) mostra que os fluxos de fósforo inorgânico dissolvido e 

nitrogênio inorgânico dissolvido crescem cerca de três ordens de grandeza de rios 

não poluídos para rios altamente poluídos na Baía de Guanabara (Tabela 20). Os 
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valores encontrados definem claramente as diferentes intensidades de ocupações 

das bacias e refletem os níveis de contaminação das águas fluviais. 

 

Tabela 20: Fluxos específicos (FE) de PO4 e NID para diferentes intensidades de 

ocupação de bacias hidrográficas na bacia da Baía de Guanabara.  
Nível de contaminação 

do rio 
Densidade populacional 

(Hab/Km2) 
FEPO4 FENID 

Não poluído 10-1 10-5 10-4 

Baixa poluição 10º 10-4 10-3 

Alta poluição 10+1 10-2 10-1 

Fonte: Bidone (2000) 

 

Borges (2006), estudando os fluxos de fósforo em testemunhos de um 

manguezal na costa oeste da Baía de Guanabara, constatou que a partir da década 

de 1950 houve um abrupto aumento de fósforo inorgânico no sedimento, que 

acompanha o crescimento da densidade demográfica da população do Rio de 

Janeiro (figura 13). O mesmo foi observado para o zinco (figura 14) em testemunho 

coletado próximo ao ponto 3 (Bidone, dados não publicados). 
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Figura 13: Distribuição do fluxo de fósforo no sedimento do manguezal de Mauá e 

densidade demográfica do Estado do Rio de Janeiro de 1872 / 2000 Fonte: Borges 
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Figura 14 - Distribuição do zinco no sedimento do rio Iguaçu (próximo ao ponto 3) de 

1868 a 2000 Fonte: Bidone, dados não publicados 

 

6.6 SÍNTESE DO ESTUDO NA ÓTICA DA ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

Originalmente, a análise custo-benefício (ACB) emprega um conjunto de 

técnicas econômicas que produzem informações destinadas a melhorar a qualidade 

das políticas públicas. Neste contexto, "qualidade" refere-se a uma medida de bem-

estar social que determinada política confere à sociedade. Políticas que reduzem o 

bem-estar são a priori inferiores àquelas que melhoram o bem-estar. 

Conceitualmente, ACB poderia ser utilizada, entre outros, (1) para avaliar os 

resultados de uma política pública ambiental e / ou uma ação de gestão de recursos, 

(2) para classificar políticas e / ou opções de gestão de recursos; e, ainda, (3) para 

avaliar as conseqüências da ausência de uma necessária política pública ambiental 

e / ou a ausência de ação de gestão de recursos. Estas avaliações e classificações 

são concebidas para serem realizadas baseadas em melhoramentos ou reduções no 

bem estar sócio-econômico.  

Uma vez que as decisões políticas são necessárias relativamente a uma série 

de escalas espaciais e temporais e diferentes níveis socioeconômicos e políticos, 

várias categorias de avaliação precisam ser distinguidas (Barbier 1993). Turner et al. 

(1998) propõem três categorias de avaliação: (1) a análise de impactos: nesta 
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categoria, um determinado impacto ambiental é avaliado por meio de avaliação das 

mudanças no estado ambiental no recurso(s) costeiro ligado ao impacto; (2), a 

parcial análise de valoração, eng lobando situações que requerem a avaliação de 

atribuições de recursos alternativos ou opções de projeto; e (3) a total análise de 

valoração; esta terceira categoria de avaliação abrange a avaliação de áreas 

protegidas envolvendo usos restritos ou controlados de recursos. 

Considerando que a análise custo-benefício é uma técnica destinada a 

melhorar a qualidade das decisões de política pública, onde a qualidade é definida 

de acordo com a mudança no bem estar social que elas trazem, o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) poderia ser utilizado para avaliar o bem estar social 

ou a qualidade de vida da população no sistema Iguaçu-Sarapuí. No entanto, 

embora de acordo com FUNDAÇÃO CIDE (2000) a região apresente um IDH 

relativamente alto (~0,75), menos de 60% dos domicílios possuem esgoto sanitário 

ligado à rede coletora (IBGE, 2004) e apenas 10% do total de esgoto é tratado antes 

de ser descartado na Baía (BIDONE et al., 2004), sendo o restante descartado sem 

tratamento nos tributários da Baía. Esses dados retratam a ocupação sem 

planejamento dessas áreas e a falta de infra-estrutura adequada para seus 

efluentes.  

Dessa forma, a análise de indicadores de demografia e usos do solo (neste 

caso, para uso residencial) integrada a análise de indicadores ambientais, como os 

fluxos biogeoquímicos podem ser inseridos dentro do contexto de bem estar social 

incluído nas ACB. Aliando então os elementos utilizados na determinação da DCN – 

fluxos de materiais nos rios e ações de gestão pública – a indicadores sócio-

econômicos pode-se obter um exemplo prático de ACB em termos sócio-econômico-

ambientais. A tabela a seguir apresenta a síntese dos elementos para uma análise 

custo-benefício considerando a qualidade das águas na área de estudo. 
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Tabela 21: Elementos para análise custo-benefício com ênfase na qualidade das 

águas do sistema Iguaçu-Sarapuí 

Elementos para a Análise Custo Benefício  

População e densidade populacional 2x106 habitantes e 103 hab/Km2 

Índice de desenvolvimento humano (IDH) ~ 0,75 (médio) 

Domicílios com esgoto sanitário ligado à rede 
de coleta 

~ 60% 

Domicílios com acesso à rede geral de 
abastecimento de água 

~ 70% 

Concentração e fluxo de DBO nas águas 
fluviais (2006) 

Concentração: 19 mg/L 
Fluxo: 98 t/dia 

Medidas previstas de saneamento até 2010 
(para reduzir aproximadamente 60% dos 
fluxos atuais de DBO) 

Construção de sistema coletor de efluentes, 
Instalação de estações de tratamento 
primário e construção de lagoas de 
estabilização 

Custos das medidas de saneamento US$ 570 x 106 

Custo per capita 285 US$ / hab 

Previsão de redução (considerando redução 
de 60% da carga) 

Fluxo: 34 t DBO/dia 

Nível de base natural Fluxo: 15 t DBO/dia 

Depreciação física do capital natural US$ 740 x 106 

Benefícios  Melhora da saúde humana e das condições 
de vida urbana. Aumento da produtividade 
das atividades econômicas 

 

A melhoria da qualidade de águas fluviais é um passo fundamental para a 

melhoria da qualidade das águas da Baía de Guanabara. Considerando que 

diversos são os usos potenciais das águas fluviais, a melhoria dessas pode 

representar a redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, o incentivo 

para o desenvolvimento de atividades de lazer, turismo, pesca, aquacultura, e até o 

uso potencial para abastecimento doméstico, industrial, entre outros. Os custos de 

remediação sempre serão muito grandes. De acordo com o Banco Mundial (WORLD 

BANK, 1992) o custo para reabilitar ecossistemas degradados é 10 a 50 vezes maior 

do que os respectivos custos de prevenção.  
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7  CONCLUSÕES 

 

A abordagem de balanços de massas dos fluxos de contaminantes utilizada 

mostrou-se adequada aos objetivos do estudo, permitindo identificar e hierarquizar 

os segmentos fluviais em um contexto de alta poluição com influência de marés. 

Ainda, proporcionou uma boa base para o cálculo da depreciação do capital natural 

água fluvial  

A abordagem dos fluxos específicos permitiu identificar o segmento A e o 

ponto 4 como os maiores contribuintes de cargas de metais e de DBO para o 

sistema dos rios Iguaçu e Sarapuí. 

Os fluxos do eixo Rio Ig uaçu (Pontos 1, 2 e 3) acabam por diluir as cargas 

vindas do Sarapuí (Ponto 4) resultando na “mistura” representada pelo Ponto 5, 

integrador das cargas de contaminantes geradas ao longo do sistema Iguaçu-

Sarapuí. 

As grandes cargas vindas do rio Sarapuí, que recebe cargas efluentes de 

áreas essencialmente urbanas, e a baixa contribuição dos pontos próximos a área 

industrial (ponto 1, 2 e 3) sugerem fontes relacionadas, predominantemente, a 

efluentes domésticos para esses metais. 

De acordo com os atuais níveis de contaminação por DBO e calculando os 

custos de medidas necessárias para atingir as concentrações de nível de base 

naturais das águas locais, estimou-se a depreciação do capital natural em 

aproximadamente US$ 740x106. 
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