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RESUMO 

 

Os processos intempéricos são fortemente influenciados pela natureza dos minerais primários 

(susceptibilidade à alteração), pelo clima, pelo relevo, pelo tempo geológico e pela ação de 

organismos. Na escala de bacia de drenagem, a descarga fluvial de elementos químicos 

dissolvidos se correlaciona com as taxas de intemperismo químico das rochas da bacia. O 

objetivo deste trabalho foi relacionar a hidrogeoquímica fluvial de três cabeceiras 

hidrográficas florestadas (Floresta Atlântica montanhosa tropical), localizadas na Serra dos 

Órgãos e sem influência antrópica direta, com as fontes geológicas (granitos e gnaisses da 

Faixa Ribeira). As cabeceiras de drenagem do alto curso do rio Santo Antônio (RSA; 250 ha), 

na vertente continental, e dos rios Paquequer (RPQ; 180 ha) e Beija-Flor (RBF; 357 ha), na 

vertente oceânica da Serra, fazem parte da Bacia Hidrográfica do rio Piabanha, na Região 

Serrana do Estado do Rio de Janeiro. As amostras de águas fluviais (42 no total, sendo 15 em 

duplicatas) foram coletadas, mensalmente, durante o período de janeiro a setembro de 2015 

para a determinação de Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Mn, Rb, Sr e Ba por ICP-MS e ICP-OES. 

Além disso, foram determinadas as vazões instantâneas dos rios e medidos, in situ, 

condutividade elétrica, pH e temperatura. O topo do solo mineral (10 cm abaixo da 

serrapilheira) foi coletado, em julho de 2014, nas cabeceiras dos três rios, totalizando 8 

amostras compostas em duplicata para a determinação da composição química (FRX portátil) 

e mineralógica (DRX). Os resultados de hidrogeoquímica fluvial indicaram que o Si se 

mostrou o elemento mais abundante em todos os rios (89 a 218 µmol L
-1

), seguido de Na (38 

a 88 µmol L
-1

) e Ca (9 a 23 µmol L
-1

). As cabeceiras dos RPQ e RBF apresentaram, 

respectivamente, diferenças nas concentrações médias de Sr (5x10
-2

 e 2x10
-1

 µmol L
-1

) e Ba 

(3x10
-2

 e 6x10
-2

 µmol L
-1

), fato atribuído à composição dos feldspatos mais cálcicos na 

cabeceira do RBF. Nos diagramas de equilíbrio de fases dissolvidas, a formação de gibbsita 

no RPQ e o estágio inicial de transição da composição química das águas fluviais do RBF de 

caulinita para gibbsita sugerem intemperismo mais intenso ou em estágio mais avançado 

desse processo nos rios da vertente oceânica. Nas amostras de solo, os resultados químicos e 

mineralógicos mostraram que a concentração média de Ca, presente essencialmente na 

composição do plagioclásio, foi proporcional à abundância desse mineral, sendo mais 

significativa na cabeceira do RBF (273 µmol g
-1

 de Ca e 17% de plagioclásio), que possui 

maior declividade média e solos mais rasos, do que nas cabeceiras dos RSA (13 µmol g
-1

 de 

Ca e 0,83% de plagioclásio) e RPQ (7,2 µmol g
-1

 de Ca e 0,95% de plagioclásio). O Si, 

constituinte essencial na formação dos minerais silicáticos, foi o mais abundante nos solos das 

três cabeceiras estudadas (6,06x10
-3

 mol g
-1

 no RSA, 3,53x10
-3

 mol g
-1

 no RPQ e 6,11x10
-3

 

mol g
-1

 no RBF). Sugere-se que o Fe seja o constituinte dominante do material amorfo, muito 

comum nos solos. A hidrogeoquímica fluvial é marcada, predominantemente, pelo 

intemperismo de plagioclásio, seguido de hornblenda e biotita e, por fim, de k-feldspato 

(microclina). Secundariamente, a interação da deposição atmosférica com a vegetação por 

meio de K e Ca também contribui com a hidrogeoquímica das águas fluviais. Vale ressaltar 

que o principal fator controlador da ação intempérica na região estudada é o clima, que está 

associado à precipitação e temperatura, regulando o tipo e a velocidade das reações químicas. 

A hidrogeoquímica fluvial assim como a geoquímica e a mineralogia dos solos das cabeceiras 

dos RSA, RPQ e RBF refletiram a composição dos granitos e gnaisses, litologias 

representativas do sudeste brasileiro. 

Palavras-chave: Hidrologia. Mineralogia. Solos. Bacia do rio Piabanha. 

  



ABSTRACT 

 

Weathering processes are strongly influenced by the nature of primary minerals (susceptibility 

to alteration), by the climate, by the relief, by the geological time and by the organisms action. 

In the drainage basin scale, fluvial discharge of dissolved chemical elements correlates with 

rocks’ chemical weathering rates of the basin. The aim of this work was to make a 

relationship between the chemical composition of three forested river springheads (Tropical 

Mountainous Atlantic Forest), located in the Serra dos Órgãos and without direct 

anthropogenic influence, and geological sources (granite and gneiss rocks of the Ribeira Belt). 

The springheads of Santo Antônio river (SAR; 250 ha), at the continental slope, and the 

springheads of Paquequer (PQR; 180 ha) and Beija-Flor rivers (BFR; 357 ha), at the oceanic 

slope of the Serra, are part of the Piabanha River Basin, situated at the Serrana Region of Rio 

de Janeiro State. Fluvial water samples (42 in total, of which 15 in duplicates) were collected 

monthly from January to September of 2015 for the determination of Na, Mg, Al, Si, K, Ca, 

Mn, Rb, Sr and Ba by ICP-MS and ICP-OES. In addition, on the field, instantaneous 

discharges were measured at the three rivers and also electrical conductivity, pH and 

temperature. A sampling campaign of the upper part of the mineral soil (10 cm below the 

forest litter) was carried out in July 2014 at the springheads of the studied rivers, totalizing 8 

duplicate samples to determinate chemical (portable XRF) and mineralogical (XRD) 

composition. Fluvial hydrogeochemistry results indicated that Si was the most abundant 

element in all rivers (89 to 218 μmol L
-1

), followed by Na (38 to 88 μmol L
-1

) and Ca (9 to 23 

μmol L
-1

). PQR and BFR springheads showed, respectively, differences related to the mean 

concentrations of Sr (5x10
-2

 and 2x10
-1

 μmol L
-1

) and Ba (3x10
-2

 and 6x10
-2

 μmol L
-1

), a fact 

attributed to the composition of more calcium-rich feldspars at BFR springhead. In 

equilibrium diagrams of dissolved phases, gibbsite formation in PQR and the beginning 

transition stage of BFR waters chemical composition from kaolinite to gibbsite suggest 

intense weathering or in more advanced stage of this process at the rivers located in the 

oceanic slope. Chemical and mineralogical results from the soil samples showed that the 

mean concentration of Ca, present mainly in the composition of plagioclase, was proportional 

to the abundance of this mineral especially at BFR springhead (273 μmol g
-1

 of Ca and 17% 

of plagioclase), which has the highest mean slope and shallowest soil layers, than in SAR 

springhead (13 μmol g
-1

 of Ca and 0,83% of plagioclase) and PQR springhead (7,2 μmol g
-1

 

of Ca and 0,95% of plagioclase). Si, an essential constituent for silicate minerals formation, 

proved to be the most abundant element in the soils of all springheads (6,06x10
-3

 mol g
-1

 in 

SAR, 3,53x10
-3

 mol g
-1

 in PQR and 6,11x10
-3

 mol g
-1

 in BFR). It is suggested that Fe is the 

dominant constituent of the amorphous material, very common in the soils. Fluvial 

hydrogeochemistry is characterized, predominantly, by plagioclase weathering, then by 

hornblende and biotite weathering and, finally, by k-feldspar (microcline) weathering. 

Secondarily, the interaction between the atmospheric input and the vegetation through K and 

Ca also contributes to the hydrogeochemistry of fluvial waters. It is important to mention that 

the main weathering controlling factor in the study area is the climate, which is associated 

with precipitation and temperature, both responsible for regulating the type and speed of 

chemical reactions. Fluvial hydrogeochemistry and also the geochemistry and mineralogy of 

the springheads soils of SAR, PQR and BFR reflected the composition of granites and 

gneisses, representative lithologies of Southeastern Brazil. 

Keywords: Hydrology. Mineralogy. Soils. Piabanha River Basin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os rios refletem a dinâmica da bacia de drenagem na qual se inserem, compreendendo 

a inter-relação dos seus distintos componentes, atmosfera, solo, vegetação, relevo, geologia e 

água subterrânea e também interferências antrópicas as quais estão sujeitos (JENKINS et al., 

1994). Além disso, funcionam como a principal via de ligação entre o continente e o oceano 

por transportarem sedimentos em suspensão e material dissolvido e particulado de 

composição orgânica e inorgânica (GOLDSMITH et al., 2015). 

O fluxo fluvial de elementos dissolvidos é alimentado pelos processos de 

intemperismo químico das rochas da bacia hidrográfica (independentemente da sua 

escala/tamanho). A reação mais importante do intemperismo químico caracteriza-se pela 

hidrólise dos silicatos das rochas, que libera os elementos solúveis, sendo posteriormente 

lixiviados pelos rios (EDMOND et al., 1995). Os processos intempéricos são ainda 

fortemente influenciados pela natureza dos minerais primários (susceptibilidade à alteração), 

pelo clima, pelo relevo, pelo tempo geológico e pela ação de organismos (MARTINI; 

CHESWORTH, 1992). Além dos processos intempéricos, outras fontes que definem a 

composição química das águas superficiais em bacias hidrográficas florestadas são a 

vegetação, o aporte atmosférico, relacionado principalmente com a precipitação, a água 

subterrânea e a poluição ocasionada por lançamento de esgoto doméstico e rejeitos industriais 

e agrícolas, que chegam ao rio de forma pontual ou difusa (STALLARD; EDMOND, 1987). 

O interesse em investigar os constituintes fluviais dissolvidos com o objetivo do 

entendimento da natureza e da composição química do material transportado pelos rios teve 

início nos anos 1960 (BARTH, 1961; GARRELS; MACKENZIE, 1967) por meio de estudos 

conduzidos na Floresta Experimental de Hubbard Brook (FEHB) em New Hampshire, 

nordeste dos Estados Unidos. Esses trabalhos introduziram pela primeira vez o conceito de 

microbacia de drenagem e contribuíram para os conhecimentos sobre os processos 

biogeoquímicos, hidrogeoquímicos e geológicos em bacias hidrográficas florestadas e 

montanhosas (MOLDAN; CERNY, 1994). Além disso, na FEHB, foram desenvolvidos 

estudos pioneiros sobre a associação entre a hidrogeoquímica fluvial e o intemperismo 

químico (LIVINGSTONE, 1963; GARRELS; CHRIST, 1965; BORMANN; LIKENS, 1967). 

A partir da década de 1970, intensificaram-se as pesquisas em regiões tropicais e 

subtropicais de diversos países. Tais estudos objetivavam identificar a origem e os fatores de 

controle da carga dissolvida bem como avaliar e quantificar o transporte fluvial de íons 
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majoritários dissolvidos (GIBBS, 1970; MARTIN; MEYBECK, 1979; MORTATTI et al., 

1994; LI; ZHANG, 2008; LARAQUE et al., 2013). 

No Brasil, os estudos pioneiros que relacionaram especificamente geologia e 

hidrogeoquímica fluvial foram desenvolvidos na Amazônia a partir de 1970 (GARRELS; 

MACKENZIE, 1971; DUNNE, 1978; MORTATTI et al., 1994; MORTATTI; PROBST, 

2003; GUYOT et al., 2007; GALVÃO et al., 2009; HORBE et al., 2016). Os trabalhos 

voltados para a discussão do processo de intemperismo químico em microbacias de drenagem 

e em cabeceiras de rios com ou sem interferência antrópica, geralmente, são reportados nas 

regiões sul e sudeste do Brasil, como o rio Piracicaba no interior de São Paulo, o alto curso do 

rio Cachoeira no Parque Nacional da Tijuca (cidade do Rio de Janeiro) e os rios tributários do 

rio Piabanha na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro (OVALLE, 1985; SILVEIRA; 

COELHO NETTO, 1999; MORTATTI et al., 2003; COSTA, 2017; COSTA et al., 2018). A 

região Amazônica, apesar de pioneira, ainda é alvo de estudos sobre essa temática, sobretudo, 

o rio Amazonas. 

 Os processos intempéricos das rochas desempenham importante papel no ciclo global 

do carbono e nas mudanças do clima, uma vez que atuam como sorvedouro do CO2 

atmosférico (BERNER et al., 1983; VOLK, 1987). Na escala do tempo geológico, dois 

processos principais controlam o balanço do CO2 atmosférico: as emissões de dióxido de 

carbono para a atmosfera, sobretudo, por atividade vulcânica e o consumo ou a remoção desse 

gás pelo intemperismo químico de minerais silicáticos. Nesse último, o ácido carbônico 

(H2CO3), formado pela solubilização do CO2 atmosférico em meio aquoso, promove a quebra 

das ligações químicas que estabelecem o arranjo cristalino dos minerais das rochas 

(TEIXEIRA et al., 2008). Em termos globais, o intemperismo químico das superfícies 

continentais consome 0,3 Gt ano
-1

 de CO2 atmosférico (GAILLARDET et al., 1999). Em 

cabeceiras de rios de bacias de drenagem florestadas, como é o caso do presente trabalho, o 

intemperismo se torna mais intenso, pois a vegetação captura o CO2 da atmosfera durante o 

processo de fotossíntese e o transfere posteriormente para o solo, onde, associado com a água 

da chuva ou até mesmo com a água subterrânea, formam o H2CO3 (MOLDAN; CERNY, 

1994). 

Vale ressaltar ainda a grande vantagem de se estudar pequenas bacias hidrográficas, 

que está relacionada ao fato de apresentarem limites bem definidos (é comum serem limitadas 

pela cabeceira de um rio principal) e possibilitarem a caracterização em detalhe dos processos 
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geoquímicos atuantes (MOLDAN; CERNY, 1994; OLIVA et al., 2003). Além disso, podem 

funcionar como sistemas de alerta para possíveis mudanças ecológicas e ambientais 

(GOLDSMITH et al., 2015). 

Em relação à motivação dos trabalhos conduzidos em pequenas bacias e em cabeceiras 

de rios sem influência antrópica direta pode-se dizer que, nessas condições, elas representam 

o background do ambiente, ou seja, a maneira como os processos naturais de fato se 

desencadeiam. Desta forma, portanto, são estudadas as características originais do meio, o que 

é fundamental em situações de anomalia causadas por algum tipo de poluição ou degradação 

que exigem medidas de remediação. No entanto, os estudos em bacias hidrográficas sem 

influência antrópica direta ainda são escassos no Brasil (OVALLE, 1985; SILVEIRA; 

COELHO NETTO, 1999; COSTA et al., 2018). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo geral relacionar a geoquímica fluvial com as 

fontes geológicas de três pequenas bacias de drenagem definidas pelas cabeceiras de rios, 

cobertas por Mata Atlântica e sem influência antrópica direta, localizadas nas vertentes 

continental e oceânica da Serra dos Órgãos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar o comportamento exógeno dos elementos químicos originados dos granitos e 

gnaisses da Faixa Ribeira (RJ) na hidrogeoquímica fluvial e nos solos. 

• Determinar os principais fatores de controle das concentrações dos elementos 

químicos dissolvidos nas cabeceiras de rios que drenam rochas granito-gnáissicas. 

• Estabelecer correlações entre os processos intempéricos de rochas graníticas-

gnáissicas, os solos e a hidrogeoquímica fluvial de cabeceiras florestadas em região 

montanhosa e tropical. 
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1.3 HIPÓTESE 

A hipótese deste trabalho é a seguinte: a geologia das cabeceiras estudadas (granitos e 

gnaisses) influencia intensamente a hidrogeoquímica fluvial do alto curso dos rios da Serra 

dos Órgãos por meio dos processos intempéricos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A escolha das cabeceiras dos rios estudados está atrelada ao fato de o presente projeto 

de mestrado estar vinculado a um de pós-doutorado intitulado “Influências da Deposição 

Atmosférica do N Reativo na Dinâmica de Nutrientes em Microbacias Hidrográficas cobertas 

por Floresta Tropical Pluvial Atlântica nas vertentes oceânica e continental da Serra dos 

Órgãos, RJ”, cujo objetivo é estimar o balanço de entrada e saída de elementos além de 

nutrientes em pequenas bacias de drenagem florestadas montanhosas na Serra dos Órgãos, 

adjacente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Outra questão relacionada à 

escolha desses rios é a preocupação com o aporte atmosférico de poluentes oriundos da 

RMRJ, favorecida pela proximidade das fontes emissoras e pelos ventos predominantes do 

quadrante sul que sopram da costa rumo à Serra dos Órgãos na Região Serrana do Estado do 

RJ, carreando esses poluentes nessa direção. Portanto, tratando-se de uma temática atual, é 

importante ressaltar que a descarga fluvial de elementos maiores e menores, resultante do 

processo intempérico, pode estar sendo acelerada devido aos poluentes atmosféricos gerados 

na RMRJ. 

Os granitos e gnaisses presentes nessas cabeceiras de drenagem correspondem às 

principais litologias do sudeste do Brasil (Faixa Ribeira). Além disso, elas estão inseridas no 

contexto hidrográfico da bacia do rio Paraíba do Sul, a mais importante do sudeste e que 

abastece grande parte da população fluminense. Assim sendo, tais características tornam a 

área de estudo desse projeto pertinente para a análise do processo de intemperismo em 

ambiente montanhoso florestal adjacente à área urbana. 

Por fim, esse trabalho fornecerá mais subsídios para a compreensão da 

hidrogeoquímica fluvial e dos processos biogeoquímicos controladores da retenção ou 

exportação de macro e micro elementos das cabeceiras estudadas. Além disso, será possível 

entender a ciclagem natural dos elementos que chegam aos rios ou que são removidos dos 

mesmos.  
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2 BASE TEÓRICA 

2.1 BACIA HIDROGRÁFICA 

 A aplicação dos conhecimentos relacionados ao ciclo hidrológico nos estudos sobre 

intemperismo químico e hidrogeoquímica fluvial se dá na bacia hidrográfica, também 

denominada de bacia de drenagem ou captação (Figura 1). Pode ser definida como uma área 

da superfície terrestre, demarcada por divisores topográficos (divisores de água), que drena 

água, sedimentos e materiais dissolvidos para um único ponto de saída em um determinado 

local do canal fluvial, conhecido como foz ou exutório (TUCCI, 1997). Uma bacia de 

drenagem é ainda constituída pelas nascentes dos afluentes do rio principal e por vales e 

encostas e o seu tamanho varia, por exemplo, desde a bacia do rio Amazonas até bacias com 

poucos quilômetros quadrados (caso deste trabalho). 

 

 

Figura 1: Esquema conceitual de uma bacia de drenagem. i: Fluxos de um determinado elemento i; W i: 

Intemperismo do substrato rochoso; Pi: Precipitação Total; Ai: Influência antrópica (fertilização, por exemplo); 

Ri: Escoamento Superficial; Mi: Erosão mecânica devido à saída de material particulado em suspensão e 

fragmentos de rocha; Bi: Biomassa; Di: Deposição de partículas secas; Gi: Deposição atmosférica seca. 

Fonte: PACES, 1986. 

 

 Os estudos sobre bacias de drenagem são multidisciplinares e fundamentais para 

apontar problemas de desequilíbrio nos ecossistemas, pois, nelas, coexistem e interagem 

distintos compartimentos como a água, a rocha, o solo, a vegetação e a fauna. Além disso, 
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esses estudos podem apresentar um viés econômico e social ao abordarem tópicos 

relacionados à gestão ambiental. Afinal, uma bacia hidrográfica possui caráter integrador ao 

ser considerada uma unidade de gestão e planejamento dos recursos naturais (GUERRA; 

CUNHA, 1996). 

 

2.2 CICLO HIDROLÓGICO 

 A água é o recurso natural mais abundante na superfície da Terra e está presente em 

todos os ecossistemas. Em sua ampla trajetória, desde a sua entrada via precipitação incidente, 

atravessamento pelo dossel da floresta, infiltração no solo e nas rochas e escoamento 

superficial até os rios e oceanos, a composição química (quantidade e qualidade dos 

elementos químicos) dos fluxos de água em uma bacia hidrográfica modifica-se 

continuamente devido às interações com os diversos compartimentos como a copa das 

árvores, o solo e a serrapilheira (NARASIMHAN, 2009). Tal trajetória entende-se como o 

ciclo hidrológico. Os fluxos de água subterrânea e também no solo participam de processos de 

dissolução de materiais (minerais, rochas, solos, por exemplo) e do transporte de material 

dissolvido (íons) e particulado (minerais e partículas orgânicas). 

 O ciclo hidrológico funciona como um sistema de reciclagem da água no qual atuam 

processos de transferência entre os compartimentos que armazenam água naturalmente, como 

os rios e lagos, e também de transformação dos estados sólido, líquido e gasoso. O ciclo 

hidrológico é diretamente dependente do ciclo energético (movido pela luz do sol) e vice-

versa, pois este último impulsiona o 1º através da transferência vertical de água da Terra para 

a atmosfera via evapotranspiração. Assim, 80% da transferência de energia (latente associada 

ao fluxo de calor sensível) da Terra para a atmosfera deve-se à evapotranspiração, sendo 

considerada, portanto, um processo importante para o balanço de energia do planeta 

(WARING; RUNNING, 2007). Por exemplo, nas áreas de floresta de clima quente e úmido, 

até 70% da precipitação retorna à atmosfera por causa da evapotranspiração (TEIXEIRA et 

al., 2008). 

 A precipitação é uma etapa do ciclo hidrológico (Figura 2), que dá início à trajetória 

da água nos ecossistemas, constituindo a principal fonte de entrada (input) no ambiente. Parte 

da precipitação incidente nos ecossistemas florestais retorna para a atmosfera por evaporação 

direta, durante o seu percurso, até a superfície da Terra. Outra fração da precipitação, ao 

atravessar o dossel da floresta, é interceptada e, posteriormente, evaporada, contribuindo para 
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a evapotranspiração. O restante é gotejado de folhas, ramos, galhos, flores e material epifítico 

dando origem à transprecipitação (throughfall) ou escorre pelos troncos das árvores 

(stemflow) antes de atingir o solo. A água que chega até o solo pode ser interceptada por 

gramíneas, armazenada pela serrapilheira, infiltrada nos solos e nas rochas (poros e fraturas) e 

também pode atingir rios, lagos e oceanos pelo escoamento superficial (COELHO NETTO et 

al., 1986; COELHO NETTO, 1987). A porção que não se infiltrar nos solos e nas rochas ou 

não alcançar esses compartimentos escoará na superfície enquanto que a água infiltrada 

abastecerá o fluxo de base, ou seja, o fluxo de água nos rios mantido em períodos de seca cuja 

origem é a água subterrânea, que compreende a descarga de aquíferos (DREVER, 1982; 

TEIXEIRA et al., 2008). 

 

 
     Figura 2: Representação esquemática do Ciclo Hidrológico. 

     Fonte: Modificado de Narasimhan (2009). 
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Como parte da precipitação fica retida na vegetação, é interessante saber o quanto as 

folhas, os troncos e a vegetação em si absorvem a água da chuva. Em regiões nas quais 

predomina a Floresta Tropical Pluvial Atlântica Montana (500 a 1500 metros de altitude), 

caso do presente estudo, segundo estimativas, a transprecipitação corresponde em torno de 82 

a 85% da precipitação incidente no dossel da floresta (DE SOUZA et al., 2015), o escoamento 

pelo tronco equivale a aproximadamente 0,2 a 0,4% (ARCOVA et al., 2003) e a interceptação 

pela vegetação varia de 15 a 18% (ARCOVA et al., 2003; MOURA et al., 2009). 

 Considerando o tempo geológico, o ciclo hidrológico atua de formas distintas, uma 

rápida e outra lenta. Na forma rápida, a água da chuva é consumida durante a fotossíntese 

para a produção de biomassa enquanto que, na forma lenta, a precipitação participa das 

reações do intemperismo químico, principalmente, da hidrólise e da formação de rochas com 

minerais hidratados (TEIXEIRA et al., 2008). No geral, a forma rápida envolve o ciclo 

hidrológico nos oceanos e a lenta corresponde ao ciclo hidrológico nos continentes. 

 O balanço hídrico em uma bacia hidrográfica consiste nos seus fluxos de entrada e 

saída, gerando um estoque de água, e pode ser calculado pela Equação 1: 

  (         )      (E1) 

Sendo, P = Precipitação; ET = Evapotranspiração; ES = Escoamento Superficial; ESs = 

Escoamento Subsuperficial; e ΔS = Mudança na Estocagem de Água (equivale ao fluxo de 

água retido no sistema - solo e aquífero). 

 

No balanço hidrológico, a entrada de água se dá por meio da precipitação (chuva e 

nevoeiro) e a sua saída por evapotranspiração da vegetação, escoamento superficial e 

subsuperficial para a recarga da água subterrânea. Durante os períodos de estiagem, a vazão 

do rio (QRio) representa o fluxo de base (QFB), pois a ausência de precipitação (P) impede a 

formação de fluxos de água na superfície terrestre e abaixo dela (ES e ESs respectivamente). 

Isso significa, portanto, que a vazão do rio é suprida pelo volume de água subterrânea durante 

períodos sem chuva. Se não ocorrem variações de armazenamento em uma bacia na escala de 

tempo, assume-se que o sistema atingiu as condições de estado estacionário (steady state). De 

forma simplificada, o balanço hidrológico pode ser calculado considerando como a entrada a 

precipitação e como a saída o fluxo fluvial e a evapotranspiração:           

(NARASIMHAN, 2009). Isso é possível considerando-se um intervalo de tempo de 12 meses, 
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o qual abrange períodos de maior e menor pluviosidade, fazendo com que o ∆S se aproxime 

de zero. 

 O balanço hídrico pode ser influenciado por algumas características da bacia 

hidrográfica como topografia, vegetação, tipo de solo (tamanho dos grãos, porosidade, 

permeabilidade e profundidade) e quantidade e intensidade de chuva (GRAY, 1973; LEE, 

1980). A vazão em uma determinada seção da bacia (QRio), que é a forma de medida do 

escoamento superficial (ES) por unidade de tempo, pode ser calculada segundo a expressão 

(Equação 2) quando em condição de chuvas: 

                 (E2) 

Sendo, QRio = Vazão do Rio da Bacia Hidrográfica; ES = Escoamento Superficial; ESs = 

Escoamento Subsuperficial; e QFB = Vazão do Fluxo de Base. 

 

2.3 INTEMPERISMO QUÍMICO E OS FATORES CONTROLADORES 

 O intemperismo químico é um conjunto de modificações químicas que decompõem as 

rochas na superfície da Terra. Essas modificações transformam a rocha sã (não intemperizada) 

em solo e ainda alteram o arranjo cristalino dos minerais, causando a neoformação de outros. 

Isso ocorre porque as condições de pressão, temperatura e teores de água e oxigênio da 

superfície terrestre são muito diferentes do ambiente de formação das rochas e, 

consequentemente, a composição química de seus minerais primários entra em desequilíbrio. 

E, para atingir o novo equilíbrio, o intemperismo químico forma outros minerais 

(secundários) que, na superfície terrestre, são mais estáveis (CARVALHO, 1995). 

 Majoritariamente, a ação do intemperismo químico depende de um agente essencial: a 

água da chuva. Ao reagir com o gás carbônico (CO2) atmosférico, a chuva torna-se ácida por 

formar ácido carbônico (H2CO3), que hidrolisa, liberando íons H
+
 e HCO3

-
 (bicarbonato). Em 

contato com o solo, o seu pH diminui ainda mais por causa da decomposição da matéria 

orgânica, que libera CO2 na solução do solo, contribuindo para maior formação de H2CO3. As 

reações de equilíbrio entre a água da chuva e o gás carbônico da atmosfera retratam essa 

situação na seguinte sequência (Reações 1 e 2): 

    ( )      ( )        (  )  (R1) 

      (  )     (  )      
  (  ) (R2) 



23 
 

O H2CO3 formado dissolve com mais facilidade as rochas, especialmente as carbonáticas, 

dando origem a íons bicarbonato que, posteriormente, são transportados em solução pelos rios 

até os oceanos, onde precipitam e formam os sedimentos carbonáticos (MEYBECK, 1987; 

GAILLARDET et al., 1999; OLIVA et al., 2003; MOON et al., 2014). Em rochas silicáticas, 

a hidrólise é a mais importante reação do intemperismo químico no clima tropical. Essa 

reação destrói a estrutura do mineral, ou seja, quebra as ligações químicas entre os elementos 

que constituem cada mineral e os libera nas águas em forma de cátions e ânions. Estes serão 

removidos pela drenagem e/ou pela água subterrânea ou recombinados em novos minerais. A 

reação abaixo (Reação 3) mostra o resíduo da hidrólise total do k-feldspato, que é a gibbsita, 

Al(OH)3. Nela, a sílica e o potássio são solubilizados e ocorre a formação do mineral 

secundário, neste caso um argilomineral (KRAUSKOPF, 1972; TEIXEIRA et al., 2008). 

                (  )           
       (R3) 

 Os fatores que controlam a ação intempérica, cuja atuação em conjunto acelera a 

velocidade do intemperismo químico, são: 

a) Clima: os parâmetros climáticos mais importantes que favorecem o intemperismo químico 

são precipitação e temperatura. Como visto anteriormente, a precipitação é o principal agente 

do intemperismo químico, portanto, em regiões com intenso regime pluviométrico, as reações 

intempéricas são mais rápidas. Com relação à temperatura, os primeiros trabalhos realizados 

em bacias hidrográficas cobertas por florestas pristinas e remotas (livres de interferência 

antrópica) da Europa, que abordaram a comparação entre temperatura do ar e sílica dissolvida 

nas águas fluviais, encontraram correlação positiva entre eles (MEYBECK, 1986; DREVER; 

ZOBRIST, 1992). Logo, observa-se que rochas pouco intemperizadas são encontradas em 

locais de clima temperado ao passo que, no clima tropical, estas estão mais alteradas devido 

às elevadas temperaturas e ao intenso regime de chuvas. 

b) Relevo: o relevo influencia a intensidade do intemperismo químico, pois facilita e controla 

a infiltração de água no solo e o seu contato com as rochas. Assim, em relevos íngremes, a 

água escoa rapidamente e, por isso, o tempo de contato com o solo ou a rocha é insuficiente 

para favorecer as reações intempéricas. Por outro lado, o intemperismo químico atua de forma 

intensa e veloz quando a topografia é mais suave, já que proporciona maior interação entre a 

água e o solo e/ou a rocha. Na sequência, o processo de dissolução se inicia e os íons em 

solução passam a fazer parte da composição do escoamento fluvial e do fluxo subterrâneo 

(TEIXEIRA et al., 2008). 
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c) Litologia: a susceptibilidade à alteração de uma rocha está diretamente relacionada aos 

minerais que a constituem e às estruturas presentes (falhas e fraturas, por exemplo). Alguns 

estudos sobre a influência da litologia no intemperismo químico mostram que a água drenada 

em rochas ígneas e metamórficas (como é o caso deste trabalho) apresenta concentrações 

elevadas de elementos maiores (Na, Mg, Si, K e Ca) e pH mais ácido do que águas drenadas 

por serpentinitos e evaporitos (BERNER; BERNER, 1987; MEYBECK, 1987; BLUTH; 

KUMP, 1994; KRAM et al., 1997). Além disso, descontinuidades como as fraturas facilitam a 

percolação de água podendo, inclusive, aprisioná-la, aumentando o seu tempo de contato com 

a rocha. A susceptibilidade de um mineral ser alterado ou não está diretamente ligada à sua 

temperatura de cristalização. Por exemplo, a olivina é mais facilmente intemperizada do que 

os feldspatos enquanto que o quartzo, por ser o último mineral a cristalizar, resiste à alteração 

por mais tempo. A Série de Cristalização Magmática de Bowen se conecta com a Série de 

Goldich e vice-versa e retratam exatamente isso (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Série de Cristalização Magmática de Bowen e Série de Goldich (ordem de 

estabilidade dos minerais em relação ao intemperismo químico) 

Fonte: Modificado de Teixeira et al. (2008). 

 

Série de Goldich 
Velocidade do 

Intemperismo 
Série de Bowen 

Do mineral mais estável ao 

menos estável: 

Óxidos de Fe (hematita) 

Hidróxidos de Al (gibbsita) 

Quartzo 

Argilominerais 

Muscovita 

Ortoclásio 

Biotita 

Albita 

Anfibólios 

Piroxênios 

Anortita 

Olivina 

Calcita 

Halita 

 

Do último mineral a 

cristalizar ao primeiro: 

 

 

Quartzo 

 

Muscovita 

Ortoclásio 

Biotita 

Albita 

Anfibólios 

Piroxênios 

Anortita 

Olivina 

Menor 

Maior 
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d) Ação dos Organismos (fauna e flora): ao se decompor, a matéria orgânica libera CO2 e a 

água que infiltra em um solo enriquecido com esse gás se tornará mais ácida. Isso é 

importante para elementos de baixa solubilidade, como é o caso do Al, que com a redução do 

pH se tornam solúveis e disponíveis no meio (KRAUSKOPF, 1972). A degradação de 

material orgânico do solo produz ácidos húmicos e fúlvicos que conseguem dissolver 

minerais, pois são muito mais ácidos (4 ≤ pH ≤ 5) do que a água da chuva. As rochas que 

apresentam líquens em sua superfície são intensamente mais intemperizadas do que aquelas 

simplesmente expostas aos outros agentes intempéricos. Tal fato é explicado pelos ácidos 

oxálico e fenólico, compostos orgânicos secretados pelos líquens (LIKENS; BORMANN, 

1995; ADAMO; VIOLANTE, 2000). 

e) Tempo de Exposição das Rochas aos Agentes Intempéricos: os agentes intempéricos não 

atuam isoladamente e isso não é diferente em relação ao tempo necessário para alterar as 

rochas. Assim, em condições de intemperismo pouco agressivas (rochas mais resistentes e 

clima temperado), a alteração demorará mais tempo para ocorrer. Logicamente, em um 

cenário oposto a esse, com minerais mais susceptíveis ao intemperismo e ambiente tropical, as 

reações intempéricas se darão de forma rápida. É o tempo, também, que determina as taxas de 

intemperismo, considerada uma ferramenta útil para estudos de denudação (remoção da 

superfície de uma região por efeito erosivo), formação do solo entre outros (DREVER; 

ZOBRIST, 1992; TAYLOR et al., 2012). 

No clima tropical brasileiro, os argilominerais são os produtos mais comuns do 

intemperismo dos plagioclásios (Reação 4), principais minerais formadores de rochas: 

                                      

                   [        (  ) ]                   
   (R4) 

Com a evolução do processo intempérico, os argilominerais se transformam em hidróxidos de 

alumínio (gibbsita) segundo a Reação 5: 

        (  )          (  )           (R5) 

As reações do intemperismo químico são representadas pela equação geral: Mineral I 

+ Solução de Alteração → Mineral II + Solução de Lixiviação. Logo, um mineral primário 

intemperizado pode ser dissolvido ou reprecipitado, gerando um novo mineral (secundário). 

Além disso, essas reações buscam o equilíbrio, obtido sempre pela estequiometria. Em 

ambientes granítico-gnáissicos, a mineralogia principal é composta por plagioclásio, feldspato 



26 
 

potássico, biotita e quartzo, sendo que este último apresenta a maior resistência ao 

intemperismo químico. Então, a reação mais importante que explica a alteração desses 

minerais e da maioria dos silicatos é a hidrólise: 

I. Hidrólise do Plagioclásio 

Responsável pela formação de argilominerais, como mostrado anteriormente na Reação 4. Se 

a hidrólise for parcial significa que parte da sílica (SiO2) será eliminada e os íons Na
+
 e Ca

2+
 

serão totalmente lixiviados e mantidos em solução. A partir dessa reação se forma a caulinita, 

Al2Si2O5(OH)4. No caso da hidrólise total, o íon Si
4+

 será consumido durante a reação e, 

posteriormente, carreado em solução. O produto final corresponderá à gibbsita, um hidróxido 

de alumínio representado pela fórmula química Al(OH)3. 

 

II. Hidrólise do K-feldspato 

Se for parcial, o resultado será a illita (Reação 6): 

                  
                (  )           (R6) 

E se a hidrólise do k-feldspato for total, haverá a formação de gibbsita segundo a Reação 7: 

                 (  )            
       (R7) 

 

III. Hidrólise da Biotita 

Essa reação pode transformá-la em illita (Reação 8) ou esmectita (Reação 9). 

 [(                      )(            )   (  ) ]                

 [        (            )   (  ) ]      
                

      (  )                            
                            (  ) 

 

 [(                      )(            )   (  ) ]                      

 [(          )(          )   (  ) (    )      ]       
         

                 (  )                    

         
                                                                                                       (  ) 
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 O pH define o tipo de reação que se desencadeará no meio. Na maioria dos ambientes 

naturais da superfície terrestre, cujo pH é entre 5 e 9, predominam as reações de hidratação, 

dissolução, hidrólise e oxidação. E, em meio ácido (pH < 5), a principal reação que ocorre é a 

acidólise (TEIXEIRA et al., 2008). 

 A relevância do intemperismo químico de silicatos impacta, inclusive, a evolução da 

Terra. Isso porque ele aprisiona o CO2 atmosférico sob a forma de íon bicarbonato (HCO3
-
) 

que, ao chegar nos oceanos, se acumula formando os sedimentos carbonáticos. Assim, 

participa do ciclo do carbono e, consequentemente, interfere no clima da Terra (BERNER et 

al., 1983; VOLK, 1987). Em relação à biota vegetal, possui o papel de nutrir as plantas com 

os elementos liberados em solução como Mg, K e Ca, nutrientes essenciais para a manutenção 

da vegetação. Outra função do intemperismo químico é contribuir para a neutralização de 

compostos ácidos nos solos (MORTATTI; PROBST, 2003). 

 

2.4 ESTUDOS HIDROGEOQUÍMICOS EM ESCALA DE BACIA DE DRENAGEM 

ASSOCIADOS AO INTEMPERISMO 

 A geoquímica de rios, independente da escala (micro ou macrobacia de drenagem), 

resulta, além do input atmosférico (deposição seca e úmida) e da lavagem de nutrientes da 

vegetação, do intemperismo químico de rochas (SHANLEY et al., 2011). As rochas 

granitóides compõem 25% da crosta continental superior terrestre cujo intemperismo químico 

é controlado principalmente pela temperatura, precipitação e pelo escoamento superficial 

(OLIVA et al., 2003). A alteração dos minerais dessas rochas, incluindo os gnaisses, 

enriquece as águas fluviais em basicamente Na, Mg, Si, K e Ca, oriundos de k-feldspato, 

plagioclásio, quartzo e biotita (mineralogia essencial de granitos e gnaisses). 

 As pequenas bacias de drenagem são locais com as condições ideais para a realização 

de estudos sobre intemperismo químico (MOLDAN; CERNY, 1994). Como na maioria dos 

casos estão limitadas à cabeceira da bacia e localizadas em áreas montanhosas sem 

interferência humana direta, conseguem representar os processos naturais. A comparação de 

dados entre elas e as de grande escala é extremamente difícil, pois bacias de dimensões 

maiores, por estarem em planícies de inundação, geralmente, englobam ambientes distintos, 

um onde a deposição de materiais ocorre e outro marcado pelo intemperismo químico. Os 

estudos em pequenas bacias de drenagem e em cabeceiras são importantes porque essa escala 

representa melhor os processos que, muitas vezes, não ocorrem de forma generalizada em 
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bacias hidrográficas maiores. E, inclusive, essas bacias possibilitam análises em detalhe que 

refinam o conhecimento sobre os parâmetros que controlam o intemperismo, o funcionamento 

do ecossistema, o balanço de elementos químicos entre outros aspectos. Por exemplo, a 

hidrogeoquímica fluvial em escala de pequena bacia e cabeceira de drenagem em ambiente 

montanhoso granítico-gnáissico caracteriza-se por ser um assunto interdisciplinar com 

diversas aplicações. Os maiores enfoques são dados não só para estudos de intemperismo 

químico, mas também para questões sobre hidrologia, modificações do relevo e de solos, 

mudanças climáticas, efeitos da chuva ácida dentre outras (VOLK, 1987; PROBST et al., 

1992; MELOS et al., 2016). 

Os primeiros estudos que relacionaram hidrogeoquímica fluvial e intemperismo 

químico focaram em bacias hidrográficas de grande porte, como as dos rios Amazonas 

(Brasil) e Mississipi (Estados Unidos), visando compreender a contribuição do intemperismo 

químico de silicatos no ciclo do carbono (GIBBS, 1967; GIBBS, 1972; BERNER et al., 1983; 

MEYBECK, 1987; GAILLARDET et al., 1999; AMIOTTE SUCHET et al., 2003). Porém, 

esses tópicos também passaram a ser abordados em escala de pequena bacia e cabeceira de 

drenagem (foco do presente trabalho) porque apresenta algumas vantagens como as citadas 

anteriormente além da facilidade para medir as deposições atmosféricas e a exportação de 

elementos químicos pelo escoamento superficial entre outras (BLUTH; KUMP, 1994; 

WHITE; BLUM, 1995; BRAUN et al., 2002; OLIVA et al., 2003, 2004). No entanto, a 

literatura nacional carece de estudos sobre esse assunto (MOREIRA-NORDEMANN, 1980; 

QUEIROZ et al., 2012; SILVEIRA et al., 2014; COSTA et al., 2018) assim como aqueles que 

buscam estimar taxas de intemperismo para rochas graníticas-gnáissicas em clima tropical. 

Estudos hidrogeoquímicos em pequenas bacias e em cabeceiras de drenagem 

florestadas livres de influência antrópica direta também são relevantes para a compreensão do 

intemperismo químico, pois refletem condições naturais de fluxo de elementos do continente 

para os oceanos. Desta forma, destaca-se o papel da vegetação, que protege o solo da erosão 

física, favorecendo o desenvolvimento de espessas camadas de solo. Como as reações 

intempéricas em regiões de clima tropical são predominantemente de hidrólise e o solo 

permite que a água esteja em permanente contato com as rochas, o intemperismo químico 

atuará mais rapidamente sobre elas (DREVER, 1982; ARCOVA et al., 2003). 

As taxas de intemperismo de silicatos em pequenas bacias de drenagem de ambiente 

granítico-gnáissico variam de 1,0x10
4
 a 1,6x10

6
 mol km

-2
 ano

-1
 segundo a compilação de 
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dados de Oliva et al. (2003), cujo trabalho reuniu 99 bacias de pequena escala (até 5 km
2
) ao 

redor do mundo com granitos e gnaisses. Esses autores concluíram que as maiores taxas de 

intemperismo estavam associadas às bacias de clima tropical. Portanto, isso corrobora a 

associação entre temperatura, precipitação e escoamento superficial para a ocorrência dos 

processos de alteração nas rochas como observado inicialmente por White e Blum (1995). 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 Este estudo foi conduzido em áreas de cabeceiras de três rios que compõem a bacia 

hidrográfica do rio Piabanha, localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A 

sua área de drenagem é igual a 2065 km
2
 e abrange os seguintes municípios fluminenses: 

Areal, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis 

e Três Rios (AGEVAP, 2013). O rio Piabanha possui como principal afluente o rio Preto, no 

qual deságua o rio Paquequer, e é uma das principais drenagens formadoras da bacia do rio 

Paraíba do Sul. As cabeceiras estudadas foram as dos rios Santo Antônio (RSA), Paquequer 

(RPQ) e Beija-Flor (RBF), como mostradas na Figura 3. Elas estão inseridas em unidades de 

conservação ambiental e, por isso, pode-se dizer que são livres de influência antrópica direta. 

Porém, indiretamente, estão sujeitas à recepção de poluentes atmosféricos oriundos de 

emissões da RMRJ e de atividades de queimadas (DE MELLO, 2001; DE SOUZA, 2013). 

 

 
Figura 3: Mapa da área de estudo com a localização das cabeceiras dos rios Santo Antônio (RSA), Paquequer 

(RPQ) e Beija-Flor (RBF) situadas na bacia hidrográfica do rio Piabanha, Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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As nascentes do RSA estão localizadas na Área de Proteção Ambiental de Petrópolis 

(APAPE), no Vale do Cuiabá (distrito de Itaipava), na vertente continental da Serra dos 

Órgãos (voltada para o Vale do Paraíba do Sul). As nascentes dos RPQ e RBF estão inseridas 

no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) na vertente oceânica da serra (voltada 

para o Oceano Atlântico) na porção pertencente ao município de Teresópolis. As cabeceiras 

dos RPQ e RBF são adjacentes, sendo que o RBF é afluente do RPQ. As águas do RBF 

abastecem um pequeno bairro próximo ao PARNASO, mas o rio Preto é o principal 

responsável pelo abastecimento de água de Teresópolis. O RPQ possui ainda grande 

importância para a atividade agrícola local (QUEIROZ et al., 2012). O RSA deságua no rio 

Cuiabá, que deságua no rio Piabanha. 

A Tabela 2 traz algumas informações sobre as cabeceiras dos RSA, RPQ e RBF. 

 

Tabela 2: Características das cabeceiras dos rios estudados 

Cabeceira Santo Antônio Paquequer Beija-Flor 

Área (ha) 250 180 357 

Declividade Média (%) 18 20 26 

Pluviosidade Média Anual (mm) 1600
1
 2800

2
 / 2898

3
 2800

2
 / 2898

3
 

1
DAVIS; NAGHETTINI, 2001 (dado modelado para a isoieta próxima ao ponto de cabeceira do rio Santo 

Antônio); 
2
FIDERJ, 1978 (Período: 1935 a 1978); 

3
MARQUES et al., 2017 (Período: 2006 a 2015). 

2,3
: Dados de 

chuva obtidos de estação meteorológica localizada a aproximadamente 1000 metros de altitude. 

 

A declividade média foi calculada a partir dos perfis longitudinais dos rios de cada cabeceira 

(Figura 4) dividindo-se a diferença total de elevação do leito pela extensão horizontal do 

curso d’água (L) entre esses dois pontos (Equação 3): 

                  ( )  (
                                          

 
)            (  ) 

Na Figura 4, o eixo x significa a distância em metros de cada cota topográfica no mapa de 

escala 1:50.000, ou seja, representa o comprimento de cada rio enquanto que o eixo y indica a 

altitude, também em metros, desde o ponto da cabeceira dos rios até o ponto de coleta de 

águas fluviais (onde termina cada perfil). 
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Figura 4: Perfis longitudinais das cabeceiras dos rios estudados. RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; 

RBF: Rio Beija-Flor. 

 

3.2 CLIMA 

O distrito de Itaipava, no município de Petrópolis, possui clima tropical de altitude 

com verões frescos e chuvas intensas. A pluviosidade média varia entre 1500 e 2600 

milímetros com regime de distribuição periódica no qual a precipitação máxima ocorre entre 

dezembro e fevereiro (verão) e a precipitação mínima entre junho e agosto (inverno). A 

temperatura média anual dessa região varia de 13 a 23°C. No verão, a temperatura máxima 

média ocorre em janeiro, variando entre 26 e 28ºC enquanto que, no inverno, o mês mais frio 

é julho marcado por temperaturas médias entre 10 e 12ºC. Ao longo do ano, a temperatura 

máxima média não ultrapassa os 26ºC e a mínima média permanece entre 14 e 16°C. Os 

ventos possuem velocidade média pouco variável durante o ano, ou seja, entre 1,4 e 1,8 m s
-1

. 

Vale ressaltar a relevância da Serra dos Órgãos para a dinâmica dos ventos, pois funciona 

como uma barreira orográfica para as massas de ar vindas do Anticiclone do Atlântico, 

impedindo que cheguem à vertente continental da serra. E por esse motivo, no período de 

inverno, essa região é extremamente seca, quase sem precipitações (IBAMA, 2007). 

Em Teresópolis, o clima predominante também é do tipo tropical de altitude com 

verão ameno e temperatura média anual de 19°C. No inverno, a temperatura mínima absoluta 

pode chegar a 1°C e no verão a máxima média alcança entre 22 e 25ºC. Acima dos 800 

metros de altitude, as temperaturas são mais baixas ao longo do ano e não ultrapassam os 
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17ºC. Nessas condições é comum a ocorrência de nevoeiro com chuvas persistentes 

provocadas pelas massas de ar frio do sul do Brasil (ICMBio, 2008). 

No geral, a pluviosidade média anual da área de estudo (Tabela 2) apresenta 

distribuição sazonal, ou seja, o período com maior regime e intensidade de chuva ocorre 

durante o verão (meses de dezembro a março), com precipitação média mensal acumulada em 

torno de 1400 milímetros, e o período de menor pluviosidade no inverno (meses de junho a 

agosto), cujo acumulado é aproximadamente igual a 300 milímetros (MATTOS, 2017). A 

média pluviométrica anual varia de 1600 a 3000 milímetros (Tabela 2), mostrando que existe 

variação climática entre as vertentes da Serra dos Órgãos. A vertente voltada para o oceano 

Atlântico é mais úmida do que a continental de acordo com os dados de precipitação da série 

histórica obtidos da estação meteorológica localizada a 1000 metros de altitude no 

PARNASO, onde chove em torno de 2800 a 2900 milímetros por ano (FIDERJ, 1978; 

MARQUES et al., 2017) ao passo que na APAPE foram registrados, entre 1931 e 1975, 

média anual de 1600 milímetros de chuva (DAVIS; NAGHETTINI, 2001). Essas informações 

foram comparadas com a precipitação anual acumulada medida com coletores de deposição 

total durante o período de setembro de 2014 a setembro de 2015. Nesse período, na vertente 

continental, a precipitação anual foi igual a 1195 milímetros e, na vertente oceânica, 2163 

milímetros (informação verbal)
1
. Tais diferenças evidenciam a influência da Serra dos Órgãos 

no regime de chuvas de ambas vertentes por funcionar como um obstáculo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

A geologia da área de estudo é basicamente definida pelos granitos e gnaisses do 

Terreno Oriental da Faixa Ribeira (ALMEIDA et al., 1973; HASUI et al., 1975; HEILBRON; 

MACHADO, 2003). As diferenças de geologia entre as cabeceiras se resumem aos litotipos 

(unidades geológicas) e à distribuição deles em cada uma. 

As unidades geológicas predominantes nas cabeceiras estudadas são: Suíte Nova 

Friburgo, Suíte Serra dos Órgãos e Complexo Rio Negro, que possuem como mineralogia 

essencial grãos de quartzo, feldspato e mica. Embora as cabeceiras dos RPQ e RBF sejam 

adjacentes, as unidades geológicas apresentam proporções distintas em relação às suas áreas 

(Tabela 3). 

                                                           
1
 Informação fornecida por Marcella da S. M. Vidal, Tese de Doutorado em andamento no Programa de Pós-

Graduação em Geoquímica Ambiental da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 
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Tabela 3: Características geológicas das cabeceiras estudadas 

Cabeceira Santo Antônio Paquequer Beija-Flor 

Unidades Geológicas 

Suíte Nova 

Friburgo (SNF)
1
 

 

Suíte Serra dos 

Órgãos (SSO)
2
 

Suíte Nova 

Friburgo (SNF)
1
 

 

Suíte Serra dos 

Órgãos (SSO)
2
 

 

Complexo Rio 

Negro (CRN)
3
 

Suíte Nova 

Friburgo (SNF)
1
 

 

Suíte Serra dos 

Órgãos (SSO)
2
 

 

Complexo Rio 

Negro (CRN)
3 

Distribuição das Unidades 

Geológicas em relação às 

Áreas das Cabeceiras* 

SNF: 2% 

SSO: 98% 

SNF: 34% 

SSO: 42% 

CRN: 24% 

SNF: 42% 

SSO: 8% 

CRN: 50% 

Afloramento Rochoso* 6% 16% 2% 

Mineralogia Principal 

Microclina (KAlSi3O8), plagioclásio (Ca,Na)(Al,Si)Si2O8), 

quartzo (SiO2), biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSi3O10), 

hornblenda (Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2) 

e granada (Mg,Fe,Mn,Ca)3(Al,Cr,Fe)2(SiO4)3) 

1
Granitos; 

2
Gnaisses granitóides; 

3
Gnaisses. *Valores calculados pelo software ArcGIS, versão 10.0. 

 

Apesar de predominarem três unidades geológicas com os mesmos tipos de rochas, a 

composição química de cada uma em relação aos elementos maiores e menores varia. A 

seguir são apresentados esses dados de forma comparativa (Tabela 4). 
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Tabela 4: Composição química média das unidades geológicas que predominam na área 

de estudo. A concentração média dos elementos maiores está em porcentagem e a dos 

menores e traços em partes por milhão (ppm). 

Unidades 

Geológicas 

Suíte Nova Friburgo
1
 

(Corpo Andorinha) 
Suíte Serra dos Órgãos

2
 Complexo Rio Negro

2
 

%    

SiO2 67 69 61 

Al2O3 16 15 16 

K2O 5,8 3,2 1,6 

FeO 4,1* 3,8 5,9 

Na2O 2,8 3,8 3,7 

CaO 2,3 3,2 6,2 

MgO 0,60 0,64 3,7 

TiO2 0,54 0,38 0,77 

P2O5 0,10 0,13 0,23 

MnO 0,06 0,08 0,11 

ppm    

Ba 1,4x10
3
 1,7x10

3
 6,0x10

2
 

Sr 2,9x10
2
 2,1x10

2
 4,5x10

2
 

Rb 2,5x10
2
 79 52 

Zn nd 83 1,1x10
2
 

Cr nd nd 76 

Ni nd 27 51 

Th nd 9,5 3,2 

1
n=7 (ZORITA, 1979); 

2
n=14 (TUPINAMBÁ, 1999); *Concentração média expressa na forma de Fe2O3; nd: não 

detectado. 

 

 A cronologia dos eventos que caracterizam a evolução tectônica e magmática da 

região serrana fluminense, de forma resumida, seguiu as etapas (TUPINAMBÁ et al., 2012): 

• Duas paleoplacas colidiram durante o Ciclo Brasiliano (800-490 Ma), gerando granitos e 

gnaisses; 
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• As rochas plutônicas pré a tardi-colisionais foram metamorfisadas e deformadas, sendo 

representadas pelos gnaisses do Complexo Rio Negro, da Suíte Serra dos Órgãos e da Suíte 

Cordeiro (esta última não faz parte da área de estudo do presente trabalho); 

• Durante a colisão das paleoplacas foram formados paragnaisses e metassedimentos de alto 

grau metamórfico (não são observados nas cabeceiras estudadas); e 

• Ao final da colisão formaram-se os granitos que pertencem à Suíte Nova Friburgo (em 

algumas porções da área de estudo encontram-se metamorfisados). 

Assim, a ordem geocronológica das unidades se apresenta da seguinte forma: os ortognaisses 

do Complexo Rio Negro são os mais antigos (pré-colisionais), os gnaisses da Suíte Serra dos 

Órgãos possuem idade intermediária (pré a tardi-colisionais) e os granitos mais recentes (pós-

colisionais) correspondem à Suíte Nova Friburgo. Abaixo segue a localização das cabeceiras 

dos rios estudados incluindo as unidades geológicas que fazem parte de cada uma delas 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5: Mapa de detalhe com a localização da área de estudo e as unidades geológicas que estão presentes nas 

cabeceiras dos rios Santo Antônio (RSA), Paquequer (RPQ) e Beija-Flor (RBF). 
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Além da compreensão da história evolutiva das rochas que caracterizam a área de 

estudo, também é importante apresentar algumas descrições observadas nos afloramentos 

rochosos. Os ortognaisses do Complexo Rio Negro resultaram do metamorfismo de granitos 

mais antigos, gerados entre 630 e 600 milhões de anos atrás (HEILBRON; MACHADO, 

2003). Por se tratar de um complexo, é constituído por ortognaisses e granitóides (diorito, 

tonalito gnaisse, leucogranito e gnaisse porfiróide) de granulometria grossa. O bandamento 

gnáissico caracteriza-se pela alternância de camadas de biotita e hornblenda com quartzo e 

feldspato. O elevado teor de Ca nas rochas do Complexo Rio Negro é uma característica 

marcante (TUPINAMBÁ, 1999; TUPINAMBÁ et al., 2012). 

 Os gnaisses granitóides da Suíte Serra dos Órgãos representam a fase do magmatismo 

pré a tardi-colisional em torno de 560 milhões de anos (TUPINAMBÁ, 1999). Os seus grãos 

são grossos e há semelhanças texturais entre os gnaisses da Suíte Serra dos Órgãos e os do 

Complexo Rio Negro, que podem ser observadas a olho nu. Essas semelhanças dificultam a 

identificação de cada unidade geológica no campo. Microscopicamente, a presença de 

megacristais de quartzo na matriz dos gnaisses da Suíte Serra dos Órgãos é um critério para 

diferenciá-los dos gnaisses do Complexo Rio Negro. 

 A Suíte Nova Friburgo é composta pelos corpos graníticos Suruí, Andorinha, 

Teresópolis, Frades, Nova Friburgo, Conselheiro Paulino, São José do Ribeirão e Sana. 

Porém, dentro da área da Bacia do rio Piabanha ocorrem os corpos: Frades, Teresópolis, 

Andorinha e Conselheiro Paulino (TUPINAMBÁ et al., 2012), sendo que na área de estudo 

aflora apenas o Corpo Andorinha. Dados de geocronologia isotópica (U-Pb em zircão) 

indicam que os granitos da Suíte Nova Friburgo se formaram em dois eventos magmáticos 

distintos entre os períodos Cambriano e Ordoviciano, o primeiro há 511 milhões de anos e o 

segundo há 486 milhões de anos (VALERIANO et al., 2011). 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS E PEDOLÓGICAS 

As cabeceiras dos RSA, RPQ e RBF estão a mais de 1000 metros de altitude e 

pertencem ao sistema orográfico da Serra do Mar, caracterizado por vales estruturais de 

cristas serranas, maciços graníticos e gnáissicos e relevo fortemente montanhoso, sobretudo, 

no PARNASO (PROJETO RADAMBRASIL, 1983). Na vertente continental da Serra dos 

Órgãos, embora o relevo seja acidentado, há grandes desníveis altimétricos com cotas 

variando entre 500 e 1800 metros (IBAMA, 2007). A vertente oceânica apresenta elevações 
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desde 200 até 2263 metros, sendo que as cotas mais elevadas estão concentradas na região 

central do PARNASO que, por sua vez, corresponde à parte mais alta da Serra do Mar com 

mais de 2000 metros de altitude (ICMBio, 2008). 

Como dito anteriormente, o relevo da área de estudo é dominado por granitos e 

gnaisses típicos do sudeste brasileiro (Faixa Ribeira) que estão fraturados. Tal fraturamento 

condicionou a formação de escarpas, paredões rochosos e vales fechados. Além disso, a 

drenagem das cabeceiras apresenta forte controle estrutural devido à presença de estruturas 

rúpteis como fraturas e até falhas. 

Os tipos de solo característicos da área de estudo estão distribuídos de acordo com o 

relevo. Desta forma, na região da cabeceira do RSA ocorrem os argissolos vermelho-amarelos 

em rampas de colúvio, os latossolos vermelho-amarelos e secundariamente os cambissolos em 

colinas e encostas (IBAMA, 2007; MARTINS et al., 2008). Os solos das cabeceiras dos RPQ 

e RBF são caracterizados por três classes principais: cambissolos na parte do relevo com 

maior declividade, neossolos litólicos em regiões de cotas elevadas e de transição entre os 

afloramentos rochosos e os cambissolos e argissolos, pouco frequentes, em terrenos mais 

planos e superficiais (PROJETO RADAMBRASIL, 1983; ICMBio, 2008). Vale ressaltar que, 

além destes, ocorrem associados latossolos em locais com declividade moderada. Os 

latossolos em associação com os cambissolos, em relevo suave a ondulado, apresentam as 

melhores condições para a infiltração. 

 

3.5 VEGETAÇÃO 

A área de estudo está sob o domínio do bioma Mata Atlântica e a sua vegetação é 

classificada como Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et al., 1991) ou Floresta Tropical 

Pluvial Atlântica (RIZZINI, 1979), que pode ser dividida em três formações vegetacionais de 

acordo com a altitude. São elas: Floresta Submontana (50 a 500 metros de altitude), Floresta 

Montana (500 a 1500 metros) e Floresta Alto-Montana (superior a 1500 metros). Assim, nas 

cabeceiras estudadas destaca-se a vegetação do tipo Floresta Tropical Pluvial Atlântica 

Montana. 

A Floresta Montana é marcada por árvores de grande porte (até 40 metros de altura) e 

o dossel encontra-se a, aproximadamente, 30 metros de altura. Além disso, apresenta camadas 

de solo de até 60 metros de profundidade (resultado do intemperismo dos granitos e gnaisses), 
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explicando, portanto, a ocorrência de árvores de até 40 metros de altura (IBAMA, 2007; 

ICMBio, 2008). 

Atualmente, existem poucos trechos preservados da vegetação original tanto na 

APAPE quanto no PARNASO em virtude do processo de colonização do Brasil. A maioria 

desses trechos está restrita às áreas de relevo acidentado. 

Apesar de as cabeceiras apresentarem vegetação semelhante, no campo, observou-se 

que na cabeceira do RSA as árvores possuem porte menor e são mais espaçadas. Por outro 

lado, a vegetação das cabeceiras dos RPQ e RBF é densa e com solo mais úmido e, por isso, 

menos luz solar consegue atravessar o dossel, diferentemente da cabeceira do RSA (Figura 6). 

 

Vertente Continental 

Dossel 

 

Floresta 

 

Vertente Oceânica 

Dossel 

 

Floresta 

 

Figura 6: Diferenças sutis da vegetação na Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (APAPE) - cabeceira do 

rio Santo Antônio na vertente continental e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) - cabeceiras 

dos rios Paquequer e Beija-Flor na vertente oceânica. 
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3.6 HIDROGEOQUÍMICA FLUVIAL 

 A composição química das águas dos rios é uma combinação entre os constituintes do 

aporte atmosférico e da vegetação e também da atuação do intemperismo químico sob as 

rochas. Por meio da precipitação, os rios recebem influência dos constituintes dissolvidos 

provenientes da atmosfera. Por exemplo, Rodrigues (2006) constatou que, no alto curso do 

RPQ (coincide com um dos pontos de amostragem do presente trabalho), os íons mais 

abundantes na água da chuva foram Na
+
, Cl

-
, NH4

+
 e SO4

2-
 além de Mg

2+
, K

+
 e Ca

2+
. O 

mesmo autor mostrou que, apesar da cabeceira do RPQ estar inserida em uma unidade de 

conservação, que é o PARNASO, as águas de chuva apresentaram elevadas concentrações de 

NO3
-
 e SO4

2-
, provenientes das emissões antrópicas. Isso indica que devido à sua localização 

geográfica e à ação dos ventos do quadrante sul, o PARNASO estaria atuando como uma 

região receptora dos poluentes atmosféricos emitidos pela RMRJ. O mesmo assume-se para a 

cabeceira do RBF, pois por ser adjacente à do RPQ, ambas, possuem o mesmo aporte 

atmosférico. 

Em relação ao intemperismo químico das rochas graníticas e gnáissicas, Queiroz et al. 

(2012) concluíram também no alto curso do RPQ que a fonte intempérica natural foi 

associada aos elementos Al, Si e Fe. E que o Si foi mais abundante na bacia do RPQ como um 

todo (baixo, médio e alto curso), pois as unidades geológicas Suíte Nova Friburgo, Suíte Serra 

dos Órgãos e Complexo Rio Negro apresentam concentrações similares de Si (Tabela 4). 

Então, foi o elemento que melhor refletiu a atuação dos processos intempéricos na 

hidrogeoquímica fluvial da bacia do RPQ. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente trabalho foi desenvolvido dentro do projeto de pós-doutorado de Patricia 

Alexandre de Souza (Programa Nacional de Pós-doutorado/CAPES/Universidade Federal 

Fluminense) denominado de “Influências da Deposição Atmosférica do N Reativo na 

Dinâmica de Nutrientes em Microbacias Hidrográficas cobertas por Floresta Tropical Pluvial 

Atlântica nas vertentes oceânica e continental da Serra dos Órgãos, RJ” com monitoramento 

de setembro de 2014 a setembro de 2015. No escopo deste mestrado foram tratados os dados 

de hidrogeoquímica fluvial de 9 campanhas (janeiro a setembro) do ano de 2015. Uma tese de 

doutorado em andamento do Programa de Pós-graduação em Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense (Marcella Vidal) abordou a parte de hidrogeoquímica da 

precipitação e uma monografia em andamento do curso de Química Industrial (Caio Rocha), 

desta mesma universidade, a mineralogia dos solos. 

 

4.1 AMOSTRAGEM 

4.1.1 Águas Fluviais 

As amostragens das águas fluviais foram realizadas nas cabeceiras de três rios 

pertencentes à bacia hidrográfica do rio Piabanha e situadas na Serra dos Órgãos, Região 

Serrana do Estado do Rio de Janeiro. As cabeceiras dos RPQ e RBF são adjacentes e estão 

localizadas na vertente oceânica da serra enquanto que a cabeceira do RSA está na vertente 

continental. 

As amostras de água fluvial do RSA foram coletadas na APAPE e as dos RPQ e RBF 

no PARNASO (Figura 7). As coletas foram conduzidas, em geral, uma vez por mês durante o 

período de janeiro a setembro de 2015, compreendendo 9 campanhas. No total, foram 

coletadas 42 amostras (9 de cada rio), das quais 15 representam duplicatas. Todas as 

amostragens foram feitas no mesmo dia nos três rios. 
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Figura 7: Localização dos pontos de coleta das águas fluviais dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija-Flor. 

 

A Tabela 5 apresenta as características dos pontos de coleta e a Figura 8 mostra as cabeceiras 

dos rios nas quais foram coletadas as amostras de água fluvial. 

 

Tabela 5: Características dos pontos de coleta das águas fluviais dos rios Santo Antônio, 

Paquequer e Beija-Flor 

Cabeceira Santo Antônio Paquequer Beija-Flor 

Localização do Ponto de Coleta 

UTM-23S / WGS 84 

701458; 

7521582 

706164; 

7515341 

705738; 

7516112 

Altitude de Coleta (m) 1077 1109 1225 

 

Locais de Coleta das Águas Fluviais 

Rio Santo Antônio 

 

Rio Paquequer 

 

Rio Beija-Flor 

 

Figura 8: Locais de amostragem das águas fluviais. 
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As amostras de água fluvial foram coletadas em frascos de polietileno de 500 mL 

previamente descontaminados com detergente Extran 5% e enxaguados com água destilada e 

deionizada (condutividade menor do que 1 µS cm
-1

). Antes das coletas foram feitas três 

rinsagens dos frascos com a própria água do rio que estava sendo amostrado. Ao final das 

coletas, os frascos foram vedados, identificados e colocados em um isopor contendo gelo para 

a preservação das amostras durante o transporte até a chegada ao laboratório da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

Os parâmetros físico-químicos condutividade elétrica (µS cm
-1

), pH, temperatura (°C) 

e vazão (L s
-1

) foram medidos in situ e sempre em todas as campanhas de amostragem. Para 

as medidas de condutividade utilizou-se um condutivímetro portátil WTW 3110 SET1 que foi 

calibrado com soluções 0,01 e 0,001 mol L
-1

 de KCl. O pH foi medido por meio de pHmetro 

portátil WTW 3210 SET2 que possui um eletrodo combinado de vidro e outro de temperatura, 

cuja calibração foi feita com soluções tampão de 6,86 e 4,01. As vazões instantâneas dos rios 

foram medidas in loco e a técnica utilizada será descrita mais adiante. 

 

4.1.2 Solo 

 As amostras de solo superficial de até 10 cm do solo mineral e abaixo da serrapilheira 

foram coletadas de forma composta de 5 pontos aleatórios em duplicata em área de floresta 

próximas a cada rio. As distâncias aproximadas entre o local de coleta das amostras de solo e 

a foz de cada cabeceira foram: 700 metros na cabeceira do RSA, 480 metros na cabeceira do 

RPQ e 380 metros na cabeceira do RBF. 

As amostragens de solo ocorreram em uma única campanha realizada em julho de 

2014 durante o período chuvoso. Na vertente continental, as amostras foram coletadas em 

duas trilhas adjacentes e, na vertente oceânica, nas trilhas Pedra do Sino e Suspensa, ambas do 

PARNASO. Ao todo, no RSA, foram coletadas quatro amostras e duas em cada um dos RPQ 

e RBF. A Tabela 6 traz um resumo sobre as amostras de solo coletadas. 
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Tabela 6: Amostras de solo coletadas em cada cabeceira estudada 

Código da Amostra Descrição Cabeceira 

SC 1A 
Solo do Vale do Cuiabá 

Trilha 1, Replicata 1 
Santo Antônio 

SC 1B 
Solo do Vale do Cuiabá 

Trilha 1, Replicata 2 
Santo Antônio 

SC 2A 
Solo do Vale do Cuiabá 

Trilha 2, Replicata 1 
Santo Antônio 

SC 2B 
Solo do Vale do Cuiabá 

Trilha 2, Replicata 2 
Santo Antônio 

SP 1A 

Solo do PARNASO 

Trilha 1 (Pedra do Sino), 

Replicata 1 

Beija-Flor 

SP 1B 

Solo do PARNASO 

Trilha 1 (Pedra do Sino), 

Replicata 2 

Beija-Flor 

SP 2A 

Solo do PARNASO 

Trilha 2 (Suspensa), 

Replicata 1 

Paquequer 

SP 2B 

Solo do PARNASO 

Trilha 2 (Suspensa), 

Replicata 2 

Paquequer 

 

4.2 PRÉ-TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

4.2.1 Águas Fluviais 

 No laboratório, as amostras de água fluvial foram filtradas, em menos de 24 horas 

após coletadas, utilizando-se filtros de acetato de celulose de 0,22 µm de poro e 47 mm de 

diâmetro. Em seguida, as alíquotas filtradas de 100 mL foram acidificadas com 1 mL de ácido 

nítrico (HNO3) ultrapuro da Merck. 
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4.2.2 Solo 

 Antes das amostras de solo serem analisadas foi preciso prepará-las seguindo os 

procedimentos nesta ordem: degradação da matéria orgânica com a adição de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), retirada da fração areia passando a amostra em peneira de 0,063 mm 

(Granutest - ABNT 230) e posterior secagem na estufa a 60ºC. As amostras secas foram 

maceradas com gral de ágata até serem pulverizadas e, em seguida, transferidas para 

eppendorfs para análise tanto por Difração de Raios-X (DRX) quanto por Espectrometria de 

Fluorescência de Raios-X (FRX) portátil. 

 

4.3 ANÁLISES QUÍMICAS 

4.3.1 Águas Fluviais 

A determinação dos elementos maiores e menores nas amostras de água fluvial dos 

RSA, RPQ e RBF ocorreu no Laboratório de Análises Espectrométricas do Departamento de 

Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) por meio de dois 

métodos analíticos: Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES), modelo Perkin Elmer Optma 7300 DV, e Espectrometria de Massa 

com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS), cujo modelo utilizado foi o Perkin Elmer 

Elan DRC-II. No primeiro método foram analisados os elementos Na, Mg, Si, K, Ca, Mn e Fe 

e no segundo Al, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr e Ba. No total, considerando ambos os 

métodos, foram analisados 17 elementos químicos. A Tabela 7 apresenta os seus limites de 

detecção (µg L
-1

). 
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Tabela 7: Limites de Detecção dos métodos ICP-OES e ICP-MS para cada elemento 

analisado em µg L
-1

 nas amostras de água fluvial 

Elemento Químico Limite de Detecção (µg L
-1

) 

Na 19 

Mg 2,2 

Al 0,65 

Si 5,4 

K 60 

Ca 9,5 

V 0,16 

Cr 5,8 

Mn 7,6x10
-5

 

Fe 0,52 

Ni 0,040 

Cu 0,073 

Zn 0,33 

Rb 6,7x10
-3

 

Sr 0,013 

Zr 8,0x10
-3

 

Ba 0,014 

 

A confiabilidade dos resultados das amostras de água fluvial coletadas em duplicata 

foi testada por meio de uma análise estatística que considerou o seguinte cálculo do 

coeficiente de variação (CV), expresso em porcentagem (Equação 4): 

   ( )  (
     

                   
)                     (  ) 

Sendo, R1 e R2, a concentração química (µg L
-1

) das duplicatas de cada amostra de água 

fluvial coletada. 

Como alguns elementos químicos apresentaram concentrações inferiores ao limite de 

detecção (LD), foi necessário adotar critérios para selecionar aqueles que seriam considerados 

no presente estudo. Esses critérios foram: 

1. Eliminar os elementos que apresentaram concentrações inferiores ao limite de detecção 

para pelo menos 50% das amostras, incluindo as duplicatas. 

2. Aceitar os elementos que apresentaram 60% ou mais de duplicatas com diferença entre elas 

menor ou igual a 20% de acordo com o cálculo mostrado na Equação 4. 

3. Eliminar as amostras com 50% ou mais de diferença entre as duplicatas. 
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4.3.2 Solo 

4.3.2.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 A análise de Difração de Raios-X (DRX) das amostras de solo das cabeceiras 

estudadas foi realizada em parceria pelo aluno Caio Rocha do curso de graduação em 

Química Industrial da UFF para o desenvolvimento de sua monografia. O modelo do 

equipamento utilizado foi o D8 Advance da Bruker do Departamento de Física da UFF. Essa 

análise identificou as principais fases minerais que estão presentes nos solos das cabeceiras 

dos RSA, RPQ e RBF. 

 

4.3.2.2 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

As amostras de solo das três cabeceiras também foram analisadas por Espectrometria 

de Fluorescência de Raios-X (FRX) portátil. O modelo utilizado se chama Niton XL3t Ultra 

da Thermo Scientific (Figura 9) e pertence ao Departamento de Geoquímica da UFF. Vale 

ressaltar que o analisador FRX portátil permite a identificação e análise de maneira rápida e 

simples por ensaios não destrutivos. Porém, por tratar-se de um método semi-quantitativo, 

não é capaz de identificar elementos químicos leves e de pequeno número atômico, como é o 

caso de Na e Mg. 

 

  

Figura 9: Equipamento portátil para a realização da análise de Fluorescência de Raios-X nas amostras de solo 

das cabeceiras dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija-Flor. 
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Para a análise de FRX, as amostras foram colocadas no amostrador de polietileno e 

cobertas com um plástico filme para evitar o contato com o leitor do equipamento. Cada 

amostra (8 amostras no total) foi lida individualmente por 160 segundos e em triplicata assim 

como a amostra padrão certificada do National Institute of Standards & Technology (NIST - 

2709a; Part Number 180-469a), que acompanha o equipamento. O software do analisador 

forneceu os resultados em parte por milhão (ppm = mg kg
-1

) e, ao final da análise, foi gerada 

uma planilha Excel com os valores de concentração dos elementos químicos identificados, 

sendo 41 no total. 

A avaliação dos resultados da concentração química (convertida posteriormente para 

µmol g
-1

) dos elementos do solo, determinados pelo método de FRX portátil, foi realizada 

calculando-se o erro percentual do método. Esse cálculo pôde ser feito com base na amostra 

padrão certificada de solo do NIST por meio da Equação 5: 

     ( )  (
                                     

                        
)                         (  ) 

Sendo, o valor obtido, a concentração média de cada elemento químico a partir de três leituras 

feitas para a amostra padrão certificada de solo e o valor esperado do padrão corresponde às 

concentrações estabelecidas para cada elemento segundo o NIST. 

 

4.4 CÁLCULOS 

As vazões instantâneas dos RSA, RPQ e RBF foram determinadas por meio da técnica 

de lançamento de sal (HINDI et al., 1998), caracterizada pela adição de cloreto de sódio 

(NaCl) nas cabeceiras desses rios. O teor dissolvido desse traçador foi quantificado por um 

condutivímetro (no caso WTW) que registrou a dispersão de cloreto de sódio lançado nas 

águas fluviais. Essa técnica exige que a massa lançada do traçador seja conhecida. A leitura 

da variação da condutividade é feita à jusante do ponto de adição de sal em curtos intervalos 

de tempo. A leitura só termina quando a condutividade da água volta ao valor inicial. O 

cálculo da vazão por diluição de sal considera a conservação da massa do soluto entre os 

pontos de adição e medição da condutividade da água fluvial. Em seguida, os valores da curva 

tempo x condutividade são integrados e obtêm-se a vazão, que é instantânea. Vale frisar que 

essa técnica é adequada para vazões baixas por causa da adição de cloreto de sódio. 
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A partir dos valores de concentração (µg L
-1

), fornecidos pelos ICP-OES e ICP-MS, 

pôde-se calcular a concentração média ponderada pela vazão (MPv) de Na, Mg, Al, Si, K, Ca, 

Mn, Rb, Sr e Ba em cada cabeceira. A MPv equivale à concentração de um elemento em 

todas as amostras coletadas, levando em consideração a vazão de cada uma delas. A MPv dos 

elementos supracitados foi convertida em µmol L
-1

. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para este estudo foram aplicadas as estatísticas básica e multivariada nos resultados 

das concentrações dos elementos presentes nas amostras de água fluvial e a estatística básica 

para as amostras de solo. A estatística básica compreendeu os cálculos da média aritmética 

(MA), do desvio padrão (DP), da concentração média ponderada pela vazão (MPv) e do 

coeficiente de variação (CV). Em relação às amostras de solo, devido ao número reduzido de 

campanhas de amostragem (somente uma), calculou-se apenas a média aritmética, indicando 

os valores mínimo e máximo. 

A análise estatística multivariada foi realizada utilizando-se o software Statistica, 

versão 7.0. Dentre a estatística multivariada foram empregados boxplots para mostrar a 

distribuição da concentração dos elementos estudados nas águas fluviais além da Análise dos 

Componentes Principais (PCA - do inglês Principal Component Analysis). A Análise de PCA 

caracteriza-se por ser um método que visa reduzir e eliminar sobreposições e escolher os 

dados mais representativos de reconhecimento de padrões (HAIR et al., 2009). 

A Análise de PCA foi desenvolvida individualmente para cada cabeceira a partir das 

concentrações dos elementos químicos nas águas fluviais, incluindo a dos íons H
+
, e dos 

valores de condutividade elétrica. Foram geradas análises por casos (campanhas de coleta) e 

por variáveis (concentração dos elementos e dos íons H
+
 e também condutividade). Para os 

casos, a Análise de PCA considerou todas as campanhas de amostragem exceto a de 

07/01/2015, pois havia sido eliminada para Al no RSA e para Al, Rb, Sr e Ba no RBF de 

acordo com os critérios da análise de duplicatas (item 4.3.1). A decisão de se excluir a 

campanha de 07/01/2015, na análise estatística multivariada para todos os elementos 

estudados, foi baseada na padronização do número de coletas para as três cabeceiras e, desta 

forma, em todas elas o n permaneceu igual a 8 (fevereiro a setembro de 2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 QUALIDADE DOS RESULTADOS 

5.1.1 Amostras de Água Fluvial 

A partir dos critérios de avaliação da qualidade dos resultados químicos das amostras 

de água fluvial foram considerados para este estudo os seguintes elementos químicos: Na, 

Mg, Al, Si, K, Ca, Mn, Rb, Sr e Ba. Além disso, por causa desses critérios, o n amostral 

considerado foi igual a 9 exceto para Al no RSA, no qual considerou-se 8 campanhas de 

amostragem, e o mesmo para os elementos Al, Rb, Sr e Ba no RBF. A cabeceira do RPQ 

permaneceu com 9 campanhas de coleta para todos os elementos supracitados, pois atendeu 

aos critérios pré-estabelecidos na avaliação dos resultados químicos das amostras de água 

fluvial. 

 

5.1.2 Amostras de Solo 

 Dentre os 41 elementos químicos inicialmente identificados pela FRX portátil, apenas 

13 foram escolhidos para o presente trabalho, pois apresentaram erro de até 20%, 

porcentagem considerada razoável para um método semi-quantitativo. Os elementos, 

portanto, que atenderam a esse critério foram: Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Rb, Sr, Ba e 

Th. 

 

5.2 HIDROLOGIA 

5.2.1 Precipitação e Vazão 

Os dados de precipitação anual para o período de 2007 a 2016 do PARNASO (Figura 

10), compilados de Mattos (2017), foram utilizados a fim de contribuírem para a análise 

hidrológica da área de estudo, pois abrangem o período de coleta das amostras de chuva 

usadas neste trabalho e são mais recentes. Esses dados de precipitação são oriundos da estação 

meteorológica Teresópolis - Parque Nacional-A618, que pertence ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e estão disponíveis na Internet 

(http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesautomaticas). Essa estação 

está em funcionamento desde novembro de 2006 e localiza-se dentro do próprio PARNASO, 

na sede de Teresópolis, entre as coordenadas geográficas 22,448922º (latitude) e 42,987146º 

(longitude) a 991 metros de altitude. Em função da inconsistência dos dados de precipitação 
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do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), não foi 

possível apresentar valores de chuva pretéritos para a APAPE. 

 

 
Figura 10: Distribuição da precipitação acumulada anual entre 2007 e 2016 no Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (PARNASO). A linha representa a precipitação média anual desse período (2792 mm). 

 

A partir da Figura 10 é possível observar que a precipitação média anual foi igual a 

2792 mm   501 mm (σ) e o ano de 2015, que abrange grande parte do período de 

amostragem deste trabalho, foi o mais seco, atípico, devido à forte estiagem ocasionada pelo 

fenômeno do El Niño (informação disponível em http://enos.cptec.inpe.br). Além disso, 

parecem existir ciclos de menores e maiores precipitações a cada três anos como observado 

entre 2007 e 2009 (aumento do índice pluviométrico) e entre 2013 e 2015 (diminuição do 

índice pluviométrico). 

Ao comparar a precipitação medida pelo pluviômetro da estação meteorológica do 

INMET no PARNASO entre setembro de 2014 e setembro de 2015 (2292 mm) com a 

calculada por coletores de deposição total nesse mesmo período (2163 mm), constata-se que 

são valores muito parecidos, confirmando a eficiência dos coletores em estimar a precipitação 

anual na área de estudo. Desta forma, o valor de 2163 mm é um dado confiável e pode ser 

utilizado. 

A Figura 11 mostra a comparação entre as precipitações médias mensais da série de 

2007 a 2016 com as do período de amostragem de chuva considerado neste trabalho (2014 a 

http://enos.cptec.inpe.br/


52 
 

2015). Com base nesses dados observa-se que entre 2014 e 2015 choveu menos em relação à 

série de 2007 a 2016 com a exceção dos meses de fevereiro, junho e setembro de 2015. 

 

 
Figura 11: Distribuição das precipitações médias mensais entre 2007 e 2016 (MATTOS, 2017) e do período 

deste estudo (outubro a dezembro de 2014 e janeiro a setembro de 2015) no Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (PARNASO). As barras representam os valores de desvio padrão. 

 

 No período úmido (outubro a abril) choveu quase 70% a menos entre 2014 e 2015 em 

relação à série histórica de 2007 a 2016 do PARNASO. Para o período seco (maio a 

setembro), os valores de precipitação são próximos, mostrando uma diferença de 

aproximadamente 9% a mais de chuva para o período de estudo em comparação a 2007-2016. 

Tal análise é mais uma evidência que corrobora a hipótese de que o período de amostragem 

deste trabalho, especialmente no ano de 2015, foi mais seco em relação à média (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Comparação entre a precipitação nos períodos chuvoso e seco neste estudo e 

no de Mattos (2017) 

Período Precipitação (mm) 

Chuvoso (outubro a abril)  

Este estudo 1568 

Mattos (2017) 2245 

Seco (maio a setembro)  

Este estudo 601 

Mattos (2017) 548 
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Quanto às medidas instantâneas de vazão, a cabeceira do RSA apresentou os menores 

valores cuja média foi igual a 18 L s
-1

, reforçando a relação com a menor precipitação 

acumulada. A cabeceira do RBF exibiu as maiores vazões quase em todo o período de 

amostragem, com média de 83 L s
-1

, seguida pela cabeceira do RPQ com 62 L s
-1

 de média. 

Os valores de vazão na cabeceira do RSA foram mais constantes e, consequentemente, tanto o 

desvio padrão quanto o coeficiente de variação se mostraram menores em relação aos valores 

das outras duas cabeceiras (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Vazão média (L s
-1

) das cabeceiras dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija-

Flor e alguns parâmetros estatísticos 

 Vazão (L s
-1

) 

Estatística Básica RSA RPQ RBF 

MA 18 62 83 

DP 9 48 70 

CV (%) 52 77 84 

Valor Mínimo 7 11 19 

Valor Máximo 38 203 273 

RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor; MA: Média Aritmética; DP: Desvio 

Padrão; CV: Coeficiente de Variação. 

 

A Figura 12 apresenta a distribuição diária da precipitação na vertente oceânica da 

Serra dos Órgãos bem como as vazões medidas nos RSA, RPQ e RBF. Como a medição da 

chuva na estação meteorológica ocorre na hora mundial, ou seja, UTC (do inglês Coordinated 

Universal Time) segundo a hora média de Greenwich (GMT - Greenwich Mean Time), foi 

preciso convertê-la para o fuso horário do Brasil. Apesar da ausência de dados de chuva 

consistentes para a vertente continental, a vazão do RSA foi incluída na análise hidrológica, 

como mostra a Figura 12, apenas para mostrar que não há relação entre a precipitação na 

vertente oceânica e a vazão na vertente oposta. 
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Figura 12: Distribuição diária da precipitação na vertente oceânica da Serra dos Órgãos e vazões dos rios Santo 

Antônio (vertente continental), Paquequer e Beija-Flor para o período de 01/09/2014 a 30/09/2015. Os dados de 

precipitação diária são da estação meteorológica do INMET no PARNASO que foram convertidos para o fuso 

horário do Brasil. 

 

As maiores vazões ocorreram durante a coleta realizada em 08/04/2015 e foram iguais 

a 203 L s
-1

 no RPQ e 273 L s
-1

 no RBF em resposta à chuva de quase 50 milímetros no dia da 

coleta (Figura 12). Além disso, choveu em dias anteriores a essa coleta e isso pode ter 

promovido a saturação dos solos, o que contribuiria para um maior runoff. Por outro lado, na 

coleta de 20/08/2015 foram obtidas as menores vazões, tendo sido 11 e 19 L s
-1

 nos RPQ e 

RBF, respectivamente. Tal fato está associado à ausência de chuva nesse dia (1,6 mm) e ao 

longo intervalo de tempo sem precipitação (19 dias), ou seja, desde 01/08/2015 até a data 

dessa coleta (Figura 12). Durante o período seco (maio a setembro) foram observados dois 

períodos longos de estiagem, um em julho e outro em agosto de 2015 (Figura 12) e, por isso, 

as vazões medidas em 20/08/2015 possivelmente representam o fluxo de base. A segunda 

maior vazão nas cabeceiras da vertente oceânica foi medida em 17/12/2014, sendo 101 L s
-1

 

no RPQ e 154 L s
-1

 no RBF em função da precipitação intensa antecedente à essa coleta 

(Figura 12). A análise hidrológica ressaltou também a diferenciação no regime de chuva entre 

as vertentes continental e oceânica, refletindo em menores vazões no RSA em praticamente 

todo o período de amostragem devido a um menor índice pluviométrico. 

 



55 
 

5.2.2 Umidade Antecedente 

Com base nas observações apresentadas anteriormente e para melhor elucidar os 

efeitos da precipitação nas vazões dos rios, foi feita a análise da umidade antecedente das 120 

horas (5 dias) anteriores aos dias de amostragem das águas fluviais das cabeceiras da vertente 

oceânica (Tabela 10). Essa análise foi elaborada com o intuito de preencher lacunas que não 

foram compreendidas apenas pela correlação direta entre a precipitação e a vazão (Figura 12). 

Assim, ao juntar os dados da série histórica de 2007 a 2016, da precipitação diária e mensal 

do período de amostragem e da contagem da umidade antecedente das coletas, tentou-se 

construir uma análise hidrológica com vistas a verificar uma relação mais apurada entre a 

precipitação e a vazão e, principalmente, entender o comportamento das cabeceiras dos RPQ e 

RBF. 

A contagem da chuva diária do período de amostragem (setembro de 2014 a setembro 

de 2015) se deu desde às 8 horas da manhã do dia anterior até às 7 horas da manhã do dia de 

cada coleta Os dados de chuva diários foram obtidos no site do INMET da estação do 

PARNASO, somados até às 7 horas da manhã e convertidos para o fuso horário do Brasil. 

Para as primeiras 24 horas de umidade antecedente nos rios da vertente oceânica, a contagem 

foi iniciada no próprio dia da coleta. Os dias sem chuva entre uma coleta e outra (3ª coluna da 

Tabela 10) foram contados de forma a considerar as precipitações inferiores a 10 mm dia
-1

, 

pois até esse valor significa chuva interceptada pela vegetação (ARCOVA et al., 2003). O 

mesmo valeu para a contagem dos dias consecutivos sem chuva (4ª coluna da Tabela 10) que, 

por sua vez, correspondeu ao número máximo de dias seguidos sem precipitação entre uma 

campanha de amostragem e outra. É importante dizer também que, para o mês de abril de 

2015, a medição da chuva diária teve início apenas no dia 6 devido a falhas no funcionamento 

da estação meteorológica do INMET dentro do PARNASO e, talvez, por causa disso, a 

análise de chuva antecedente não seja tão real para a coleta do dia 08/04/2015. 
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Tabela 10: Umidade antecedente calculada para o PARNASO (mm; 24, 48, 72, 96 e 120 horas) e a vazão (L s
-1

) medida nas cabeceiras 

dos rios Paquequer e Beija-Flor para o período de amostragem 

Coleta 
Dias entre 

as coletas 

Dias sem chuva entre 

uma coleta e outra 

Dias consecutivos 

sem chuva 

24 

horas 

48 

horas 

72 

horas 

96 

horas 

120 

horas 

Vazão 

RPQ 

Vazão 

RBF 

19/09/14 - - - 0 0,4 12,6 12,6 12,6 21 28 

29/10/14 40 34 15 0 9,0 52,0 52,4 52,4 34 28 

03/12/14 35 25 6 0 0 0 0,2 27,0 59 81 

17/12/14 14 12 7 0 0,4 58,2 80,6 80,6 101 154 

07/01/15 21 17 8 0 19,4 34,6 35,0 35,4 75 154 

11/02/15 35 29 16 0 1,0 12,4 16,0 17,6 58 80 

08/04/15 56 42 10 46,2 68,8 78,6 78,6 123,0 203 273 

29/04/15 21 19 8 0,2 0,2 2,8 4,6 4,8 37 74 

10/06/15 42 37 23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 22 37 

24/06/15 14 13 6 13,6* 0,4 0,8 1,8 98,8 86 58 

20/08/15 57 56 30 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 11 19 

02/09/15 13 13 13 25,2 25,2 25,2 25,2 27,8 53 26 

16/09/15 14 9 3 0 0,4 9,6 43,0 70,0 49 61 

RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor; Em vermelho: as três menores vazões; Em azul: as três maiores vazões. *Apenas para essa coleta, a chuva antecedente de 24 horas 

foi considerada até o meio dia (hora da coleta) porque estava chovendo no momento da amostragem. 

 

5
6
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A partir da Tabela 10 foram feitas as observações a seguir. Normalmente, o período 

seco foi caracterizado por vazões baixas associadas à combinação entre o baixo acumulado de 

chuva antecedente de até 120 horas antes das coletas e a um longo período sem chuvas. Na 

campanha de 24/06/2015, as vazões dos RPQ (86 L s
-1

) e RBF (58 L s
-1

) apresentaram uma 

diferença de quase 70%. Nesse caso, o efeito da umidade antecedente de 120 horas (98,8 mm) 

contribuiu para a alta vazão do RPQ. Isso mostra que o tempo de resposta da chuva sob a 

vazão foi mais lento no RPQ do que no RBF. No período úmido, concentram-se as maiores 

vazões tanto no RPQ quanto no RBF. Em 17/12/2014, as vazões foram altas em ambos 

devido às chuvas antecedentes de 72 e 96 horas superiores a 50 milímetros. Na coleta de 

07/01/2015, as vazões nesses dois rios, apesar de altas, foram muito discrepantes. No RBF, a 

vazão foi praticamente o dobro em relação à do RPQ. Isso se deve à rápida resposta da chuva 

antecedente de 48 horas (19,4 mm) no RBF. Em 08/04/2015, coleta marcada pelas vazões 

mais altas tanto no RPQ quanto no RBF, as chuvas antecedentes de 24, 48 e 120 horas foram 

altas e com isso o acumulado das últimas 120 horas foi o mais elevado do período de 

amostragem (setembro de 2014 a setembro de 2015), totalizando 123 milímetros de chuva. 

As correlações entre as vazões dos RPQ (Figura 13) e RBF (Figura 14), no período de 

setembro de 2014 a setembro de 2015, e as chuvas de 24 a 120 horas anteriores às coletas das 

amostras de água fluvial mostram que a relação entre a chuva antecedente e a vazão é mais 

notória no RPQ. Para ambas as cabeceiras (RPQ e RBF), essa correlação torna-se evidente a 

partir da chuva antecedente de 72 horas, pois explica a vazão, e é confirmada com a chuva 

antecedente de 120 horas (Figuras 13 e 14). 
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Rio Paquequer 

  

  

 

Figura 13: Correlação entre as vazões (L s
-1

) da cabeceira do rio Paquequer, no período de setembro de 2014 a 

setembro de 2015, e as chuvas de 24 a 120 horas (mm) anteriores às coletas das amostras de água fluvial nessa 

cabeceira (n=13). 
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Rio Beija-Flor 

  

  

 

Figura 14: Correlação entre as vazões (L s
-1

) da cabeceira do rio Beija-Flor, no período de setembro de 2014 a 

setembro de 2015, e as chuvas de 24 a 120 horas (mm) anteriores às coletas das amostras de água fluvial nessa 

cabeceira (n=13). 

 

Existem dois casos específicos, um na coleta do dia 24/06/2015 e outro em 

02/09/2015. Em 24/06/2015, a medida de vazão foi feita enquanto estava chovendo no RPQ. 

Entre 7 horas da manhã e meio dia (horário de chegada no campo) choveu 13,6 milímetros no 

RPQ enquanto que, de 7 horas da manhã até o momento da medição de vazão do RBF (10 

horas da manhã), choveu 1,4 milímetros. Portanto, conclui-se que a vazão do RPQ em 

24/06/2015 pode ser reflexo da subida da hidrógrafa, ou seja, o pico da chuva. Na campanha 

de 02/09/2015, às 7 horas da manhã já havia chovido 25,2 milímetros (chuva antecedente de 

24 horas - Tabela 10). No entanto, as vazões dos RPQ e RBF não refletiram tal condição 

hidrológica porque foram medidas aproximadamente às 12:00 e às 10:30 respectivamente. 
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Entre 10 e 11 horas da manhã, choveu apenas 0,6 milímetros e, entre 11 horas e meio dia, 0,2 

milímetros. Isso quer dizer, então, que, em 02/09/2015, houve uma situação especial de 

descida de hidrógrafa. 

A análise hidrológica a partir da umidade antecedente (Tabela 10) mostrou que as 

vazões dos RPQ e RBF aumentam quando as chuvas de 72, 96 e 120 horas são altas e também 

com as de 24 e 48 horas somente no período úmido; as menores vazões nesses rios estão 

associadas ao número de dias sem chuva (pelo menos 30) entre uma coleta e outra; e o tempo 

de resposta da precipitação na vazão é mais lento no RPQ do que no RBF, pois a chuva 

antecedente de 120 horas foi a melhor ferramenta para explicar as vazões no RPQ (Figura 13). 

Como dito anteriormente e mostrado na Tabela 10, o RBF, comparado com o RPQ, 

apresentou as maiores vazões quase sempre em todo o período de amostragem (77%) exceto 

para as coletas de 29/10/2014, 24/06/2015 e 02/09/2015. A Tabela 11 mostra as razões de 

proporcionalidade entre os valores de vazão das cabeceiras dos rios da vertente oceânica a fim 

de complementar a análise hidrológica. 

 

Tabela 11: Razões de proporcionalidade entre as vazões das cabeceiras dos rios 

Paquequer e Beija-Flor para o período de amostragem 

Coleta 
         

         
 

19/09/2014 1,3 

29/10/2014 0,8 

03/12/2014 1,4 

17/12/2014 1,5 

07/01/2015 2,1 

11/02/2015 1,4 

08/04/2015 1,3 

29/04/2015 2,0 

10/06/2015 1,7 

24/06/2015 0,7 

20/08/2015 1,7 

02/09/2015 0,5 

16/09/2015 1,2 

Média das Razões 1,4 

RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor. 
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No geral, o RBF apresentou valores de vazão 1,4 vezes maiores do que o RPQ durante 

o período entre setembro de 2014 e setembro de 2015 (Tabela 11). As campanhas nas quais as 

vazões não foram maiores no RBF (29/10/2014, 24/06/2015 e 02/09/2015) exibiram razões 

inferiores a um. Para 24/06/2015 isso é explicado pela subida da hidrógrafa no RPQ, onde já 

estava chovendo no momento da medição de vazão. E para 02/09/2015, o fato de a vazão do 

RPQ ter superado a do RBF pode ser explicado pela descida da hidrógrafa, ou seja, a chuva 

começou a diminuir quando a vazão do RPQ foi medida. 

As medidas de vazão não puderam ser feitas simultaneamente em cada rio. O RBF, 

geralmente, era amostrado primeiro e na sequência o RPQ e, desta forma, as vazões nesses 

rios mostraram comportamentos diferentes por causa da hidrógrafa, que se modificava em 

períodos de chuva. 

 A vazão de um rio é o resultado/reflexo do regime de chuvas de uma determinada 

região. Assim, 19%, 50% e 34% do total precipitado, respectivamente nos RSA, RPQ e RBF, 

sofre descarga fluvial. Isso quer dizer que grande parte da água perdida pode ser atribuída à 

evapotranspiração (sobretudo no RSA), que não foi quantificada por outros métodos neste 

trabalho. Entretanto, esses valores podem ter sido superestimados, pois fatores como a 

inclinação do terreno e a não amostragem de eventos de temporais, que provocam enxurradas, 

podem estar causando essa diferença na perda de água por exportação entre as vertentes 

continental e oceânica. No caso dos RPQ e RBF, na vertente oceânica, os valores foram um 

pouco destoantes e acredita-se que a explicação para isso seja a declividade média, que é 

maior no RBF (Tabela 2), fazendo com que a água da chuva permaneça por menos tempo 

estocada em comparação com o RPQ. A espessura e a granulometria dos solos das cabeceiras 

desses rios também podem explicar essas diferenças, pois estão relacionadas à capacidade de 

infiltração, porém não foram medidas. 

 

5.3 HIDROGEOQUÍMICA FLUVIAL 

5.3.1 Parâmetros Físico-químicos 

 Os valores médios de condutividade elétrica, pH e temperatura das águas fluviais das 

três cabeceiras de rios estudadas são apresentados na Tabela 12 e os seus valores mensais de 

cada campanha de amostragem estão no apêndice 9.2. 
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Tabela 12: Valores médios, desvios padrão e coeficientes de variação dos parâmetros 

físico-químicos medidos nas cabeceiras dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija-Flor 

entre janeiro e setembro de 2015 

Coleta Condutividade (µS cm
-1

) pH Temperatura (°C) 

RSA (n=9)    

MA 16 6,3 18 

DP 1,8 0,29 1,5 

CV (%) 11 5 8 

RPQ (n=9)    

MA 7,2 5,2 16 

DP 1,5 0,21 2,3 

CV (%) 21 4 14 

RBF (n=9)    

MA 10 6,0 15 

DP 2,4 0,35 2,1 

CV (%) 23 6 14 
RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor; n: Número de Amostras; MA: Média 

Aritmética; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação. 

 

Nas águas dos RPQ e RBF foram encontrados os menores valores de condutividade 

média (Tabela 12). Tal fato é explicado pela influência do efeito de diluição ocasionado pelas 

maiores vazões medidas nesses rios. A Figura 15 mostra a relação inversa entre as 

condutividades e as vazões dos rios; quanto maior a vazão, menor será a condutividade. 

 

 
Figura 15: Correlação entre a vazão (L s

-1
) e a condutividade (µS cm

-1
) nas cabeceiras dos rios Santo Antônio, 

Paquequer e Beija-Flor (n=9). 
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Embora a precipitação seja a mesma nas cabeceiras dos RPQ e RBF, as vazões e as 

condutividades foram ligeiramente diferentes. Associam-se essas diferenças ao tamanho das 

cabeceiras, à declividade da calha dos rios, à inclinação do vale e aos tipos de rochas e solos 

existentes. Por exemplo, a área de cabeceira estudada do RBF é aproximadamente o dobro 

(357 hectares) em comparação com a do RPQ (180 hectares), o que aumentaria o tempo de 

residência das águas do RBF, refletindo em condutividades maiores (Figura 15). 

 A média do pH foi menor no RPQ e maior no RSA (Tabela 12). O valor médio de pH 

obtido nas águas do RPQ foi idêntico ao pH médio da chuva medido por Rodrigues et al. 

(2007) em local muito próximo à estação meteorológica do INMET no PARNASO, 

localizada a 1000 metros de altitude, e que foi calculado a partir da concentração média 

ponderada pelo volume de íons H
+
. No campo foi observado que as águas do RPQ eram mais 

escuras que as dos demais rios e isso pode estar relacionado com as concentrações elevadas de 

ácidos húmicos e fúlvicos, oriundos da degradação da matéria orgânica (KRAUSKOPF, 

1972; KÜCHLER et al., 2000). Esses ácidos orgânicos são macromoléculas recalcitrantes 

difíceis de serem degradadas no solo e são lixiviados para os rios onde podem se dissociar 

formando um ânion orgânico e íons H
+
, estes últimos responsáveis pelo aumento da 

acidificação das águas naturais. Desta forma, a acidez das águas do RPQ talvez esteja 

relacionada à degradação da matéria orgânica e consequente formação de ácidos húmicos e 

fúlvicos. 

Na bacia do rio Negro, na Amazônia Central, os valores de carbono orgânico 

dissolvido (COD) são altos e inversamente proporcionais ao pH. Küchler et al. (2000) 

associam o COD com a formação de ácidos húmicos na bacia do rio Negro. Esses autores 

encontraram pH na faixa entre 3,89 e 6,07 e a concentração média de COD foi igual a 950 

µmol L
-1

. No presente trabalho, as concentrações médias de COD nos RSA (n=9), RPQ (n=6) 

e RBF (n=7) foram respectivamente iguais a: 83, 252 e 178 μmol L
-1

 (informação verbal)
2
. O 

maior valor médio de COD e o menor pH médio observados no RPQ sugerem a mesma 

relação apontada por Küchler et al. (2000) na bacia do rio Negro (Figura 16). 

 

 

                                                           
2
 Informação fornecida por Profª. Drª. Patricia Alexandre de Souza, 2017. 
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Figura 16: Relação entre a concentração de íons H

+
 e de Carbono Orgânico Dissolvido (COD) nas águas das 

cabeceiras dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija-Flor. 

 

Embora as concentrações de COD no RPQ sejam semelhantes às concentrações no 

RBF (exceto por um único valor de 400 µmol L
-1

), a correlação estabelecida com H
+
 no 

primeiro rio indica diferença na qualidade da matéria orgânica entre os rios da vertente 

oceânica bem como em relação ao RSA, na vertente continental. Portanto, acredita-se que, no 

caso do RPQ, uma parte do COD possa ser formada por ácidos húmicos e fúlvicos e 

responsável pelo controle do pH das águas dessa cabeceira. 

As temperaturas médias das águas dos rios estudados foram semelhantes, porém com 

valor ligeiramente maior no RSA (Tabela 12). Isso se deve à sua cobertura vegetal mais 

esparsa e maior exposição à luz solar (ICMBio, 2008) em relação às cabeceiras da vertente 

oceânica, densamente cobertas por vegetação. 

 

5.3.2 Concentração dos Elementos Maiores e Menores 

A Tabela 13 apresenta as concentrações médias (MA), as médias ponderadas pela 

vazão (MPv), os desvios padrão (DP) e os coeficientes de variação (CV) dos elementos 

químicos que foram determinados nas três cabeceiras estudadas. Em geral, as médias 

aritméticas dos elementos analisados apresentaram valores próximos aos das MPv e, por isso, 

adotou-se a MA. A MPv compensa o efeito da diluição sobre a concentração (CARVALHO; 

LEPRUN, 1991), que é provocado pela variação de vazão conforme mostrado na Figura 15. 
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Tabela 13: Concentração média dos elementos estudados nas cabeceiras dos rios Santo 

Antônio, Paquequer e Beija-Flor 

 
Na Mg Al Si K Ca Mn Rb Sr Ba 

 Maiores (µmol L
-1

) Traços (nmol L
-1

) 

RSA (n=9)
1
           

MA 88,2 9,40 0,683 218 14,1 23,1 126 9,01 75,2 47,4 

DP 12,9 1,67 1,09 29,4 1,63 4,17 96,7 2,45 12,1 8,81 

MPv 83,5 9,32 1,02 210 13,7 22,8 115 9,19 74,1 45,8 

CV (%) 15 18 159 13 12 18 77 27 16 19 

RPQ (n=9)           

MA 37,8 4,37 4,27 89,1 7,20 9,01 22,9 9,30 53,9 33,3 

DP 10,1 1,20 1,95 22,1 4,27 1,61 10,5 6,97 12,4 7,57 

MPv 33,2 4,09 5,07 76,3 6,27 8,78 30,8 7,82 52,0 33,9 

CV (%) 27 27 46 25 59 18 46 75 23 23 

RBF (n=9)
2
           

MA 53,5 7,14 2,74 117 8,95 22,0 14,9 11,7 183 61,5 

DP 14,0 1,55 2,02 28,0 4,65 5,28 2,99 5,26 41,8 11,7 

MPv 43,2 6,17 3,98 96,1 7,02 18,6 14,5 9,36 155 57,1 

CV (%) 26 22 74 24 52 24 20 45 23 19 

RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor; n: Número de Amostras; 
1
n=8 para Al; 

2
n=8 para Al, Rb, Sr e Ba; MA: Média Aritmética; DP: Desvio Padrão; MPv: Concentração Média Ponderada 

pela Vazão; CV: Coeficiente de Variação; nmol L
-1

 = 10
3
 x µmol L

-1
. 

 

 Nos três rios, os elementos que apresentaram as maiores concentrações médias em 

unidade molar foram Si, Na, Ca e K enquanto que Sr, Ba, Mn e Rb corresponderam aos 

menos abundantes. Esses últimos também mostraram alternância de valores entre eles nos rios 

supracitados (Tabela 13). 

A distribuição das concentrações em µmol L
-1

 dos elementos nas águas fluviais dos 

RSA, RPQ e RBF foi representada em boxplots e eles foram classificados como menores e 

maiores de acordo com suas faixas de concentração (Figura 17). No RSA foram observadas as 

maiores concentrações dos elementos em comparação com os outros dois rios exceto para Al, 

Rb, Sr e Ba. As maiores concentrações dos elementos estudados encontradas no RSA, em 

geral, devem estar associadas ao índice pluviométrico, menor na vertente continental em 

relação à oceânica. Por outro lado, para Rb, Sr e Ba pode haver contribuição do material 
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lixiviado do solo e da vegetação pela chuva, já que os dois primeiros substituem K e o último 

pode substituir tanto o K quanto o Ca nas estruturas químicas dos minerais silicáticos 

(RANKAMA; SAHAMA, 1950; GOLDSCHMIDT, 1958). 

Figura 17: Concentração média em µmol L
-1

 dos elementos maiores (A) e menores (B) nas cabeceiras dos 

rios estudados. RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor. 

 

 

 

 

A 

B 
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A maior abundância do Si nas águas fluviais (Santo Antônio: 218; Paquequer: 89,1; e 

Beija-Flor: 117 µmol L
-1

) está associada ao fato de que esse elemento é o principal 

constituinte da litosfera e de praticamente todas as rochas, sendo liberado para o meio aquoso 

por processos de intemperismo dos silicatos (GOLDSCHMIDT, 1958). 

Assim como o Si, as altas concentrações de Na (principalmente) e Ca são relacionadas 

ao intemperismo dos granitos e gnaisses presentes nas cabeceiras estudadas, sobretudo através 

do plagioclásio, já que se mostraram o segundo e o terceiro elementos, respectivamente, com 

as maiores concentrações médias nos três rios. Além da fonte geológica, o Ca pode ser 

originado da vegetação assim como o K (quarto elemento mais abundante nos três rios). Esses 

dois elementos estão nas folhas e são nutrientes essenciais para o crescimento das plantas 

(BOEGER et al., 2005). Na, K e Ca podem ainda ter como origem o aporte atmosférico. Por 

exemplo, Rodrigues (2006) encontrou, em amostras de água de chuva coletadas na vertente 

oceânica da Serra dos Órgãos, concentrações médias dos íons Na
+
, K

+
 e Ca

2+
 respectivamente 

iguais a 11,3, 5,0 e 4,0 µmol L
-1

. Entretanto, esses valores são menores em comparação com 

os valores médios encontrados nas águas dos três rios estudados (Tabela 13). 

O Rb se mostrou o elemento de menor concentração média nos três rios (Tabela 13). 

Ele não provém de nenhum mineral específico apesar de ser um dos elementos traços mais 

abundantes da crosta terrestre, juntamente com Sr e Ba. No entanto, substitui facilmente o K 

na estrutura cristalográfica dos k-feldspatos por causa dos raios atômicos parecidos e cargas 

iônicas iguais. Além de substituir o K nos k-feldspatos, o Rb está sempre presente na 

composição química desses minerais junto com o próprio K e a sua mobilidade é similar à do 

Si e também do K (RANKAMA; SAHAMA, 1950). 

Os elementos Sr e Ba fazem parte da família dos metais alcalinos terrosos (2A) da 

Tabela Periódica e, por isso, possuem propriedades químicas semelhantes como o raio 

atômico e a forma de ocorrência na natureza (elementos característicos de rochas ígneas). No 

entanto, apenas o Sr (e não o Ba) substitui o Ca na estrutura cristalina do plagioclásio e 

também em piroxênios e anfibólios devido à semelhança do tamanho de seus raios (2,15 Å e 

1,97 Å respectivamente). O raio atômico do Ba (2,20 Å) é maior do que o do Ca, 

inviabilizando uma possível troca no arranjo dos minerais. Entretanto, Sr e Ba podem 

substituir o K (2,27 Å) na estrutura do feldspato, considerado o habitat mais importante para 

esses elementos em rochas ígneas. Desta forma, o Sr é encontrado frequentemente no 
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plagioclásio e no k-feldspato ao passo que o Ba está presente apenas no k-feldspato 

(RANKAMA; SAHAMA, 1950). 

As concentrações médias de Rb, Sr e Ba foram maiores no RBF em relação aos outros 

dois rios (Tabela 13). Acredita-se que a explicação para isso possa ser baseada nas 

características geológicas. A unidade litológica Complexo Rio Negro, que ocupa metade da 

cabeceira do RBF, contém 38% de plagioclásio, o mineral mais abundante dentre os demais 

(TUPINAMBÁ, 1999), cujo Ca pode ser substituído pelo Sr. Rb e Ba, geralmente, substituem 

o K nos k-feldspatos, que totalizam 11% do volume do Complexo Rio Negro e 37% do Corpo 

Granítico Andorinha da Suíte Nova Friburgo (TUPINAMBÁ, 1999). Esta última também 

possui contribuição geológica e mineralógica significativa para a cabeceira do RBF uma vez 

que abrange 42% da sua área de drenagem. 

A concentração média de Ca nas águas fluviais foi aproximadamente 41% maior no 

RBF em relação ao RPQ. Tal fato pode ser explicado pela predominância da unidade 

geológica Complexo Rio Negro na cabeceira do RBF, que é constituída por gnaisses ricos em 

plagioclásio cálcico (43%) do tipo anortita (VALERIANO et al., 2016). 

O Al apresentou concentração média maior no RPQ do que nos RSA e RBF (Tabela 

13). Esse comportamento pode ser explicado pelo baixo pH das águas do RPQ em relação aos 

outros dois rios. A solubilidade do Al em águas naturais é controlada pelo pH (Figura 18). O 

menor pH médio do RPQ (5,2) provoca o aumento da solubilidade do Al, explicando, 

portanto, a sua maior abundância nesse rio. 

 

 
Figura 18: Relação entre a concentração de Al dissolvido total (em escala logarítmica) e o pH em águas 

naturais. 

Fonte: Adaptado de Stumm e Morgan (1981). 
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Em geral, os valores das concentrações médias dos micro e macro elementos foram 

1,3 a 3,3 vezes maiores no RBF do que no RPQ, exceto para Al e Mn (Tabela 13). O Mn 

assim como o Al é um elemento pouco disponível nas águas fluviais em função da sua baixa 

solubilidade. Sabe-se ainda que o Mn pode substituir o Fe e o Mg na estrutura cristalográfica 

da biotita dependendo do seu estado de oxidação, que varia do +2 ao +7 (GOLDSCHMIDT, 

1958). Na área de estudo, supõe-se que a sua fonte provável sejam as granadas da Suíte Serra 

dos Órgãos e do Complexo Rio Negro (TUPINAMBÁ, 1999). No caso do RSA, a elevada 

concentração média de Mn pode ser explicada provavelmente pelo baixo potencial redox da 

água, já que à montante do ponto de amostragem, o RSA recebe águas de um trecho de solo 

pantanoso, rico em matéria orgânica. Tal condição parece favorecer a maior solubilidade do 

Mn no RSA, considerando o pH médio verificado (6,3 0,29). 

 

5.3.3 Origem Geológica 

A Figura 19 apresenta as distribuições percentuais dos elementos analisados nas águas 

fluviais e nas rochas das três cabeceiras, considerando as concentrações em unidade molar. 

Para as rochas, a distribuição percentual foi calculada a partir da contribuição de cada 

elemento químico das unidades geológicas (Tabela 3) em relação às áreas das cabeceiras dos 

rios estudados (Tabela 2). Os dados litogeoquímicos foram extraídos de Tupinambá (1999) 

para a Suíte Serra dos Órgãos e também para o Complexo Rio Negro e de Zorita (1979) para a 

Suíte Nova Friburgo, especificamente o Corpo Andorinha. A partir desse cálculo, foi obtida a 

composição geoquímica média ponderada das rochas das cabeceiras dos RSA, RPQ e RBF. 
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Composição Química das Rochas 

Rio Santo Antônio Rio Paquequer Rio Beija-Flor 

 

 

 

 

 

 

Composição Química das Águas Fluviais 

Rio Santo Antônio Rio Paquequer Rio Beija-Flor 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Relação entre a composição química fluvial e a geoquímica das rochas das cabeceiras dos rios Santo 

Antônio, Paquequer e Beija-Flor. As distribuições percentuais dos elementos traços tanto nas águas fluviais 

quanto nas rochas não foram representadas devido aos seus baixos valores. 

 

Embora o Fe não tenha preenchido os requisitos da análise das duplicatas das águas 

fluviais (item 4.3.1), está presente nos granitos e gnaisses das cabeceiras, sobretudo, na 

biotita, que faz parte do grupo de minerais essenciais dessas rochas junto com plagioclásio, k-

feldspato e quartzo. O oxigênio, o ferro e os elementos mais abundantes analisados nas águas 

fluviais (Si, Na, Ca, K, Mg e Al) correspondem aos oito principais constituintes das rochas 

ígneas em geral e fazem parte da estrutura dos minerais essenciais (citados anteriormente) do 

Corpo Andorinha da Suíte Nova Friburgo, da Suíte Serra dos Órgãos e do Complexo Rio 

Negro (Figura 19). 

Assim como nas águas fluviais (Tabela 13), o Si foi o elemento mais abundante nas 

rochas das cabeceiras estudadas (Figura 19). Isso significa que a sua origem nas águas fluviais 

é o intemperismo químico, pois não há outra fonte de Si. Em seguida, foi o Al, que não 

refletiu o mesmo resultado nas águas fluviais por ser muito pouco solúvel e por permanecer 

na estrutura de minerais secundários como a caulinita, no caso do intemperismo incompleto. 
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A distribuição percentual de Na foi muito mais significativa nas águas das cabeceiras 

dos rios do que nas rochas (Figura 19), sendo o segundo elemento mais abundante. Nas águas 

fluviais, o Na tem como origem o aporte atmosférico e também o intemperismo de 

plagioclásio. 

Os elementos Mg, K e Ca assim como o Na possuem diferentes origens (citadas 

anteriormente) e juntas são responsáveis pela composição química das águas fluviais. No caso 

do Mg, a hidrogeoquímica dos RSA, RPQ e RBF reflete o intemperismo, preferencialmente 

de biotita, pois é um mineral essencial nos granitos e gnaisses, e secundariamente de 

hornblenda, acessório e, por isso, pouco abundante nessas rochas, além da chuva e da 

vegetação. Em relação ao K e Ca, que estão presentes nos feldspatos, minerais susceptíveis ao 

intemperismo, provavelmente, a fonte geológica seria a mais significativa na hidrogeoquímica 

fluvial do que a contribuição da atmosfera via chuva ou da vegetação via transprecipitação 

(água da chuva que atravessa o dossel florestal antes de atingir o solo). Para o Ca, a 

distribuição percentual nas rochas foi maior na cabeceira do RBF do que nas outras duas 

(Figura 19). A explicação para isso sustenta-se na geologia, mais especificamente no 

Complexo Rio Negro, que predomina na cabeceira do RBF e é rico em anortita. 

O Mn não foi representado na Figura 19 porque é um elemento traço na composição 

química das rochas (0,0415%, 0,0424% e 0,0460% respectivamente nas cabeceiras dos RSA, 

RPQ e RBF) e das águas fluviais (0,0357%, 0,0151% e 0,00702% respectivamente nos RSA, 

RPQ e RBF). 

 A influência do ambiente geológico e dos processos geoquímicos pode ser 

determinada por diagramas que descrevem o equilíbrio químico entre minerais e soluções 

aquosas (DREVER, 1997). Os diagramas log [K:H
+
] versus log [Si] (Figura 20), elaborados 

para a temperatura de 25°C para cada rio estudado, mostram que as águas fluviais estão em 

equilíbrio com a caulinita, principalmente no RSA. Nos RPQ e RBF, a composição das águas 

encontra-se em transição para o campo de estabilidade da gibbsita, sobretudo no RPQ (Figura 

20), indicando ambiente lixiviante, submetido à alta pluviosidade, compatível com o 

observado nos rios da vertente oceânica. 
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Rio Santo Antônio 
 

 
 

Rio Paquequer 
 

 
 

Rio Beija-Flor 
 

 

Figura 20: Diagramas de equilíbrio de fases dissolvidas das cabeceiras dos rios Santo Antônio, 

Paquequer e Beija-Flor. 
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Os resultados apresentados na Figura 20 são indício de processos relativamente 

avançados de intemperismo químico, especialmente na vertente oceânica. Segundo Costa et 

al. (2018), na cabeceira do RPQ, o plagioclásio foi identificado como o principal mineral 

intemperizado, sendo consumido em uma taxa de 649 mol ha
-1

 ano
-1

 para a formação de 

caulinita e gibbsita, corroborando a evolução do intemperismo de caulinita para gibbsita mais 

rapidamente no RPQ como mostrado na Figura 20. 

Os dados de concentração média dos elementos estudados nas águas fluviais das 

cabeceiras dos RSA, RPQ e RBF foram comparados com outros trabalhos também realizados 

em área montanhosa granítica-gnáissica florestada em escala de bacia de drenagem sem 

influência antrópica direta (Tabela 14). Procurou-se respeitar ao máximo essas características 

além do tipo de clima (neste caso o clima tropical) para que a comparação entre os resultados 

fosse efetuada. 
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Tabela 14: Comparação entre as concentrações médias dos elementos estudados no presente trabalho e em outros estudos com as 

mesmas características das cabeceiras dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija-Flor 

Concentração Média (µmol L
-1

) 

Trabalho Local Localização Si Na Ca K Mg Al Mn Sr Ba Rb 

Este trabalho 
Cabeceira do Rio 

Santo Antônio
1
 

Brasil 

(Região Sudeste) 

218 88,2 23,1 14,1 9,40 0,683 0,126 0,0752 0,0474 0,00901 

Este trabalho 
Cabeceira do Rio 

Paquequer
2
 

89,1 37,8 9,01 7,20 4,37 4,27 0,0229 0,0539 0,0333 0,00930 

Este trabalho 
Cabeceira do Rio 

Beija-Flor
3
 

117 53,5 22,0 8,95 7,14 2,74 0,0149 0,183 0,0615 0,0117 

Fernandes et al., 2016 
Cabeceira do Rio 

Sorocaba
4
 

Brasil 

(Região Sudeste) 
141 294 185 40,8 58,8 - - - - - 

Horbe et al., 2016 Rio Aripuanã
5
 

Brasil 

(Amazônia) 
73,2 49,7 26,0 38,0 20,0 - - - - - 

Scholl et al., 2015 Rio Mameyes
6
 

Porto Rico 

(Luquillo 

Mountains) 

143 183 20,7 8,67 23,5 - - ˂0,183 - - 

Viers et al., 1997 Rio Nsimi-Zoetele
7
 Camarões 148 63,3 48,1 32,3 33,2 5,90 0,411 0,141 0,141 0,0426 

n: Número de Amostras; 
1
n=8 para Al; 

2
n=9; 

3
n=8 para Al, Rb, Sr e Ba; 

4
n=12; 

5
n=9; 

6
n=3; 

7
n=1. 

 

7
4
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Essa comparação permitiu concluir que, assim como no presente estudo, os elementos 

maiores Si, Na, Ca e K, reportados nos demais trabalhos, foram os mais abundantes nas águas 

fluviais, o que se deve, principalmente, ao intemperismo químico dos minerais essenciais que 

compõem os granitos e gnaisses dessas regiões (quartzo, plagioclásio, k-feldspato e biotita). 

Por outro lado, os elementos Mn, Sr, Ba e Rb apresentaram as menores concentrações médias 

nas cabeceiras desse estudo, porém relativamente próximas aos valores de Scholl et al. (2015) 

e Viers et al. (1997). 

As concentrações médias dos elementos estudados por Horbe et al. (2016) na bacia do 

rio Aripuanã, na Amazônia, estão dentro do intervalo de valores das cabeceiras dos RSA, 

RPQ e RBF com a exceção de K e Mg. Esses autores atribuem a elevada concentração média 

de K nas águas fluviais (Tabela 14) ao intemperismo de feldspatos e micas. Em relação ao Mg 

(Tabela 14), além da fonte geológica primária, existe a significativa contribuição do aporte 

atmosférico, responsável por até 19% de Mg no rio Aripuanã. Scholl et al. (2015) reportaram 

a segunda maior concentração média de Na em comparação com os demais estudos (Tabela 

14), que foi justificada pela dissolução de albita (plagioclásio enriquecido em Na). Os 

resultados das concentrações médias de Na e Ca encontradas por Fernandes et al. (2016) 

foram expressivamente mais altos do que nos outros trabalhos devido à influência 

antropogênica, que atua indiretamente na cabeceira do rio Sorocaba, principalmente, por meio 

da poluição atmosférica causada pela agricultura e por atividades industriais (fábricas de 

cimento mais especificamente no caso do Ca). 

 

5.3.4 Análise Estatística Multivariada 

A análise de PCA para os elementos estudados nas águas fluviais gerou, no total, três 

fatores de carga (Tabelas 15, 16 e 17). Nos três rios, os fatores 1 e 2 foram os mais 

importantes, pois explicaram juntos 71%, 84% e 83% da variância total de seus resultados, 

respectivamente, nos RSA, RPQ e RBF. Para efeitos de avaliação foram considerados os 

valores de cargas fatoriais superiores a 0,50 (FINKLER et al., 2015). 

No RSA, o fator 1, que explica 42% das variáveis, apresentou fatores de carga 

negativos e significativos para condutividade, Na, Mg, Si, K, Ca, Rb e Sr e fator de carga 

positivo acima de 0,50 apenas para Mn, indicando correlação inversa com as demais variáveis 

(Tabela 15). No geral, esses elementos foram mais abundantes no RSA (Tabela 13), o que 
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contribuiu para a condutividade no fator 1 (Figura 21A). Esse fator sugere a relação entre 

esses elementos e os minerais formadores de granitos e gnaisses. 

O fator 2 explica 29% da variância total no RSA e mostrou maiores fatores de carga 

(0,74 a 0,94) para K, Mn e Ba (Tabela 15) embora valores positivos acima de 0,50 também 

tenham sido encontrados para condutividade e Na. O Na faz parte da composição química da 

água da chuva e o K é oriundo da vegetação, sugerindo que essas duas fontes possuem menor 

parcela de contribuição do que o intemperismo na hidrogeoquímica fluvial. A relação 

principal entre K e Ba consiste no fato de que o K pode ser substituído pelo Ba na estrutura do 

k-feldspato. 

O fator 3 é responsável por 12% da variância total dos resultados no RSA com fatores 

de carga relevantes para concentração de H
+
 e Al (Tabela 15), que deveriam ter apresentado 

sinais iguais. Esse fator confirma a influência do pH na solubilidade do Al conforme 

observado anteriormente (Figura 18). 

A análise de PCA por casos no RSA (Figura 21B) confirma a relação direta entre a 

condutividade e a concentração, que por sua vez, é uma relação também ligada à vazão. A 

maioria dos elementos estudados, com a exceção de Al, Mn e Ba, foi correlacionada com as 

campanhas de menor vazão. Além disso, observou-se um trend preferencial da campanha de 

maior vazão (08/04/2015) para a de menor vazão (20/08/2015) ou vice-versa (Figura 21B). 

 

Tabela 15: Fatores de carga da Análise dos Componentes Principais (PCA) para as 

amostras de água fluvial da cabeceira do rio Santo Antônio 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Na -0,76 0,50 0,24 

Mg -0,89 -0,41 -0,12 

Al 0,08 -0,14 -0,87 

Si -0,83 0,21 0,16 

K -0,50 0,74 -0,19 

Ca -0,87 -0,42 -0,20 

Mn 0,53 0,83 -0,02 

Rb -0,59 0,22 -0,06 

Sr -0,91 -0,23 -0,22 

Ba 0,08 0,94 -0,16 

[H
+
] -0,15 -0,39 0,65 

Condutividade -0,68 0,64 0,16 

Variância Total (%) 42 29 12 
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Figura 21: Análise dos Componentes Principais por variáveis (A) e casos (B) para o rio Santo Antônio. 

 

No RPQ, 59% da variância total dos resultados foi explicada pelo fator 1, que 

apresentou fatores de carga negativos e relevantes para condutividade, Na, Mg, K, Ca, Rb, Sr 

e Ba (Tabela 16 e Figura 22A). Esse fator está associado ao intemperismo químico (fonte 

geológica) desses elementos e às trocas catiônicas, por exemplo, entre K e Rb na estrutura da 

biotita e também do k-feldspato e entre Ca e Sr no arranjo cristalográfico do plagioclásio. 

A 

B 
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 O fator 2 explicou 25% da variância dos resultados no RPQ, apresentando fatores de 

carga mais expressivos e positivos para Al e Mn e negativo e significativo apenas para Si 

(Tabela 16). No entanto, fatores de carga próximos a 0,50 também foram encontrados para Na 

e Ba. A origem de Na e Si é geológica, sendo exclusiva para o Si. Os elementos Al, Mn e Ba 

apresentaram baixas concentrações médias no RPQ (Tabela 13), sendo que para Al e Mn é 

provável que a explicação para isso seja a solubilidade, pois correspondem aos elementos 

estudados menos solúveis. 

 O fator 3 responde apenas por 9% da variância dos resultados no RPQ e o único fator 

de carga importante é a concentração de H
+
 (Tabela 16). A acidez das águas desse rio foi 

associada ao COD (Figura 16) e consequente formação dos ácidos húmicos e fúlvicos apesar 

de não ter sido incluído como uma variável da análise de PCA. 

A análise de PCA por casos no RPQ (Figura 22B) relacionou a coleta de 02/09/2015 

com a maioria dos elementos estudados, mostrando que a descida da hidrógrafa, nesse dia, 

afetou a vazão, diminuindo-a, e, consequentemente, a diluição desses elementos no RPQ. 

Assim como no RSA, parece existir um trend preferencial da coleta de maior vazão 

(08/04/2015) para a de menor vazão (20/08/2015) ou vice-versa. 

 

Tabela 16: Fatores de carga da Análise dos Componentes Principais (PCA) para as 

amostras de água fluvial da cabeceira do rio Paquequer 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Na -0,84 -0,52 -0,02 

Mg -0,98 0,13 -0,00 

Al 0,47 0,82 0,07 

Si -0,47 -0,79 0,34 

K -0,96 -0,00 -0,15 

Ca -0,85 0,40 0,23 

Mn 0,25 0,88 -0,05 

Rb -0,89 -0,05 -0,25 

Sr -0,92 0,30 -0,08 

Ba -0,79 0,54 -0,23 

[H
+
] 0,30 -0,32 -0,87 

Condutividade -0,94 0,20 0,04 

Variância Total (%) 59 25 9 
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Figura 22: Análise dos Componentes Principais por variáveis (A) e casos (B) para o rio Paquequer. 

 

 Para o RBF, o fator 1 explica 67% do total das variáveis cujos fatores de carga se 

mostraram elevados e negativos exceto para concentração de H
+
 (Tabela 17). E, por isso, 

entende-se que os elementos explicados pelo fator 1 têm como origem os processos 

intempéricos, a deposição atmosférica e a vegetação. 

O fator 2, que explica 16% da variância total, possui fatores de carga negativos e de 

maior significância para Al e Mn, únicas variáveis não explicadas pelo fator 1. O fator 3 

A 

B 
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responde por 11% das variáveis e apresentou apenas um fator de carga negativo e importante, 

no caso para o Mn (Tabela 17). Acredita-se que os fatores 2 e 3 retratam os parâmetros de 

controle da solubilidade do Al e Mn, que são os elementos menos solúveis dentre os demais 

estudados. A solubilidade de ambos é controlada pelo pH, mas a do Mn também depende do 

potencial redox. A Figura 23A mostra as variáveis Al e concentração de H
+
 no mesmo 

quadrante, o que evidencia tal relação. 

Quanto aos casos (Figura 23B), a análise de PCA mostrou que Mg, K, Ca, Mn, Rb e 

Ba foram afetados pela descida da hidrógrafa registrada em 02/09/2015. Esse resultado é 

bastante semelhante ao do RPQ (Figura 22A). Por outro lado, a subida da hidrógrafa, em 

24/06/2015, não influenciou as variáveis, pois nenhuma foi explicada pelo fator 1 positivo 

com fatores de carga significativos acima de 0,50 (Figura 23A). No RBF, o mesmo trend 

preferencial da coleta de maior vazão (08/04/2015) para a de menor vazão (20/08/2015) ou 

vice-versa também foi observado (Figura 23B). 

 

Tabela 17: Fatores de carga da Análise dos Componentes Principais (PCA) para as 

amostras de água fluvial da cabeceira do rio Beija-Flor 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Na -0,89 0,40 -0,10 

Mg -0,96 -0,22 -0,00 

Al 0,49 -0,84 -0,20 

Si -0,77 0,44 -0,44 

K -0,87 -0,34 0,30 

Ca -0,94 -0,19 -0,25 

Mn -0,25 -0,65 -0,67 

Rb -0,80 -0,32 0,34 

Sr -0,98 0,01 0,09 

Ba -0,83 -0,31 0,44 

[H
+
] 0,74 -0,20 0,45 

Condutividade -0,96 0,11 0,09 

Variância Total (%) 67 16 11 
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Figura 23: Análise dos Componentes Principais por variáveis (A) e casos (B) para o rio Beija-Flor. 

 

A aplicação da estatística multivariada, por meio do PCA, identificou, nos três rios, 

fatores de carga semelhantes entre as variáveis K e Ba e entre Ca e Sr. Associa-se esse 

resultado à possível substituição de K por Ba na estrutura do k-feldspato e à de Ca por Sr no 

arranjo cristalográfico do plagioclásio. Além disso, em relação ao RSA, pode ser que o Mn 

possua outras fontes ou diferentes condições de estabilidade em águas fluviais, pois 

apresentou valores de carga significativos para os fatores 1 e 2. E, por fim, foram reforçadas 

as diferenças hidrológicas entre as vertentes continental e oceânica. 

A 

B 
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5.4 ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE SOLO 

5.4.1 Concentração dos Elementos no Solo e Relação com a Mineralogia 

 Dentre os 41 elementos químicos identificados nas amostras de solo das cabeceiras 

dos RSA, RPQ e RBF, após a validação dos resultados, 13 elementos foram utilizados neste 

trabalho: Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Rb, Sr, Ba e Th. Na Tabela 18, encontram-se as 

concentrações médias desses elementos que foram correlacionadas com a mineralogia 

(informação verbal)
3
, como mostra a Figura 24. 

 

 
Figura 24: Mineralogia principal das amostras de solo das cabeceiras estudadas. 

 

                                                           
3
 Informação fornecida por Caio Rocha, Monografia de Graduação do curso de Química Industrial da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
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Tabela 18: Concentração média (µmol g
-1

) dos elementos estudados nos solos superficiais das cabeceiras dos rios Santo Antônio, 

Paquequer e Beija-Flor 

 
Si K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Zn Rb Sr Ba Th 

RSA (n=4)              

MA 6,06x10
3
 5,89x10

2
 12,7 1,63x10

2
 2,44 8,56 7,12x10

2
 1,13 2,67 1,41 0,658 5,57 0,137 

Valor Mínimo 5,69x10
3
 5,48x10

2
 7,96 1,40x10

2
 2,35 5,36 6,79x10

2
 0,893 1,27 1,31 0,637 5,17 0,131 

Valor Máximo 6,44x10
3
 6,36x10

2
 18,6 1,75x10

2
 2,60 11,8 7,28x10

2
 1,45 6,35 1,53 0,675 5,89 0,142 

RPQ (n=2)              

MA 3,53x10
3
 3,17x10

2
 7,20 2,93x10

2
 3,30 4,94 1,20x10

3
 1,33 6,73 0,587 0,461 4,39 0,194 

Valor Mínimo 3,51x10
3
 2,66x10

2
 5,91 2,81x10

2
 3,02 4,55 1,19x10

3
 1,17 0,758 0,525 0,424 3,95 0,183 

Valor Máximo 3,55x10
3
 3,68x10

2
 8,49 3,04x10

2
 3,59 5,33 1,20x10

3
 1,48 12,7 0,649 0,497 4,82 0,206 

RBF (n=2)              

MA 6,11x10
3
 7,46x10

2
 2,73x10

2
 2,56x10

2
 3,40 11,8 1,01x10

3
 1,87 71,1 1,20 2,90 8,54 0,124 

Valor Mínimo 5,98x10
3
 7,36x10

2
 2,35x10

2
 2,52x10

2
 3,31 11,0 9,89x10

2
 1,64 59,3 1,19 2,85 8,38 0,122 

Valor Máximo 6,24x10
3
 7,57x10

2
 3,10x10

2
 2,59x10

2
 3,49 12,5 1,03x10

3
 2,09 82,9 1,22 2,95 8,69 0,125 

RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor; n: Número de Amostras; MA: Média Aritmética. 

 

8
3
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Nos solos das três cabeceiras, os elementos mais abundantes foram Si, seguido de Fe e 

K, enquanto que o Th apresentou os menores valores de concentração. Os elementos Ca e Ti 

também foram abundantes, mas a concentração média de Ti foi significativamente maior do 

que a de Ca nos solos das cabeceiras dos RSA e RPQ. Apenas no RBF, ambos apresentaram 

teores médios parecidos (Tabela 18). 

Assim como nas águas fluviais (Tabela 13) e nas rochas (Figura 19), o Si foi o 

elemento predominante nos solos das cabeceiras. De acordo com a análise mineralógica das 

amostras de solo (Figura 24), o Si está presente nos seguintes minerais: metahalloysita, 

quartzo, plagioclásio, caulinita e k-feldspato. 

Após o Si, o Fe foi o elemento mais abundante nos solos das três cabeceiras (Tabela 

18) e está associado a formas cristalinas e amorfas. A primeira é explicada pela goethita 

(FeOOH), que responde por aproximadamente 10% da composição dos solos estudados. A 

segunda forma de Fe disponível nos solos provavelmente possui relação com o conteúdo de 

material amorfo (não apresenta estrutura cristalina desenvolvida). O material amorfo domina 

a composição química dos solos, sobretudo, na cabeceira do RPQ com 53% (Figura 24). No 

geral, óxidos amorfos são instáveis e gradualmente se transformam em hematita (Fe2O3) ou 

goethita dependendo da disponibilidade de água (chuva) que, por sua vez, será responsável 

pela velocidade dessa transformação via intemperismo químico (MCBRIDE, 1994). É 

provável que o Al constitua o material amorfo dos solos estudados embora não tenha sido um 

elemento considerado devido ao erro calculado para a validação do método de FRX portátil, 

que foi superior a 20% (itens 4.3.2.2 e 5.1.2). 

A concentração média de Ca no solo da cabeceira do RBF se mostrou no mínimo 20 

vezes maior quando comparada com os solos das outras duas cabeceiras (Tabela 18). Esse 

resultado coincidiu com a mineralogia, pois o plagioclásio foi consideravelmente mais 

abundante no solo da cabeceira do RBF com quase 17%, uma diferença de pelo menos 16 

vezes maior em relação aos solos das cabeceiras dos RSA e RPQ (Figura 24). Além disso, o 

cálculo da proporção molar comprovou que as águas do RBF contêm quase duas vezes mais 

Ca do que as águas dos demais rios (Figura 19). Isso foi atribuído à unidade litológica 

Complexo Rio Negro, distribuída em 50% da área da cabeceira do RBF, que detém 38% de 

anortita (TUPINAMBÁ, 1999). 

Em relação ao RSA, Fe e Ti apresentaram as menores concentrações médias no solo 

dessa cabeceira (Tabela 18) embora seja praticamente constituída pela Suíte Serra dos Órgãos 
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(98%). Desta forma, acredita-se que o conteúdo de Fe e Ti dependa do Complexo Rio Negro, 

unidade ausente na cabeceira do RSA. 

Os elementos Ti, Cr, Mn, Fe e Th são caracterizados pela reduzida mobilidade. Em 

geral, esses elementos foram os mais abundantes no solo da cabeceira do RPQ com a exceção 

de Cr e Mn, cujas concentrações se mostraram maiores no solo da cabeceira do RBF (Tabela 

18). Em contrapartida, os elementos de maior mobilidade (K e Ca) foram menos abundantes 

também no solo da cabeceira do RPQ em comparação com os das outras duas. Isso 

provavelmente é uma indicação de que o solo da cabeceira do RPQ é mais lixiviado do que os 

demais, pois, se restaram apenas os elementos mais imóveis, significa que K e Ca já foram 

carreados via dissolução e a rocha parental está em fase de alteração intempérica (BRADY; 

WEIL, 2013; VIOLETTE et al., 2010). E de fato esse processo ocorre e pôde ser confirmado 

pela elevada concentração de gibbsita (Al(OH)3) no solo da cabeceira do RPQ (Figura 24). 

 Na análise mineralógica (Figura 24), os minerais primários identificados nos solos das 

cabeceiras foram quartzo, plagioclásio e k-feldspato, sendo que o quartzo e o k-feldspato são 

os mais resistentes ao intemperismo químico (sobretudo o quartzo) por serem os últimos a 

cristalizar e, em função disso, permanecem mais estáveis nas condições de temperatura e 

pressão da superfície terrestre. O plagioclásio, mineral formador de rocha mais abundante da 

crosta continental com 58% (TEIXEIRA et al., 2008), é o mais susceptível à ação 

intempérica. A tendência é que seja consumido totalmente para a formação de caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) e gibbsita, presentes nos solos das três cabeceiras estudadas (Figura 24). 

Vale lembrar que a caulinita e a gibbsita também são produtos do intemperismo da 

microclina (KAlSi3O8). Mas, como há consideravelmente menos plagioclásio do que k-

feldspato nos solos das cabeceiras (Figura 24), isso é uma evidência de que esses minerais 

secundários estão sendo formados predominantemente pelo intemperismo químico do 

plagioclásio até porque é menos estável nas condições de superfície em comparação com a 

microclina (COSTA et al., 2018) e, por isso, teria sido removido do perfil dos solos mais 

rapidamente. 

Assim como a caulinita e a gibbsita, a metahalloysita (Al2Si2O5(OH)4.2H2O), uma 

variedade de caulinita, e a goethita também são minerais secundários gerados pela hidrólise 

do intemperismo químico (CHURCHMAN et al., 2010). A quantidade de metahalloysita nos 

solos das cabeceiras acompanhou a de caulinita, ou seja, o solo da cabeceira do RSA foi o 
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mais enriquecido em ambos os minerais, o da cabeceira do RPQ apresentou teores 

intermediários e o da cabeceira do RBF se mostrou o mais empobrecido (Figura 24). 

 A partir da correlação entre a composição química e a mineralogia dos solos, pode-se 

concluir que a cabeceira do RPQ possui o solo mais intemperizado em função da maior 

proporção de gibbsita (19%) em relação às cabeceiras dos RSA (8,0%) e RBF (6,6%), como 

mostrado na Figura 24. Apesar de o teor de caulinita ter sido maior no Santo Antônio (20%) 

do que no Paquequer (6,7%) e no Beija-Flor (2,5%), entende-se que o solo da cabeceira do 

RPQ ainda é o mais alterado porque a gibbsita corresponde ao produto do último estágio do 

processo intempérico do plagioclásio. Assim, os solos da vertente oceânica são os mais 

intemperizados, reflexo da maior pluviosidade, enquanto que os efeitos do intemperismo 

químico aparentam ser pouco evidentes nos solos da vertente continental. É importante ainda 

considerar que o clima tropical úmido acelera as reações intempéricas, formando óxidos de 

ferro e alumínio e argilominerais com baixa relação Si:Al nos perfis de solo (BRADY; WEIL, 

2013). 
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6 CONCLUSÃO 

 A hidrogeoquímica fluvial dos rios das vertentes continental (RSA) e oceânica (RPQ e 

RBF) da Serra dos Órgãos é resultado de três fontes diferentes que se correlacionam entre si: 

a deposição atmosférica (água da chuva e transprecipitação), a geológica (reações 

intempéricas dos minerais formadores de rochas) e a biogênica (produto do metabolismo da 

vegetação). Desta forma, os resultados deste trabalho apontaram: 

• A análise hidrológica a partir da umidade antecedente mostrou que as vazões das pequenas 

bacias de cabeceira na vertente oceânica (RPQ e RBF) foram reflexo das chuvas de 72, 96 e 

120 horas quando altas e também das chuvas de 24 e 48 horas somente no período úmido. As 

menores vazões nesses rios foram explicadas pelo grande intervalo de dias sem chuva (pelo 

menos 30) entre uma coleta e outra. 

• As concentrações dos elementos majoritários, Na, Mg, Si, K e Ca, foram menores nas 

cabeceiras dos rios da vertente oceânica (RPQ e RBF) do que na cabeceira da vertente 

continental (RSA) da Serra dos Órgãos devido ao efeito da maior vazão na vertente oceânica. 

• Na vertente oceânica da Serra dos Órgãos (RPQ e RBF), Na e Si, os elementos mais 

abundantes nas águas fluviais, foram associados à campanha de menor vazão e os elementos 

pouco solúveis, Al e Mn, à de maior vazão. Os demais elementos majoritários (Mg, K e Ca) e 

os traços (Rb, Sr e Ba) apresentaram relação específica com a campanha caracterizada pela 

descida da hidrógrafa. Por outro lado, na vertente continental da Serra dos Órgãos (RSA), 

apenas o Al foi associado à campanha de maior vazão enquanto que Mg, Ca e Sr foram 

correlacionados à coleta de menor vazão. Tais diferenças foram atribuídas ao regime 

pluviométrico marcado por uma discrepância de quase 1000 milímetros de chuva entre as 

vertentes continental e oceânica da Serra dos Órgãos durante o período de amostragem deste 

trabalho. 

• Dentre os elementos majoritários, Si, K e Ca foram os mais abundantes ao passo que Mn, 

Rb, Sr e Ba corresponderam aos elementos traços tanto nas águas fluviais quanto nos solos 

das cabeceiras dos rios estudados. Isso indica que o intemperismo químico 

predominantemente de plagioclásio, seguido de hornblenda e biotita e, por fim, de k-feldspato 

(microclina), contribui significativamente para a composição das águas fluviais e dos solos. 

Secundariamente, a interação da deposição atmosférica com a vegetação por meio de K e Ca 

também influencia a hidrogeoquímica das águas fluviais. Além disso, o principal fator que 
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controla a ação intempérica na região estudada é o clima, que está associado à precipitação e 

temperatura, regulando o tipo e a velocidade das reações químicas. 

• As diferenças observadas nas concentrações médias de Sr das cabeceiras dos RPQ e RBF 

foram associadas à composição dos feldspatos dos granitos e gnaisses nos quais o Sr é capaz 

de substituir o Ca. Isso pôde ser confirmado pela proporção relativa de Ca nas águas do RBF, 

cujo teor foi praticamente o dobro em relação ao RPQ e, por isso, se supõe que o plagioclásio 

presente nas rochas da cabeceira do RBF seja mais enriquecido em Ca. 

• O elevado conteúdo de Al (apesar do erro superior a 20% associado à validação dos dados) e 

Fe, nos solos das cabeceiras dos RSA, RPQ e RBF, possui relação com o material amorfo, 

constituinte dominante na mineralogia dos solos estudados. 

• A hidrogeoquímica fluvial assim como a geoquímica e a mineralogia dos solos das 

cabeceiras dos RSA, RPQ e RBF refletiram a composição dos granitos e gnaisses, que são as 

suas litologias características e representativas do sudeste brasileiro (Faixa Ribeira). 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Neste capítulo serão apresentadas sugestões para trabalhos futuros com o objetivo de 

chamar atenção para o que pode ser melhorado em decorrência de algumas limitações 

enfrentadas ao longo do desenvolvimento deste projeto de mestrado. Assim, espera-se que 

essas sugestões possam orientar novas pesquisas e também maximizar o entendimento sobre 

hidrogeoquímica fluvial em cabeceiras de drenagem em área montanhosa granítica-gnáissica 

florestada e a sua relação com o processo de intemperismo químico. 

 A respeito das análises químicas realizadas por ICP-OES e ICP-MS, o ideal seria obter 

os resultados das concentrações dos constituintes minoritários e majoritários das amostras de 

água fluvial ao longo de um ano para que coincidissem com o mesmo período das 

amostragens de vazão e precipitação. 

 No caso da metodologia para determinar a composição química das amostras de solo 

das cabeceiras estudadas, recomenda-se a análise por FRX de bancada, pois não limitaria a 

leitura de elementos químicos de massa e número atômico pequenos, como Na e Mg, devido à 

sua alta resolução. O mesmo valeria para o Al, já que é fundamental na composição química e 

mineralógica de solos derivados de granitos e gnaisses. 
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9 APÊNDICES 

9.1 MEDIDAS DE VAZÃO (L s
-1

) NOS RIOS ESTUDADOS PARA O PERÍODO DE 

AMOSTRAGEM DESTE TRABALHO 

 Vazão (L s
-1

) 

Amostragem RSA RPQ RBF 

19/09/2014 38 21 28 

29/10/2014 9 34 28 

03/12/2014 12 59 81 

17/12/2014 13 101 154 

07/01/2015 25 75 154 

11/02/2015 28 58 80 

08/04/2015 31 203 273 

29/04/2015 17 37 74 

10/06/2015 13 22 37 

24/06/2015 15 86 58 

20/08/2015 7 11 19 

02/09/2015 9 53 26 

16/09/2015 13 49 61 

RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor. 
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9.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DOS RIOS ESTUDADOS 

Coleta Condutividade (µS cm
-1

) pH Temperatura (°C) 

RSA (n=9)    

07/01/2015 14,0 6,36 21,1 

11/02/2015 15,6 6,65 20,6 

08/04/2015 12,7 5,90 18,0 

29/04/2015 14,9 6,23 18,4 

10/06/2015 15,7 6,38 16,9 

24/06/2015 18,9 5,77 16,2 

19/08/2015 17,6 6,43 18,4 

02/09/2015 17,0 6,72 17,3 

16/09/2015 17,2 6,30 18,4 

RPQ (n=9)    

07/01/2015 5,9 5,38 19,2 

11/02/2015 6,1 5,48 19,9 

08/04/2015 7,1 5,24 14,5 

29/04/2015 6,0 5,10 15,2 

10/06/2015 6,4 5,16 13,1 

24/06/2015 6,4 4,95 13,8 

20/08/2015 8,3 5,09 14,6 

02/09/2015 11,0 5,53 14,1 

16/09/2015 7,2 4,88 16,5 

RBF (n=9)    

07/01/2015 8,3 6,31 18,3 

11/02/2015 9,4 6,34 18,9 

08/04/2015 7,1 5,24 14,5 

29/04/2015 8,8 5,78 14,9 

10/06/2015 10,4 5,97 12,8 

24/06/2015 9,5 5,80 13,0 

20/08/2015 12,8 6,43 13,7 

02/09/2015 15,4 6,19 13,7 

16/09/2015 11,4 5,90 13,7 

RSA: Rio Santo Antônio; RPQ: Rio Paquequer; RBF: Rio Beija-Flor; n: Número de Amostras. 



 

9.3 CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS ESTUDADOS NAS ÁGUAS DO RIO SANTO ANTÔNIO 

RSA (n=9)
1
  Concentração (µmol L

-1
) 

Amostra Coleta Na Mg Al Si K Ca Mn Rb Sr Ba 

VC150107RSA1 - a13 07/01/2015 67,2 8,61 1,01 170 14,4 20,5 0,121 0,00981 0,0691 0,0454 

VC150107RSA2 - a15 07/01/2015 66,8 9,66 8,58 175 14,7 21,3 0,143 0,0142 0,0749 0,0590 

VC150211RSA1 - a28 11/02/2015 86,3 10,3 2,81 228 15,0 26,8 0,132 0,0104 0,0838 0,0504 

VC150211RSA2 - a33 11/02/2015 82,6 9,64 4,25 216 13,6 24,2 0,131 0,0101 0,0815 0,0473 

VC150408RSA1 - a25 08/04/2015 68,4 7,97 0,745 180 11,0 19,6 0,0807 0,00615 0,0599 0,0341 

VC150408RSA2 - a36 08/04/2015 68,5 7,94 0,489 174 11,2 19,7 0,0764 0,00641 0,0604 0,0368 

VC150429RSA1 - a22 29/04/2015 84,2 9,20 0,454 218 11,5 22,8 0,0750 0,00657 0,0726 0,0375 

VC150610RSA1 - a105 10/06/2015 102 10,4 0,150 257 13,5 24,9 0,0789 0,0122 0,0843 0,0431 

VC150610RSA2 - a101 10/06/2015 105 10,4 0,143 259 15,4 26,3 0,0810 0,0107 0,0690 0,0352 

VC150624RSA - a103 24/06/2015 103 10,8 0,117 258 14,8 25,9 0,0905 0,0120 0,0866 0,0478 

VC150819RSA1 - a39 19/08/2015 100 11,0 0,181 242 14,1 27,7 0,0853 0,00542 0,0883 0,0464 

VC150902RSA1 - a45 02/09/2015 92,3 5,46 0,260 209 15,2 13,6 0,393 0,00757 0,0512 0,0656 

VC150916RSA1 - a12 16/09/2015 91,3 10,6 0,168 208 15,6 25,7 0,0714 0,00950 0,0864 0,0516 

VC150916RSA2 - a14 16/09/2015 88,5 10,6 0,151 208 17,5 26,1 0,0725 0,00962 0,0872 0,0548 

RSA: Rio Santo Antônio; n: Número de Amostras; 
1
n=8 para Al (a campanha de 07/01/2015 foi eliminada segundo critérios da análise de duplicatas). 
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9.4 CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS ESTUDADOS NAS ÁGUAS DO RIO PAQUEQUER 

RPQ (n=9)  Concentração (µmol L
-1

) 

Amostra Coleta Na Mg Al Si K Ca Mn Rb Sr Ba 

PA150107RPQ1 - a10 07/01/2015 24,3 3,06 5,14 65,0 3,95 6,43 0,0258 0,00314 0,0427 0,0299 

PA150107RPQ2 - a11 07/01/2015 27,1 4,10 7,36 71,9 4,44 10,6 0,0282 0,00442 0,0428 0,0350 

PA150211RPQ1 - a46 11/02/2015 27,5 3,65 6,08 79,8 4,02 9,06 0,0273 0,00444 0,0523 0,0305 

PA150211RPQ2 - a31 11/02/2015 28,9 4,12 9,02 81,3 4,36 10,4 0,0297 0,00531 0,0510 0,0328 

PA150408RPQ1 - a27 08/04/2015 25,0 3,41 6,05 57,6 3,39 7,66 0,0453 0,00206 0,0479 0,0334 

PA150408RPQ2 - a35 08/04/2015 26,1 3,68 5,91 60,1 3,56 9,01 0,0481 0,00270 0,0505 0,0346 

PA150429RPQ1 - a38 29/04/2015 34,1 3,25 3,36 90,7 3,66 7,53 0,0115 0,00285 0,0386 0,0203 

PA150610RPQ1 - a100 10/06/2015 47,1 3,85 2,29 120 6,98 7,69 0,0118 0,0107 0,0493 0,0306 

PA150610RPQ2 - a98 10/06/2015 49,5 3,97 2,31 120 6,90 7,92 0,0125 0,0102 0,0504 0,0295 

PA150624RPQ - a102 24/06/2015 40,1 3,87 3,30 86,7 9,11 7,34 0,0226 0,0158 0,0469 0,0306 

PA150820RPQ1 - a32 20/08/2015 48,0 5,25 1,49 127 8,13 9,69 0,0114 0,00887 0,0606 0,0307 

PA150902RPQ1 - a40 02/09/2015 55,0 7,34 2,85 102 17,9 12,9 0,0218 0,0252 0,0824 0,0497 

PA150916RPQ1 - a09 16/09/2015 35,4 4,68 5,47 67,8 7,25 9,11 0,0260 0,00895 0,0609 0,0418 

PA150916RPQ2 - a42 16/09/2015 35,5 4,65 5,26 67,8 7,10 9,35 0,0225 0,00994 0,0650 0,0389 

RPQ: Rio Paquequer; n: Número de Amostras. 
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9.5 CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS ESTUDADOS NAS ÁGUAS DO RIO BEIJA-FLOR 

RBF (n=9)
1
  Concentração (µmol L

-1
) 

Amostra Coleta Na Mg Al Si K Ca Mn Rb Sr Ba 

PA150107RBF1 - a16 07/01/2015 34,4 5,48 2,71 78,8 5,46 15,9 0,0129 0,00617 0,125 0,0467 

PA150107RBF2 - a08 07/01/2015 35,1 5,44 15,7 81,4 6,07 15,2 0,0128 0,0336 0,617 0,228 

PA150211RBF1 - a21 11/02/2015 46,8 7,58 6,25 129 10,5 24,6 0,0212 0,0114 0,167 0,0555 

PA150211RBF2 - a37 11/02/2015 46,1 8,36 7,26 107 7,32 28,1 0,0224 0,0112 0,171 0,0600 

PA150408RBF1 - a30 08/04/2015 33,0 5,00 5,07 73,2 4,98 14,6 0,0140 0,00524 0,118 0,0476 

PA150408RBF2 - a26 08/04/2015 32,5 4,93 5,48 71,9 4,80 14,6 0,0147 0,00679 0,132 0,0572 

PA150429RBF1 - a24 29/04/2015 47,6 5,68 2,11 110 4,41 17,6 0,0126 0,00445 0,138 0,0465 

PA150610RBF1 - a104 10/06/2015 66,5 6,92 0,991 148 7,82 22,8 0,0156 0,0118 0,180 0,0574 

PA150610RBF2 - a97 10/06/2015 69,6 6,99 0,992 148 7,81 23,1 0,0172 0,0123 0,184 0,0593 

PA150624RBF - a99 24/06/2015 57,9 6,75 1,75 123 9,05 20,1 0,0130 0,0146 0,169 0,0571 

PA150820RBF1 - a20 20/08/2015 66,0 7,99 0,796 154 7,03 25,9 0,0134 0,00757 0,215 0,0595 

PA150902RBF1 - a66 02/09/2015 75,8 10,1 1,36 149 20,4 31,8 0,0174 0,0209 0,266 0,0840 

PA150916RBF1 - a18 16/09/2015 52,5 8,26 3,01 98,3 12,3 22,7 0,0120 0,0178 0,204 0,0765 

PA150916RBF2 - a17 16/09/2015 51,4 8,41 2,75 99,8 12,2 23,5 0,0117 0,0158 0,192 0,0771 

RBF: Rio Beija-Flor; n: Número de Amostras; 
1
n=8 para Al, Rb, Sr e Ba (a campanha de 07/01/2015 foi eliminada segundo critérios da análise de duplicatas). 
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9.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA FLUVIAL COLETADAS EM DUPLICATAS 

  Coeficiente de Variação (%) 

Coleta Cabeceira Na Mg Al Si K Ca Mn Rb Sr Ba 

07/01/2015 S. Antônio 0,626 11,5 158 2,78 2,02 3,82 16,5 36,4 8,04 26,0 

11/02/2015 S. Antônio 4,47 6,53 41,0 5,31 10,2 10,4 1,20 3,25 2,83 6,27 

08/04/2015 S. Antônio 0,142 0,409 41,5 3,18 1,94 0,0601 5,48 4,07 0,756 7,76 

10/06/2015 S. Antônio 3,63 0,418 4,68 0,480 13,3 5,78 2,62 12,9 20,1 20,1 

16/09/2015 S. Antônio 3,06 0,546 10,6 0,232 11,3 1,35 1,57 1,27 0,832 5,99 

07/01/2015 Paquequer 11,0 29,1 35,5 9,96 11,8 48,7 8,79 33,8 0,127 15,8 

11/02/2015 Paquequer 4,83 12,1 39,0 1,91 8,21 13,7 8,20 17,9 2,48 7,32 

08/04/2015 Paquequer 3,98 7,66 2,30 4,25 4,84 16,3 5,90 27,0 5,27 3,51 

10/06/2015 Paquequer 5,04 2,96 1,17 0,282 1,10 2,98 5,58 4,69 2,32 3,59 

16/09/2015 Paquequer 0,159 0,588 3,78 0,0445 2,03 2,56 14,6 10,5 6,46 7,08 

07/01/2015 Beija-Flor 2,03 0,768 141 3,28 10,5 4,45 0,573 138 132 136 

11/02/2015 Beija-Flor 1,40 9,80 15,0 18,3 36,0 13,3 5,53 2,04 2,06 7,73 

08/04/2015 Beija-Flor 1,54 1,43 7,76 1,84 3,61 0,0485 5,45 25,9 11,6 18,4 

10/06/2015 Beija-Flor 4,62 1,03 0,0719 0,0171 0,0681 1,22 9,76 4,49 2,04 3,38 

16/09/2015 Beija-Flor 2,05 1,81 8,73 1,56 0,214 3,44 2,89 11,4 6,16 0,666 

Em negrito: a diferença entre as duplicatas foi superior a 20%. 
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9.7 CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS ESTUDADOS NO SOLO SUPERFICIAL DA CABECEIRA DO RIO SANTO 

ANTÔNIO (VERTENTE CONTINENTAL) 

RSA (n=4) Concentração (µmol g
-1

) 

Amostra Si K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Zn Rb Sr Ba Th 

SC 1A - 1 6,04x10
3
 5,55x10

2
 16,5 189 2,44 5,77 746 0,652 1,43 1,36 0,652 4,95 0,135 

SC 1A - 2 6,02x10
3
 5,33x10

2
 14,2 166 2,38 6,51 704 1,11 1,41 1,28 0,674 5,72 0,133 

SC 1A - 3 5,99x10
3
 5,57x10

2
 13,4 169 2,35 5,97 721 0,921 2,05 1,30 0,633 5,45 0,143 

SC 1B - 1 6,09x10
3
 5,50x10

2
 31,5 182 2,12 5,03 686 0,803 1,51 1,35 0,671 5,02 0,138 

SC 1B - 2 6,15x10
3
 5,62x10

2
 10,8 164 2,43 5,42 662 1,03 1,25 1,26 0,662 5,32 0,127 

SC 1B - 3 6,08x10
3
 5,63x10

2
 13,5 169 2,67 5,63 687 0,897 1,48 1,32 0,693 5,16 0,129 

SC 2A - 1 6,69x10
3
 6,56x10

2
 10,5 184 2,50 11,8 751 1,28 1,25 1,57 0,629 5,79 0,152 

SC 2A - 2 6,22x10
3
 6,18x10

2
 7,85 155 2,14 11,6 715 1,61 1,34 1,50 0,631 6,07 0,127 

SC 2A - 3 6,40x10
3
 6,35x10

2
 10,2 165 2,40 11,9 717 1,45 1,23 1,51 0,652 5,70 0,146 

SC 2B - 1 5,81x10
3
 6,00x10

2
 6,61 141 2,71 10,7 714 1,21 1,61 1,50 0,652 5,93 0,142 

SC 2B - 2 5,43x10
3
 5,94x10

2
 8,23 136 2,42 10,9 707 1,36 9,65 1,48 0,689 5,83 0,142 

SC 2B - 3 5,84x10
3
 6,39x10

2
 9,03 141 2,68 11,4 737 1,25 7,78 1,48 0,656 5,91 0,137 

RSA: Cabeceira do rio Santo Antônio; n: Número de Amostras (para uma única campanha que ocorreu em julho de 2014). 
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9.8 CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS ESTUDADOS NOS SOLOS SUPERFICIAIS DAS CABECEIRAS DOS RIOS 

PAQUEQUER E BEIJA-FLOR (VERTENTE OCEÂNICA) 

RPQ (n=2) e RBF (n=2) Concentração (µmol g
-1

) 

Amostra Cabeceira Si K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Zn Rb Sr Ba Th 

SP 2A - 1 Paquequer 3,61x10
3
 3,71x10

2
 7,58 309 3,04 4,49 1,17x10

3
 1,26 0,634 0,513 0,417 4,05 0,210 

SP 2A - 2 Paquequer 3,77x10
3
 3,99x10

2
 9,62 328 2,90 4,76 1,21x10

3
 1,15 0,741 0,535 0,415 3,73 0,209 

SP 2A - 3 Paquequer 3,26x10
3
 3,35x10

2
 8,26 276 3,11 4,41 1,20x10

3
 1,11 0,899 0,525 0,439 4,09 0,198 

SP 2B - 1 Paquequer 3,80x10
3
 2,68x10

2
 5,53 305 3,69 3,86 1,17x10

3
 1,34 0,631 0,511 0,422 3,56 0,194 

SP 2B - 2 Paquequer 3,25x10
3
 2,63x10

2
 5,70 269 3,44 6,36 1,21x10

3
 1,55 25,3 0,730 0,543 5,45 0,179 

SP 2B - 3 Paquequer 3,48x10
3
 2,66x10

2
 6,50 269 3,63 5,78 1,21x10

3
 1,55 12,1 0,705 0,527 5,44 0,175 

SP 1A - 1 Beija-Flor 7,40x10
3
 8,00x10

2
 195 291 4,17 11,8 1,11x10

3
 1,99 1,58 1,22 3,25 10,1 0,132 

SP 1A - 2 Beija-Flor 5,11x10
3
 6,28x10

2
 529 204 2,66 11,8 8,00x10

2
 2,32 189 1,22 2,45 7,75 0,110 

SP 1A - 3 Beija-Flor 6,21x10
3
 7,78x10

2
 206 262 3,12 14,0 1,06x10

3
 1,97 57,6 1,23 2,85 8,18 0,125 

SP 1B - 1 Beija-Flor 6,55x10
3
 7,76x10

2
 190 291 3,86 9,63 1,14x10

3
 1,61 1,63 1,16 3,08 8,98 0,129 

SP 1B - 2 Beija-Flor 6,31x10
3
 7,98x10

2
 181 270 3,89 10,8 1,14x10

3
 1,69 1,67 1,19 3,13 8,37 0,134 

SP 1B - 3 Beija-Flor 5,09x10
3
 6,97x10

2
 334 217 2,71 12,6 8,22x10

2
 1,62 175 1,21 2,64 7,80 0,112 

RPQ: Cabeceira do rio Paquequer; RBF: Cabeceira do rio Beija-Flor; n: Número de Amostras (para uma única campanha que ocorreu em julho de 2014). 
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9.9 VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE FRX PORTÁTIL PARA AS AMOSTRAS DE SOLO 

 Concentração (mg kg
-1

) 

Elementos Mg Al Si P K Ca Sc Ti V Cr 

Valor Obtido
1
 4,84x10

3
 4,95x10

4
 2,75x10

5
 2,21x10

3
 1,77x10

4
 2,07x10

4
 73,9 2,87x10

3
 208 110 

Valor Esperado do Padrão
2
 1,46x10

4
 7,37x10

4
 3,03x10

5
 688 2,11x10

4
 1,91x10

4
 11,1 3,36x10

3
 110 130 

Erro (%) 66,9 32,9 9,39 221 16,2 8,48 566 14,7 88,8 15,3 

 

 

 Concentração (mg kg
-1

) 

Elementos Mn Fe Ni Zn Rb Sr Zr Ba Pb Th U 

Valor Obtido
1
 540 3,52x10

4
 84,2 91,7 82,6 208 149 901 12,9 10,1 12,8 

Valor Esperado do Padrão
2
 529 3,36x10

4
 85,0 103 99,0 239 195 979 17,3 10,9 3,15 

Erro (%) 2,07 4,64 0,980 11,0 16,6 13,1 23,6 7,95 25,7 7,31 307 

1
Concentração média de cada elemento químico a partir de três leituras feitas para a amostra padrão certificada de solo; 

2
Concentrações estabelecidas para cada elemento 

segundo o National Institute of Standards & Technology (NIST). Em negrito: elementos químicos com erro superior a 20% e, por isso, não utilizados neste trabalho. 
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