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RESUMO 

O transporte fluvial da MO em direção ao mar consiste em uma ligação importante entre 

ciclos globais de elementos bioativos.O objetivo principal deste trabalho é compreender a 

dinâmica espacial da matéria orgânica (MO) em estuários de meso escala - rio Paraíba do Sul 

(RPS) e pequena escala - rio São João (RSJ) e das Ostras (RDO), através da identificação das 

fontes, transporte e processos biogeoquímicos que ocorrem na interface continente-mar. A 

composição das fontes de MO terrígena foi semelhante ao relatado na literatura, 

demonstrando que não existe grande variação entre vegetações de diferentes locais. A 

hidrogeoquímica confirmou o RPS como ambiente exportador, apresentando no estuário 

externo valores de 11,5 de salinidade. O material biogênico >20µm possuiu predomínio de 

plâncton (δ13C -21‰ e δ15N 12‰) e MO terrestre mais processada (δ13C -27, δ15N 10), 

enquanto o >64µm apresentou predomínio de MO terrestre mais recente (δ13C -27, δ15N 6). A 

análise sedimentar do RPS evidenciou grande depósito de MO terrígena no estuário externo 

com contribuição planctônica e atividade bacteriana, ao mesmo tempo em que indicou a 

presença de MO de solos e plantas C3 em toda a sua extensão evidenciado pela razão C/N 

(média 16), grandes proporções de esteróis tipicamente encontrados em vegetais superiores 

(β-sitosterol, β-sitostanol, estigmasterol e campesterol) e n-alcanos ímpares (C29, C31). A 

composição biopolimérica e concentrações/razões de coprostanol evidenciaram estações 

eutrofizadas e contaminadas por esgoto em quase todas as porções de seu estuário. Altas 

concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais (HTA) foram encontradas no RPS, (6,46 a 

392,39µg.g-1), caracterizando origem biogênica por apresentarem grande correlação com o 

carbono orgânico (CO) e baixos valores de compostos não resolvidos (UCM). A análise 

sedimentar dos estuários de pequena escala (RSJ e RDO) demonstraram que a acumulação de 

CO é maior quanto menor o tamanho da bacia de drenagem e a vazão do rio, sendo as 

concentrações de CO do RDO (3,19%) >RSJ(1,7%) >RPS(1,4%). Semelhante ao que ocorreu 

no RPS, no RSJ e RDO a MO foi composta principalmente por solos e plantas C3 

respectivamente, apresentando contribuição planctônica apenas na porção do estuário mais 

próxima ao mar. Entretanto, o maior acúmulo de MO, estações eutrofizadas e atividade 

bacteriana nos estuários de pequena escala esteve presente na porção fluvial e não no estuário 

externo como ocorreu com o RPS. No rio das Ostras todas as porções apresentaram 

contaminação de esgoto e apenas uma estação foi indicada com contaminação por derivados 

de petróleo, enquanto no rio São João apenas a porção fluvial esteve contaminada por esgoto.  
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ABSTRACT 

Fluvial transport of OM to the sea consists of an important link between global cycles of 

bioactive elements. The main goal of this work is to understand the spatial dynamics of 

organic matter (OM) in estuaries of mesoscale - Paraíba do Sul River (RPS) and small scale –

São João River (RSJ) and Das Ostras River (RDO), through identification of sources, 

transport and biogeochemical processes that occur in organic materials located at the interface 

continent seas. The source`s composition of terrigenous OM was similar to reported in the 

literature, demonstrating that there is great variation between different local vegetation. The 

hydrogeochemical confirmed the RPS as exporter environment, featuring on outer estuary 

salinity values of 11.5. The material biogenic> 20µm presents predominance of plankton 

(13C -21‰ e 15N 12‰) and terrestrial OM more processed (13C -27‰ e 15N 10‰), 

while the> 64µm showed a predominance of recent terrestrial OM (13C -27, 15N 6). The 

analysis revealed a large sedimentary deposit of terrigenous OM in the external estuary with 

contribution planktonic and bacterial activity, at the same time, indicated the presence of OM 

soil and C3 plants in all their extension evidenced by the C/N ratio (average 16), major sterol 

typically found in higher plants (β-sitosterol, β-sitostanol, stigmasterol and campesterol) and 

n-alkanes odd long chain (C29, C31). The biopolymer composition and 

concentrations/ratiosof coprostanol showed eutrophic stations and sewage contaminated in 

almost all portions of estuary. High concentrations of total aliphatic hydrocarbons (HTA) 

were found in the RPS, ranging from 6.46 to 392.39 µg.g-1, this values have high correlation 

with organic carbon (OC) and low values of compounds unresolved (UCM), suggesting 

biogenic origin. Only the sediment of a pier has been indicated oil contamination, due to the 

large concentration of HTA not correlated with OC. Analysis of the estuarine sediment small-

scale (RSJ and RDO) demonstrated that the accumulation of OC is greater as smaller the size 

of the drainage basin and river flow, and OC concentrations of RDO (3.19%)> RSJ ( 1.7%)> 

RPS (1.4%). Similarlyhowoccurred in the RPS, RSJ and RDO, the OM was mainly composed 

of soil and plants C3 respectively, with planktonic contribution only in the portion nearest the 

estuary to the sea. However, the largest accumulation of organic matter, and bacterial activity 

stations eutrophic estuaries in small scale was present in the fluvial portion of estuary and not 

external as occurred with the RPS. At the das Ostras River all portions were contaminated by 

sewage and only one station was nominated with contamination by petroleum products, while 

in the São João River just the fluvial portion was contaminated by sewage.  

 

Keywords: Estuaries. Markers. Isotopes. Biopolymers. Sterols. N-alkanes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grandes quantidades de matéria orgânica e nutrientes são transportadas diariamente 

através dos rios para os oceanos. Estima-se que este transporte de carbono represente em 

torno de 1% de toda produção primária terrestre (SCHLESINGER et al., 1981; DITTMAR et 

al., 2001). Desta forma, o transporte fluvial da MO consiste em uma ligação importante entre 

ciclos globais de elementos bioativos fomentando as atividades biológicas dentro dos próprios 

rios, estuários e sistemas marinhos adjacentes.  

Os estuários são ecossistemas dinâmicos e importantes compartimentos no ciclo global 

do carbono, pois recebem enorme quantidade de matéria orgânica composta por uma mistura 

complexa de fontes. Apesar de alguns trabalhos reportarem que margens costeiras dominadas 

por rios atuem como retentores de material, estes locais também apresentam uma elevada taxa 

reciclagem de MO (STRONG et al., 2012). 

A matéria orgânica transportada pelos rios sofre grande variabilidade natural e 

induzida pelo homem até sua chegada ao mar, e para compreender tais transformações torna-

se necessário o entendimento de fatores que controlam suas fontes e a reatividade ao longo do 

estuário (COUNTWAY et al., 2007). Em geral, as fontes de MO são identificadas através da 

análise das espécies isotópicas do carbono e nitrogênio e através da razão elementar entre 

esses dois elementos. Porém, em estuários, estudos realizados somente com estes parâmetros 

podem não fornecer resultados claros sobre a origem e dinâmica da MO em função da sua alta 

complexidade (HOPMANS et al., 2004). Desta maneira, marcadores moleculares têm sido 

utilizados para identificar fontes específicas de MO em diversos ecossistemas aquáticos 

(GOÑI; TEIXEIRA; PERKEY, 2003); (JAFFÉ et al., 2001).  

Dentre os marcadores mais utilizados se encontram os lipídios (esteróis e n-alcanos) 

que podem identificar uma grande variedade de fontes e processos da MO em ecossistemas 

aquáticos. No caso dos esteróis isso poderá depender da molécula analisada; como por 

exemplo: coprostanol, que indica influência/contaminação de esgoto (MUDGE et al., 1999); 

ergosterol, indicativo de fungos e β-sitosterol, predominantemente encontrado em vegetais 

superiores, ou das razões entre os esteróis, que podem diferenciar fontes terrestres de 

marinhas e indicar diagênese da MO (VOLKMAN et al., 1998). Os n-alcanos além de 

distinguirem entre fontes autóctones/alóctones de MO e indicar sua diagênese, como os 

esteróis, ainda podem ser utilizados no estudo de contaminação de ambientes impactados por 

petróleo. Desta forma, os marcardores lipídicos contemplam os principais grupos de agentes 

poluidores originados pelas atividades humanas em estuários: efluentes domésticos e os 

compostos oleosos de origem petrogênica (MELGES-FIGUEIREDO, 1999).  
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Neste trabalho são utilizadas diversas ferramentas geoquímicas (composição elementar 

e isotópica do C e N, composição biopolimérica, esteróis, n-alcanos) concomitantes para uma 

melhor caracterização das fontes e processos.Pois, apesar de grandes sistemas fluviais, como 

o Paraíba do Sul, transportarem cargas de matéria orgânica terrestre diretamente em oceanos 

costeiros em períodos de alta vazão, geralmente a matéria orgânica é retida dentro do estuário 

antes de chegar ao oceano. Esta retenção altera parte da matéria orgânica modificando 

assinaturas isotópicas e molecularesda MO estuarina, dificultando a quantificação e 

dimensionamentodo transporte de carbono terrestre para o oceano costeiro (HEDGES; KEIL, 

1999; HEDGES et al., 1997). 

Estima-se que as fontes, transporte e alterações sofridas pela matéria orgânica estejam 

associadasà dimensão da bacia de drenagem, assim como às atividades realizadas em seu 

entorno. Por isso, neste trabalho serão analisados 3 sistemas fluviais com diferentes vazões e 

áreas de bacia de drenagem. O rio Paraíba do Sul que é considerado um rio de médio porte 

com bacia de drenagem de 55.000 km2, e dois rios de pequeno porte, Rio São João (bacia de 

2.160km2) e rio das Ostras (bacia de 157 km2). 

O rio Paraíba do Sul possui grande importância para a região sudeste do Brasil por 

percorrer os três estados mais industrializados e economicamente importantes do país (Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), além de ser utilizado para o abastecimento de cerca de 11 

milhões de pessoas. Os rios São João e das Ostras também possuem grande importância, 

porém em menor nível regional. Ambos os rios se localizam em regiões com grande 

adensamento populacional e amplo crescimento econômico e urbano do Estado do Rio de 

Janeiro. 

A ampla ocupação das áreas costeiras nas últimas décadas vem causando um 

desequilíbrio na dinâmica do transporte de materiais na interface continente-oceano, 

aumentando drasticamente a carga de sedimentos, compostos orgânicos, nutrientes 

inorgânicos e contaminantes carreados ao mar (CLOERN, 2001). Desta forma e pelo o que foi 

colocado acima, se torna necessário o entendimento das fontes e dinâmicas da MO em 

sistemas fluviais/estuarinos a fim de compreender o presente estado dos ecossistemas e 

predizer possíveis efeitos do aumento de população.  

As zonas costeiras, incluindo os estuários, são responsáveis por uma ampla gama de 

funções ecológicas, tais como: prevenção de inundações, da intrusão salina e da erosão 

costeira; proteção contra tempestades; reciclagem de nutrientes e de substâncias poluidoras; e 

provisão de habitats e recursos para uma variedade de espécies (CANUEL, 2001). Todas 

essas importantes características transformaram os ambientes costeiros num dos principais 
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focos de atenção no que diz respeito à conservação ambiental e a manutenção de sua 

biodiversidade (CARVALHO; RIZZO, 1994). 

Apesar da sua importância, e da existência de muitos trabalhos na literatura 

internacional sobre a dinâmica da material orgânica em estuários, questões ainda permanecem 

obscuras, como as fontes, a forma e o papel do carbono orgânico na ecologia dos estuários e 

dos oceanos costeiros (CANUEL, 2001; CIFUENTES et al., 1988, HARVEY, MANNINO, 

2001; SHI et al., 2001). As razões para estas incertezas incluem interações complexas entre 

vários fatores físicos, geológicos e biológicos que definem cada sistema estuarino e controlam 

a ciclagem da matéria orgânica nos diferentes ambientes (GOÑI et al., 2003). 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a dinâmica espacial da matéria orgânica 

em estuários de meso escala - rio Paraíba do Sul e pequena escala - rio São João e das Ostras, 

através da caracterização das fontes, transporte e processos biogeoquímicos que ocorrem nos 

materiais orgânicos localizados na interface continente-mar. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Identificar a composição elementar (C, N), isotópica (δ13C e δ 15N) e molecular (n-

alcanos e esteróis) de fontes continentais de matéria orgânica (vegetações, solos e 

sedimentos) coletadas nas imediações do rio Paraíba do Sul; 

� Avaliar avariabilidade de fontes e processos biogeoquímicos da matéria orgânica no 

material em suspensão e sua variabilidade espacial nas diferentes porções do estuário 

do rio Paraíba do Sul. 

� Caracterizar os sedimentos superficiais do rio Paraíba do Sul desde a porção fluvial até 

o estuário externo quanto à composição elementar (C e N), isotópica (δ13C e δ 15N), 

biopolimérica (CHO, PTN e LIP), molecular (n-alcanos e esteróis) e microbiológica. 

� Caracterizar os sedimentos superficiais dos rios das Ostras e São João desde a porção 

fluvial até o estuário interno quanto à composição biopolimérica (CHO, PTN e LIP) e 

molecular (n-alcanos e esteróis). 

� Comparar fontes e processos biogeoquímicos da matéria orgânica sedimentar 

presentes na interface continente-oceano entre rios de meso e micro escala do norte-

fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 
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1.3 HIPÓTESES 

 

• A composição dos sedimentos na região fluvial é predominantemente de 

material terrígeno natural (pastagens, agricultura, mangue) e antrópico (esgoto 

doméstico), em contraste com a região estuarina que possui maior influência da produção 

primária autóctone, apesar da elevada vazão do rio Paraíba do Sul e consequente caráter 

exportador. 

• A dinâmica da matéria orgânica no rio Paraíba do Sul (meso escala) possui 

grande diferenciação em relação a processos de degradação e deposição dos estuários do 

rio São João e das Ostras, devido a maior influência marinha e a percepção direta de 

impactos em estuários de pequena escala. 
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2 BASE TEÓRICA 

2.1 A DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA NA INTERFACE CONTINENTE-

OCEANO 

A interface continente-oceano é uma região fundamental no ciclo global do carbono, 

onde ocorrem interações peculiares entre o ambiente terrestre e marinho. Neste processo os 

rios possuem um papel importantíssimo possibilitando o transporte para os oceanos decerca 

de 0,38 Pg C.ano-1de origem terrestre (LUDWIG et al., 1996). 

As águas dos rios seguem em direção ao mar carreando múltiplas fontes de matéria 

orgânica, incluindo materiais terrígenos alóctones, fertilizando os estuários. Estes por sua vez 

ainda recebem materiais marinhos trazidos pela ação das marés vindos dos oceanos e 

produção autóctone de algas e vegetação entre-marés. Desta forma, os estuários transformam-

se em um dos ambientes mais dinâmicos e produtivos da Terra, onde a matéria orgânica atua 

como componente chave nos ciclos biogeoquímicos provendo substratos para a base das 

cadeias alimentares (CANUEL et al., 2001). 

A matéria orgânica no sedimento estuarino é composta por uma complexa mistura de 

diferentes fontes, incluindo plantas terrestres e solos, fitoplâncton, bactéria, zooplâncton e 

algas bênticas (STRONG et al., 2012). Estudos recentes revelam que apesar da 

heterogeneidade da MO transportada por rios, este material se mostra mais resistenteà 

degradação que a matéria orgânica erodida de solos e rochas (GOÑI et al., 2000, 2006). Desta 

forma, a matéria orgânica sedimentar estuarina reflete de maneira eficiente a biogeoquímica 

do estuário e da bacia de drenagem integrando tanto os processos naturais como antrópicos 

(DITTMAR, 2001). 

Em períodos de alta vazão alguns sistemas fluviais transportam descargas de matéria 

orgânica terrestre diretamente em oceanos costeiros favorecendo o depósito de materiais 

próximo à foz e diminuindo a concentração de materiais em direção ao oceano. Entretanto, 

apesar desta tendência, geralmente a matéria orgânica é retida dentro do estuário antes de 

chegar ao oceano (STRONG et al., 2012), transformando o transporte, degradação e 

reciclagem da MO emações complexase com significante variabilidade espacial. 

Durante o período de retenção, a matéria orgânica pode ser alterada por processos 

bióticos e abióticos incluindo: respiração microbiana, fotooxidação e floculação ou ser 

utilizada como alimento e ser removida do sedimento (HEDGESKEIL, 1995). A mudança no 

potencial redox, pH e salinidade, porexemplo, podem favorecer os mecanismos de 
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adsorção/desorção, complexação eprecipitação de compostos orgânicos e inorgânicos, 

resultando na retenção ou naprodução de materiais (COUNTWAYet al., 2007). 

Adicionalmente às fontes naturais de matéria orgânica, as regiões costeiras têm 

recebido fontes extras de material orgânico relacionadas ao despejo de efluentes domésticos e 

industriais, uso de combustíveis fósseis, mudanças no uso do solo eutilização de defensivos 

agrícolas, resultando em alterações significativas nos fluxos demateriais, com efeitos 

significativos no ciclo do carbono local (VER et al., 1999; CARREIRA; WAGENER; 2002; 

ZIMMERMAN; CANUEL, 2000). 

Devido à importância ecológica e às pressões antrópicas que os estuários estão 

submetidos, vários trabalhos tem sido propostos a fim de se determinar a origem da matéria 

orgânica e suas transformações nos sedimentos estuarinos. A matéria orgânica sedimentar 

pode ser considerada um dos mais importantes ecompletos testemunhos de mudanças 

ambientais, em escala local e global. 

 

2.2 MARCADORES GEOQUÍMICOS E INDICADORES DA QUALIDADE DA 

MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR 

Para um estudo completo sobre a origem e dinâmica da matéria orgânica na interface 

continente-oceano, diversos parâmetros tem sido utilizados simultaneamente visando uma 

abordagem holística dos processos. O termo marcador geoquímico está associado a 

compostos específicos de uma fonte de matéria orgânica ou processo biogeoquímico, cuja 

identificação em ambientes naturais permite inferências sobre a origem e os processos de 

evolução da matéria orgânica (ZIMMERMAN; CANUEL, 2000; JAFFÉ et al., 2001), sendo 

amplamente empregados na avaliação de processos biogeoquímicos e diagenéticos, 

principalmente nos sedimentos (VOLKMAN et al., 1998). A seguir são descritos os 

marcadores geoquímicos e indicadores de qualidade da matéria orgânica sedimentar utilizados 

neste trabalho. 

 

2.2.1 Composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio 

Carbono, nitrogênio e fósforo são os nutrientes mais utilizados na produtividade 

primária. As concentrações de carbono e nitrogênio em sedimentos estuarinos podem variar 

bastante entre os diferentes estuários. Esta variação resulta das diferentes taxas de material 

orgânico decorrentes da produção primária, atividades e impactos antrópicos que ocorrem na 

bacia de drenagem.No entanto, a razão entre estes dois elementos, assim como seus 
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respectivos isótopos são usualmente utilizados nos estudos ambientais para estimar a fração 

terrestre e marinha da MO em sedimentos de diversos ecossistemas (THIMDEE et al., 2003). 

A estimativa da origem da matéria orgânica é realizada através da razão entre esses 

dois elementos utilizando a razão de Redfield (REDFIELD; KETCHUM; RICHAED, 1963), 

uma vez que representa a proporção de carbono e nitrogênio requerida pelo produtor primário 

para a realização da fotossíntese. De uma maneira geral, razões menores de C/N (entre 6 e 10) 

indicam origem fitoplanctônica da matéria orgânica devido a riqueza de proteína e ausência 

de celulose. Já razões mais elevadas, maiores que 20, indicam que plantas superiores são as 

principais fontes de material para o sistema, pois são constituídas de um material mais duro e 

rico em carbono. Razões entre 11 e 20 podem representar uma mistura de fontes (marinha e 

terrestre). (GORDON; GOÑI, 2003; LIBES, 1992; MUNSON; CAREY, 2004) 

Apesar das razões indicativas de fontes propostas na literatura, deve-se atentar que as 

razões podem sofrer alterações. Por exemplo, a degradação seletiva da matéria orgânica 

durante diagênese recente pode potencialmente modificar as assinaturas da matéria orgânica 

em sedimentos, como a elevação da razão C/N de material algal em decorrência da 

degradação seletiva de proteínas (MEYERS, 1997). Outro exemplo seria a influência que as 

razões C/N possuem em relação ao tamanho do grão do sedimento. Em geral, razões C/N de 

sedimentos com grãos finos são mais baixos que de sedimento grosseiro. O efeito do tamanho 

do grão do sedimento reflete dois fatores - o tipo de detrito orgânico e a fração mineral que 

muda com o tamanho da partícula. Sedimentos grosseiros contem grande proporção de 

detritos de plantas terrestres que frações finas elevando o C/N. Frações finas de sedimento, 

por outro lado, contem proporcionalmente elevada concentração de minerais argilosos com 

grande área superficial, os quais adsorvem com facilidade amônia diminuindo portanto a 

razão C/N (MEYERS, 1997). 

Além da utilização dos elementos carbono e nitrogênio em razões, a utilização de seus 

isótopos tem se mostrado umaexcelente ferramenta para inferir sobre as fontes e vias de 

ciclagem da M.O. em ecossistemas aquáticos (MCCALLISTER et al., 2006).O uso de 

isótopos estáveis em estudos ambientais baseia-se no fato deque a composição isotópica varia 

de uma forma previsível, conforme o elementose move entre os compartimentos dos 

ecossistemas (MARTINELLI et al., 2009). 

Na natureza, os isótopos “mais leves”, ou seja, com menor massa atômica, são mais 

abundantes que os isótopos de maior massa atômica, que são maisraros (Martinelli et al., 

2009). Em relação ao carbono, a abundância relativa de 12C e 13C na natureza é de cerca de 

98,89 e 1,11%, respectivamente. Compostos carbônicos de origembiológica são relativamente 
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enriquecidos no isótopo mais leve, enquanto que oisótopo mais pesado é retido nas formas 

principais de carbono inorgânico (carbonato, bicarbonato e dióxido de carbono) (KILLOPS; 

KILLOPS, 2005). 

A composição isotópica da matéria orgânica é normalmente expressa porvalores delta 

(δ) (por mil ou ‰) em relação a um padrão, normalmente o PDB (Formação Pee Dee 

Belamite) (KILLOPS, KILLOPS, 2005),expressa pela relação entre o isótopo raro (mais 

pesado) e o isótopo maisabundante (mais leve), como pode ser visto abaixo: 

δ13C/12C. δ13C (‰) = [(13C/12C amostra–13C/12C padrão) - 1] x 1000 

O valor δ para o carbono é uma medida conveniente para descreverpequenas variações 

na abundância relativa do 13C na matéria orgânica. Um valor δ negativo implica que a amostra 

tem depleção do isótopo pesado em relação aopadrão, já um valor positivo significa que a 

amostra é isotopicamente enriquecidano isótopo pesado em relação ao padrão (KILLOPS; 

KILLOPS, 2005). 

A variação isotópica natural em seres vivos resulta do mecanismo deassimilação de 

carbono durante a fotossíntese. Como o fitoplâncton marinho fixa o carbono da água do mar, 

rica em bicarbonato, apresentam geralmente valores de δ13C entre -24 a-18 ‰ 

(MARTINELLI et al., 2009). Já as plantas terrestres, de acordocom seu padrão de 

fracionamento isotópico, podem ser divididas em 3 gruposfotossintéticos principais: C3, C4 e 

CAM. Plantas com via fotossintética C3 (vegetações arbóreas e arbustivas) discriminam o 13C 

e incorporampreferencialmente o 12C, resultando em valores de δ13C entre -38 a -24 ‰. Já 

asplantas C4 (ex.: muitas gramíneas) não discriminam o δ13C, apresentando valoresde δ13C 

maiores, entre -15 e -11 ‰. A maioria das plantas do tipo CAM (plantassuculentas - cactáceas 

e bromeliáceas) apresentam valores de δ13C típicos deplantas C4. Contudo, sob certas 

condições ambientais e em alguns estágios dedesenvolvimento, algumas espécies CAM 

facultativas podem trocar o modofotossintético para C3 (MARTINELLI et al., 2009). 

Deste modo, a matéria orgânica apresentará valores de assinatura isotópica de δ13C 

característica, em função de sua origem, sendo possível autilização dessa ferramenta como 

traçador de fonte de carbono. A tabela 1 apresenta resumidamente os valores de δ13C para 

cada grupo de organismos fotossintetizantes. 
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Tabela 1 - Valores de δδδδ13C encontrados na literatura para diferentes tipos de amostras e 
organismos fotossintéticos. 

Matriz δ13C Bibliografia 

Vegetação 

arbórea(Metabolismo C3) 

-30 a -26‰ Cifuentes et al. 1996 

Gramíneas 

(metabolismo C4) 

-15 a -10‰ 

-14‰ em média  

O'leary, 1988; Meyers, 

2003 

Fitoplâncton marinho -22 a -19‰ Cifuentes et al. 1996 

Fitoplâncton fluvial -37 a -30‰ Martinelli et al., 2009 

Esgoto -20 a -23 Barros et al., 2010 

   

Além dos valores descritos na literatura para o δ13C, este parâmetro costuma ser 

analisado conjuntamente a razão C/N para uma melhor definição das fontes. Entretanto alguns 

pesquisadores usam a razão N/C conjuntamente com isótopos estáveis destes elementos para 

determinação das fontes de MO em sedimentos superficiais e MPS (GONNEEA; PAYTANA; 

HERRERA-SILVEIRA, 2004), (GOÑI et al., 2006). A opção de usar a razão N/C ao invés da 

razão C/N na relação com o δ13C, é feita para que o denominador comum em ambos os casos 

seja o carbono. Assim o resultado obtido será em função do carbono orgânico de origem 

terrestre e não do nitrogênio total (PERDUE; KOPRIVNJAK, 2007).  

Assim como com os isótopos de carbono, a análise dos isótopos de nitrogênio da 

matéria orgânica sedimentar pode ser utilizada para distinguir entre fontes de matéria orgânica 

de algas ou terrestre. A base para esta distinção é a diferença na composição isotópica do 

nitrogênio inorgânico aquático e das plantas terrestres. Os valores de δ15N de nitrato 

dissolvido variam entre +7 a +10‰ onde o δ15N atmosférico possui valor próximo a 0‰ 

(PETERS et al., 1978). Peterson e Howarth (1987) tem demonstrado que as diferenças nos 

reservatórios de nitrogênio são preservadas nos conteúdos isotópicos da matéria orgânica 

produzida pelo plâncton (δ15N de + 8,6‰) eplantas C3 (δ15N +0,4‰) em ecossistemas 

estuarinos. Alguns trabalhos já aplicaram a diferença entre os valores de δ15N continental e 

marinho como Peters et al. (1978), porém estes valores nem sempre são válidos, pois alguns 

aspectos do ciclo biogeoquímico do nitrogênio causam variações (FOGEL; CIFUENTES, 

1993). 

As variações nas concentrações do δ15N são devido a sua forma assimilada pelos 

produtores primários. O nitrogênio é um elemento limitante na produção primária e ao longo 
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do processo evolutivo, as plantas desenvolveram vários mecanismospara utilizar e explorar 

diferentes formas e fontes desse elemento (MARTINELLI et al., 2009). As plantas absorvem 

do solo, principalmente as formas inorgânicas NH4 e NO3 e, portanto, sua composição 

isotópica será em função da composiçãoisotópica dessas formas inorgânicas e também da 

disponibilidade dessas fontes. Assim, uma mesma espécie de planta pode ter composições 

isotópicas distintasem função da disponibilidade das formas inorgânicas de nitrogênio e de 

sua composição isotópica (MARTINELLI et al., 2009).  

Mudanças ambientais, por exemplo, podem afetar valores de δ15N no sedimento. 

Meyers et al. (1997) observaram uma elevação de 2‰ nos valores de δ15N causada pela 

diminuição do nível das águas no lago Pyramid - Nevada causado pelo desvio das águas do 

rio Truckee para uso de agricultura. Parte do aumento isotópico reflete a diminuição dos 

detritos de material terrígeno leve carreado para as águas dos rios. E parte ocorre devido a 

baixa reposição fluvial do nitrato dissolvido, demostrando que o aumento dos valores de δ15N 

também registram a depleção do nitrato dissolvido disponível para as algas do lago como 

mudança da condição ambiental. 

Além de mudanças ambientais, os processos naturais que ocorrem nos ecossistemas 

podem influenciar nos valores de δ15N. Martinelli et al. (1999) descreveram que solos e 

plantas de florestas tropicais apresentam valores significantemente mais elevados do que as 

florestas temperadas. Segundo os autores, isto se deve ao fato das florestas tropicais serem 

ambientes menos limitados pelo nitrogênio. Portanto, processos de mineralização, 

nitrificação, perda por lixiviação e emissão de gases são maiores. Como o substrato desses 

ecossistemas fica enriquecido em átomos de δ15N, o nitrogênio que deixa o sistema é 

empobrecido em átomos deste isótopo. Então, com o decorrer do tempo os valores de δ15N 

tornam-se mais elevados (MARTINELLI et al., 1999). 

O uso dos isótopos de nitrogênio, de carbono, assim como das razões C/N devem, 

portanto, ser realizado com cautela e acoplado a informações adicionais do meio para o 

melhor entendimento das fontes e processos que estão presentes nos ecossistemas.  

 
2.2.2 Composição biopolimérica  

Os biopolímeros compõem a fração de moléculas lábeis da matéria orgânica, sendo 

compostos principalmente por lipídios, carboidratos e proteínas, os quais são biodisponíveis 

para organismos bênticos e por isso rapidamente mineralizadas no sedimento (DANOVARO 

et al., 1993). Os biopolímeros são encontrados em todos os organismos vivos (KILLOPS; 
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KILLOPS, 2005). Entretanto, cada uma dessas classes está presente em proporções 

diferenciadas segundo o tipo de matéria orgânica considerada. Por exemplo, cerca de 40 a 

60% do carbono orgânico de fitoplâncton é composto por proteínas, 20 a 40% de carboidratos 

e 5 a 20% por lipídeos (LIBES, 1992), enquanto que vegetais superiores apresentam em 

média 70 % de carboidrato, 5% de lipidio, e 10% de proteína, variando entre 10 a 30%de 

ligninas (CANDFIELD, 2005). 

Os biopolimeros orgânicos se encontram presentes em toda a matéria orgânica sendo 

abundantemente encontrados nos sedimentos estuarinos. Entretanto apesar de ser encontrado 

com facilidade variam mais rapidamente que o carbono orgânico total em relação às 

mudanças na composição da matéria orgânica associada a alterações ambientais naturais ou 

induzidas pelo homem (PUSCEDDU et al., 2003, 2009; DELL’ANNO et al., 2002).  

Muitos trabalhos têm demostrado que estes componentes (biopolímeros) são proxies 

mais sensíveis para acessar diferentes tipos e níveis de pressões antrópicas em ambientes 

costeiros e estuarinos que os parâmetros tradicionalmente utilizados na coluna d`água 

(COTANO; VILLATE, 2006; DELL’ANNO et al., 2008; PUSCEDDU et al., 2009). Um 

exemplo desta utilização é a determinação do estado trófico. Este parâmetro é um dos índices 

utilizados para se averiguar o potencial/geração de matéria orgânica nos sistemas aquáticos, 

classificando os corpos d`água em diferentes graus de trofia (CETESB, 2012). 

Tradicionalmente a eutrofização em ecossistemas estuarinos utiliza como indicadores as 

concentrações de nutrientes inorgânicos e biomassa algal na coluna d`água (BRICKER et al., 

2003). Entretanto, desde que, parte da fração orgânica do material produzido na coluna d`água 

chega ao sedimento  aumentando o carbono orgânico do fundo, este processo tem sido 

utilizado como uma alternativa para acessar o estado trófico bêntico dos sistemas (NIXON, 

1995).  

Como sugerido por Nixon (1995), o estado trófico de um sistema pode ser definido com 

base no carbono orgânico acumulado no sedimento. De fato, assume-se que a concentração e 

a composição bioquímica do carbono orgânico sedimentado dependem grandemente da 

produtividade do sistema. Em particular, estudos recentes têm mostrado que os resultados de 

carbono biopolimérico são menos conservados que o total de carbono orgânico e melhor 

descrevem o status nutricional de um dado ecossistema (DELL`ANNO et al., 2002). 

Segundo Vezzulli e Fabiano (2006), as proteínas (PTN) são as fontes mais importantes 

de N e são consumidas antes dos carboidratos (CHO). Dessa forma, sistemas oligotróficos 

seriam caracterizados por uma rápida explotação de nitrogênio orgânico, resultando em uma 

baixa razão PTN:CHO, juntamente com baixos valores de biopolímeros totais. Baseado nestas 
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Sistema PTN (mg/g) CHO (mg/g) Sistema PTN (mg/g) PTN:CHO

Hipertrófico >4 >7 Hipertrófico >4 > 1

Eutrófico 1,5 - 4  5 - 7 Eutrófico 1,5 - 4 >1

Oligo-Mesotrófico <1,5 <5 Oligo-Mesotrófico <1,5 <1

Vezzuli e Fabiano, 2006Dell`Anno et al. , 2002

observações foram propostas duas classificações para a caracterização de estado trófico em 

ambientes estuarinos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Classificações de ambientes marinhos baseada na composição bioquímica do 
sedimento, propostas por Dell`Anno et al. (2002) e Vezzuli e Fabiano (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Hidrocarbonetos  

Os hidrocarbonetos constituem uma das maiores classes de compostos orgânicos 

sendo formado por uma mistura complexa de elementos químicos derivados de múltiplas 

fontes, naturais ou antrópicas.   

As fontes biogênicas de hidrocarbonetos podem ter origem autóctone, originada da 

produção primária fitoplanctônica e/ou alóctone, proveniente de plantas superiores terrestres 

(BOURBONNIERE et al., 1997). Entre as fontes antropogênicas de hidrocarbonetos, estão os 

efluentes domésticos e industriais, produtos resultantes da combustão de produtos fósseis, 

derrames crônicos ou agudos de petróleo e derivados, da produção offshore, transporte 

marítimo e estocagem de petróleo e derivados (BOULOUBASSI; SALIOT, 1993; 

CARREIRA et al., 2009).  

As principais classes de hidrocarbonetos analisados em estudos ambientais são os 

hidrocarbonetos alifáticos (saturados), compreendendo os n-alcanos, alcanos ramificados e 

cicloalcanos e, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). Entre os hidrocarbonetos 

biogênicos, os n-alcanos são os compostos predominantes (LAW; BISCAYA, 1994). 

 Os n-alcanos são encontrados em praticamente todas as amostras com material 

orgânico, pois são sintetizados por todos os organismos vivos (KILLOPS; KILLOPS, 2005). 

E é justamente devido a sua ampla distribuição no ambiente e relativa resistência a 

degradação bioquímica e diagenética que esses compostos são considerados bons 

biomarcadores ambientais, sendo abundantemente encontrados em materiais orgânicos de 

zonas costeiras (CRANWELL, 1981). 
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Dentre as fontes naturais encontram-se presentes na constituição de plantas terrestres, 

fitoplâncton, bactérias e precursores biogênicos de transformações diagenéticas (GOGOU et 

al., 2000). Alguns organismos sintetizam hidrocarbonetos aromáticos, mas em concentrações 

muito baixas, estando sua origem, portanto, associada às fontes antrópicas (LAW; BISCAYA, 

1994).  

Tradicionalmente trabalhos reportam que n-alcanos de origem biogênica apresentam 

preferencialmente compostos com cadeias com número ímpar de carbono, tendo sua 

biossíntese a partir dos ácidos graxos. Estes possuem predominantemente número par de 

átomos de carbono e através de uma descarboxilação enzimática originam os n-alcanos de 

cadeias ímpares (KILLOPS, KILLOPS, 2005). Apesar do grande número de n-alcanos 

biogênicos de cadeias ímpares não se pode desconsiderar que existem diversos organismos 

que produzem n-alcanos com cadeias que possuem preferencialmente número par de carbono, 

como é o caso das bactérias que mostram predomínio de C18 e C20 (HAN; CALVIN, 1969) e 

diatomáceas com cadeias entre C14 e C22 (ELIAS et al., 2000). 

 Os n-alcanos de origem terrestre são derivados de ceras cuticulares de plantas 

superiores, constituídas por compostos de cadeias moleculares longas entre 23 e 33 carbonos 

(VOLKMAN et al., 1997). Dependendo das características da vegetação local podem existir 

predomínio de alguns compostos como C27, C29 e C31 (VOLKMAN et al., 1983). Já em 

organismos aquáticos os estudos reportam a presença das cadeias curtas, entre C15 e C21 

carbonos, sendo os compostos n-C15, n-C17 e n-C19 de n-alcanos relacionando-os a 

microalgas (WEETE, 1976). Na tabela 3 encontram-se alguns exemplos de n-alcanos e suas 

fontes associadas. 
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Tabela 3 - Fontes características de n-alcanos de origem biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LOURENÇO, 2007. 

 

Entretanto, uma interessante característica nos hidrocarbonetos vem surgindo em 

sedimentos recentes. Muitos trabalhos estão reportando a presença de n-alcanos que mostram 

pouca ou nenhuma preferência de n-alcanos ímpares em sua composição. Em muitos casos 

isso pode ser atribuído à contaminação de petróleo. Em poucos casos, isto também pode ser 

devido a contaminação laboratorial. Contudo, existem hoje muitos trabalhos que sugerem a 

possibilidade de fontes naturais, como ocorreu com Bieger et al. (1997) que encontraram a 

distribuição de n-alcanos sem predomínio de ímpares ao longo de florações de primavera em 

amostras de sedimento na Baía da Conceição no Canadá. 

Uma das formas de se certificar a origem de n-alcanos sem preferência por cadeias 

ímpares, ou mesmo com preferência por cadeias pares seriam dados de hidrocarbonetos em 

culturas de microalgas. Porém estes dados são raros e em geral não são claros em relação à 

origem dos compostos não distinguindo entre origem bacteriana ou de microalgas 

(VOLKMAN, 1998).  

Devido ao elevado número de compostos encontrados nas análises de hidrocarbonetos, 

os trabalhos utilizam alguns índices para a melhor compreensão das fontes. Dentre eles se 

encontra o RTA (Razão entre a matéria orgânica de origem terrestre e aquática), este índice 

tem como base a distribuição de n-alcanos de maior e menor peso molecular, onde valores 

maiores que 1 indicam o predomínio de matéria orgânica de origem terrestre e menores que 1, 
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a predominância de compostos de menor peso molecular, derivadas de fontes aquáticas de 

matéria orgânica, principalmente fitoplanctônica (BOURBONNIERE; MEYERS, 1996). 

 

 

 

 

Outro índice utilizado para distinção de fontes é a razão da concentração de n-alcanos 

pares / ímpares entre C25 e C34, comumente referidos como índice de preferência de carbono 

(IPC) (BRAY, EVANS, 1961). Apesar de já existirem trabalhos que reportam a falta de 

preferência por carbonos ímpares em alguns organismos, este índice ainda é extremamente 

utilizado para a distinção entre fontes biogênicas e presença de petróleo,sendo a equação 

abaixo utilizada para a determinação do IPC neste trabalho. 

 

 

 

 

Os hidrocarbonetos de origem petrogênica apresentam n-alcanos sem predominância 

de cadeia com número ímpar ou par de carbonos. Portanto, a ausência de predominância 

ímpar/par é utilizada para auxiliar na identificação de sedimentos contaminados por petróleo 

ou derivados (BOURBONNIERE et al., 1997). Valores de IPC variando entre 4 e 7 refletem a 

presença dehidrocarbonetos biogênicos, enquanto valores próximos a 1 indicam 

geralmentecontaminação por petróleo (BOULOUBASSI; SALIOT, 1993). 

Uma outra forma de se verificar contaminação por petróleo é a presença das chamadas 

misturas complexas não resolvidas (UCM – do inglês Unresolved Complex Mixture). Esta 

mistura se caracteriza como uma elevação da linha de base do cromatograma em geral na 

forma de um sino (VOLKMAN et al., 1992; CARREIRA et al., 2009). A UCM é constituída 

de uma mistura de hidrocarbonetos estruturalmente complexos, ramificados ou cíclicos, que 

não podem ser resolvidos pela coluna capilar, sendo indicadora da contaminação por petróleo 

nas amostras de água ou sedimento (VOLKMAN et al., 1992). 

A UCM encontrada em baixas concentrações nos sedimentos e com pequena 

distribuição de massa molecular pode também ser atribuída à degradação bacteriana da 

matéria orgânica como detritos de algas (TOLOSA et al., 2004). Concentrações de UCM 

menores que 10 µg.g-1 são geralmente associadas com regiões distantes de contaminação por 

petróleo (GOGOU et al., 2000). Da mesma forma a concentração do total de hidrocarbonetos 

RTA 
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alifáticos também pode sugerir contaminação ou não por petróleo. Concentrações menores 

que 10 µg.g-1correspondem a pouca ou nenhuma contaminação, enquanto concentrações 

acima de 100 µg.g-1 são indicativas de contaminação. (READMAN et al., 2002). 

 

2.2.4 Esteróis 

Os esteróis são compostos orgânicos lipídicos que possuem anéis alifáticos em sua 

estrutura e uma hidroxila na posição 3, apresentam um esqueleto carbônico constituído de 17 

a 30 átomos de carbono e sua classificação é baseada principalmente pela presença de 

diferentes grupos funcionais, sendo biosintetizados em uma grande variedade estrutural 

(VOLKMAN et al., 1986). 

Os esteróis apresentam distribuição diferenciada entre os organismos marinhos e 

terrestres e até mesmo entre moléculas que já sofreram diagênese. Esteróis com 27 átomos de 

carbonos são abundantes no fitoplâncton e nos invertebrados marinhos, enquanto esteróis com 

29 átomos de carbonos são dominantes em plantas superiores, embora também possam ser 

produzidos por alguns organismos planctônicos (VOLKMAN, 1986; BOULOUBASSI; 

SALIOT 1993), pois apesar da especificidade muitas vezes é possível verificar a presença do 

mesmo esterol em diferentes fontes.  

Os esteróis mais comumente utilizados para estabelecer as fontes de M.O. são os 

marcadores marinhos (colesterol), fitoplâncton (campesterol, brassicasterol e dinosterol), 

terrestre (β-sitosterol e estigmasterol) e esgoto doméstico (coprostanol, epicoprostanol, 

coprostanona). O colestanol e colestanona (produtos de degradação do colesterol por ação 

microbiana) e o β-sitostanol, podem ser utilizados como indicadores de atividade bacteriana 

atuando na decomposição da M.O. (CARREIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2008). Os 

esteróis podem ser denominados pelos seus nomes usuais ou pela nomenclatura oficial. Na 

tabela 4 podem ser visualizados as nomenclaturas dos esteróis utilizados neste trabalho, o 

número de carbono que possui em sua estrutura e a fonte a qual está associado. 

 
Tabela 4 – Esteróis utilizados neste trabalho, com nome oficial, número de carbonos e 

informação ambiental associada. 
Nome Usual 
 

Nome oficial (IUPAC) Nº de C Fonte 

Coprostanol 5β-cholestan-3β-ol 27 Esgoto doméstico 

Colesterol cholest-5-en-3β-ol 27 Fito e Zooplâncton 

Colestanol 5α-cholestan-3β-ol 27 Atividade bacteriana 
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Colestanona 5α-cholestan-3β-ona 27 Atividade bacteriana 

Ergosterol 24-metilcolesta-5,7,22-trien-3β-

ol, 

28 Fungos 

Campesterol 24-methylcholesta-5-en-3β-ol 28 Plantas superiores, 

diatomáceas e 

clorofíceas 

Estigmasterol 24-ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol 29 Plantas superiores e 

fitoplâncton 

β-sitosterol 24-ethylcholesta-5-en-3β-ol 29 Plantas superiores e 

fitoplâncton 

β-sitostanol 24-ethyl-5-cholestan-3β-ol 29 Atividade bacteriana 

Fonte: (CARREIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2008; PETERS et al., 2005). 
 

Devido à presença de um mesmo esterol em diferentes fontes, muitas razões foram 

propostas e são utilizadas para elucidar de forma mais consistente as origens e processos que 

ocorrem relacionados à matéria orgânica nos ambientes.   

Existem razões que indicam atividade bacteriana, inferindo sobre a diagênese da 

matéria orgânica, como a razão colestanol/ colesterol e β-sitostanol/ β-sitosterol. Quando estas 

razões apresentam valores maiores que 1 sugerem alteração na matéria orgânica através da 

reação de redução mediada por microrganismos (WAKEHAM, 1987; SANTOS, 2008). 

Uma outra razão bastante utilizada se propõe a elucidar a origem da matéria orgânica 

sendo constituída pelos esteróis campesterol/estigmasterol/ β –sitosterol. Devido a estes 

esteróis estarem presentes tanto em fontes marinhas como terrestres, há alguns anos a razão 

entre eles é utilizada para tentar discriminar quanto a sua origem.  Quando encontrados 

valores próximos a 1 : 1,6 : 6,6 é sugerida a origem terrestre, enquanto valores inferiores 

sugerem fonte fitoplanctônica (LAUREILLARD; SALIOT, 1993; VOLKMAN, 1986). No 

Brasil alguns trabalhos já foram realizados utilizando este índice como o trabalho de 

Fernandes e colaboradores em 1991 no estuário do rio Capiberibe que encontraram a razão de 

2,4:1:1,3, sugerindo fonte fitoplanctônica para estes compostos. 

Os esteróis também são bastante utilizados para identificar a contaminação por esgoto 

doméstico, tendo como principal esterol indicador o coprostanol. Este esterol é produzido no 

sistema digestivo de grandes mamíferos pela redução bacteriana do colesterol (COSTA; 

CARREIRA, 2005), sendo o esterol prevalecente nas fezes humanas (GRIMALT et al., 1990).  
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Grimalt et al. (1990) estabeleceram uma razão utilizando o coprostanol e o colestanol. 

A razão [coprostanol/(colestanol+coprostanol)] maior que 0,7, foi sugerida para indicar 

sedimentos altamente contaminados por esgotos, enquanto valores menores de 0,3 a ausência 

de contaminação. Entretanto dependendo do ambiente estudado os índices devem sofrer 

ajustes.  

Santos et al. (2008), revendo a aplicação do índice em sedimentos da Baía de 

Guanabara, sugeriram que para sistemas tropicais fosse utilizado o limite de ≥ 0,5 para indicar 

contaminação por esgoto doméstico, pois a degradação aeróbica de coprostanol pode ser 

realçada sob elevadas temperaturas levando a subestimação do coprostanol em áreas tropicias 

quando comparados com sistemas temperados sujeitos ao mesmo impacto ambiental. 

Uma outra razão proposta na literatura é em relação a contaminação de esgoto é 

coprostanol/colesterol com valores superiores a 1 sugerindo locais altamente contaminados 

por esgoto doméstico. (FATTORE et al., 1996; TAKADA et al., 1994).  

Além das razões é interessante destacar que as concentração também podem indicar a 

contaminação ou apenas influência por esgoto doméstico. Por exemplo, concentrações acima 

de 0,10 µg/g de corpostanol são sugeridas para demonstrar a influência antropogênica 

relacionada à presença de esgoto (WRITER et. al., 1995), enquanto valores > 0,5 µg/g 

sugerem significativa poluição por esgoto (NICHOLS et. al., 1993). 

 

2.2.5 Metabolismo bacteriano 

Para acessar a diagênese recente da matéria orgânica, além de ferramentas 

geoquímicas, faz-se importante a verificação da biomassa e metabolismo bacteriano. As 

bactérias são os principais microrganismos atuantes na mineralização da matéria orgânica 

contribuindo para o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. 

A matéria orgânica que chega ao fundo dos rios, estuários e mares por sedimentação é 

rapidamente sujeita a processos de complexação que resultam na formação de compostos com 

alto peso molecular. Tais transformações fazem com que a matéria orgânica não possa ser 

utilizada diretamente pelos microrganismos como fonte de energia, pois dependendo do 

tamanho da partícula, esta não ultrapassa os poros da membrana plasmática das bactérias 

(DANOVARO et al., 2001).  

No caso dos biopolímeros - carboidrato, proteína e lipídeo -, para serem degradados 

necessitam da atividade de enzimas extracelulares hidrolíticas, genericamente denominadas 

esterases. As esterases são enzimas que hidrolisam ligações ésteres, transformando os 

biopolímeros em moléculas menores, a fim de possibilitar sua entrada na célula bacteriana 
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(KILLOPS; KILLPOS, 2005). Utilizando o diacetato de fluoresceína, substrato cromogênico 

hidrolizado por enzimas acilases, esterases e lípases, é possível identificar as células 

bacterianas metabolicamente viáveis no ambiente (STUBBERFIELD, SHAW, 1990), 

podendo-se quantificar o metabolismo da microbiota (RELEXANS, 1996; RELEXANS et al., 

1996). 

Em condições normais, após a produção de oligômeros e monômeros pelas esterases, 

estas substâncias são utilizadas como fonte de carbono e de energia pelas bactérias, onde o 

oxigênio é o aceptor de elétrons para a produção de energia. Entretanto se as bactérias 

estiverem sendo inibidas por algum contaminante, o seu sistema transportador de elétrons 

poderá ser afetado. 

As enzimas desidrogenases são analisadas para a avaliação do funcionamento do 

sistema transportador de elétrons e conseqüentemente a geração de adenosina trifosfato 

(ATP). Estas são enzimas constitutivas intracelulares que estão ligadas à respiração. Na 

coluna d’água e sedimento, no particulado e/ou pelotas fecais, o oxigênio é o primeiro aceptor 

de elétrons usado pelas bactérias heterótrofas, pois essa via metabólica produz maior 

rendimento energético (CRAPEZ, 2002). Desta forma, a mineralização da matéria orgânica 

ocorre rapidamente sob condições aeróbias. Entretanto, quando o oxigênio vai se tornando 

escasso, as bactérias são capazes de utilizar nitrato, manganês, ferro, sulfato e dióxido de 

carbono como aceptores finais de elétrons, no processo de oxidação das moléculas orgânicas 

pela cadeia transportadora de elétrons (STUBBERFIELD; SHAW, 1990; RELEXANS, 

1996).  

A mineralização da matéria orgânica continua sob condições anóxicas devido à 

atividade de diversas bactérias anaeróbias. Entretanto, essa decomposição é realizada através 

de reações menos favoráveis, gerando menos energia em forma de ATPs para as células 

microbianas. Os processos bacterianos aeróbios, facultativos anaeróbios, de desnitrificação e 

de sulfato-redução produzem 500, 50, 100 e 170 kJ/mol, respectivamente (EDWARDS et al., 

2005). 

As condições físico-químicas de um ambiente, portanto, regem o metabolismo das 

comunidades bacterianas, levando à produção e/ou consumo de biomoléculas e síntese de 

energia. Assim, as bactérias assumem papel importante nos rios e em regiões costeiras, onde 

há, continuamente, descarga de nutrientes, matéria orgânica e influência antrópica, que 

alteram as variáveis físicas, químicas e os parâmetros biológicos do ambiente e, direta ou 

indiretamente, as comunidades bacterianas (SILVA, 2007) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

3.1.1 Rio Paraíba do Sul 

A bacia do Paraíba do Sul localiza-se na região sudeste entre os paralelos 20o26’ e 

23o00’ e os meridianos 41o00’e 46o30`. O Rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios 

Paraibuna e Paraitinga originados no estado de São Paulo, e o seu comprimento, calculado a 

partir da nascente do Paraitinga, é de mais de 1.100 km (COPPETEC, 2006). Possui uma 

bacia de drenagem com cerca de 55.500 km2, dos quais 25% estão inseridos no estado de São 

Paulo, 37% em Minas Gerais e 38% no estado do Rio de Janeiro (figura 1 )(CEIVAP, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.  
Fonte: CBH-PS, 2010. 
 

O clima da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul é caracterizado como subtropical 

quente, com temperatura média anual oscilando entre 18ºC e 24ºC. As máximas precipitações 

ocorrem nas cabeceiras de afluentes mineirao da bacia e nos pontos mais altos das serras do 

Mar e Mantiqueira, chegando a valores de 2250 mm/ano (MARENGO; ALVES, 2005). 

A bacia do Paraíba do Sul drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, 

abrangendo parte do Estado de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba 

Paulista, parte do Estado de Minas Gerais, denominada Zona da Mata Mineira, e metade do 
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Estado do Rio de Janeiro. Em toda essa extensão há atualmente 180 municípios, 36 dos quais 

estão parcialmente inseridos na bacia (COPPETEC, 2006). 

A cobertura vegetal da bacia atualmente é composta de 70% de áreas de pastagens, 

27% de culturas e áreas de reflorestamento e apenas 3% de mata nativa. A bacia do rio 

Paraíba do Sul possui cerca de 6000 propriedades rurais e 8500 indústrias. As maiores 

indústrias da bacia se concentram no Alto Paraíba (São José dos Campos, Jacareí) Médio 

Paraíba (entre Rezende e Volta Redonda) e nas sub-bacias dos rios Paraibuna e Pomba, 

principalmente nos setores metalúrgico, químico, alimentício e papel (figura 2 ) (TEIXEIRA 

et al., 2010). 

A população urbana total da bacia, segundo o Censo de 2000, do IBGE é de 4.922.779 

habitantes, possuindo taxa média de urbanização de 89,75% (SRH/MMA, 2006). Entretanto, 

o rio Paraíba do Sul abastece um total de 13 milhões de pessoas, somando a população 

metropolitana do Rio de Janeiro que é abastecida por meio da transposição de 

aproximadamente 160 m3/s de suas águas para o sistema do rio Guandu (TEIXEIRA et al., 

2010). 

Segundo plano de recursos hídricos elaborado por COPPETEC (2006), considerando 

todos os municípios que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul, 69% do esgoto é coletado e 

somente 12% é tratado, o que vem gerando um grande impacto sobre a qualidade de suas 

águas em toda sua extensão. 

Em território fluminense, o Rio Paraíba do Sul percorre 500 km, banhando 37 

municípios e está sujeito a uma série de impactos ambientais. O trecho fluminense apresenta 

um grande número de usinas, dentre as quais se destacam as siderúrgicas, químicas e 

alimentícias, sendo a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a maior delas. Dessa forma, 

este trecho do rio está sujeito a acidentes, não só pela expressiva concentração de indústrias 

de grande potencial poluidor, como também pelo aporte de rios afluentes que drenam outros 

estados. Além disso, esse trecho ainda possui muitas barragens para geração de energia 

hidroelétrica, da companhia de Furnas Centrais Elétricas, e uma densa malha rodoferroviária, 

com intenso movimento de cargas perigosas que trafegam pelas rodovias próximas 

(COPPETEC, 2006). 
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Figura 2 - Uso do solo e cobertura vegetal da bacia do Rio Paraíba do Sul. Em destaque o baixo rio Paraíba do 
Sul. 

A Baixada dos Goytacazes (Norte Fluminense), curso inferior do Rio Paraíba do Sul, 

apresenta declividade quase nula, sendo composta por uma planície aluvial arenosa, coberta 

por uma rede de canais naturais, lagoas e brejos, os quais são alimentados, em grande parte, 

pelo transbordamento do Rio Paraíba do Sul (COSTA, NEVES, 1993). Da cidade de Campos 

até a foz, o Rio Paraíba do Sul percorre 42 Km, com uma área de planície de 900 km2. Nesta 

região, a agroindústria açucareira é uma atividade de grande importância, já no ano de 2002 

existiam cerca de 10 usinas em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro (AZEVEDO, 

2002).  

O estuário do Rio Paraíba do Sul é localizado na planície costeira formada por um 

delta em forma de cúspide localizado no norte do Estado do Rio de Janeiro, em São João da 

Barra (21º36’ S e 41º05’ W) (GONÇALVES, CARVALHO, 2006). Segundo Carvalho et al. 

(2002), seu fluxo de descarga pode variar de 4400m3.s-1 durante a estação chuvosa (verão), 

decrescendo o 180m3.s-1 durante a estação seca (inverno), ainda assim, com considerável 

aporte de materiais para o oceano. 
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3.1.2 Rio São João 

A bacia do rio São João está localizada entre os paralelos 22º 20’ e 22º 50’ e os 

meridianos 42º 00’ e 42º 40’, compreendendo uma área de 2.160 km2 e perímetro de 266 km 

(CBLSJ, 2012). 

Esta bacia está inserida no Estado do Rio de Janeiro, e abrange seis municípios, sendo 

eles: Silva Jardim (45,5%), Araruama (17,7%), Casimiro de Abreu (16,4%), Rio Bonito 

(11,4%), Cabo Frio (8,3%), e Cachoeiras do Macacu (0,6%), perfazendo uma área total de 

2.113 km² (CUNHA, 1995). 

O formato da bacia é de uma pêra sendo a maior distância leste-oeste de 67 km e a 

maior norte-sul de 43 km. A bacia faz limite à oeste com a bacia da baía da Guanabara, ao 

norte e nordeste com as bacias dos rios Macaé e das Ostras e ao sul com as bacias do rio Una 

e das lagoas de Araruama, Jacarepiá e Saquarema (CBLSJ, 2012). 

Estima-se que residam na bacia entre 90 a 100 mil pessoas, com cerca de 60 % 

vivendo nas cidades de Casemiro de Abreu, Silva Jardim, parte sul de Rio das Ostras e oeste 

de Rio Bonito e o restante nas vilas, nos povoados e em residências isoladas nas áreas rurais. 

Na bacia do rio São João as chuvas não precipitam de maneira uniforme, oscilando de 1000 a 

2400 mm ao ano (CBLSJ, 2012). As vazões para o alto rio São João segundo Barcellos et al. 

(2011), oscilaram entre 3,6 a 96,7m3s-1 ao longo dos anos de 1996 a 2005. 

O Rio São João tem suas nascentes na Serra do Sambê, Município de Cachoeiras de 

Macacu, a uma altitude de cerca de 700 metros e percorre 150 km até desaguar no oceano 

junto à localidade de Barra de São João (CUNHA, 1995). 

O uso da terra na bacia do rio São João é caracterizado por assentamentos humanos 

(cidades, vilas e povoados), áreas agrícolas e de pastagens e remanescentes de distintos tipos 

de vegetação nativa, incluindo campos de altitude, florestas, brejos, campos inundados, 

pastagens e restingas. Entre as atividades agropecuárias, observam-se a criação de gado, 

piscicultura, avicultura, suinocultura e criação de cavalos. As principais lavouras são de 

citricultura, seguida de cana de açúcar e arroz (figura 3 )(CBLSJ, 2012). 

Atualmente a bacia contempla diversos usos, muitos do quais conflitantes, podendo 

ser citados: (1) o abastecimento público para os diversos municípios através da Represa de 

Juturnaíba; (2) a irrigação para as lavouras a jusante e a montante desta represa (3) o uso 

Industrial, principalmente a AGRISA, uma usina de etanol (4) a extração de areia, sendo a 

atividade mais antiga da bacia (mineração) (5) a dessedentação de animais (BIDEGAN; 

VÖLCKLER, 2003); (6) a pesca sendo praticada em três modalidades: a profissional, a 

esportiva e de lazer, juntamente a outros usos como recreação, Aqüicultura e navegação, 
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principalmente no baixo curso do Rio São João, no compartimento continental da zona 

costeira da bacia hidrográfica. (WASSERMAN et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Uso do solo e cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio São João. 
Fonte: AMLD, 2012. 

 

Apesar de possuir diversos usos a ausência de estudos e monitoramento contribui para 

o declínio da qualidade da água da Bacia. Um exemplo desta degradação ambiental foi 

atribuído ao insucesso obtido por pescadores artesanais em cultivar mexilhões no ano de 

2004, onde os animais morreram antes mesmo do momento da colheita (HORA, 2011). 

O baixo curso do rio São João se inicia após a barragem de Juturnaíba entre os 

municípios de Araruama e Silva Jardim onde as águas percorrem 38,5 km, sendo 25 km em 

canal reto e 13,5 km no leito natural, entre o Morro de São João e a foz. Terminando sua 

jornada, o São João lança-se no oceano através de uma barra com cerca de 150 m de largura 

(CILSJ, 2010). 
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3.1.3 Rio das Ostras 

A bacia hidrográfica do rio das Ostras localiza-se entre os paralelos 22º20’ e 22º35’ 

Sul e os meridianos 41º45’ e 42º05’, abrangendo a região conhecida como as baixadas 

litorâneas do Estado do Rio de Janeiro. A bacia em questão abrange os municípios de 

Casimiro de Abreu, Macaé e Nova Friburgo, parcialmente, e todo o município de Rio das 

Ostras (PRIOSTE, 2007). 

A bacia do rio das Ostras possui uma superfície de cerca de 135 km², mais um 

conjunto de micro-bacias litorâneas cuja área é de 22 km², totalizando 157 km² de área total 

(IBGE, 2003). 

O rio das Ostras nasce de dois afluentes principais chamados rio Iriry e Maurício, com 

o nome de rio Jundiá, percorre cerca de 29 km no sentido noroeste-sudeste, descrevendo uma 

série de meandros até desaguar no oceano Atlântico (IBGE, 2003). 

A região hidrográfica do rio das Ostras confronta-se a oeste com a bacia do rio São 

João, ao norte com a bacia do rio Macaé e a leste com a bacia da lagoa de Imboassica. O 

clima regional apresenta índices de precipitação mais baixos que nas demais regiões do 

estado, tendo como média da precipitação anual 1.100 mm e temperatura média anual em 

torno de 20º C e 25º C (PRIOSTE, 2007). 

A bacia hidrográfica do rio das Ostras não possui estações fluviométricas em 

operação, sendo assim, os estudos hidrológicos desenvolvidos para efeito técnico, 

consideraram os dados de vazões mínimas das estações Correntezas e Fazenda Bacaxá, ambas 

localizadas na bacia do rio São João, que se encontram entre 0,24 e 2,32 m3/s (PLANÁGUA-

SEMADS/GTZ, 1999). 

O rio das Ostras atravessa pastagens e muitos alagados no seu trecho médio, no seu 

baixo curso drena o brejo do Palmital e em sua foz encontra-se um manguezal extenso (figura 

4) (PMRO, 2004). 

Entretanto, apesar de belas paisagens naturais a cidade que abriga o rio das Ostras e 

que leva seu nome, se transformou de uma região rural (em 1970 cerca de 83% da população 

residiana zona rural de Rio das Ostras) para um município cuja taxa de urbanização em 2000 

chegou a 94,9% (CIDE, 2000). Até meados do século XX, a base econômica desta região foi 

a atividade pesqueira. Contudo, a construção da rodovia RJ-106 contribuiu para a expansão 

turística da região, o que proporcionou um maior incremento das atividades de serviços, 

comércio e turismo em geral.  

Entre os anos de 2000 e 2007 Rio das Ostras recebeu um elevado aporte populacional 

passando de 36.419 habitantes para 74.789 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística –IBGE (CUNHA, 2007). Todo este desenvolvimento e ocupação foi 

desordenado e sem um controle do uso do solo e de proteção aos recursos naturais o que 

ocasiona até os dias atuais uma série prejuízos ambientais (PRIOSTE, 2007). 

 

 

 

Figura 4 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo. 
Fonte:PRIOSTE (2007). 

O estuário do rio das Ostras é formado por uma planície arenosa totalmente capeada 

por aterros antrópicos. Nesta planície ocorrem processos de arraste de material antrópico pelo 

sistema de drenagem e escoamento superficial, lançando estes materiais diretamente no canal. 

O canal apresenta uma topologia tortuosa, possui fluxo bidirecional e de baixa energia, 

favorecendo processos deposicionais que tendem a causar forte assoreamento. Segundo 

Prioste (2007) são encontrados diversos depósitos de lixo nas margens do canal e em seu 

interior. 

O rio das Ostras atravessa os bairros de Boca da Barra, Nova Esperança, Ilhae Nova 

Cidade, pela margem direita, e Jardim Mariléia, Costa Azul, Colinas e Bosque Beira-Rio, pela 

margem esquerda. Recebe todo tipo de dejetos, tais como pneus, lixosplásticos e latas. Parte 

do seu curso foi canalizado e áreas de várzeas e de mangue foram aterradas para urbanização 

(PMRO, 2004). 
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3.2. AMOSTRAGEM  

 
Na porção inferior da bacia do rio Paraíba do Sul foram coletadas 23 amostras de 

sedimento superficial (figura 6), 16 amostras material em suspensão, 8 amostras de água 

subsuperficial, 5 amostras de solo e 5 amostras de material vegetal, sendo estas: vegetação 

rasteira à margemdo rio (VGT), pasto (PT), folha de cana verde (CN), folha de cana 

senescente (CNA) e folha de cana queimada (CNQ) (figura 5), perfazendo um total de 58 

amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Foto do material vegetal coletado ao longo deste projeto na bacia do rio Paraíba do Sul, sendo: A - 
vegetação rasteira à margemdo rio (VGT), B – pasto (PT), C - folha de cana queimada (CNQ),D - folha de cana 
verde (CN), E- folha de cana senescente (amarelada) (CND). 

Além das amostras coletadas neste projeto também foram analisadas 7 amostras de 

material vegetal, 1 de solo e 3 amostras de sedimento previamente coletadas pelo Laboratório 

de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense (LCA) pertencentes 

ao estuário do Rio Paraíba do Sul. A descrição das amostras de material vegetal e solo 

coletado neste projeto, assim como do material vegetal e sedimento coletado pelo LCA, estão 

dispostas na tabela 5. 
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Tabela 5 - Código e descrição das amostras de material vegetal e solo coletados neste 
projeto e material vegetal e sedimento coletados pelo LCA. 

Amostra Descrição Coleta 

VGT Vegetação próxima ao rio. Este Trabalho  

S-VGT Solo da vegetação próximo ao rio. Este Trabalho  

PT Pasto. Este Trabalho  

S-PT Solo de pasto. Este Trabalho  

CN Folha de cana (verde). Este Trabalho  

S-CN Solo de canavial. Este Trabalho  

CNA Folha de cana em decomposição (amarela). Este Trabalho  

CNQ Folha de cana queimada. Este Trabalho  

S-CNQ Solo de canavial após queimada. Este Trabalho  

S-CN 1 Solo de canavial com liteira LCA - UENF 

FVL  Folha de Laguncularia racemosa (verde). LCA - UENF 

FVR  Folha de Rhizophora mangle (verde). LCA - UENF 

FVA  Folha de Avicennia germinans (verde). LCA - UENF 

PT 1 Pasto. LCA - UENF 

S-LAG  Sedimento próximo a Laguncularia racemosa. LCA - UENF 

S-RIZ  Sedimento próximo a Rhizophora mangle. LCA - UENF 

S-AVI  Sedimento próximo a Avicennia germinans. LCA - UENF 

RGL  Raiz grossa de Laguncularia racemosa. LCA - UENF 

RGR  Raiz grossa de Rhizophora mangle. LCA - UENF 

RGA  Raiz grossa de Avicennia germinans. LCA - UENF 

 

A localização das amostras de sedimento coletados neste projeto objetivou contemplar 

4 diferentes regiões da porção inferior da bacia do rio Paraíba do Sul, sendo: região fluvial (7 

amostras), mangue (3 amostras), estuário interno (5 amostras) e estuário externo (9 amostras) 

(figura 6) (tabela 6).  



57 
 

As amostras de água, material em suspensão e sedimento do estuário interno, mangue 

e estuário externo foram coletadas em Abril de 2010 e as amostras de água, redes e sedimento 

da porção fluvial, vegetação e solos foram coletadas em Julho de 2011. As amostras 

provenientes do LCA foram coletadas entre Janeiro e Dezembro de 2005. Os parâmetros de 

físico-química foram realizados in situ como auxílio da multisonda YSI modelo 85, sendo 

medidas a temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg.L-1) e salinidade; e com pHmetro WTW 

330i, o pH e o Eh (sedimento). 

O material em suspensão foi coletado com redes de arrasto com malha de 20 e 64µm 

por 5 minutos, cada uma. O sedimento superficial (0 - 2cm) foi coletado com o auxílio de uma 

draga do tipo VanVeen, mantidos sob refrigeração após a coleta. Parte dos sedimentos ao 

chegar no laboratório foi imediatamente utilizado para análise de metabolismo bacteriano, 

parte foi fixado no formol (2%) para contagem de biomassa bacteriana e o restante foi 

congeladopara as demais análises. 

As amostras relativas às redes de plâncton foram coletadas com redes de arrasto com 

malhas de 20µm e 64µm por 5 minutos, mantidas sob refrigeração e secas em laboratório a 

temperatura de 45ºC.  

As amostras de água foram coletadas em garrafa de Van Dorn e mantidas sob 

refrigeração até a chegada ao laboratório, onde foram filtradas em filtros de fibra de vidro 

Millipore APF04700 0,7µm pré-pesados, para retenção do material particulado em suspensão 

(MPS), calculado após a total secagem a 50ºC e pesagem e filtradas em filtro de celulose para 

a análise de clorofila.  
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Figura 6 - Mapa da área de estudo do rio Paraíba do Sul; sendo A – Mapa do Estado do Rio de Janeiro, B – 
Estações de amostragem da porção fluvial e C – Estações de amostragem do mangue, estuário interno e estuário 
externo. 
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As amostras de solo foram coletadas com o auxílio de um amostrador de solos (tipo 

trado) e receberam o mesmo tratamento que as amostras de sedimento, sendo mantidas sob 

refrigeração e congeladas ao chegarem em laboratório. As fontes foram coletadas 

manualmente, mantidas sob refrigeração, sendo secas a temperatura de 45ºC e maceradas ao 

chegarem no laboratório. 

 

Tabela 6 - Localização das estações de coleta de sedimento na bacia do Rio Paraíba do 
Sul. 

Estação Latitude Longitude Distância da foz Rede Água 
        (km)     
Porção 
Fluvial RPS 1 21°35'14.22"S 41° 26' 17.42"O -40,72 

RPS 2 21°44'28.02"S 41° 19' 57.72"O -33,29 
RPS 3 21°40'55.74"S 41° 6' 2.48"O -11,54 
RPS 4 21º37`48.00"S 41º 4' 17.70``O -5,08 
RPS 5 21°37'19.90"S 41° 3' 40.90"O -4,41 x x 

  RPS 6 21°37'53.80"S 41° 2' 45.10"O -3,62 
Mangue RPS7 21°36'22.10"S 41° 2' 56.70"O -1,72 x x 

RPS 8 21°35'57.30"S 41° 2' 53.30"O -1,07 
  RPS 9 21°35'40.00"S 41° 3' 0.01"O -0,52 x x 
Estuário 
interno RPS 10 21°37'3.60"S 41° 3' 8.90"O -3,82 x x 

RPS 11 21°37'2.10"S 41° 2' 6.60"O -2,08 
RPS 12 21°37'18.81"S 41° 1' 1.20"O -0,55 
RPS 13 21°37'15.24"S 41° 1' 1.57"O -0,46 

  RPS 14 21°37'5.80"S 41° 0' 57.80"O -0,21 x x 
Estuário 
externo RPS 15 21°35'8.40"S 41° 2' 17.80"O 1,27 

RPS 16 21°35'22.30"S 41° 1' 38.80"O 2,13 x x 
RPS 17 21°35'41.40"S 41° 1' 13.50"O 2,83 
RPS 18 21°35'59.90"S 41° 0' 52.30"O 1,79 x x 
RPS 19 21°36'20.32"S 41° 0' 36.79"O 0,87 
RPS 20 21°36'23.30"S 41° 0' 13.60"O 1,57 x x 
RPS 21 21°36'46.20"S 40° 59' 53.60"O 1,85 
RPS 22 21°37'16.04"S 40° 59' 58.80"O 1,61 

  RPS 23 21°37'49.50"S 41° 0' 7.30"O 1,88 

 

Além do baixo rio Paraíba do Sul, este trabalho também analisa amostras de sedimento 

dos rios São João e Das Ostras, ambos no Estado do Rio de Janeiro. As amostras destes rios 

foram coletadas em Julho e Junho de 2009 e já foram alvo de estudo da dissertação de Rangel 
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(2011). Na ocasião as amostras foram coletadas com o auxílio de busca fundo, sendo 

amostrados sedimentos superficiais de 3 regiões: porção fluvial, mangue e estuário interno, 

cada região possuiu um n amostral igual a 5 perfazendo 15 amostras de sedimento superficial 

(0-2cm) para cada estuário (tabela 7 e 8) (figura 7 e 8). Maiores detalhes podem ser obtidos 

no trabalho de Rangel (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 7 - Mapa da área de estudo do Rio São João; sendo A – Mapa do Estado do Rio de Janeiro, B – Estações 
de amostragem de sedimento. 
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Figura 8 - Mapa da área de estudo das Ostras; sendo A – Mapa do Estado do Rio de Janeiro, B – Estações de 
amostragem de sedimento. 
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Tabela 7 - Localização das estações de coleta de sedimento na bacia do Rio São João. 

Estação Latitude Longitude 
Distância da Foz 

(km) 
Porção fluvial RSJ 1 22°33'36.08"S 42° 4'18.72"O -9,25 

RSJ 2 22°33'35.89"S 42° 3'58.85"O -8,77 
RSJ 3 22°33'36.33"S 42° 3'37.48"O -8,23 
RSJ 4 22°33'38.04"S 42° 3'18.85"O -7,68 
RSJ 5 22°33'37.73"S 42° 3'1.29"O -7,33 

Mangue RSJ 6 22°34'35.09"S 42° 0'55.32"O -3,42 
RSJ 7 22°34'26.78"S 42° 0'32.07"O -3,17 
RSJ 8 22°35'2.90"S 42° 0'16.45"O -2,00 
RSJ 9 22°34'39.48"S 41°59'52.97"O -2,31 

RSJ 10 22°34'40.13"S 41°59'35.72"O -2,26 
Estuário 
interno RSJ 11 22°35'30.78"S 41°59'46.98"O -0,84 

RSJ 12 22°35'35.41"S 41°59'43.67"O -0,68 
RSJ 13 22°35'42.31"S 41°59'41.48"O -0,48 
RSJ 14 22°35'42.58"S 41°59'30.70"O -0,33 
RSJ 15 22°35'51.92"S 41°59'28.05"O -0,06 

 

Tabela 8 - Localização das estações de coleta de sedimento na bacia do Rio das Ostras. 

  Estação Latitude Longitude 
Distância da Foz 

(km) 

Porção fluvial RDO 1 22°29'25.92"S 
 
41°59'39.98"O -7,58 

RDO 2 22°29'28.68"S 41°59'35.82"O -7,37 
RDO 3 22°29'31.98"S 41°59'31.24"O -7,26 
RDO 4 22°29'37.57"S 41°59'23.50"O -6,97 
RDO 5  22°29'42.67"S 41°59'16.48"O -6,71 

Mangue RDO 6  22°30'18.47"S 41°56'40.37"O -3,23 
RDO 7  22°30'27.11"S 41°56'32.92"O -2,97 
RDO 8  22°30'44.68"S 41°56'10.29"O -2,35 
RDO 9  22°31'4.93"S 41°55'58.66"O -1,72 
RDO 10  22°31'35.28"S 41°55'52.40"O -0,98 

Estuário 
interno RDO 11  22°31'37.11"S  41°56'3.69"O -0,77 

RDO 12  22°31'54.24"S  41°56'5.99"O -0,29 
RDO 13  22°31'56.15"S  41°56'5.63"O -0,26 
RDO 14  22°32'4.43"S  41°56'6.22"O -0,22 

  RDO 15  22°32'4.57"S  41°56'8.53"O -0,17 
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Este trabalho, portanto, possui amostras de três diferentes bacias hidrográficas já 

descritas no tópico de área de estudo. Cada bacia possui características peculiares estando 

algumas delas resumidas na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resumo das principais características das áreas de estudo deste trabalho, 
sendo Área (área da bacia de drenagem), Comp. (comprimento do rio), Mun.(número de 
municípios participantes das bacias hidrográficas), Habitantes (número de habitantes da 
região das bacias hidrográficas), Atividades/Impactos (principais atividades e impactos 

encontrados nas bacias) e Vazão (vazões mínimas e máximas dos rios). 
 
 Área 

(km2) 

Comp

. (km) 

Mun. 

(nº) 

Habitantes 

(hab/km2) 

Atividades/ Impactos Vazão 

(m3s-1) 

RPS 55.500 1.100 180 250 na 

porção 

inferior 

Indústrias (metalúrgica, 

química, alimentícia, 

papel) 

Barragens 

Poluição agrícola 

Despejo de esgotos 

Canalização 

Garimpo e extração de 

areia 

180 a 

4.400 

RSJ 2.160 150 6 44 Barragens 

Poluição agrícola 

Despejo de esgoto 

Extração de areia 

3,6 a 

96,7 

RDO 157 29 4 510 Canalização 

Despejo de esgotos 

0,24 a 

2,32 
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Nas figuras 9 e 10 estão resumidas as amostras e parâmetros realizados referentes à 

bacia do Paraíba do Sul e Rio São João e das Ostras respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Fluxograma demonstrativo das matrizes amostrais e respectivas análises realizadas nas amostras 
referentes à bacia do rio Paraíba do Sul. S: salinidade; T: temperatura; MPS: Material particulado em suspensão; 
Cla. a: clorofila a. 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Fluxograma demonstrativo das análises realizadas nas amostras de sedimento referentes a bacia do 
rio das Ostras e rio São João. 

 

3.3 ANÁLISES EM LABORATÓRIO 

 

3.3.1 Clorofila a 

Após a filtração das amostras em filtros de acetato de celulose, os mesmos foram 

conservados congelados até a análise. Após descongelamento, os filtros foram transferidos 

para tubos de centrifuga, onde foi adicionada acetona 90% para extração e, em seguida, 
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macerados. Estes permaneceram refrigerados durante 20 horas para completa extração dos 

pigmentos. Após esse tempo o material foi centrifugado e o sobrenadante lido em 

espectrofotômetro nos comprimentos de onda 630, 645 e 665 e 750nm. Para obtenção da 

concentração de clorofila a (µg.L-1), foi utilizada a equação de Jeffrey, Humphrey (1975). 

3.3.2 Composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio 

As amostras de solo, sedimento e material da rede de plâncton foram secas à 

aproximadamente 50°C e maceradas. Posteriormente as amostras foram pesadas em cápsulas 

de prata, sendo as amostras de sedimento e redes de plâncton descarbonatadas com solução de 

HCl 0,1N. Depois de fechadas as cápsulas foram encaminhadas à University of California, 

Davis Stable Isotope Facility em Davis - Estados Unidos, onde com Analisador Elementar 

PDZ Europa ANCA-GSL, acoplado ao Espectrômetro de Massas PDZ Europa 20-20 (Sercon 

Ltd., Cheshire, UK), foram realizadas as análises de carbono orgânico, nitrogênio total e 

razões isotópicas 13C e 15N. O método consiste na combustão do material a temperatura de 

1020ºC sob atmosfera de oxigênio puro, sendo que os gases gerados por condutividade 

térmica (CO2 e N2O) são carreados através de uma coluna cromatográfica até o espectrômetro 

de massas, para detecção. A quantificação é feita por comparação com padrões externos. 

 

3.3.3. Determinação da granulometria dos sedimentos. 

Parte dos sedimentos foi utilizada para realização da distribuição granulométrica 

através do analisador de partículas (Shimadzu SALD-310). Com os resultados obtidos, foram 

calculadas as porcentagens correspondentes a cada fração granulométrica (tabela 10.). 

Para prevenir o entupimento do analisador de partículas utilizado, foram introduzidos 

no aparelho apenas grãos menores que 2mm. Das 23 amostras analisadas, 6 possuíram grãos 

maiores que esta fração. O percentual de grãos maiores que 2mm retidos na peneira foram 

integrados aos resultados advindos do equipamento. 
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Tabela 10 - Frações granulométricas segundo escalas do MIT (MassachusettsInstitute of 
Technology). 

CLASSIFICAÇÃO DIÂMETRO 

Pedregulho d>2mm 

Areia grossa 0,6<d<2mm 

Areia média 0,2<d<0,6mm 

Areia fina 0,06<d<0,2mm 

Silte 0,06<d<0,004mm 
Argila d<0,004mm 
 

3.3.4 Determinação dos biopolímeros (carboidratos, lipídios e proteínas) 

As análises de biopolímeros foram realizadas em triplicata nas amostras de sedimento. 

Todas as análises foram realizadas por método espectrofotométrico. 

Os carboidratos foram quantificados segundo Gerchacov e Hachter (1972), que usando 

o mesmo princípio de Dubois et al. (1956), otimizaram o método para análises em sedimento; 

utilizando-se o padrão de glicose. Os lipídios foram extraídos com clorofórmio e metanol e 

analisados segundo Marsh e Wenstein (1966); o padrão foi tripalmitina. As proteínas foram 

determinadas segundo método proposto por Hartree (1972) o padrão foi albumina bovina, 

fração V (Sigma). 

As concentrações de proteína, carboidrato e lipídeo foram convertidas em equivalentes 

de carbono usando os fatores de conversão: 0,49, 0,40 e 0,75 mg de C/g respectivamente. 

(FABIANO, DANOVARO, 1994). A soma destes biopolímeros foi referida como carbono 

biopolimérico (FICHEZ, 1991).   

 

3.3.5 Determinação da biomassa bacteriana. 

Para a determinação da biomassa bacteriana alíquotas de 0,5 mL das amostras fixadas 

com formol e estocadas na geladeira foram retirada e sofreram diferentes diluições de acordo 

com a concentração de células de cada amostra. As diluições foram realizadas com água 

deionizada estéril e em seguida foram adicionados 75 µL da solução de laranja de acridina, 

sendo a mistura filtrada em membrana Nuclepore de policarbonato preta, 0,22µm de 

porosidade e diâmetro de 25mm. Todas as amostras passaram por um tratamento de ultrassom 

por 5 minutos a fim de desagregar as células das partículas da amostra. E amostras que 
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possuíam altas concentrações de células sofreram maiores diluições a fim de ser possibilitada 

a leitura.  

As células foram contadas em 10 campos, em triplicata, através do microscópio de 

epifluorescência Axioskop, modelo 50 da Zeiss e com aumento de 1000 vezes. O número de 

bactérias foi calculado segundo Kepner et al. (1994).  

Número de células (cm3 ) = X A d a-1 n-1v-1  

Onde: 

X = Número de células contadas (soma de todos os campos contados) 

A = Área do filtro de policarbonato (π r 2) 

d = Diluição 

a = área de campo do microscópio 

n = número de campos contados (havendo réplicas será calculada a média aritmética 

dos campos contados). 

V = volume da amostra filtrada 

3.3.6 Atividade das Enzimas Esterases Bacterianas (EST) 

A quantificação da atividade das enzimas esterases (EST) foi realizada em triplicata 

por método espectrofotométrico, de acordo com Stubberfield e Shaw (1990). Este método é 

baseado na estimativa da hidrólise da solução de diacetato de fluoresceína por enzimas 

esterases (lipases, esterases e proteases). O produto desta reação é fluoresceína, um composto 

fluorescente, produzido em amostras de diversos tipos, dentre eles sedimento e água, que 

pode ser quantificado através de espectrofotometria.   

Para a quantificação de atividade enzimática, as alíquotas das amostras foram 

incubadas com diacetato de fluoresceína em temperatura ambiente por 75 minutos, 

interrompendo-se a reação em gelo fundente. Uma alíquota da solução é retirada, colocada em 

tubo de ensaio e centrifugada a 3200 rotações/min durante 5 minutos. A última etapa é a 

medição da densidade ótica do sobrenadante límpido à 490 nm. A relação entre a 
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concentração de fluoresceína e a densidade ótica é sempre linear, os resultados são expressos 

em µg de fluoresceína por ml de volume e por hora. 

 

3.3.7 Atividade do Sistema Transportador de Elétrons Bacteriano (ETSA) 

A determinação da ETSA foi de acordo com Trevors (1984) e Houri- Davignon e 

Relexans (1989). O método é baseado na mudança de coloração do INT, que é o 2-[(p-

iodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-fenil tetrazolium], quando funciona como aceptor artificial de 

elétrons. O produto da reação é o INTF (cloreto de iodonitrotetrazolium formazan). 

A determinação foi realizada em triplicata nas amostras de sedimento, através da 

incubação com a solução do INT 8 mM (a solução estoque de INT foi preparada com água 

deionizada e guardada em frasco âmbar na geladeira). Para o controle, todos os reagentes, 

exceto o INT, foram adicionados. 

Esta mistura foi homogeneizada e incubada à temperatura ambiente, protegida da luz, 

após o tempo de reação, a extração foi realizada adicionando metanol P.A., homogeneizando 

vigorosamente, deixando extrair por 10 minutos e em seguida homogeneizando novamente. 

Para a leitura, a parte líquida de cada frasco foi centrifugada em tubos de ensaio por 5 min a 

3200 rotações/minutos. O material foi lido no escuro (pois o material é fotolábil), em 

espectrofotômetro em um comprimento de onda de 475nm. 

 

3.3.8 Identificação e quantificação de esteróis e n-alcanos 

Toda a vidraria não volumétrica foi calcinada por à 450ºC por 4h para a eliminação de 

toda a M.O. Os demais materiais plásticos e volumétricos foram descontaminados com 

acetona P.A. e posteriormente com heptano P.A. 

A metodologia para análises de esteróis e n-alcanos foi adaptada de Wakeham, Canuel 

(1988). As amostras de rede de plâncton e de material particulado foram secas a 

aproximadamente 50°C. Posteriormente, as amostras foram submetidas à extração dos lipídios 

com diclorometano em banho-maria com ultra-som à 30ºC por 15 minutos, seguido de 

diclorometano/metanol (1:1) e depois metanol. Centrifugados e roto-evaporados, os extratos 

totais foram reeluídos com 2mL de heptano e transferidos para vials de 2mL. Após secagem 

com N2 e refrigeração em freezer, os extratos secos foram reeluídos com 1mL de heptano e 

fracionado em coluna de Sílica Merck (0,063-0,100mm). Esta coluna é ativada a 120ºC por 1 

dia e desativada com 5% de água destilada, posteriormente é diluída em heptano em uma 

proporção de 2,5g.mL-1). Em coluna adaptada para pipeta de Pasteur (figura 11), foram 
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adicionados solventes sob diferentes polaridades para então separar a fração relativa aos 

esteróis, de acordo com a tabela 11. 

Tabela 11 - Frações de lipídios gerados após a extração dos sedimentos, com as frações 1 
e 4 relativas a n-alcanos e esteróis, respectivamente. 

Fração Volume (mL) Solvente Composto 

F1 0,5 + 2,0 Heptano N-alcanos 

F2 2,5 Heptano + Tolueno 50% - 

F3 2,0 Heptano + Ac. Etila 10% - 

F4 3,5 Heptano + Ac. Etila 20% Esteróis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - A - Foto do processo de extração, B - coluna cromatográfica e C - esquema da coluna 
cromatográfica com pipeta Pasteur para fracionamento dos extratos lipídicos. 

4 cm livre p/ injeção dos solventes 
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Os compostos foram identificados comparando-se com padrões comerciais injetados 

individualmente, com a mesma programação de rampa, de modo a identificar os tempos de 

retenção correspondentes no cromatograma. Os padrões de identificação para esteróis foram 

coprostanol, colesterol, colestanol, colestanona, campesterol, estigmasterol, β-sitosterol e 

sitostanol.  

Para identificação e quantificação de esteróis e n-alcanos foi utilizado um 

cromatógrafo gasoso com detector de ionização por chama e coluna capilar do tipo DB-5, 

com 30 metros de comprimento, 0,25mm de diâmetro interno e 0,25µm de espessura de filme, 

composta por dimetilpolisiloxano (DB-5). Os gases utilizados foram nitrogênio 4.6 FID, 

hidrogênio 5.0 FID e ar sintético 5.0 analítico.  

Antes da injeção no cromatógrafo gasoso, os esteróis foram derivatizados com 

bis(trimethylsilyl) trifluoro-acetamida (BSTFA), convertendo desta forma os esteróis a ésteres 

trimetil-silícicos através da substituição da hidroxila da posição 3 dos esteróis pelo grupo 

trimetil-silícico (-Si(CH3)3) do reagenteaumentando a volatilidade das moléculas e com isso 

permitindo a análise em cromatografia gasosa. A figura 12 apresenta o fragmentograma de 

esteróis pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Fragmentograma da fração de esteróis do sedimento da estação 2 do Rio Paraíba do Sul. 
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As condições cromatográficas de análise para os esteróis são descritas a seguir: 

Condições Cromatográficas para esteróis 
Pressão da coluna: 5,0PSI 
Fluxo da coluna: 88,6ml.min-1 
Velocidade linear: 35,0cm.s-1 
Fluxo Total: 1,6ml.min-1 
Temperatura inicial da coluna: 100ºC 
Temperatura do injetor: 280ºC 
Temperatura do detector (FID): 300ºC 
Tipo de injeção: splitless 

 
Rampa de temperatura do forno 

Taxa 
(ºC.min-1) 

Temperatura (ºC) Tempo 
(min) 

---------- 100 3 
10,0 215 --- 
5,0 250 --- 
2,0 280 --- 
10 320 --- 

Tempo total de corrida 40,50 
 

Para identificação de n-alcanos, a fração F1 obtida no fracionamento foi injetada em 

cromatógrafo (figura 13), seguindo as condições de rampa descritas no quadro abaixo. Os 

tempos de retenção dos picos no cromatograma foram comparados com os padrões de cadeia 

curta n-C8-n-C20 e de cadeia longa n-C21-n-C40.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Fragmentograma da fração de n-alcanos do sedimento da estação 2 do Rio Paraíba do Sul. Linha 
tracejada indicando presença de UCM. 

 

 

UCM 
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As condições cromatográficas de análise para os n-alcanos são descritas a seguir: 

Condições Cromatográficas para n-alcanos 
Pressão da coluna: 5,2PSI 
Fluxo da coluna: 2,0ml.min-1 
Velocidade linear: 40,0cm.s-1 
Fluxo Total: 64,0ml.min-1 
Temperatura inicial da coluna: 60ºC 
Temperatura do injetor: 300ºC 
 Temperatura Detector (FID): 320ºC 
Tipo de injeção: splitless 

 
Rampa de temperatura do forno 

Taxa 
(ºC.min-1) 

Temperatura (ºC) Tempo 
(min) 

---------- 60 2 

   
6,0 320 10 

Tempo total de corrida 55,33 
 

As concentrações foram calculadas a partir de curvas de calibração realizadas com 

diluições sequenciais do padrão externo artificial 5α-colestano para esteróis (figura 14) e 

octadeceno para n-alcanos (figura 15). Devido as injeções de esteróis terem sido realizadas 

em diferentes períodos foram utilizadas 3 curvas padrão, para acompanhar cada grupos de 

amostras injetadas o que não ocorreu com a fração de n-alcanos, onde as injeções ocorreram 

sequencialmente próximas ao mês de Julho/2012. 

Figura 14 - Curvas de calibração obtida para cálculo de esteróis. 
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Figura 15 - Curva de calibração obtida para cálculo de n-alcanos. 

 

A taxa de recuperação para esteróis e n-alcanos foi realizada injetando-se nas amostras 

solução de concentração conhecida de androstanol e octadeceno, seguindo-se as etapas de 

extração, recuperação, derivatização e injeção em cromatógrafo. Para os esteróis a 

recuperação média encontrada foi de 80% tendo mediana de 68% e desvio padrão de 33,27%, 

enquanto para os n-alcanos a recuperação média foi de 85,31%tendo como mediana 89% e 

desvio padrão de 12,95% sendo consideradas satisfatórias.  

O limite de detecção, calculado pelo método de visualização (RIBANI et al. 2004), foi 

considerado como menor área passível de integração nos cromatogramas e com confiabilidade 

para quantificação. Sendo para esteróis o valor encontrado de 13ng.g-1 e para n-alcanos 6 

ng.g-1. 

Segundo INMETRO (2003) precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, sob 

condições definidas. A precisão pode ser avaliada pelo desvio padrão relativo (RSD), também 

conhecido como coeficiente de variação (CV). Onde S é o desvio padrão e      é a média de 

um pequeno número de medições. 

 

 

Normalmente, métodos que quantificam compostos em macroquantidades requerem 

um RSD de 1 a 2%. Em métodos de análise de traços ou impurezas, são aceitos RSD de até 

20%, dependendo da complexidade da amostra (HUBER, 1998). Sendo uma maneira simples 

de melhorar a precisão o aumentodo número absoluto de replicatas. 
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A fim de estimar a precisão das análises dos compostos orgânicos quatro amostras 

foram analisadas em triplicata para esteróis e n-alcanos, passando pelos processos de 

extração, fracionamento e injeção. Nas tabelas 12 e 13 encontram-se os valores de RSD para 

todos os esteróis e n-alcanos identificados. 

Tabela 12 - Média do desvio padrão relativo (%) relativo à análise de esteróis para as 
réplicas das amostras analisadas. 

  
RSD 
(%) 

coprostanol 7,7 
colesterol 14,3 
colestanol 7,3 
colestanona 23,9 
Ergosterol <l.d. 
campesterol 25,9 
estigmasterol 14,1 
b-sitosterol 18,9 
sitostanol 16,5 
Total de esteróis 15,8 

<l.d. – abaixo do limite de detecção 
 
Tabela 13 - Média do desvio padrão relativo (%) relativo à análise de n-alcanos para as 

réplicas das amostras analisadas. 
 

  RSD (%)   
RSD 
(%) 

C10 51,66 C26 13,4 
C11 n.d. C27 14,5 
C12 n.d. C28 15,5 
C13 47,41 C29 16,4 
C14 24,59 C30 14,9 
C15 23,29 C31 14,9 
C16 16,31 C32 12,5 
C17 19,79 C33 12,7 
C18 16,38 C34 10,2 
C19 10,49 C35 10,5 
C20 9,57 C36 4,4 
C21 10,45 C37 8,4 
C22 9,84 C38 17,8 
C23 12,33 C39 48,4 
C24 10,92 C40 <l.d. 
C25 12,41 Total de esterol 13,1 

<l.d. – abaixo do limite de detecção 



75 
 

Foram utilizadas as principais razões empregadas na literatura para os esteróis. A 

razão 5β/(5β+5α) (coprostanol/(coprostanol+colestanol)) foi empregada para avaliar a 

contaminação por material fecal, e as razões estigmastanol/estigmasterol e 

colestanol/colesterol, para verificar a degradação da matéria orgânica por atividade 

bacteriana. 

Para a apresentação dos n-alcanos, foram utilizados parâmetros mais usualmente 

presentesna literatura, sendo: n-alcano predominante (Cmax), somatório de n-alcanos entre 

C15 e C35 (n-alk), compostos resolvidos pela coluna capilar (Res), compostos não resolvidos 

(UCM) e hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT). 

 A UCM é o somatório de todos os compostos que não foram resolvidos pela coluna 

capilar, devido a terem sofrido processos de degradação, obtida a partir da diferença entre o 

HAT e o Res e visualmente observados pela elevação da linha de base do cromatograma. 

Para diferir matéria orgânica de origem terrígena e marinha, assim como inferir sobre 

presença de petróleo nas amostras foram utilizados os índices: RTA: Razão 

Terrestre/Aquático; IPC (índices de preferência do carbono), UCM/nalk, UCM/RES. 

 

3.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A partir dos resultados obtidos foram realizadas análises estatísticas através do 

programa STATISTICA 10 (Copyright© 1984-2011, StatSoft, Inc.). A normalidade dos 

parâmetros foi testada através do teste Shapiro-Wilk (p<0,05), apresentando distribuição não 

normal para a grande maioriados parâmetros analisados neste estudo. Desta forma, o 

tratamento estatístico adotado foi o não paramétrico, por meio da análise estatística descritiva 

e correlação de Spearman com nível de significância de 95% (p<0,05), a qual foi realizada 

para o estuário do RPS no material vegetal e seus respectivos solos e sedimentos, material em 

suspensão coletado com rede de 20 e 64µm, físico-química da água e sedimentos. Nos 

estuários do RDO e RSJ foram realizadas correlações apenas para o sedimento, todas as 

matrizes estão apresentadas nos anexos. 

A análise integrada dos parâmetros determinados foi executada com a matriz 

transformada pelo método “ranging” (x - xmin / xmáx - xmin) que, segundo Cooper e 

Milligan (1988) é superior a transformação “z-score” (x-médiax/desvio padrãox). A análise 

do cluster (dendograma apresentado no anexo) foi realizada mediante método de agrupamento 

Ward, com distância euclidiana entre os parâmetros e as estações de coleta. A análise de 

componentes principais é uma técnica estatística robusta que pode ser utilizada para redução 
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do número de variáveis e para fornecer uma visão estatisticamente privilegiada do conjunto de 

dados. Esta análise fornece asferramentas adequadas para identificar as variáveis mais 

importantes no espaço dascomponentes principais a partir das necessidades de interpretação 

adequada da matriz de dados. Para a análise de componentes principais, a identificação de 

fontes e processos foi projetada espacialmente através da ordenação dos vetores das variáveis 

estudadas nos sedimentos. Optou-se por avaliar os estuários separadamente por escala, sendo 

apresentado o PCA de meso-escala do estuário do RPS e o PCA de estuários de pequena-

escala RSJ e RDO. 
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4 RESULTADOS 

Para melhor apresentação e interpretação das amostras analisados neste trabalho, os 

resultados foram divididos em quatro partes, sendo: 4.1 – caracterização das fontes de matéria 

orgânica, 4.2 - hidrogeoquímica, caracterização do material em suspensão e sedimentar do 

estuário do Rio Paraíba do Sul, 4.3 - e 4.4 –caracterizaçãodos sedimentos do estuário do rio 

São João e das Ostras respectivamente. 

 

4.1 FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA 

4.1.1 Material vegetal 

4.1.1.1 Composição elementar e isotópica da matéria orgânica (CO, NT δ13C e δ15N) 

Os dados de CO, NT, razão C/N, δ13C e δ15N das amostras de material vegetal 

coletadas neste trabalho e pela UENF estão dispostos na tabela 14. A amostra que apresentou 

o maior teor de carbono orgânico foi a raiz grossa da espécie de mangue Rizohpora mangle 

(43,17%) e a que apresentou menor teor de CO foi o pasto coletado pela UENF (1,84 %). 

A razão CN variou ente 14,24 para o pasto coletada neste trabalho (PT) a 91,35 para a 

raiz grossa da espécie de mangue Laguncularia racemosa.Os valores obtidos para δ13C 

ficaram entre -12,17‰ para a amostra de pasto e -30,57‰ para a amostra da folha de 

Avicennia germinans.Todos os valores obtidos para o 15N variaram entre 4,21‰ para a 

amostra de foliar de Rizohpora mangle e 12,93‰ para a vegetação próxima ao rio (tabela 14). 

 

Tabela 14 - Valores de CO, NT, razão C/N, δ13C e δ15N das fontes de matéria orgânica 
coletadas. 

 
  CO(%) NT(%) C/N 

13C(‰) 15N(‰) 
VGT 31,06 2,22 13,96 -29,17 12,93 
PT 38,04 2,67 14,24 -12,17 10,01 
PT 1 11,46 0,63 18,15 -21,18 5,51 
CN 35,27 0,41 85,71 -12,92 7,02 
CNA 39,11 0,83 47,07 -12,89 6,27 
CNQ 18,66 0,56 33,15 -14,50 6,81 
FVL  44,36 1,48 30,04 -29,66 6,10 
FVR  42,38 1,35 31,28 -30,57 4,21 
FVA 42,79 2,39 17,93 -29,35 7,45 
RGL  42,91 0,47 91,35 -28,70 4,56 
RGR  43,17 0,53 81,95 -28,41 5,09 
RGA  41,97 0,58 72,40 -26,32 7,35 
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4.1.1.2 Esteróis 

A distribuição dos esteróis das fontes analisadas está disposta na figura 16. Tanto o 

somatório dos esteróis analisados por grama de amostra como os esteróis normalizados por 

carbono orgânico apresentaram a mesma tendência. Nota-se que os maiores valores do 

somatório de esteróis encontrados foram relativos à folha de Rizophora mangle (2075,15 

µg.g-1) e ao pasto (1622,94 µg.g-1). Já os menores valores foram encontrados nas folhas cana 

de açúcar amareladas (156,1522µg.g-1) e queimadas (157,45 µg.g-1) e ao pasto coletado pelo 

LCA (PT1) (35,50 µg.g-1). 

Em todas as amostras vegetais três esteróis predominaram, são eles: β-sitosterol, 

estigmasterol e β-sitostanol. O coprostanol não esteve presente em nenhuma amostra e o 

ergosterol esteve presente apenas nas amostras de cana (CN 4,31 µg.g-1; CNA 1,62 µg.g-1; 

CNQ 7,17µg.g-1 ) e na amostra foliar de Laguncularia racemosa (2,13 µg.g-1).  
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Figura 16 - Composição de esteróis para o material vegetal analisado: sendo a) somatório de esteróis e (b) 
percentual relativo de esteróis. 
 

4.1.1.3 Hidrocarbonetos alifáticos 

Para a apresentação dos resultados de n-alcanos no material vegetal foram utilizados 

os parâmetros: distribuição de n-alcanos individuais (figura 17 e 18), picos máximos 

presentes em casa amostra; somatório de n-alcanos entre C15 e C35 (n-alk) (figura 19) e 

hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT). No material vegetal não foram encontrados, ou 

apresentaram concentrações desprezíveis, os compostos não resolvidos (UCM) com exceção 

da amostra de pasto, onde o UCM obteve valor de 411,84 µg.g-1. 

Observando a figura 17, nota-se que o material vegetal analisado é composto 

preferencialmente por cadeias longas ímpares. A vegetação à margem do rio é composta em 

sua maioria pelo n-alcano C33, as amostras de pasto já são um pouco mais diversificadas 

sendo compostas predominantemente por C27, C29 e C31, porém com a presença de C23, 

C25 e C33. Entre as amostras de cana observam-se diferenças em relação ao n-alcano 
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dominante. Em folha de cana verde há predomínio de C31 e C33, entretanto na cana 

amarelada as concentrações de C27 e C29 aumentam. Já na cana queimada, a proporção de n-

alcanos pares diminui, assim como a concentração de todos os n-alcanos, sendo clara a 

presença de C27, C29, C31, C33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Distribuição de n-alcanos individuais nas amostras vegetais, sendo: vegetação próxima ao rio 
(VGT), pasto (PT), pasto coletado pela UENF (PT1), folha de cana verde (CN), folha de cana amarelada (CNA) 
e folha de cana queimada (CNQ). 

 

Nas amostras relacionadas a plantas de mangue observa-se que os n-alcanos 

predominantes são diferentes do material vegetal anteriormente apresentado, possuindo n-

alcanos predominantes na faixa do C29 a C31 para as folhas e C25 a C29 para as raízes.  
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Figura 18 - Distribuição de n-alcanos individuais nas amostras vegetais de mangue, sendo: folha verde de 
Laguncularia racemosa (FVL), folha verde de Avicennia germinans (FVA), folha verde de Rhizophora mangle 
(FVR), raiz grossa de Rhizophora mangle (RGR), raiz grossa de Laguncularia racemosa (RGL), raiz grossa de 
Avicennia germinans (RGA). 

 

O somatório de n-alcanos por grama de amostra e normalizado por carbono orgânico 

apresentou a mesma tendência nas amostras analisadas. Os valores oscilaram de48,09 µg.g-

1na raíz de Rizophora (RGR) a 1848 µg.g-1na vegetação próxima a margem do rio (VGT) 

(figura 19). 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais foram superiores, porém de 

distribuição muito semelhantes às encontradas para o parâmetro n-alk, demostrando que a 

maior parte dos n-alcanos presentes nas amostras foram identificados e quantificados. O HAT 

oscilou de 51,90 µg.g-1 em VGT a 3476,63 µg.g-1 em RGR.  
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Figura 19 - Somatório de n-alcanos de C15 a C35 no material vegetal. 

 

4.1.2 Solos e sedimentos 

4.1.2.1 Composição elementar e isotópica da matéria orgânica (CO, NT δ13C e δ15N) 

Os dados de CO, NT, razão C/N, δ13C e δ15N das amostras de solo e sedimento 

relacionadas às fontes estão dispostos na tabela 15. As amostras que apresentaram os maiores 

teores de carbono orgânico foram os sedimentos relativo às espécies de mangue Laguncularia 

racemosa (8,49%) e Avicennia germinans (5,82%) e a que apresentou menor teor de CO foi o 

solo relacionado ao canavial após queimada (0,73 %). 

 A razão CN variou de 8,68 para o solo relacionado à vegetação próxima ao rio à 17,28 

para o sedimento relacionado à espécie de mangue Laguncularia racemosa. 

Todos os valores de 13C foram negativos oscilando de -16,60 ‰ para o solo de cana à - 

28,02 ‰ para o sedimento de Laguncularia racemosa. Já os valores de 15N foram todos 

positivos oscilando de 3,02 ‰ para o sedimento relativo à Rizophora mangleà 9,06‰ para o 

solo de cana coletado pelo LCA. 

Tabela 15 - Valores de CO, NT, razão C/N, δ13C e δ15N dos solos e sedimentos referentes 
a fontes de material vegetal. 
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S-VGT 2,13 0,25 8,68 -21,23 8,62 
S-PT 1,87 0,19 9,93 -20,81 6,97 
S-CN 0,87 0,08 10,57 -16,60 6,87 
S-CN 1 1,84 0,13 14,31 -18,65 9,06 
S-CNQ 0,73 0,06 11,74 -16,83 6,26 
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8,49 

0,49 17,28 -28,02 5,51 
S-RIZ  2,99 0,17 17,27 -27,84 3,02 
S-AVI 5,82 0,42 13,75 -27,18 5,50 
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4.1.2.2 Esteróis 

 A composição de esteróis dos sedimentos e solos relacionados às fontes analisadas 
está disposta na figura 20. O somatório dos esteróis analisados por grama de sedimento não 
acompanhou a mesma tendência para os esteróis normalizados por carbono orgânico. Nota-se 
que os maiores valores do somatório de esteróis por grama de amostra foram encontrados nos 
sedimentos de Rizophora mangle (17,26µg.g-1) e Avicennia germinans (26,01µg.g-1), 
enquanto os maiores valores do somatório normalizado por mg de carbono orgânico foi 
encontrado nos solos de pasto  e de canavial após queimada. Os menores valores por sua vez 
foram encontrados na amostra relacionada ao solo de cana coletada pela UENF. 
 O coprostanol foi encontrado em apenas quatro amostras, sendo: solos de vegetação 

próxima ao rio, pasto, cana e sedimento de Avicennia germinans. O ergosterol também foi 

encontrado em poucas amostras, estando presente apenas no solo da vegetação próxima ao rio 

e no sedimento de Avicennia germinans. 

 O colesterol, estigmasterol, campesterol e β-sitosterol estiveram presentes em todas as 

amostras analisadas, sendo o β-sitosterol dominante na maioria das amostras. 
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Figura 20 - Composição de esteróis para o solo e sedimento relativos a fontes: sendo a) Somatório de esteróis e 

(b) percentual relativo de esteróis. 

 

4.1.2.3 Hidrocarbonetos alifáticos 

Os hidrocarbonetos alifáticos nos solos e sedimentos serão apresentados como Cmax, 

onde estão dispostos os picos máximos presentes em cada amostra (tabela 16); somatório de 

n-alcanos entre C15 e C35 (n-alk) (figura 21) e hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT). 

Apenas na amostra de sedimento relativa à espécie de Laguncularia racemosa foram 

encontrados compostos não resolvidos (UCM 40,45 µg.g-1).  

As cadeias predominantes nas amostras de solo e sedimento foram C25, C29 e C33. 

Assim como foi visto nas amostras de material vegetal, observa-se que os n-alcanos 

predominantes no material de mangue apresentam predomínio de cadeias um pouco mais 

curtas que os materiais de cana e pasto, tendo predomínio de C25 e C29. 
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Tabela 16 - Cmax encontrados nas redes de 20 e 64 coletadas no rio Paraíba do Sul. 

Cmax 
S-VGT C33 
S-PT C33 
S-CN C33 
S-CN1 C29 
S-CNQ C33 
S-LAG  C29 
S-RIZ  C25 
S-AVI  C25 

 

O somatório de n-alcanos por grama de amostra e normalizado por carbono orgânico 

apresentou a mesma tendência nas amostras analisadas. O n-alk oscilou de 2,66 µg.g-1no solo 

referente a um canavial coletado neste trabalho (S-CN) a 72 µg.g-1no solo de canavial com 

liteira coletado pela UENF (S-CN1). 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais foram superiores, porém de 

distribuição muito semelhantes às encontradas para o parâmetro n-alk, demostrando que a 

maior parte dos n-alcanos presentes nas amostras foram identificados e quantificados. O HAT 

oscilou de 4,08 µg.g-1 em S-CN a 113,21 µg.g-1  em S-CN1.  

 

 
Figura 21 - Somatório de n-alcanos de C15 a C35 nos solos e sedimentos relacionados às fontes. 
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4.2 ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO SUL 

 

4.2.1 Parâmetros físico-químicos da água e clorofila 

Os dados de salinidade, condutividade, MPS e disco de Sechi da água podem ser 

observados na figura 22. A salinidade variou de 0 nas estações 5, 7, 9 10 e 14 à 27,8 na 

estação 18. A condutividade acompanhou a salinidade, variando de 54,5 µS na estação 5 a 

43.220 µS na estação 18 aumentando, portanto, apenas no estuário externo. 

 
Figura 22 - Parâmetros físico-químicos da água do Rio Paraíba do Sul a)Salinidade e condutividade b) MPS e 
Disco de Sechi. 

 

Ao observar os valores de MPS e de transparência da água, através da utilização do 

disco de Secchi, percebe-se que estes apresentaram tendência invertida. A água possuiu em 

geral maiores valores de turbidez e MPS no estuário interno(estação 10 - 0,15m e 63,6 mg/L), 

aumentando a transparência e decaindo o MPS em direção ao estuário externo (estação 18 – 

0,8m e 38,1 mg/L) 

A temperatura oscilou de 23,7ºC na estação 5 (porção fluvial) a 26,3ºC na estação 16 

do estuário externo, enquanto a clorofila oscilou de 0,14µg/L na estação 10 (estuário interno) 

a 2,55 µg/L na estação 7 (mangue).  
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Figura 23 - Parâmetros físico-químicos da água do Rio Paraíba do Sul a)Temperatura e clorofila b) Ph e 
Oxigênio dissolvido. 

 

Os valores de pH e oxigênio dissolvido apresentaram seus menores valores na estação 

7 (mangue), sendo o pH 6,55 e o oxigênio 4,16 mg/L. Os maiores valores de pH (7,8) foram 

encontrados nas estações do estuário externo 18 e 20. Enquanto o maior valor de oxigênio 

dissolvido (8,33mg/L) foi encontrado na porção fluvial (figura 3). 

 

4.2.2 Material em suspensão 

4.2.2.1 Composição elementar e isotópica da Matéria Orgânica (CO, NT δ13C e δ15N) 

Os resultados para as análises de carbono orgânico e nitrogênio total estão dispostos 

na tabela 17. Os valores de CO e NT apresentaram tendência semelhante para o material das 

redes de 20 µm e 64 µm amostradas em cada estação. De maneira geral os valores mais 

elevados foram referentes a estação 7 (mangue) e a estação 20 (estuário externo).  

As amostras coletadas com a rede de 20 apresentaram valores inferiores às amostras 

coletadas com a rede de 64. Desta forma os percentuais de CO para amostras coletadas com a 

rede de 20 variaram de 1,71 % (estação 16) a 5,51 % (estação 20) e já para a rede de 64 µm de 

3,58 % (estação 14) a 11,60 % (estação 20).  
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Os percentuais de NT para amostras coletadas com a rede de 20 e 64 variaram 

respectivamente de 0,21 % e 0,26 % na estação 10 a 1,22 e 2,01 na estação 20.  

 

Tabela 17 - Valores de CO e NT das amostras de rede de 20µm e 64µm do estuário do 
Rio Paraíba do Sul. 

20µm 64µm 
    CO(%) NT(%) CO(%) NT(%) 
Porção Fluvial 5 2,78 0,27 3,70 0,33 
Mangue 7 4,30 0,38 9,36 0,98 
  9 3,38 0,30 5,61 0,46 
Estuário 
interno 10 2,99 0,21 3,87 0,26 
  14 2,07 0,22 3,58 0,29 
Estuário 
externo 16 1,71 0,22 4,94 0,27 

18 3,01 0,46 4,37 0,99 
  20 5,51 1,22 11,60 2,01 

 

 A razão C/N pode ser visualizada na figura 24. De maneira geral os valores desta 

razão decaíram da porção fluvial para o estuário externo. O maior valor encontrado para a 

rede de 20µm foi relativo à estação 10 no estuário interno (13,97), enquanto para a rede de 

64µm foi relativo à estação 16 no estuário externo (18,38). 

 Os menores valores para a razão C/N foram encontrados no estuário externo, sendo 

4,53 para a rede de 20µm na estação 20 e 4,41 para a rede de 64µm na estação 18. 

 

 

Figura 24 - Razão C/N do material coletado através de redes de plâncton de 20µm e 64 µm no estuário do rio 
Paraíba do Sul. 
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As composições isotópicas do δ13C foram muito semelhantes no material coletado nas 

duas redes (20 e 64), possuindo valores mais pesados em direção à foz (Figura 25). A 

composição isotópica do δ15N apresentou valores maiores nas redes de 20 em comparação à 

rede de 64 e de uma maneira geral foram mais positivos em direção à foz (figura x).  

 

Figura 25 - Composição isotópica do carbono e nitrogênio das amostras coletadas com redes de 20 e 64 µm. 

a)Composição isotópica do δ13C e b)Composição isotópica do δ 15N. 

 

4.2.2.2 Esteróis 

 A composição dos esteróis encontrados nas amostras coletadas com as redes de 20µm 

está disposta na figura 26 e com as redes de 64 µm podem ser observadas na figura 27.Tanto 

para as amostras coletadas com redes de 20µm como para as amostras coletadas com as redes 

de 64µm, o somatório dos esteróis por grama de amostra e normalizados por carbono orgânico 

apresentaram tendência semelhante. 

Para as amostras das redes de 20 µm o menor valor encontrado correspondeu ao 

estuário interno, estação 10 (5,91 µg.g-1) enquanto o maior valor foi encontrado no estuário 

externo, estação 20 (336,37 µg.g-1). 
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 Nas amostras das redes de 64 µm os maiores valores encontrados foram no mangue, 

estações 7 (276,25 µg.g-1) e no estuário externo, estação 20 (336,37 µg.g-1). Os menores 

valores corresponderam ao estuário interno e parte do estuário externo, sendo o menor valor 

encontrado na estação 14 (11,78 µg.g-1). 

O coprostanol esteve presente em todas as amostras de ambas as redes, sendo seus 

maiores percentuais encontrados nas amostras 5 da região fluvial e 14 do estuário interno. O 

colesterol também esteve presente em todas as amostras sendo seus maiores percentuais 

encontrados nas amostras do estuário externo e mangue (estação 7) 

O β-sitostanol, β-sitosterol, campesterol e estigmasterol estiveram presentes em 

maiores proporções nas estações mais internas no estuário, sendo porção fluvial, mangue e 

estuário interno. Já o ergosterol foi encontrado em maiores percentuais nas estações mais 

externas, principalmente nas amostras de rede de 64um. 

 

 

 

Figura 26 - Composição de esteróis para redes de 20µm: sendo a) Somatório de esteróis e (b) percentual relativo 
de esteróis. 
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Figura 27 - Composição de esteróis para redes de 64µm: sendo a) Somatório de esteróis e (b) percentual relativo 
de esteróis. 

 

4.2.2.3 Hidrocarbonetos Alifáticos 

Os hidrocarbonetos alifáticos no material em suspensão apresentados como Cmax, 

onde estão dispostos os picos máximos presentes em cada amostra (tabela 18); somatório de 

n-alcanos entre C15 e C35 (n-alk) (figura 28) e hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT). No 

material das redes os compostos não resolvidos (UCM) possuíram concentrações desprezíveis 

não aparecendo em grande parte das amostras. 

De maneira geral, os n-alcanos presentes nas amostras coletadas com redes de 20µm e 

64µm apresentaram preferência por cadeias com números pares de carbono (tabela 18). A 

distribuição de n-alcanos foi muito semelhante entre o material coletado com as redes de 20 e 

64µm nas mesmas estações.  
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Tabela 18 - Cmax encontrados nas redes de 20 e 64 coletadas no rio Paraíba do Sul. 

Estação 
Cmax 
20 µm 

Cmax 
64µm 

Porção Fluvial 5 C20 C18 
Mangue 7 C20 C22 
  9 C18 C18 
Estuário 
interno 10 C18 C18 
  14 C20 C18 
Estuário 
externo 16 C24 C31 

18 C24 C24 
  20 C30 C22 

 

As concentrações de n-alcanos foram superiores no material coletado com a rede de 

20µm apenas nas estações 5, 16 e 20, enquanto nas demais estações as concentrações de n-

alcanos foram superiores nas redes de 64µm. Os n-alcanos que mais predominaram nas 

amostras de redes foram C18, C20, C22 e C24. 

Apenas a porção do estuário externo apresentou distribuição um pouco diferente das 

demais porções. Na estação 16, além do predomínio dos picos já citados, houve predomínio 

na rede de 64 µm das cadeias de C29, C31 e C33. Já na estação 18, não houve uma 

preferência tão nítida por cadeias pares, possuindo uma distribuição mais homogêna dos n-

alcanos. Por fim, na estação 20 foi bem clara a preferência, como nas demais porções do 

estuário por C18, C22, C24 e C26 nas redes de 64µm. 

As concentrações de n-alk e de HAT nas redes de 20 e 64 foram muito semelhantes 

apresentando maiores concentrações nas estações 7 e 14. Para a rede de 20µm os n-alk 

oscilaram de 24,80µg.g-1na estação 16 a 3191,90 µg.g-1 na estação 7, enquanto o HAT oscilou 

de 45,78µg.g-1 na estação 16 a 3655,81 µg.g-1na estação na estação 7. Para o material coletado 

com a rede de 64 µm os n-alk oscilaram de 13,12µg.g-1 na estação 18 a 2501,53 µg.g-1 na 

estação 7, enquanto o HAT oscilou de 37,76µg.g-1 na estação a 18.3047,80 µg.g-1 na estação 

7. 
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Figura 28 - Somatório de n-alcanos de C15 a C35 nas redes de 20 e 64 coletadas no rio Paraíba do Sul. 
 

4.2.3 Sedimento superficial 

4.2.3.1 Análise granulométrica dos sedimentos 

A composição granulométrica do estuário do Rio Paraíba do Sul está disposta na 

figura 29. A porção fluvial apresentou em média 60% da composição sedimentar de suas 

amostras constituídas por sedimentos finos (silte+argila). As exceções nesta porção foram as 

estações 4 e 5 que apresentaram 53,60 e 41,09% de teor de finos respectivamente. 

As estações presentes no mangue possuíram em média de 36% de finos, sendo, 

portanto mais grosseiras que as estações da porção fluvial. Já o estuário interno apresentou 

tendência de aumento de teor de finos em direção ao estuário externo (estação 10 - 37,16% e 

estação 13 – 62,86 % de finos) com exceção da estação 14 (43,43%). 

O estuário externo possuiu um nítido aumento de finos acompanhando a pluma do rio 

Paraíba do Sul, partindo da estação 15 (43,02%) para a estação 23 (66,12%). 
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Figura 29 - Composição granulométrica dos sedimentos do rio Paraíba do Sul. 

 

4.2.3.2 Composição elementar e isotópica da Matéria Orgânica (CO, NT δ13C e δ15N) 

 A composição elementar (CO e NT) do sedimento coletado no rio Paraíba do Sul está 

disposta na tabela 19. Os valores de carbono foram bem relacionados aos valores de 

nitrogênio (r=0,83, n=23). 
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Tabela 19 - Valores de CO e NT das amostras de sedimento do rio Paraíba do Sul. 

    
(%)CO (%)NT 

Porção Fluvial 1 0,64 0,05 
2 1,91 0,18 
3 0,23 0,02 
4 0,04 n.d. 
5 0,04 n.d. 
6 1,64 0,13 

Mangue 7 1,60 0,07 
8 0,41 n.d. 
9 0,35 n.d. 

Estuário 
interno 10 0,45 n.d. 

11 0,49 n.d. 
12 1,70 0,18 
13 2,46 0,18 
14 0,04 0,01 

Estuário 
externo 15 1,26 0,06 

16 2,12 0,12 
17 2,34 0,15 
18 2,34 0,15 
19 2,40 0,17 
20 2,08 0,16 
21 2,82 0,22 
22 2,01 0,16 
23 2,03 0,17 

n.d. – valores não detectados. 

 Os valores de carbono orgânico oscilaram entre o mínimo de 0,04% nas estações 4 e 5 

da porção fluvial a 2,82% na estação 21 do estuário externo. O nitrogênio apresentou menor 

valor (0,02%) na estação 3, enquanto seu maior valor (0,22%) foi encontrado na estação 21. 

 Na figura 30 estão dispostos os valores de CN encontrados para os sedimentos 

coletados no Rio Paraíba do Sul. A razão CN oscilou de 9,35 na estação 12 a 24,18 na estação 

7 correspondente ao mangue. A porção fluvial apresentou como média 12,27, o mangue 24,18 

o estuário interno 11,67 e o estuário externo 15. 
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Figura 30 - Razão C/N atômica no sedimento superficial rio Paraíba do Sul. 

As composições isotópicas do carbono e nitrogênio estão dispostas nas figuras 31 e 32 

respectivamente. Os valores mais leves da composição isotópica do 13C(‰) foram 

encontrados na região do mangue e estuário interno (em média -33 ‰), enquanto o valor mais 

pesados foi encontrado na estação 14 (-14,89‰). 

 
Figura 31 -  Composição isotópica do carbono nos sedimentos superficiais do rio Paraíba do Sul. 
 

 A composição isotópica do nitrogênio oscilou de 4,72 ‰na estação 15 do estuário 

externo a 12,03‰na estação 22 do estuário externo, possuindo como média para o sedimento 

do Paraíba do Sul 8,54 ‰. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Porção Fluvial Mangue Estuário interno Estuário externo

-40,00

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Porção Fluvial Mangue Estuário interno Estuário externo

δ 1

3C

(

‰



97 
 

 
Figura 32 - Composição isotópica do nitrogênio nos sedimentos superficiais do rio Paraíba do Sul. 

 

4.2.3.3 Composição Biopolimérica 

A composição do carbono biopolimérico (CBP) variou de 7,59mg C/g na estação 2 

(sedimento com influência de esgoto, coletado abaixo da ponte de Campos) a 0,15 mg C/g na 

estação 10 (figura 33). Se retirarmos os valores de CBP das estações com forte influência 

antrópica na deposição de matéria orgânica (2 – amostra coletada abaixo da ponte de campos, 

6 – sedimento próximo a uma vila de pessoas, 12 – sedimento de um pequeno cais e 13 – 

sedimento próximo a banco de plantas e o cais), encontramos na porção fluvial a média de 

1,40mg C/g, no mangue 1,24 mg C/g, no estuário interno 0,18 mg C/g e no estuário externo 

3,66 mg C/g. Observando, portanto que a maior deposição de matéria orgânica e concentração 

de carbono biopolimérico se encontra na região do estuário externo. 

 

Figura 33 - Composição do carbono biopolimérico do sedimentos do rio Paraíba do Sul. 
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A composição biopolimérica (concentração de proteína, carboidrato e lipídio) pode ser 

visualizada na figura 34. De maneira geral as concentrações de proteína acompanharam as de 

carboidrato, possuindo maiores concentrações nas estações 6,12 e 13 e nas estações do 

estuário externo. 

A concentração de proteínas e carboidrato variaram de 0,05 e 0,22 mg/g na estação 10 

a 6,14 e 7,74 mg/g na estação 12 respectivamente. As concentrações de lipídio por outro lado 

variaram de 0,01 mg/g nas estações 4 e 5 da porção fluvial a 1,58 mg/g na estação 21 do 

estuário externo. 

 

 

Figura 34 - Composição biopolimérica dos sedimentos do rio Paraíba do Sul. PTN: concentração de proteína; 

CHO: concentração de carboidrato e LIP: concentração de lipídio. 

 

4.2.3.4 Esteróis 
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as amostras foram o colesterol e o β-sitosterol, enquanto o ergosterol foi o esterol menos 

presente, sendo encontrado em apenas 9 amostras das 23 analisadas. 

O coprostanol esteve presente em 18 das 23 estações amostradas, tendo suas maiores 

concentrações nas estações 12 (5,22µg/g), 13 (4,73µg/g) e 2 (4,61µg/g).  

De uma forma geral pôde-se observar que a porção fluvial apresentou composição de 

esteróis bem variada havendo predomínio apenas na estação 1 de β-sitostanol e na estação e 

na estação 5 de campesterol. As porções mangue e estuário interno houve claro predomínio de 

β-sitosterol e β-sitostanol, com exceção das estações 12 e 13 que também apresentaram 

proporções intermediárias de coprostanol. A porção do extuário externo apresentou um 

aumento nas proporções de colesterol, colestanol e colestanona, além da presença de 

coprostanol em todas as suas estações. 
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Figura 35 - Composição de esteróis nas amostras de sedimento do rio Paraíba do Sul, sendo: a) Somatório de 
esteróis e (b) percentual relativo de esteróis. 
 

4.2.3.5 Hidrocarbonetos Alifáticos 
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 Na tabela 20 estão dispostos os compostos predominantes encontrados no sedimento 

superficial do rio Paraíba do Sul. Observa-se que, de maneira geral, o pico dominante nos 

cromatogramas foi o n-alcano C31 (em 9 amostras) seguido do C29 (em 6 amostras). Ambos 

os picos foram observados em todas as regiões do rio, ocorrendo em sua totalidade nas 

amostras do estuário externo. Na figura 36, pode-se observar um gráfico típico das amostras 

do estuário externo, neste caso correspondente a amostra 20. 

 

Tabela 20 - Picos dominantes encontrados no sedimento do Paraíba do Sul. 

Cmax 
Porção Fluvial 1 C29 

2 C31 
3 C33 
4 C17 
5 C29 

  6 C31 
Mangue 7 C25 

8 C26 
9 C26 

Estuário interno 10 C26 
11 C24 
12 C31 
13 C29 
14 C24 

Estuário externo 15 C29 
16 C31 
17 C31 
18 C31 
19 C31 
20 C31 
21 C29 
22 C29 

  23 C31  
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Figura 36 - Distribuição de n-alcanos da amostra 20. 

No mangue os picos com maiores áreas foram referentes aos n-alcanos C25 e C27, 

(figura 37) enquanto no estuário interno observou-se os n-alcanos C24, C26, C29 e C31, 

como descrito na tabela 20. 

 
Figura 37 - Distribuição de n-alcanos da amostra 7, referente ao mangue.  

A distribuição dos n-alk (somatório de C15 a C35) por grama de sedimento e por 

carbono orgânico não apresentou a mesma tendência em todas as estações (figura 38). Um 

exemplo disto foi observado nas estações 3, 4, 5, e 14, que possuíram baixas concentrações de 

n-alk por grama de sedimento e altas concentrações de n-alk por carbono orgânico. 

O n-alk oscilou de 0,69 µg/g na estação 4 da porção fluvial a 71,37µg.g-1 na estação 21 

do estuário externo. Já o n-alk por grama de carbono variou de 0,64 µg.mg-1CO na estação 7 

relativa ao mangue a 3,98 µg/mg CO na estação 14 relativa ao canal secundário do rio. 
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Figura 38 - Somatório dos n-alcanos do C15 ao C35 dos sedimentos superficiais do rio Paraíba do Sul. 

Da mesma forma que a distribuição de n-alk, os HAT por grama de amostra e por 

carbono orgânico possuíram valores opostos nas estações 3, 4, 5, e 14. Os HAT variaram de 

6,47 µg/g na estação 4 a 392,40µg/g na estação 12 referente a um cais, enquanto o HAT/CO 

µg/mg CO variaram de 1,54 µg/mg CO na estação 7 referente ao mangue a 26,15 na estação 5 

da porção fluvial. 

Os valores de UCM oscilaram de 1,39µg/g na estação 8 do mangue a 251,64µg/g na 

estação 12 referente a um pequeno cais no estuário interno. Já os valores de RES oscilaram de 

1,29 µg/g estação 4 da porção fluvial a 140µg/g também na estação 12. Na figura 39 pode-se 

observar a porcentagem de Res e UCM nas amostras. Nota-se que as amostras que possuem 

mais de 50% de UCM correspondem a 2, 3, 4, 5, 12, 13, 19, 22 e 23. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Porção Fluvial Mangue Estuário interno Estuário externo

n
-a

lk
/C

O
(µ

g.
m

g-1
C

O
)

n
-a

lk
 (

µ
g.

g-1
)

n-alk n-alk/CO



104 
 

 

Figura 39 - Porcentagens de hidrocarbonetos alifáticos resolvidos e compostos não resolvidos nas amostras de 

sedimento do Rio Paraíba do Sul. 

 

4.2.3.6 Metabolismo Bacteriano 

 Os resultados das análises relativas ao metabolismo bacteriano estão dispostas na 

figura 40. De maneira geral a biomassa bacteriana apresentou uma tendência crescente da 

porção fluvial em direção à foz. O carbono bacteriano oscilou de 0,01µgC/cm3 na estação 9 a 

0,57 µgC/cm3 na estação 20 do estuário externo. 

 As atividades metabólicas do sistema transportador de elétrons (ASTE) e das enzimas 

esterases (EST) oscilaram de forma parecida, apresentando seus máximos nas estações 2 (0,32 

µL O2 h
-1 g-1e 2,26 µg Fluoresceina h-1 g-1),6 (0,38 µL O2 h

-1 g-1 e 2,51 µg Fluoresceina h-1 g-

1) e 13 (0,36 µL O2 h
-1 g-1 e 9,42 µg Fluoresceina h-1 g-1).  

 As menores taxas de metabolismo foram encontradas nas estações 4, 5, 9, 10, 11 e 14, 

não havendo detecção para ASTE nas estações 9,10 e 14 e para EST na estação 4.  
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Figura 40 - Análises microbiológicas das amostras de sedimento do rio Paraíba do Sul, sendo: a) Biomassa 

bacteriana e (b) metabolismo bacteriano, ASTE (Atividade do sistema transportador de elétrons) e EST 

(Atividade das enzimas esterases). 
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biopolímeros (deposição de MO). O grupo 2, localizado no quadrante superior também a 

esquerda, é formado por mais duas estações da porção fluvial e estações do estuário externo 

próximas ao canal secundário. Assim como o grupo 1 apresenta baixo teor de finos, porém 

média deposição de MO.  

O grupo 3, localizado no quadrante inferior, composto pela estação do canal de 

mangue (7), apresenta características marcantes de MO terrígena, como elevada razão CN e 

altas concentrações dos esteróis β-sitosterol, β-sitostanol e estigmasterol, sendo 

provavelmente fonte de exportação de MO para os demais grupos.  

O grupo 4, localizado no quadrante inferior a direita, foi composto por estações do 

estuário interno e externo (próximos ao canal principal) assim como a estação 2 da porção 

fluvial (coletada sob a ponte da cidade de Campos) podendo ser considerado um grupo com 

acúmulo de MO recente e influência antrópica. Já o grupo 5, localizado no quadrante superior 

a direita, composto pelas estações do estuário externo (pluma de deposição) e a estação da 

porção fluvial próxima a uma vila de moradores é caracterizado por alta deposição de MO 

terrígena, sendo representados por altos valores de teores de finos e da Razão Terrígeno 

Aquático, assim como alta atividade bacteriana e MO em diagênese.  
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Figura 41 - Projeção espacial da ordenação dos vetores das amostras (a) e parâmetros (b) nas duas componentes 
principais no sedimentodo estuáriodo Rio Paraíba do Sul. 
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porção fluvial que no estuário externo, não acompanhando de maneira tão clara o teor de 

finos, que por exemplo, foi alto na estação 8. 

 
Figura 42 - Composição do carbono biopolimérico do sedimentos do rio São João. 

 Os biopolímeros mais abundantes foram o carboidrato e a proteína, suas concentrações 

possuíram maiores valores na estação 4 (PTN – 6,70 mg/g ;CHO – 8,89 mg/g) enquanto os 

menores valores foram encontrados na estação 15 (PTN – 0,17 mg/g ;CHO – 0,15 mg/g) (Fig. 

43). 

 As concentrações de lipídios foram as menores concentrações encontradas dentre os 

biopolímeros oscilando de 0,12mg/g na estação 15 a 3,92 mg/g na estação 2. 

 

Figura 43 - Composição biopolimérica dos sedimentos do rio São João. PTN: concentração de proteína; CHO: 
concentração de carboidrato e LIP: concentração de lipídio. 
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4.3.2 Esteróis 

 A composição de esteróis do rio São Joao está disposta na figura 44. Pode-se observar 

que o total de esteróis por grama de sedimento não acompanha o total de esteróis por carbono 

orgânico.  

 O total de esteróis por grama de amostra decresce da porção fluvial ( maior valor na 

estação 2 - 20,08µg/g) em direção à foz (estação 15 - 0,37µg/g). Já o total de esterol 

normalizado por carbono orgânico não apresenta uma tendência clara, possuindo seus maiores 

valores nas estações 9 (1,22 µC/mg CO) e 11 (1,10 µC/mg CO) e menores valores nas 

estações 8 (0,28 µC/mg CO) e 12 (0,24 µC/mg CO). 

 A composição de esteróis encontrada foi bastante variável. Os esteróis β-sitosterol, 

colesterol, colestanol e colestanona foram encontrados em todas as amostras analisadas. 

Enquanto o coprostanol foi encontrado somente em 6 amostras e o ergosterol em 5 amostras.  

 As concentrações do coprostanol variaram de 0,16 µg/gna estação 13 a 1,43 µg/g na 

estação 2 da porção fluvial, sendo a única estação onde a concentração deste esterol foi 

superior a 0,5 µg/g. 
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Figura 44 - Composição de esteróis nas amostras de sedimento do rio São João, sendo: a) Somatório de esteróis 
e (b) percentual relativo de esteróis. 
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Na tabela 21 estão dispostos os compostos predominantes encontrados no sedimento 
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Tabela 21 - Picos dominantes encontrados no sedimento do Rio São João. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras da porção fluvial possuíram distribuição de n-alcanos muito semelhantes. 

Os picos predominantes foram C27, C29, C31 e C33, como pode ser visualizado na figura 45. 

 

Figura 45 - Distribuição de n-alcanos da amostra 5, referente a porção fluvial. 
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mangue possuíram as maiores concentrações de n-alk por grama de sedimento enquanto as 

concentrações de n-alk por carbono orgânico não oscilaram muito. 

O n-alk por grama de sedimento variou de 1,64 µg.g-1 na estação 15 do estuário 

interno a 38,90 µg.g-1 na estação 2 da porção fluvial. Já o n-alk por grama de carbono variou 

de 0,16 µg.mg-1CO na estação 2 a 0 µg.mg -1CO na estação 9 relativa ao mangue. 

 

Figura 46 - Somatório dos n-alcanos do C15 ao C35 dos sedimentos superficiais do Rio São João. 

Da mesma forma que a distribuição de n-alk, os HAT por grama de amostra e por 

carbono orgânico possuíram valores opostos, apresentando altas concentrações por grama de 

sedimento na porção fluvial e concentrações de n-alk/CO pouco variáveis. Os HAT variaram 

de 5,47 µg.g-1 na estação 15 a 60,67µg.g-1 na estação 2, enquanto o HAT/CO µg.mg -1 CO 

variou de 0,25 µg.mg -1 CO na estação 2 a 1,07 na estação 9 da porção caracterizada como 

mangue. 

Os valores de UCM oscilaram de 2,67µg.g-1 na estação 15 do estuário interno a 

16,85µg.g-1 na estação 8 do mangue. Já os valores de RES oscilaram de 2,80 µg/g estação 15 

do estuário interno a 54,15µg/g na estação 2. Na figura 47 pode-se observar a porcentagem de 

Res e UCM nas amostras. Nota-se que nenhuma das amostras possuem mais de 50% de 

UCM, sendo a porção fluvial com maior percentual de resolvidos que o estuário interno.  
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Figura 47 - Porcentagens de hidrocarbonetos alifáticos resolvidos e compostos não resolvidos nas amostras de 

sedimento do Rio São João. 
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encontrado na estação 11 do estuário externo (0,86 mgC.g-1) (figura 48). 

Figura 48 - Composição do carbono biopolimérico do sedimentos do rio das Ostras. 
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Proteína e carboidrato apresentaram padrão semelhante, possuindo maiores 

concentrações na estação 3 (PTN – 13,00 mg/g ;CHO - 35,65 mg/g) e menores concentrações 

na estação 11 (PTN – 0,41 mg/g; CHO - 0,68 mg/g). 

A concentração de lipídio também apresentou a mesma tendência encontrada para 

proteína e carboidrato, entretanto apresentou menores concentrações variando de 0,02 mg/g 

na estação 9 a 7,63 mg/g na estação 5. 

 

Figura 49 - Composição biopolimérica dos sedimentos do rio das Ostras. PTN: concentração de proteína; CHO: 

concentração de carboidrato e LIP: concentração de lipídio. 

 

4.3.2 Esteróis 

O somatório de esteróis identificados e a composição de esteróis do rio das Ostras 
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Figura 50 - Composição de esteróis nas amostras de sedimento do rio Das Ostras, sendo: a) Somatório de 

esteróis e (b) percentual relativo de esteróis. 

 

4.3.3 Hidrocarbonetos Alifáticos 

Na tabela 22 estão dispostos os compostos predominantes encontrados no sedimento 

superficial do rio das Ostras.  
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Tabela 22 - Picos dominantes encontrados no sedimento do Rio das Ostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma geral, houve predomínio das cadeias de carbono ímpares e longas, como na 

estação 1 (figura 59), sendo quase todas as estações dominadas por C29.  

 

Figura 51 - Distribuição de n-alcanos da estação1, referente a porção fluvial. 
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Figura 52 - Somatório dos n-alcanos do C15 ao C35 dos sedimentos superficiais do Rio das Ostras. 

Da mesma forma que a distribuição de n-alk, os HAT por grama de amostra e por 

carbono orgânico possuíram valores opostos. Os HAT variaram de 18,87 µg.g-1 na estação 12 

a 140,64µg.g-1 na estação 5, enquanto o HAT/CO µg.mg -1CO variaram de 0,96 µg.mg -1CO 

na estação 3 a 15,08 na estação 9 da porção caracterizada como mangue. As concentrações de 

HAT foram duas vezes superiores às concentrações de n-alk. 

Os valores de UCM oscilaram de 5,10 µg.g-1 na estação 11 do estuário externo a 

35,27µg.g-1 na estação 5 da porção fluvial. Já os valores de RES oscilaram de 7,61 µg/g 

estação 15 do estuário externo a 107,62 µg/g na estação 3. Na figura x pode-se observar a 

porcentagem de Res e UCM nas amostras. Nota-se que nenhuma das amostras possuem mais 

de 50% de UCM, sendo a porção fluvial com maior percentual de resolvidos que o estuário 

interno (figura 53). 

 
Figura 53 - Porcentagens de hidrocarbonetos alifáticos resolvidos e compostos não resolvidos nas amostras de 
sedimento do Rio das Ostras. 
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4.4 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIAIS DO SEDIMENTO DOS ESTUÁRIOS DE 

PEQUENA ESCALA: RIOS SÃO JOÃO E DAS OSTRAS.  

O resultado da ACP demonstrou as principais forçantes que controlam a variabilidade 

dos parâmetros que determinam os processos e as fontes de matérias para os estuários de 

pequena escala estudados. O faot 1 teve 43 % da variabilidade dos dados explicada se o fator 

2, 16 %, totalizando 59 % dos dados explicados por essas duas componentes. Através desta 

análise pôde-se observar a formação de 5 grupos de estações nos estuários do Rio São João e 

Das Ostras (figura 54).  

Os grupos 1,2 e 3 localizados nos quadrantes à esquerda possuem, em sua maioria, 

estações das porções fluviais com maiores concentrações de MO e atividade bacteriana. 

Sendo o grupo 1 caracterizado por possuir as maiores concentrações de biopolímeros 

(deposição de MO), o grupo 2 altos valores do índice RTA (terrestre aquático) enquanto o 

grupo 3 apresentou as maiores concentrações de esteróis e hidrocarbonetos. 

O grupo 4 localizado na porção central do PCA, reuniu as estações da porção fluvial e 

mangue com acúmulo médio de MO, médio teor de finos, podendo ser considerado um grupo 

de transição. Já o grupo 5, localizado a direita do PCA, reuniu estações do mangue e estuário 

externo, sendo caracterizado por granulometria arenosa, MO com pouco acúmulo e em 

diagênese. 
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Figura 54 - Projeção espacial da ordenação dos vetores das amostras (a), e parâmetros 
(b) nas duas componentes principais no sedimentodos estuários do rio São João e Das 
Ostras.
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES TERRESTRES DE MATÉRIA ORGÂNICA 

PARA A INTERFACE CONTINENTE-MAR 

A análise da composição orgânica da vegetação presente nas bacias de drenagem pode 

auxiliar na compreensão das possíveis contribuições de MO terrestre transportadas pelos rios 

em direção ao estuário e mar. Antes de discutir a composição da matéria orgânica dos 

sedimentos e materiais em suspensão na água do rio Paraíba do Sul, é interessante apresentar 

a composição orgânica encontrada nas vegetações e respectivos solos da bacia de drenagem. 

Uma das ferramentas mais utilizadas para caracterizar fontes de MO nos ecossistemas 

aquáticos é a razão entre o carbono e nitrogênio (LIBES, 1992). Valores elevados desta razão 

(>20) estão relacionados a uma amostra enriquecida com materialde origem terrestre, 

enquanto baixos valores (entre 6 e 10) relacionam-se a amostras ricas em N, típicas de 

produtores primários planctônicos (REDFIELD; KETCHUM; RICHAED, 1963). Porém, 

esses valores podem oscilar dependendo do tipo de vegetal presente na bacia de drenagem, se 

lenhoso ou foliar, ou ainda oriundo de solos e efluentes. Com isso estes valores nem sempre 

irão corresponder integralmente às fontes de matéria orgânica encontradas na área de estudo.  

Entre as vegetações predominantes próximas ao rio Paraíba do Sul, se encontram a 

vegetação rasteira à margem do rio e o pasto, que neste trabalho apresentaram média de 16 e 

14 para a razão C/N respectivamente. Estes valores indicam predomínio de material foliar em 

relação a lenhoso e se apresentam um pouco mais baixos aos de outros pastos descritos na 

literatura. Dick et al.(2008) encontraram valor razão C/N 22 para o pasto em bacias do Sul do 

Brasil, demostrando que os valores podem variar inclusive entre o mesmo tipo de vegetação 

porém em diferentes localidades. As demais vegetações analisadas (folhas e raízes de 

mangue) apresentaram razão C/N muito superiores a 20 (média 54), com exceção da folha de 

Avicennia germinans(18).  

Além da razão C/N, os isótopos de carbono e nitrogênio também são amplamente 

utilizados para distinguir a origem da matéria orgânica. Apesar das diferenças na razão C/N 

entre as espécies de mangue e entre as folhas de cana de açúcar em diferentes estágios, 

percebe-se pouca oscilação do 13δC, agrupando os solos referentes ao mesmo tipo de 

vegetação (figura 55). Para correlacionar C e N com o 13δC costuma-se utilizar a razão N/C 

para que o denominador comum em ambos os casos seja o carbono. Assim o resultado obtido 

será em função do carbono orgânico de origem terrestre e não do nitrogênio total.Esta 

correlação também foi usada por Hedges; Keil; Benner (1997) para sedimentos do rio 
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Columbia- EUA, entretanto apresentaram valores de referência diferentes aos encontrados 

neste trabalho em relação ao material proveniente de solos, o que confirma a importância de 

se analisar as fontes de MO terrestre da área que se quer estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Correlação entre o 13C e o N/C para as amostras de solo e sedimentos analisadas neste trabalho. S-
VGT – Solo de vegetação rasteira, S-PT- Solo de pasto, S-CN- Solo de canavial, S-CNQ – Solo de canavial após 
queimada, S-RIZ – Sedimento relacionado a espécie de mangue Rizhophora mangle, S-LAG – Solo relacionado 
a espécie de mangue Laguncularia racemosa, S-CN1 Solo de canavial com liteira, S-AVI – Solorelacionado a 
espécie de mangue Avicenia germinans.Área destacada em cinza referente a dados publicados por Hedges; Keil, 
Benner (1997). 

Os valores de δ13C do material vegetal coletado foram próximos aos valores 

relacionados na literatura para estas fontes. O'Leary (1988) e Meyers (2003) propõem valores 

de -15‰ a -10‰ para cana de açúcar e pasto, consideradas plantas de metabolismo C4 e neste 

estudo oscilaram de -14‰ a -12‰ com exceção da amostra de pasto coletada pela UENF 

(PT1 -21‰) demostrando uma possível mistura de vegetação C4 recente com vegetações C3 

pretéritas no momento da coleta. Já as amostras de mangue e vegetação rasteira próxima ao 

rio, consideradas plantas de metabolismo C3, oscilaram de -30‰. à -23‰, sendo estes valores 

próximos aos de Cifuentes et al.(1996) (-30‰ a -26‰). Especificamente em relação aos 

valores encontrados para as plantas de mangue, estes também ficaram dentro da faixa 

encontrada e sugerida para este tipo de vegetação por Mead et al. (2005) (-28 a -40 ‰) 

Apesar dos valores de δ15N já terem sido utilizados na literatura para discriminação de 

fontes (PETERS et al., 1978), o uso para este fim não é recomendado devido a sua variação 

quanto à forma assimilada de nitrogênio pelos produtores primários. Um exemplo disto é o 

trabalho de Manetta et al. (2003), onde analisando vegetação ripária à margem do rio Paraná 

(metabolismo C3), no estado do Mato Grosso do Sul encontraram valores semelhantes a este 
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trabalho para δ13C (-29‰) e valores de δ15N bem diferentes, sendo em seu trabalho 1,3‰ e 

neste trabalho 12,9‰ confirmando que existem diferentes processos em um mesmo tipo de 

vegetação. 

Conjuntamente com a razão C/N e isótopos, os compostos de lipídios marcadores 

também vêm sendo amplamente utilizados para caracterização de fontes e distribuição de 

matéria orgânica em ambientes aquáticos. O maior motivo para tal utilização é a sua 

especificidade e resistência à degradação bacteriana em comparação a outras classes de 

compostos orgânicos (MEJANELLE; LAUREILLARD, 2008). Entre os lipídios, se 

encontram os esteróis que possuem compostos específicos para alguns organismos. Porém 

existem esteróis presentes em mais de uma fonte como é o caso do campesterol constituinte 

de plantas vasculares e fitoplâncton (VOLKMAN, 1986). Com isto, neste trabalho também 

foram realizadas as análises molecular de n-alcanos tanto das principais fontes e respectivos 

solos como para os sedimentos do estuário do rio Paraíba do Sul. Em quase todas as amostras 

de material vegetal, solo e sedimento o esterol predominante foi o β-sitosterol, possuindo 

correlação positiva com o total de esterol/CO (r=0,69, p<0,05, n=20). Apenas na vegetação à 

margem do rio e na cana queimada o β-sitostanol possuiu maior concentração, indicando que 

o material coletado já se encontrava em estágio de decomposição. Isto pode ser atribuído ao 

fato da cana ter sofrido o processo de combustão, e a vegetação à margem do rio, que por 

estar presente em local com alto índice de umidade, pode ter facilitado a degradação do 

material e a transformaçãoportanto do β-sitosterol para o β-sitostanol. O processo de 

transformação da matéria orgânica também foi confirmado pelos altos valores de δ15N 

discutidos anteriormente. 

O β-sitosterol é citado na literatura como componente principal de vegetais superiores 

e muitos trabalhos já relataram sua contribuição majoritária frente ao estigmasterol e 

campesterol, ambos encontrados em plantas terrestres. Hoog e Gillan (1984) analisaram 11 

espécies de vegetação de mangue presentes na Austrália e também encontraram o β-sitosterol 

como principal esterol, assim como na cana de açúcar analisada por Nussier et al. (2002) e em 

doze espécies de gramíneas analisadas por Bowden e Williams (1971). Torna-se claro, 

portanto, através dos nossos resultados que existe uma proporção entre as concentrações de 

esteróis nos vegetais superiores encontrados na bacia do RPS, sendo β-sitosterol >β-sitostanol 

> estigmasterol > campesterol. 

Apesar da abundância dos 4 esteróis nas plantas terrestres, não deve desconsiderar a 

presença dos demais esteróis analisados. Por exemplo, o colesterol frequentemente associado 

a animais e zooplâncton esteve presente em todas as amostras analisadas numa faixa média de 
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3%, resultado também encontrado no trabalho de Bowden e Williams (1971) com análise de 

gramíneas. Enquanto o ergosterol, associado tradicionalmente a fungos foi encontrado nas três 

amostras de cana de açúcar (folhas verde, amarelada e queimada) e na folha de Laguncularia 

racemosa, fato este que pode ser explicado devido ao alto teor de carboidrato presente na cana 

de açúcar fomentando a existência de fungos em seus tecidos. 

Em relação aos n-alcanos indicativos de plantas terrestres, a literatura relata que estes 

compostos são formados prefencialmente por cadeias de carbono longas com número ímpar 

na faixa de C25 a C35, sendo as cadeias C27, C29 e C31 como as mais abundantes 

(EGLINTON, HAMILTON, 1967). Devido a esta abundância, Bourbonniere e Meyers (1996) 

utilizam-se da razão RTA em sedimentos (Razão terrígeno aquático, valores >1 indicando 

MO terrestre) para a distinção de material terrestre de aquático. O RTA envolve os n-alcanos 

mais tradicionalmente encontrados no plâncton (C17, C19 e C21) e os n-alcanos já citados 

encontrados em grandes concentrações nos vegetais superiores. O material vegetal coletado 

neste trabalho apresentou cadeias longas e com predominância por compostos ímpares. Porém 

apenas o pasto apresentou como n-alcanos predominantes os tipicamente citados no índice 

para material terrígeno. As amostras de cana e vegetação à margem do rio, por exemplo, 

possuíram presença de C33 em concentrações por vezes maiores que o C31, como também 

visualizado por Nussier et al. (2002).  

As amostras de mangue possuíram predomínio das cadeias de C25 e C27 nas raízes e 

C29 e C31 nas folhas. A grande contribuição de C29 também foi observados por Mead et al. 

(2005) em folhas de Rhizophora sp. Entretanto Kristensen et al. (2008) sugerem que ocorrem 

variações biogeográficas em plantas de mangue. Um exemplo disto foram os resultados 

obtidos por Raffi et al. (1996) e Dodd et al. (1998). Estes trabalhos relatam a análise dos n-

alcanos nas folhas de Lacungularia racemosa na Guiana Francesa onde o predomínio foi de 

C29 e C33 e na África do Sulonde o predomínio foi de cadeias de C27 e C29. No trabalho 

atual as folhas de Laguncularia racemosa possuíram apenas o predomínio de C29, sendo, 

portanto, um pouco diferenciada em relação às regiões citadas. 

Em relação à concentração do total de n-alcanos, a mesma se apresentou elevada na 

vegetação coletada à margem do rio e nas raízes de Aviccenia germinans, podendo talvez ter 

influenciado de maneira mais expressiva nos sedimentos e solos das áreas próximos a estas 

vegetações. Percebeu-se que quase todos os solos coletados possuíram predomínio de C33, 

enquanto os sedimentos de manguezal possuíram predomínio de C25 com exceção do 

sedimento de Laguncularia racemosa (S-LAG) que obteve o predomínio de C29, indicando a 

presença de material foliar recente. 



124 
 

Apesar das amostras de vegetação analisadas neste trabalho terem variado quanto aos 

compostos de n-alcanos encontrados, todas apresentaram grande contribuição dos compostos 

presentes no índice de RTA. Os sedimentos e solos referentes às vegetações obtiveram como 

valor médio 41 para o índice RTA, confirmando a forte presença de vegetais superiores e sua 

eficiente utilização no apontamento da presença de material terrestre nos solos e sedimentos 

analisados.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃOBIOGEOQUÍMICA E VARIAÇÃO ESPACIAL DO MATERIAL 

BIOGÊNICO NA COLUNA DÁGUA 

As coletas do material em suspensão na coluna d`água através das redes e as análises 

da água sub-superficial foram realizadas no mês de Abril de 2010, podendo ser considerado o 

final do período de chuvas. Os valores encontrados nas análises físico químicas da água 

assemelham-se a trabalhos já realizados no Paraíba do Sul na mesma época (BRITO, 2010; 

KRÜGER et. al., 2003). Um exemplo disto são os valores encontrados de salinidade. Percebe-

se que a região de mistura entre o rio e o mar se intensifica no estuário externo (pluma) onde a 

salinidade apresenta valor de 11,5. No trabalho de Kruger et al. (2003) realizado no mês de 

fevereiro muito próximo a estação 14 do trabalho atual (canal principal), também constatou-se 

baixa salinidade (4,5) na porção interna do estuário. A salinidade assim como a condutividade 

obteve correlação positiva com a transparência da água (valores obtidos com o disco de 

Sechi) (r=0,87, p<0,05, n=8) confirmando a grande carga de materiais em suspensão na 

porção fluvial e sua deposição em direção à foz. 

Os valores de MPS e transparência da água obtiveram tendências opostas 

simbolizando que o mangue e estuário interno são as porções que apresentam maiores teores 

de material em suspensão e com isso pouca transparência da água. Apesar do canal de 

mangue (RPS 7) apresentar acréscimo na concentração de clorofila (2,55 µg/L) em relação às 

demais estações, suas concentrações são baixas e foram menores que as encontradas por 

Kruger et al. (2005) para a mesma região (5,2 µg/L). De acordo com Salomão et al. (2008), 

baixos valores de clorofila podem ser atribuídos à vegetação presente no mangue que apesar 

de gerar uma fonte de nutrientes para o fitoplâncton promove o sombreamento da coluna 

d´água. A diminuição da taxa de fotossíntese ainda pode ser em decorrência da alta 

hidrodinâmica do canal de mangue influenciado pela ação das marés. A vegetação do mangue 

ainda pode ser responsável pela baixa saturação de oxigênio encontrada (40%), pois as 

árvores protegem a coluna d´água das ações dos ventos, que poderiam causar turbulências na 

água, oxigenando as mesmas (SALOMÃO et al., 2008). 
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As regiões mais internas do estuário apresentaram pH mais ácido enquanto a foz 

possuiu pH mais básico, obtendo correlação positiva com a salinidade (r=0,86, p<0,05, n=8). 

Esta tendência é observada em diversos trabalhos realizados em estuários (SALOMÃO et al., 

2008; MENDES FILHO, 2009; THOMAZELLI, 2010 ) e pode ser explicada pela presença de 

íons bicarbonatos na água do mar, tornando a água próximo a foz mais alcalina que a porção 

fluvial. Esta é, portanto, uma distribuição típica e comumente descrita na literatura para 

ambientes estuarinos. 

Em paralelo as análises físico-químicas da coluna d´água, foram realizadas análises 

para caracterizar a MO nos materiais em suspensão coletados através de redes de plâncton. 

Esta analise é interessante na medida em que a MO depositada e preservada nos sedimentos 

nem sempre irá refletir fielmente a carga orgânica original que adentra nos rios e estuários via 

coluna d´água. De fato mais que 90% do material orgânico produzido é degradado ou 

consumido antes de chegar aos sedimentos (EADIE et al., 1984) e a degradação preferencial 

da matéria orgânica mais lábil, derivada de organismos planctônicos pode aumentar a 

importância das contribuições terrestres que contém constituintes mais refratários (MEYERS, 

2003). 

No caso do rio Paraíba do Sul que transporta grandes cargas de partículas na coluna 

d´água torna-se interessante a análise do material suspenso a fim de se tentar descobrir as 

fontes de MO e suas possíveis transformações antes da deposição. As redes de plâncton com 

malha de 20 µm são comumente utilizadas para a coleta de fitoplâncton, enquanto a rede de 

64 µm utilizada para coleta de microzooplâncton.  

De acordo com Brandini et al. (1997), o fitoplâncton destaca-se dentre os organismos 

estuarinos e marinhos, por ser o principal produtor primário, representado por um conjunto de 

microalgas que formam a base da teia alimentar marinha–estuarina. Em contrapartida o 

microzooplâncton (20 µm a 200 µm) configura-se na produção secundária, e sendo 

organismos herbívoros também auxiliam no entendimento da contribuição de MO autóctone 

relativa ao fitoplâncton. O microzooplâncton ainda possui papel central na dinâmica do 

ecossistema, especialmente na ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, constituindo o maior 

número de organismos do zooplâncton, e estando onipresente em distribuição e abundância 

em habitats tropicais de águas marinhas e doces (BOLTOVSKOY; ALDER, 1992). A 

utilização de rede de 64 µm, além da coleta de microzooplâncton ainda considerou a entrada 

na amostra de fragmentos de vegetais superiores presentes na bacia de drenagem e 

eventualmente suspensos na água.  
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A razão C/N do material coletado através da rede de 20µm e 64µm apresentou 

diminuição da porção fluvial para a foz. Os valores encontrados na porção fluvial (C/N 11) 

remetem a uma mistura de fontes e são comparáveis aos valores de CN propostos por Hedges 

et al. (1986) para sedimentos em suspensão de grandes rios, como o caso do rio Amazonas. 

Enquanto na foz, sugere-se a mistura de organismos planctônicos e microrganismos já que os 

valores encontrados foram próximos a 5.  

Para comparar os elementos carbono e nitrogênio com valores de δ13C, novamente foi 

utilizada a razão N/C, que apresentou correlação positiva com o δ13C, obtendo valor 

estatisticamente significativo para a rede de 20 µm (r=95,23, p<0,05, n=8)(Figura 56). Isto 

significa que quanto maior a razão N/C, mais pesado os valores encontrados para o δ13C, indo 

de acordo com o que é posto na literatura para o plâncton marinho e para bacias de drenagem 

que possuem plantas de metabolismo C3, como foi encontrado no rio Paraíba do Sul (plantas 

de mangue e a vegetação próximo ao rio) (MAKSYMOWSKA et al., 2000; GRAHAM et al., 

2001). 

 

 

Figura 56 - Correlação entre o δ13C e razão N/C no material em suspensão (coletados com redes de 20µm e 

64µm) na coluna d`água do rio Paraíba do Sul. 

A correlação δ13C versus δ15N é muito utilizada na literatura para sugerir as principais 

fontes de matéria orgânica nos estuários. Barros et al. (2010), a utilizou na baía de 

Barbitonga-SC para averiguar as possíveis fontes de MO em material particulado e inseriu 

dados anteriormente descritos de trabalhos em estuários brasileiros para sugerir os limites de 

indicação das fontes. Na figura 57 estão inseridas os valores de referência utilizados por 

Barros sendo feitas pequenas modificações na caixa de MO terrígena para se adequar ao atual 

trabalho, baseado nos resultados do material vegetal já discutido presente na bacia do Paraíba 

do Sul. 
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Figura 57 - Correlação δ13C versus δ15
N para o material coletado com as redes de 20µm e 64µm. Valores de 

fontes foram indicados e parcialmente modificados de Barros et al. 2010, com resultados deste trabalho. 
 

Através da correlação percebe-se que os materiais em suspensão foram muito 

semelhantes e apresentam grande influência terrígena no estuário interno e mangue e 

influência marinha/microrganismos nas estações do estuário externo. Apenas a amostra da 

estação 16 (estuário externo) coletada com rede de 64µm apresentou característica terrígena. 

E, as amostras da porção fluvial não obtiveram uma clara definição na origem de sua MO, o 

que pode sugerir mistura de fontes em sua composição e influência de efluentes domésticos. 

Os valores de δ15N e δ13C ainda demostraram que o material da rede de 20µm, com 

valores mais pesados, possuem predomínio de fitoplâncton e/ou material mais processado 

enquanto a rede de 64µm apresenta uma mistura de organismos planctônicos juntamente com 

material de origem terrígena, mais leve.  

A análise dos esteróis revelou uma grande diversidade de compostos no material 

coletado através das redes de plâncton sugerindo múltiplas fontes na composição do material 

orgânico. Entretanto, pode-se notar maior ou menor influência de diferentes fontes através da 

concentração de certos compostos ao longo do gradiente espacial continente-oceano.  

Para facilitar o entendimento da contribuição das diferentes fontes indicadas pelos 

esteróis na composição da matéria orgânica foram criados grupos indicativos. O grupo planta 

abrangeu os esteróis encontrados em maiores concentrações (β-sitosterol, β-sitostanol, 

estigmasterol e campesterol) nos vegetais anteriormente analisados. O grupo atividade 

microbiana foi composto pelos estanóis, esteróis reduzidos por bactérias simbolizando 

atividade microbiana e pelo ergosterol, esterol encontrados em fungos. O grupo zooplâncton e 
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o esgoto foram compostos cada um por apenas um esterol, sendo colesterol e coprostanol 

respectivamente.  

Através da distribuição dos esteróis pode se observar que o material coletado tanto na 

rede de 20µm como na de 64µm confirmam as fontes já indicadas pela composição elementar 

e isotópica do carbono e nitrogênio. A porção fluvial e mangue apresentam maior influência 

de vegetais superiores, portanto produção alóctone, enquanto as porções estuarinas 

possuemforte presença de plâncton, principalmente zooplâncton e atividade microbiana, 

podendo ser caracterizadas como ambientes depuradores (figura 58). 

As concentrações elevadas de coprostanol, esterol marcador de esgoto, confirmam a 

influência por efluentes domésticos na porção fluvial,além de indicarem no material em 

suspensão coletado com a rede de 20µm do mangue a presença de materiais provenientes de 

esgoto. A concentração elevada de coprostanol na estação 9, pode ser atribuída a alta 

quantidade de partículas finas em suspensão nesta região aumentando a adsorção de MO 

proveniente da porção fluvial. 
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Figura 58 - Concentração dos esteróis analisados no material em suspensão do rio Paraíba do Sul coletados com 
redes de 20µm e 64µm. Planta (β-sitosterol, β-sitostanol, campesterol, estigmasterol), Atividade microbiana 
(Ergosterol, colestanona, colestanol), Zooplâncton (colesterol), Esgoto (coprostanol). 

 

Devido à escassez de trabalhos em estuários utilizando esteróis em materiais em 

suspensão torna-se difícil a comparação de concentrações. Em decorrência da falta de 

literatura é interessante a utilização das razões entre os compostos. Pois apesar das 

concentrações auxiliarem no entendimento das fontes de matéria orgânica presentes na 

amostra, as razões proporcionam um resultado mais apurado, sendo seu uso recorrente na 

literatura (FURTULA et al., 2012). Na tabela 23, encontram-se algumas razões de esteróis 

propostas na elucidação das fontes e processos presentes na MO em suspensão no rio Paraíba 

do Sul.  
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Tabela 23 - Razões de esteróis do material coletado com redes de 20µm e 64µm, sendo 
em (A): colestanol:colesterol, valores superiores a 1 indicam diagênese da MO 

(WAKEHAM, 1987); (B) coprostanol:colestanol+coprostanol, valores superiores a 0,5 
indicam contaminação por esgoto (GRIMALTI et al., 1990; FATTORE et al., 1996; 

SANTOS et al., 2008) e em(C) coprostanol:colesterol, onde valores superiores a 1 
indicam contaminação por esgoto(FATTORE et al., 1996; TAKADA et al., 1994; 

ZHANG et al., 2008). 
Razão  col.nol/col.ol copro/col.nol+copro copro/col.ol 

Estação  
>1 diagênese da 

MO >0,5 esgoto >1 esgoto 
20µm     
P.Fluvial 5 0,54 0,80 2,19 
Mangue 7 0,32 0,00 0,00 

 9 0,60 0,79 2,32 
E. 

Interno 10 1,23 0,63 2,08 
 14 1,78 0,75 5,42 

E. 
Externo 16 0,03 0,22 0,01 

 18 0,06 0,48 0,06 
 20 0,03 0,30 0,01 

64µm  
P.Fluvial 5 0,69 0,85 3,86 
Mangue 7 0,05 0,26 0,02 

 9 0,40 0,47 0,35 
E. 

Interno 10 0,51 0,38 0,32 
 14 0,80 0,76 2,60 

E. 
Externo 16 0,12 0,46 0,11 

 18 0,03 0,35 0,02 
 20 0,03 0,30 0,01 

 

A razão colestanol/colesterol é uma ferramenta muito utilizada na investigação de 

processos recentes de transformação da matéria orgânica, valores desta razão >1 indicam 

diagênese do material orgânico. Através desta razão novamente percebe-se que o material 

coletado com a rede de 20µm apresenta MO mais processada (média 0,6), possuindo maior 

degradação que o material da rede de 64 µm (média 0,3), como já havia sido sugerido pelos 

pesados valores de δ15N. 

Através das razões copro/col.nol+copro e copro/col.ol, propostas para a identificação 

de contaminação por efluentes domésticos, confirma-se a presença do esgoto na porção fluvial 

no material coletado em ambas as redes (tabela 23). Essas razões, propostas para sedimento, 

indicam que as estações da porção fluvial, assim como as estações do estuário interno, com 
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exceção da estação 10 (rede de 64µm), e a estação 9 de mangue coletada (rede de 20µm) estão 

contaminadas por esgoto doméstico.  

A análise dos hidrocarbonetos constituiu mais uma ferramenta no estudo da origem e 

transformações da MO no material em suspensão do rio Paraíba do Sul. Os hidrocarbonetos 

são os componentes mais abundantes no material orgânico em zonas costeiras, sendo 

provenientes de fontes naturais como ceras de plantas, fitoplâncton e bactéria, assim como de 

fontes antropogênicas como o petróleo e seus derivados (GOGOU et al., 2000) 

A composição dos n-alcanos no material em suspensão coletado tanto pela rede de 

20µm como pela rede de 64µm foi bastante semelhante apresentando predomínio de 

compostos com cadeia curta (<26 C) e número par de carbonos. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Harji et al. (2008) em sedimentos estuarinos e em região de porto na 

costa oeste da Índia e por Silva et al. (2012) em testemunhos no nordeste do Brasil, atribuindo 

a preferência por cadeias pares de carbono à presença de bactérias e a processos de diagênse 

do material orgânico.  

Apenas a estação 16 do estuário externo coletada com a rede de 64um apresentou um 

padrão de distribuição característica de origem terrestre, como já havia sido indicado pelos 

demais parâmetros, apresentando predomínio de cadeias com 29 e 31 carbonos. 

Apesar de existirem trabalhos que associam cadeias curtas e pares a presença de 

bactérias e transformação do material orgânico, alguns autores sugerem que compostos com 

números pares de carbono assim como a não preferência por cadeias pares ou ímpares esteja 

associada a presença de petróleo, sendo verificada pelo IPC (Índice de preferência por 

carbono) (BOULOUBASSI; SALIOT, 1993). Valores de IPC próximos a 1 poderiam indicar 

o petróleo como componente principal do material orgânico, enquanto valores entre 4 e 7 

indicariam plantas terrestres. Neste trabalho os valores de IPC foram maiores na porção 

fluvial decaindo em direção a foz. No material da rede de 64um, variou de 0,17 na estação 9 

do estuário interno a 5,73 na porção fluvial. Na rede de 20 µm, o IPC variou de 0,12 na 

estação 9 e 14 (estuário externo) a 2,69 na porção fluvial. Estes valores, portanto sugerem que 

o material da porção fluvial, principalmente da rede de 64 µm, apresenta origem terrígena 

enquanto as demais regiões poderiam ser influenciadas por compostos derivados de petróleo e 

possuíremuma mistura de fontes. 

Além de valores de IPC próximo a 1, existem outros parâmetros para se verificar a 

presença e contaminação das amostras por petróleo. Muitos trabalhos propõem a presença da 

mistura complexa não resolvida (UCM>10µg.g-1 GOGOU et al., 2000), associada a altas 

concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais (HTA>100µg.g-1) (READMAN et al., 
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2002), para indicação mais precisa do petróleo em sedimentos costeiros. E embora alguns 

valores de IPC no material em suspensão tenham sido próximos a 1, as concentrações de 

mistura complexa  não resolvida (UCM) foram desprezíveis e na maioria das amostras não 

estiveram presentes.  

Os valores de hidrocarbonetos alifáticos totais (HTA - média 917 µg.g-1) foram altos 

no material em suspensão coletados em ambas as redes, sobretudo na estação 7 do canal de 

mangue. Entretanto o material vegetal também apresentou altos valores para o HTA (697 

µg.g-1), refletindo que os hidrocarbonetos encontrados no material em suspensão podem ter 

origem nos materiais vegetais presentes na bacia de drenagem, ou mesmo de biomassa 

bacteriana/ planctônica e não na contaminação por petróleo. Maioli et al., (2010) analisando 

MPS (<47mm) de 11 estações no RPS encontrou em apenas uma das amostras HTA>100µg.g-

1, associado a biomarcadores de petróleo, como hopanos e esteranos, não analisados neste 

trabalho, sugerindo contaminação de petróleo.  

Por fim os valores de RTA (razão terrígeno aquático) foram todos superiores a 1, o 

que poderia sugerir, apesar do predomínio de cadeias curtas, a origem terrígena no material 

em suspensão. Entretanto, este índice pode ter sido elevado em decorrência das baixas 

concentrações dos compostos de cadeias ímpares frequentemente produzidos pelo 

fitoplâncton e utilizados na razão (C17, C19 e C21) e não pelo aumento de cadeias longas 

(encontradas em vegetação superior), confirmando a presença de microrganismos, como 

bactérias na composição do material orgânico em suspensão. 

 

5.3 VARIAÇÃO ESPACIAL DA MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR NO ESTUÁRIO 

DO RIO PARAÍBA DO SUL 

5.3.1 Caracterização de fontes e processos de diagênse da matéria orgânica 

Os sedimentos do rio Paraíba do Sul foram caracterizados por baixos teores de CO - 

menores que 2,5%. Amostras com mais de 2% de CO foram encontradas apenas ao longo do 

estuário externo e na estação 13 do estuário interno próximo a um banco de plantas, sendo 

considerados locais de deposição de MO. A Figura 59 apresenta a correlação entre o carbono 

orgânicoe o nitrogênio total nos sedimentos do rio Paraíba do Sul. A tendência a linearidade 

desta correlação (R2=0,8978) indica que o nitrogênio presente nas amostras está associado à 

fração orgânica (ANDREWS; GREENAWAY; DENNIS, 1998). As estações 12 do estuário 

interno (próximo a um cais) e 2 da porção fluvial (próximo a ponte da cidade de Campos) 

foram enriquecidas por nitrogênio, sendo atribuído este enriquecimento a possível influência 
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de esgoto doméstico presente no local. Os menores valores de CO e NT foram atribuídos a 

granulometria mais grosseira, como indicado na figura 60. 

O teor de finos influenciou consideravelmente a distribuição do carbono e nitrogênio 

nos sedimentos, apresentando correlação negativa com a razão C/N (figura 60). O alto teor de 

finos em algumas estações simboliza a baixa hidrodinâmica do local representando ambientes 

deposicionais. Além disso, quanto menor as partículas do sedimento, maior a área de 

superfície para adsorção de microrganismos que possuem proporcionalmente mais nitrogênio 

que detritos de vegetação. A estação 12 (próximo a um cais) novamente se destacou das 

demais por não apresentar correlação entre o percentual de finos e o alto teor de nitrogênio 

presente na amostra. Esta falta de associação deve ser decorrente da frequente descarga de 

efluentes e restos de materiais orgânicos como peixes e iscas que são deixados próximos ao 

cais enriquecendo o sedimento com nitrogênio. 

 

Figura 59 - Correlação entre carbono orgânico e nitrogênio total dos sedimentos superficiais do rio Paraíba do 
Sul. 

Os valores para a razão C/N oscilaram de 9,35 na estação referente ao cais (12) a 

24,18 na estação de mangue (7). A razão C/N (média 16) sugere que a maioria dos sedimentos 

amostrados apresenta mistura de fontes em sua composição, embora possuam grande 

contribuição de MO de origem terrestre, já que valores entre 6 e 10 remetem a material 

fitoplânctônico e >20 material terrestre (REDFIELD; KETCHUM; RICHAED, 1963) 

(MEYERS,2003).  
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Figura 60 - Correlação entre teor de finos e razão C/N dos sedimentos superficiais do rio Paraíba do Sul. 
Correlação realizada sem a estação12. 

A razão N/C é frequentemente correlacionada ao isótopo de carbono para auxiliar na 

compreensão das fontes de matéria orgânica presentes em amostras ambientais. A relação 

entre os valores encontrados nos solos e amostras vegetais com as estações de sedimentos do 

rio Paraíba do Sul estão expressos na figura 61. Nota-se que grande parte das amostras de 

sedimento apresentam em sua composição MO oriunda de solos e plantas de metabolismo C3, 

como as plantas de mangue e a vegetação a margem do rio. As estações 8 e 9 da porção de 

mangue e 10 e 11 do estuário interno apresentaram valores mais leves de 13C sugerindo 

material de plantas vasculares. 

 

Figura 61 - Correlação entre a Razão N/C e C13 dos sedimentos superficiais do rio Paraíba do Sul. Sendo: 
VGT – vegetação a margem do rio, S-VGT – solo da vegetação a margem rio, F-MG – folha de mangue, R-MG 
– raiz de mangue, S-MG – sedimento de mangue, PT – Pasto, S-PT – solo de pasto, CN – cana, S-CN – solo de 
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canavial. Valores de referência baseados em GOÑI et al., 2003; HEDGES; KEIL; BENNER, 1997 e amostras 
coletadas  neste  trabalho. 

A correlação entre os isótopos de carbono e nitrogênio na figura 62 novamente 

demostra a contribuição dos solos e plantas de metabolismo C3 na matéria orgânica 

sedimentar do rio Paraíba do Sul. Torna-se claro que quase todas as amostras do estuário 

externo são influenciadas pela deposição de material advindo dos solos da bacia de drenagem. 

As estações da porção fluvial que apresentaram valores mais pesados de C13 que as demais 

amostras podem estar sendo influenciadas por solos de pasto e de vegetação a margem do rio, 

já que estes solos também apresentaram os valores mais pesados de C13. 

 

Figura 62 – Correlação δC13 e δN15 dos sedimentos do rio Paraíba do Sul. Valores de referência utilizados 
propostos por Bernardes et al., 2004. 

 

5.3.2 Classificação do estado trófico no rio Paraíba do Sul 

Além da composição elementar e isotópica, a composição biopolimérica encontrada 

nos sedimentos vem sendo utilizada como mais uma ferramenta para a compreensão da 

dinâmica da matéria orgânica. Os biopolímeros são encontrados em todos os organismos e 

constituem a fração de moléculas lábeis da matéria orgânica e por isso rapidamente 

mineralizadas no sedimento (DANOVARO et al., 1993).  

Os sedimentos do rio Paraíba do Sul apresentaram composição biopolimérica 

semelhante ao relatado na literatura para sistemas aquáticos (PUSCEDDU et al., 2003; 

DELL`ANNO et al., 2002; FONTANA et al., 2010) possuindo concentrações de carboidratos 

e proteínas muito superiores a de lipídeos. No RPS foram encontradas as proporções de CHO 

(52%) >PTN (39%) >LIP (9%).  
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Devido a sua rápida degradação, os biopolímeros tem sido considerados proxies mais 

sensíveis para acessar diferentes tipos e níveis de pressões antrópicas em ambientes costeiros 

e estuarinos, como o estado trófico, que tradicionalmente utiliza parâmetros na coluna d`água 

(DELL’ANNO et al., 2002; PUSCEDDU et al., 2009). 

Existem algumas classificações de estado trófico em sedimentos presentes na 

literatura, entretanto dentre as mais utilizadas se encontram as propostas por Vezzuli, Fabiano 

(2006), DELL`ANNO et al. (2002). A figura 63 representa a indicação de estado trófico dos 

sedimentos do rio Paraíba do Sul baseada na classificação proposta por VEZZULI, 

FABIANO (2006) (ambiente eutrofizado PTN:CHO >1 mg.g-1, PTN 1,5<4,0mg.g-1), o que 

sugere que as estações 1, 2, 6, 22 e 23 são eutrofizadas, enquanto a estação 7 apresenta estágio 

de hipertrofia.  

 

 

Figura 63 - Concentração de proteína e razão proteína/carboidrato dos sedimentos do rio Paraíba do Sul 
juntamente com a classificação de estado trófico proposta por Vezzuli e Fabiano, 2006. 

Se levarmos em consideração a classificação proposta por Dell`Anno et al. (2002) 

(Ambiente eutrofizado - PTN 1,5>4,0mg.g-1, CHO 5,0>7,0mg.g-1) as estações 2 e 6 

continuariam eutrofizadas porém seriam acrescidas as estações 13, 19 e 21, sendo considerada 

hipertrófica a estação 12. As duas classificações apontam as estações que de antemão 

poderiam ser consideradas como eutrofizadas em decorrência de proximidades a centros 

urbanos, conhecida descarga de efluentes ou ambientes deposicionais. Entretanto, na primeira 

classificação não foram incluídas as estações 12 e 13, localizadas próximas a um cais e um 

banco de plantas aquáticas respectivamente.  

Em decorrência das atividades de pastagem e agricultura (principalmente de cana de 

açúcar) presentes na bacia do rio Paraíba do Sul, em muitas estações foram observadas 
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elevadas concentrações de carboidrato (biopolímero associado a vegetais superiores e com 

baixas taxas de degradação – VEZZULLI; FABIANO, 2006) levando a diminuição da razão 

PTN:CHO. As estações com maiores concentrações de CHO foram 12,13 do estuário interno 

e 21 do estuário interno oscilando entre 6,13 a 7,74 mg.g-1) valores semelhantes aos 

encontrados por Dell`Anno et al. (2002) em ambientes altamente impactados na costa da 

Itália, como portos de navegação (6,5 e 11,9mg/g-1). 

Devido aos rios possuírem forte influência de vegetais superiores o uso da 

classificação de Dell`Anno et al. (2002) se torna mais adequada uma vez que não divide a 

concentração de PTN por CHO. Desta forma, podem ser consideradas eutrofizadas as 

estações 2 (Ponte de Campos), 6 (vila de moradores próximo ao Porto), 12 (cais), 13 (próximo 

ao cais, mas em baixo de banco de plantas), 19 e 21 do estuário externo, locais onde ocorre 

deposição de matéria orgânica e alto teor de finos presentes no sedimento.  

As concentrações de proteína e carboidrato ainda podem ser somadas as de lipídios e 

convertidas em equivalentes de carbono usando os fatores de conversão: 0,49, 0,40 e 0,75 mg 

de C/g respectivamente (FABIANO; DANOVARO, 1994). A soma destes biopolímeros foi 

referida como carbono biopolimérico (CBP) por Fichez (1991) e remete a fração da matéria 

orgânica disponível para microrganismos. O CBP foi correlacionado com a concentração total 

de esteróis e n-alcanos analisados neste trabalho simbolizando que a deposição de esteróis vai 

de acordo com a fração mais lábil da MO (64). 

 

Figura 64 - Correlação entre total de esteróis + total de n-alcanos (n-alk) e carbono biopolimérico dos 
sedimentos do rio Paraíba do Sul. 

 

5.3.3 Qualidade da matéria orgânica relacionada a processos de produção e degradação. 

Para continuar a avaliação da composição da matéria orgânica sedimentar no estuário 

do Paraíba do Sul foram utilizados os grupos de esteróis já apresentados na discussão do 

material em suspensão. O grupo denominado planta contribuiu para o total de esteróis em 
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mais 50% em quase todas as estações. As únicas estações onde esse predomínio não ocorreu 

foram 20, 21 e 22 devido a alta atividade microbiana (estanóis) e presença de zooplâncton 

(colesterol). As maiores concentrações do grupo planta na composição da matéria orgânica 

frente os demais grupos de esteróis ocorreu na estação 1 (rio Muriaé), 7 (mangue), 13 

(cais/banco de planta) e 19 (estuário externo) (figura 65). 

 
Figura 65 - Concentração dos esteróis analisados no sedimentos do rio Paraíba do Sul. Planta (β-sitosterol, β-
sitostanol, campesterol, estigmasterol), Atividade microbiana (Ergosterol, colestanona, colestanol), Zooplâncton 
(colesterol), Esgoto (coprostanol). 

O grupo representativo da atividade bacteriana esteve presente alcançando altas 

concentrações nas estações classificadas como eutrofizadas, assim como o metabolismo 

bacteriano, realizadas através da análise do sistema transportador de elétrons (ASTE) (ganho 

energético bacteriano) e atividade das enzimas esterases (EST) (responsáveis por hidrolisar 

moléculas grandes como os biopolímeros em moléculas menores que 600 Da. e com isso 

facilitar sua entrada na células).  

A média das concentrações de ASTE nas estações eutrofizadas (2, 6 e 12) foi de 0,38 

µL O2 h-1 g-1sendo inferior a valores encontrados em sedimentos também tidos como 

eutrofizados da Baía de Guanabara (BAPTISTA NETO et al., 2005 3,38µL O2 h
-1 g-1), porém 

semelhantes aos valores encontrados por Guerra (2008) na Lagoa de Araruama (0,17 - 0,53 

µL O2 h
-1 g-1) e aos valores encontrados por Savergnini (2008) (0,041 - 0,18 µL O2 h

-1 g-1) no 

estuário do rio Paraíba do Sul. Enquanto a EST apresentou valores semelhantes ( n.d. – 9,42 

µg Fluoresceina h-1 g-1) aos encontrados no estuário do Paraíba do Sul por Savergnini (2008) 

(0,26 - 5,10) e por Baptista Neto et al. (2005) (3,63 µg Fluoresceina h-1 g-1)na Baía de 

Guanabara, simbolizando que a matéria orgânica expressa pelo CBP está sendo mineralizada. 

0

1

2

3

4

5

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Porção Fluvial Mangue Estuário interno Estuário externo

Es
go

to
 -

co
p

ro
st

an
o

l (
μ

g.
g-1

)

(μ
g.

g-1
)

Planta Atividade microbiana Zooplâncton esgoto



139 
 

 A biomassa bacteriana não apresentou nítida correlação com a eutrofização do 

sistema, porém apresentou valores de mesma ordem de grandeza (média 0,23µgC/cm3) aos 

encontrados em sedimentos com intensa presença de MO como a Baía de Guanabara 

(0,92µgC/cm3 - FONTANA et al., 2010). 

Para análise de atividade bacteriana e diagênese da MO também são utilizadas as 

razões de estanóis/esteróis com valores >1 (WAKEHAM, 1987). Este trabalho utilizou as 

razões colestanol/colesterol e colestanona/colestanol e pôde-se observar que além das 

estações eutrofizadase já classificadas com alto metabolismo bacteriano, confirma-se também 

as estações da pluma de deposição localizadas no estuário externo como ambientes com 

grande diagênese e deposição de MO (figura 66). 

 

 

Figura 66 - Razão colestanol/colesterol no sedimento do rio Paraíba do Sul. 

 

Já o esterol representativo de zooplâncton esteve presente em todas as estações, 

entretanto apresentou sua maior concentração na estação 18 do estuário externo simbolizando 

uma alta biomassa zooplânctônica.  

 

5.3.4 Identificação de fontes terrígenas naturais e antropogênicas 

As concentrações de coprostanol, grupo esgoto, oscilaram do não detectado a 5,22 

µg.g-1 na estação 12 (cais). Concentrações elevadas deste esterol foram observadas nas 

estações classificadas como eutrofizadas (2,6,12,13 e 19). 

Santos et al. (2008) revendo a aplicação do índice coprostanol/coprostanol+colestanol 

proposto por Grimalti et al. (1990) sugeriram valores ≥ 0,5 para a indicação de contaminação 
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por esgoto doméstico em sistemas tropicais. Já Takada et al. (1994) e Fattore et al.(1996) 

propuseram a razão coprostanol/colesterol com valores superiores a 1 para locais altamente 

contaminados por esgoto doméstico. Estas duas razões foram correlacionadas na figura x. 

Observa-se que grande parte das estações previamente classificadas como eutrofizadas 

(2,6,12, 13 e 21) estão contaminadas por esgoto e ainda as estações 1, referente ao rio Muriaé 

e 22 e 23 do estuário externo. 

Além das razões correlacionadas na figura 67 ainda existe a classificação proposta por 

Nichols et al. (1996), na qual concentrações >0,5 µg.g-1 de coprostanol indicam ambientes 

altamente contaminados por esgoto. E seguindo esta classificação novamente as estações 

2,6,12,13,22,23 estariam contaminadas por esgoto e seriam acrescidas ainda das estações 18 e 

19 do estuário externo. 

 

Figura 67 - Correlação entre as razões coprostanol/coprostanol+colestanol e coprostanol/colesterol no sedimento 
do Rio Paraíba do Sul. 

 

A composição de n-alcanos encontrada nos sedimentos do Paraíba do Sul demostrou o 

predomínio de origem terrestre em quase todas as estações, como já havia sido indicado pela 

composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio e pela composição de esteróis. Em 

todas as estações,a razão terrestre aquático (RTA) foi superior a 1, possuindo os valores mais 

elevados nas estações do estuário externo (figura 68). Os picos dominantes na maioria das 

estações foram referentes a vegetais superiores (C29, C31, C33), entretanto as estações 8, 9, 

10 e 11 apresentaram picos de C24 a C26 simbolizando possível diagênese da MO em grande 

parte oriunda de vegetais superiores e macrófitas (C23 a C25) (FICKEN et al., 2000). Um 
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outro fato que remete a transformação da MO nestas estações é o predomínio de material 

arenoso, acumulando, portanto, material mais refratário (VOLKMAN et al., 1992). 

Através da correlação entre RTA e o somatório das concentrações tipicamente 

relacionadas a vegetação terrestre observa-se que nem todas as concentrações do grupo 

plantas (β-sitosterol, β-sitostanol, campesterol, estigmasterol) possuem origem em vegetais 

superiores. As estações 12 e 13 possuíram alta concentração do grupo plantas, porém valores 

de RTA um pouco mais baixos que as demais estações, simbolizando que parte destes esteróis 

é proveniente de organismos como macrófitas (presentes em um banco de plantas próximo a 

estas estações), ede organismos planctônicos, o que poderia ser explicado pela eutrofização do 

local favorecendo o crescimento de algas. 

Volkman (1986) propôs uma razão para diferir a origem de esteróis entre material 

vegetal e organismos planctônicos, através dos esteróis campesterol/estigmasterol/ β-

sitosterol. Segundo esta razão, quando encontrados valores próximos a 1 : 1,6 : 6,6 é sugerida 

a origem terrestre, enquanto valores inferiores sugerem fonte fitoplanctônica 

(LAUREILLARD, SALIOT, 1993; VOLKMAN, 1986). Apesar do β-sitosterol juntamente 

com o β-sitostanol e estigmasterol terem sido os esteróis com maiores concentrações nas 

fontes analisadas, as razões propostas por Volkman (1986) não são adequadas para os 

sedimentos deste rio, pois nem todas as fontes da bacia de drenagem analisadas possuem os 

valores próximos aos indicados. Nos vegetais analisados como o pasto e a cana, estas 

proporções apresentaram valores inferiores, sendo 1:2,9:2,3 para o pasto e 1:1,4:3,2 para a 

cana de açúcar. 

 

Figura 68 - Correlação entre RTA e o somatório dos esteróis β-sitosterol+β-
sitostanol+estigmasterol+campesterol/total de esterol.CO-1nos sedimentos do rio Paraíba do Sul. Retirados para a 
correlação os valores das estações 12 e 13. 
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Além da origem da matéria orgânica a composição de n-alcanos auxilia na 

investigação de contaminação por petróleo. Dentre os índices utilizados para sugerir a 

presença de petróleo no ambiente se encontra os valores de IPC próximos a 1 

(BOULOUBASSI; SALIOT, 1993), concentrações de HTA >100 µg.g-1(READMAN et al., 

2002), assim como as razões UCM/RES >4 e UCM/n-alk (concentração de n-alcanos 

identificados) >10 (LIPIATOU; SALIOT, 1991; SILVA et al., 2012). 

Os n-alcanos de origem petrogênica não apresentam predominância de cadeia com 

número ímpar ou par de carbonos (BOURBONNIERE et al., 1997), portanto valores de IPC 

próximos a 1 indicam contaminação por petróleo e derivados e ocorreram nas estações 4, 5 

(porção fluvial) 8, 9, (mangue) 10, 11 e 14 (estuário interno). Já as concentrações de HTA 

>100 foram observadas nas estações 12, 13 (estuário interno) 19, 20 e 21 (estuário externo). 

Os demais índices não sugeriram petróleo.  

Os valores de IPC próximos a 1 podem ser atribuídos a materiais mais refratários 

presentes nas estações, pois estes locais apresentaram baixo teor de finos, sendo compostos 

inclusive em sua maioria por pedregulhos, tendendo a acumular material em diagênse 

avançada. Valores de IPC próximos a 1 também foram indicados como representantes de MO 

reciclada por Jeng (2007) e são comumente relatados na literatura. Já os altos valores de HTA 

poderiam indicar a contaminação por petróleo, entretanto como já discutido, altas 

concentrações de HTA também foram encontradas no material vegetal. 

A indicação de contaminação por petróleo por altos valores de HTA irá depender das 

fontes de hidrocarbonetos biogênicos presentes no local. Na figura 69 está disposta a 

correlação de HTA e CO. Observa-se que no rio Paraíba do Sul existe uma correlação positiva 

entre estes dois parâmetros indicando que os HTA possuem origem em fonte natural com 

exceção da estação 12 pertencente a um cais, a qual apresentou a maior concentração de HTA 

(392, 40µg.g-1), sugerindo contaminação por petróleo. 
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Figura 69 - Correlação entre a concentração de carbono orgânico (CO) e hidrocarbonetos alifáticos totais (HTA) 
no sedimento do Rio Paraíba do Sul. Correlação realizada sem a estação 12 do estuário interno. 

Concentrações de HTA próximo as encontrada na estação 12 foram descritas em 

outros estuários brasileiros classificados como contaminados (Angra dos Reis 14,94 – 464,9 

µg.g-1, AZEVEDO et al., 2007). Enquanto concentraçõesmenores encontradas nas demais 

estações (6,47-130,18 µg.g-1) também foram relatadas por Maioli et al. (2010) para o 

sedimento do estuário do RPS, oscilando de 6,40 – 94,27 µg.g-1. 

 No trabalho de Maioli,em apenas duas estações do RPS (próximas ao lançamento de 

efluentes de uma usina sulcro-alccoleira não analisadas neste trabalho) apresentaram 

significativa contaminação indicada por biomarcadores de petróleo (hopanos e esteranos não 

analisados neste trabalho). 
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5.4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR EM 

RELAÇÃO A FONTES E PROCESSOS EM MICRO ESCALA:  ESTUÁRIOS DO RIO 

SÃO JOÃO E DO RIO DAS OSTRAS EM COMPARAÇÃO A MESO ESCALA 

(ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO SUL) 

Os sedimentos dos rios São João e das Ostras foram caracterizados por valores de 

carbono e nitrogênio em média maiores que os encontrados no rio Paraíba do Sul. Nos três 

rios analisados, os valores aumentaram à medida que o tamanho da bacia de drenagem 

diminuiu, sendo, portanto, concentrações de CO do RDO>RSJ>RPS. A Figura 70 apresenta a 

correlação entre o carbono orgânicoe o nitrogênio total nos sedimentos dos rios São João e 

das Ostras. A tendência à linearidade desta correlação (R2=0,9825) indica que o nitrogênio 

presente nas amostras está associado à fração orgânica (ANDREWS; GREENAWAY; 

DENNIS, 1998). As porções fluviais de ambos os rios apresentaram os maiores valores de C e 

N sendo correlacionados a presença de mata nativa preservada e grande distribuição de 

macrófitas no RSJ e a cobertura vegetal, com predomínio de angiospermas no RDO 

(RANGEL, 2011). 

 

Figura 70 - Correlação entre carbono orgânico e nitrogênio total dos sedimentos superficiais dos riosSão João 
(RSJ) e Das ostras (RDO)  
Fonte: RANGEL, 2011. 

No rio São João, a diminuição da razão C/N da porção fluvial (16,9) em direção ao 

estuário interno (11,6) pode ser atribuída à diminuição da cobertura vegetal neste sentido e a 

influência de fitoplâncton estuarino e efluentes domésticos no estuário interno (figura 71). No 

rio das Ostras, a elevada razão C/N (média 19,3) nas três porções pode ser devido ao material 

lenhoso de angiospermas na porção fluvial e granulometria grosseira, estando associado um 
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material mais processado e, portanto com depleção de nitrogênio no estuário interno. Segundo 

Rangel (2011) a predominância de sedimentos grosseiros observada no mangue e estuário 

interno em ambas as bacias, pode ser atribuída à influência da hidrodinâmica marinha, 

acarretando em uma maior ressuspensão de frações mais finas e maior deposição de 

sedimentos grosseiros. A ausência de correlação entre a granulometria e a razão C/N como 

observada no RPS subsidia a hipótese levantada. 

 

Figura 71 - Correlação entre teor de finos e razão C/N dos sedimentos superficiais dos rios São João (RSJ) e 
Das ostras  (RDO). 
Fonte: RANGEL, 2011. 

A correlação entre a razão N/C e os valores de δ13C demostram a contribuição de 

matéria orgânica oriunda de solo nas porções de mangue, parte do estuário interno e porção 

fluvial do RSJ (figura 72). Enquanto o RDO possui grande contribuição nas três porções 

analisadas de MO oriunda de plantas C3 e influência também de solos. Apenas uma estação 

em ambos os rios, no estuário interno, apresentaram típica contribuição de fitoplâncton 

fluvial/estuarino.  
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Figura 72 - Correlação entre a Razão N/C e δC13 dos sedimentos superficiais dos rios São João (RSJ) e Das 
ostras (RDO). Valores de referência Goñi et al., 2003 e Hedges; Keil; Benner, 1997. 

A composição biopolimérica do RDO apresentou a mesma proporção entre CHO 

(54,59%) > PTN (29,67) >LIP (15,74) encontrada no RPS, enquanto o RSJ apresentou 

proporção média diferenciada sendo PTN (45,21%) >CHO (40,72%) > LIP (14,09%). Apesar 

da concentração de PTN mais elevada a composição biopolimérica do RSJ vai de acordo com 

a encontrada frequentemente em áreas costeiras, pois segundo Fabiano, Danovaro (1994) os 

biopolímeros podem variar de um local para outro, mas os carboidratos e proteínas sempre se 

encontram em maiores proporções. No caso do RSJ o predomínio de PTN pode indicar a 

presença de MO fresca ou de uma elevada biomassa microbiana no sedimento, já que 

microrganismos possuem proporcionalmente maiores concentrações de PTN que CHO 

(CIVIDANES et al., 2002). 

Para a caracterização do estado trófico, assim como no RPS, utilizou-se a classificação 

proposta por Dellano et al. (2002). No RSJ, portanto, se encontram eutrofizadas as estações 1, 

4 e 5 da porção fluvial e 12 do estuário externo e hipereutrofizadas as estações 2, e 6 do 

mangue. Já no rio das Ostras seria considerada eutrofizada apenas a estação 10, enquanto 

hipereutrofizadas praticamente todas as estações da porção fluvial (exceção da estação 4). 

O somatório de marcadores lipídicos analisados vai de acordo com a concentração de 

carbono biopolimérico (fração lábil da MO), simbolizando que os esteróis e n-alcanos 

presentes no sedimento continuam a ser depositados com a MO recente (figura 73). 
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Figura 73 - Correlação entre total de esteróis + total de n-alcanos (n-alk) e carbono biopolimérico dos 
sedimentos dos rios São João e das Ostras. 

Os grupos de esteróis propostos para a análise de fontes de MO neste trabalho 

sugeriram que o RDO possui maior contribuição de plantas que o RSJ em toda a sua extensão, 

porém principalmente na porção fluvial (figura 74). Ambos os rios apresentam forte presença 

de atividade microbiana sendo decrescente em direção ao estuário interno. O esterol 

relacionado a zooplâncton (colesterol) apresentou distribuição semelhante em ambos os rios, 

não possuindo clara tendência entre as estações. As maiores concentrações de colesterol 

ocorreramnas estações 14 do RSJ (0,52µg.g-1) e 12 do RDO (0,45µg.g-1) as quais também 

apresentaram a maior razão N/C, o que sugere maior contribuição fitoplanctônica 

fluvial/estuarina, o que é corroborado com a correlação entre a razão N/C e δC13. 
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Figura 74 - Concentração dos esteróis analisados no sedimentos dos rios São João e das Ostras. Planta (β-
sitosterol, β-sitostanol, campesterol, estigmasterol), Atividade microbiana (Ergosterol, colestanona, colestanol), 
Zooplâncton (colesterol), Esgoto (coprostanol). 

O colesterol é normalmente o esterol mais abundante em ambientes aquáticos, pois sua 

origem está associada ao fito e zooplâncton (VOLKMAN et al., 1998). No entanto este padrão 

não foi observado, sugerindo que talvez o colesterol tenha sido convertido em colestanol, 

comportamento já encontrado em outros trabalhos, como o de Thomazelli (2010) e Carreira et 

al., (2009) na Baía de Sepetiba e Cordeiro (2006) no sistema estuarino Iguaçu-Sarapuí, no 

noroeste da Baía de Guanabara. 

A figura 75 demonstra o alto índice de diagênese da MO presente nos rios analisados. 

Optou-se por aplicar os dois índices colesterol/colestanol (usualmente utilizado na literatura) e 

colestanona/colestanol, visto que no geral osestanóis apresentaram maiores concentrações que 

o seu precursor colesterol.  
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Através das razões colesterol/colestanol e colestanona/colestanol observa-se que a 

maior degradação da MOem ambos os rios ocorre na porção fluvial e mangue ao contrário do 

RPS onde a degradação da MO ocorre preferencialmente no estuário interno e externo. Em 

quase todas as estações o índice colesterol/colestanol, proposto por Wakeham (1987) é maior 

que 1, simbolizando diagênese da MO. 

 

Figura 75 - Razão colestenol/colesterol e colestanona/colestanol no sedimento dos rios São João e das Ostras. 

Além da origem biogênica da MO e suas transformações, com a análise de esteróis é 

possível a avaliação de contaminação por esgoto doméstico, como foi realizado para o RPS. A 

figura 76 correlaciona as principais razões para a classificação de ambientes contaminados 

por esgoto utilizadas na literatura. Entretanto, devido aos altos índices de diagênese da MO e 

com isso altas concentrações de colestanol e baixas de colesterol, observa-se que as razões 

propostas (coprostanol/coprostanol+colestanol e coprostanol/colesterol) não são indicadas 

para a classificação nos rios São João e das Ostras. Araujo et al. (2011) também demostraram 

que a razão coprostanol/coprostanol+colestanol não foi indicada para a avaliação de 

contaminação por esgoto na lagoa de Mundaú no nordeste brasileiro, devido as altas 
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concentrações de colestanol, o que vai de acordo com resultados encontrados em outros 

estuários tropicais relatados na literatura (ISOBE et al., 2002; CARREIRA et al., 2002). No 

trabalho de Araújo et al. (2011) mesmo com concentrações de coprostanol oscilando de 0,15 a 

5,65, a razão coprostanol/coprostanol+colestanol ficaram abaixo de 0,39, confirmando que 

este índice possui limitações em regiões tropicais. 

Utilizando a concentração de 0,5 µg.g-1 indicada por Nichols et al. (1996) observa-se 

que além das estações 8 e 13 do RDO (figura 76 ), estão contaminadas as estações 2 e 3 da 

porção fluvial, 6 e 10 do mangue, assim como a estação 2 da porção fluvial do RSJ.  

 
Figura 76 - Correlação entre as razões coprostanol/coprostanol+colestanol e coprostanol/colesterol no sedimento 
dos rios São João e das Ostras. Estações numeradas possuem concentração de coprostanol superiores a 0,5µg.g-1. 

As concentrações de coprostanol encontradas neste trabalho se encontram muito 

abaixo aos ambientes costeiros eutrofizados como Baía de Guanabara (CARREIRA et al., 

2004) e Lagoa de Araruama (GUERRA, 2008), estando próximos aos valores encontrados na 

região costeira de Santa Catarina (MATTER, 2004) e ao sistema estuariano-lagunar de 

Mundaú-Manguaba (ARAÚJO et al., 2011) (tabela 24). Portanto, os baixos valores relativos 

encontrados neste trabalho, indicam que os ambientes estudados possuem moderada 

contaminação fecal. 
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Tabela 24 - Concentrações de coprostanol em sedimentos de diferentes regiões no Brasil 
e no mundo. 

Local Coprostanol (µg.g-1) Referência 

Brasil 

Estuário do rio Paraíba do Sul, RJ n.d. – 5,22 Este estudo 
Estuário do rio São João, RJ n.d.-1,43  
Estuário do rio das Ostras, RJ n.d.-2,47  
Baía de Sepetiba, RJ. n.d.- 4,0 Thomazelli (2010) 
Estuário do rio Capibaribe, PE. 0,5-7,3 Fernandes et al. (1999) 
Baía de Guanabara, RJ. 0,33-40,0 Carreira et al. (2004) 
Rio Maturama – Araruama, RJ. 238,0-287,0 Guerra (2008) 

 
 

Lagoa de Araruama – São Pedro da 
Aldeia, RJ. 

n.d – 79,1 

Lagoa de Araruama - Cabo Frio, RJ 10,5-16,4 
Ilha de Santa Catarina, SC. n.d. – 2,88 Mater (2004) 
Lagoa dos Patos, RS. n.d. – 0,92 Martins et al. (2007) 
Mundaú-Manguaba, AL. 0,15-5,65 Araujo et al. (2011) 

Outras regiões 

Lagoa de Veneza, Itália. 0,03-4,86 Fattore et al. (1996) 
Porto de Boston – EUA 0,26-12,0 Eganhouse e Sherblom 

(2001) 
Estuário Bilbao, Espanha 2,20-293,0 González-Oreja e Saiz-

Salinas (1998) 
Baía de São Vicente, Chile n.d.-7,30 Mudge e Seguel (1999) 
Bacia de Sta Mônica -EUA 0,50-5,10 Venkatesan e Kaplan 

(1990) 

n.d.= não detectado 

 

Assim como no RPS a composição de n-alcanos dos rios São João e das Ostras 

também demonstrou predomínio de origem terrestre na composição da MO, como já havia 

sido indicado pela composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio e pela 

composição de esteróis.  

Em todas as estações o RTA foi superior a 1, possuindo como picos máximos (Cmax) 

as cadeias com 29 e 31 carbonos típicas de vegetais superiores. O RTA possuiu tendência de 

diminuição da porção fluvial para o estuário interno no RSJ (figura 77). No RDO as estações 

da porção fluvial possuíram concentrações muito elevadas de esteróis presentes em vegetais 

superiores, porém não foi acompanhada por altos valores de RTA. Este fato pode ser 

associado à presença de compostos de 17 carbonos típicos de fitoplâncton, que apesar de 
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baixas concentrações, diminuíram o índice nas amostras da porção fluvial. A presença de 

organismos fitoplânctônicos pode ser devido ao alto grau de eutrofização destas localidades. 

 

Figura 77 - Correlação entre RTA e o somatório dos esteróis β-sitosterol+β-
sitostanol+estigmasterol+campesterol/total de esterol.CO-1 nos sedimentos do rio São João e das Ostras. 
Retirados para a regressão linear os valores da porção fluvial do rio das Ostras. 

Além da origem da MO, os n-alcanos como já discutido para o RPS, são muito 

utilizados na investigação de contaminação por petróleo. Para este fim são propostos índices e 

limites de concentrações,uma vez que hidrocarbonetos alifáticos também estão presentes em 

fontes naturais, como ceras de plantas terrestres (PETERS et al., 2005). 

Comparando as concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais dos rios analisados, 

percebe-se que as concentrações encontradas nos rios RPS e RDO são menores que as do 

estuário do rio Sergipe (influenciado de exploração de petróleo off shore) assim como da Baía 

de Sepetiba (tabela 25). Entretanto as concentrações do RPS e RDO são maiores que as 

concentrações do RSJ e das Lagoas Mundaú e Manguaba, ambientes que também apresentam 

influência de vegetais superiores e urbanização. 
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Tabela 25 - Concentração de hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT) e somatório de n-
alcanos (N-alk) em diferentes regiões do Brasil. 

Local HAT (µg.g-1) N-alk (µg.g-1) Referência 

Estuário do rio Paraíba do Sul 6,47-392,40 0,69-71,37 Este estudo 

Estuário do rio São João 5,46-60,66 1,63-38,89  

Estuário do rio Das Ostras 12,86-140,64 4,42-71,79  

Estuário do rio Paraíba do Sul 6,40-94,27 0,34-2,44 Maioli et al. (2010) 

 Lagoa Mundaú 4,81-43,83 0,25-0,60 

Lagoa Manguaba 0,39-7,73 0,05-1,04 

Estuário do rio Sergipe 12,5-553,2 9,9-30,8 Lima et al. (2012) 

Estuário Sta. Catarina 3,6-105,3 0,53-18,14 Oliveira (2010) 

Baía de Sepetiba 16,0-488,0 0,1-53,5 Thomazelli (2010) 

 

No RSJ as concentrações de HTA foram inferiores a 60 µg.g-1, enquanto no RDO 

apenas na porção fluvial foram encontradas concentrações superiores a 100µg.g-1, o que 

poderia indicar contaminação por petróleo (READMAN et al., 2002). 

Através da correlação dos HTA com o CO (figura 78) observa-se que, assim como no 

RPS, os hidrocarbonetos presentes no RSJ possuem sua origem em fontes biogênicas. Já o 

RDO não apresenta uma correlação tão clara, em especial na porção fluvial, o que poderia 

indicar que algumas estações apresentamaporte de derivados de petróleo (figura 78). 

Entretanto o índice de preferência de carbono (IPC), normalmente próximo a 1 para indicação 

de petróleo, para esta porção foi superior a 4 em quase todas as estações, indicando origem 

terrestre do material. Apenas na estação 3 da porção fluvial do RDO, onde se obteve alta 

concentração de HTA (132,8 µg.g-1) também foi encontrado o menor IPC (0,2), sugerindo a 

contaminação petrogênica. Os demais índices apresentados e discutidos para o RPS não 

indicaram contaminação por petróleo.  
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Figura 78 - Correlação entre carbono orgânico (CO) e hidrocarbonetos alifáticos totais (HTA) para o sedimento 
do rio São João e das Ostras. 

 

As concentrações de N-alk foram proporcionalmente maiores em relação aos HTAs 

nos estuários analisados neste trabalho que nas demais regiões dispostas na tabela 25, o que 

demonstra que grande parte dos hidrocarbonetos alifáticos totais foi identificada. Este fato é 

mais um indício da falta de contaminação por petróleo, uma vez que o material petrogênico 

apresenta elevados valores de material não resolvido. Elevados valores de N-alk (4,4 - 

157,9µg.g-1) também foram encontrados por Nishigima (2001) em Cananéia, uma região com 

baixa atividade antropogênica e cercada por densos manguezais.  

 

5.5 MODELOS CONCEITUAIS DE DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA 

SEDIMENTAR PARA O ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO SUL (MESO ESCALA) E 

ESTUÁRIOS DE PEQUENA ESCALA: RIO SÃO JOÃO E DAS OSTRAS. 

A tabela 26 demonstra o comportamento da MO e suas principais fontes nas diferentes 

porções do estuário do rio Paraíba do Sul. Nota-se que a porção fluvial, é caracterizada por 
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uma hidrodinâmica intensa e granulometria variada, possuindo estações eutrofizadas com 

grande acúmulo de MO, como as estações 2 (referente a um cais) e 6 (próximo a vila de 

moradores). A matéria orgânica predominante é a terrígena, tendo sua origem nos solos da 

bacia de drenagem e nas plantas de metabolismo C3, comuns na bacia do estuário do rio 

Paraíba do Sul. 

A porção de mangue, assim como a porção fluvial, apresentou-se hidrodinâmica, 

sendo caracterizada por granulometria grosseira, MO proveniente de plantas C3, típicas de 

manguezal e estado trófico de hipertrofia. Estima-se que esta porção seja a responsável por 

grande parte da exportação de MO terrígena para as regiões adjacentes. 

O estuário interno foi caracterizado como uma zona de transição, possuindo valores 

médios para os parâmetros analisados. São estações que não apresentam hidrodinâmica tão 

ativa quanto na porção fluvial e nem baixa hidrodinâmica como no estuário externo. Esta 

porção contemplou um pequeno cais, que apresentou grande concentração de MO e 

contaminação por esgoto e derivados de petróleo. Já o estuário externo apresentou as estações 

com menor hidrodinâmica, tornando-se locais com alto teor de finos e intenso acúmulo de 

MO tanto de origem terrestre como de origem planctônica. Apesar da distância da costa, 5 das 

9 estações amostradas no estuário externo apresentaram contaminação por esgoto doméstico, 

reafirmando a exportação de MO continental através das águas do RPS. 
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Tabela 26 - Modelo conceitual do estuário do rio Paraíba do Sul. 

Estuário 
RPS 

Região Parâmetro Mediana Fonte Característica 

Porção 
fluvial 

Hidrodinâmica 
ativa 

CO(%) 0,44 MO terrígena 
de solos e 
plantas C3 
 
Influência de 
esgoto 
 

Granulometria 
variada 
 
2 estações 
eutrofizadas com 
alta atividade 
bacteriana 

NT(%) 0,03 
CN 12,96 
F (%) 60,20 
δ13C(‰) -24,22 
δ15N(‰) 9,66 
Σ Est. 
Ter/ΣEst. 3,06 
Cnol/Col 1,39 
Cop 0,29 

Mangue Hidrodinâmica 
ativa 
Exportação de 
MO 

CO(%) 0,41 MO terrígena 
de plantas C3 
 

Baixo teor de 
finos 
 
MO processada 
 
Canal de mangue 
hipereutrofizado 
 
 

NT(%) 0,02 
CN 20,35 
F(%) 34,21 


13C(‰) -33,40 


15N(‰) 4,72 
 Est. 
Ter/Est. 3,67 
Cnol/Col 0,01 
Cop 0,03 

Estuário 
Interno 

Zona de 
transição 

CO (%) 0,49 MO terrígena 
de solos e 
plantas C3 
 
Influência de 
esgoto 

Médio teor de 
finos 
MO processada 
Cais e banco de 
plantas 
eutrofizados e 
contaminados por 
esgoto 
Cais contaminado 
por petróleo 

NT (%) 0,02 
CN 19,57 
F(%) 43,43 


13C(‰) -26,59 


15N(‰) 10,44 
 Est. 
Ter/Est. 4,07 
Cnol/Col 0,01 
Cop 0,01 

Estuário 
externo 

Zona de 
acúmulo de 
MO 

CO (%) 2,12 MO terrígena 
de solos e 
plantas C3 
 
Influência de 
MO 
plânctonica e 
esgoto 

Alto teor de finos 
 
MO diagenética 
 
Alta atividade 
bacteriana 
 
5 estações 
contaminadas por 
esgoto e 2 
eutrofizadas 

NT (%) 0,16 
CN 13,76 
F(%) 58,37 


13C(‰) -26,60 


15N(‰) 8,67 
 Est. 
Ter/Est. 10,98 
Cnol/Col 1,24 
Cop 0,65 
  

F: Teor de finos; Σ Est. Ter/ΣEst.: Somatório de esteróis terrígenos (β-sitosterol, β-sitostanol, 
estigmasterol, campesterol) pelo somatório de esteróis normalizado por CO; Cnol/Col; Razão 
colestanol colesterol, Cop: Coprostanol, RTA: Razão Terrígeno aquático. Em negrito destaca-
se os maiores valores. 
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Na tabela 27 propõe-se um modelo conceitual para os rios São João e Das Ostras e 

demostra que os estuários de meso e pequena escala possuem dinâmica bem distinta de 

distribuição de MO. 

A porção fluvial de ambos os estuários possui características opostas da porção fluvial 

do RPS. No RSJ e RDO, a porção fluvial apresenta hidrodinâmica baixa, sendo composta por 

sedimentos com maior teor de finos e acúmulo de MO, além de apresentarem alto 

metabolismo bacteriano, contaminação por esgoto e grande parte das estações eutrofizadas.  

A porção fluvial do RSJ se difere um pouco do RDO no que diz respeito a origem da 

MO. Apesar dos estuários em questão apresentarem dominância de MO terrígena, a 

correlação da razão N/C com o isótopos de carbono (13C), assim como as diferenças na 

composição de esteróis, sugerem que no RSJ o predomínio é dos solos da bacia de drenagem, 

enquanto no RDO a MO é proveniente de plantas C3. 

O mangue é caracterizado como uma zona de transição entre locais com baixa 

hidrodinâmica, como a porção fluvial, e intensa hidrodinâmica, presente no estuário interno. 

Em comparação com o mangue do RPS possui maiores teores de finos, apresentando maior 

atividade bacteriana enquanto que o RDO apresenta contaminação por esgoto. 

O estuário interno do RSJ e RDO, ao contrário do RPS, apresentou alta hidrodinâmica, 

acumulando pouca MO, sendo locais com baixos teores de finos e baixa atividade bacteriana. 

Esta porção ainda apresentou, além da MO terrígena encontrada nas demais porções, a 

presença de MO de origem planctônica. 
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Tabela 27- Modelo conceitual dos estuários de micro escala: rio São João e rio das Ostras. 

 Região Parâmetro Median
a 

RSJ 

Median
a 
RDO 

Fonte Característic
a 

Porção 
Fluvial 

Baixa 
hidrodinâmic
a 
 
Zona de 
Acúmulo de 
MO 

C(%) 3,14 10,06 MO 
terrígena 
 
RSJ MO 
solos 
 
RDO MO 
Plantas C3 

Alto teor de 
finos 
 
Estações 
eutrofizadas 
 
Alta 
atividade 
bacteriana 
 
Contaminaçã
o por esgoto 

N(%) 0,24 0,54 
CN 16,61 20,84 
F(%) 55,15 79,69 


13C(‰) -25,98 -26,18 
 Est. 
Ter/Est. 18,04 65,02 
Cnol/Col 8,01 3,88 
Cop 0,01 0,19 
   
 

  
Mangu
e 

Zona de 
transição 
 
 
 

C(%) 0,72 0,79 MO 
terrígena 
 
RSJ MO 
solos 
 
RDO MO 
Plantas C3 
e solos 

Médio teor 
de finos no 
RSJ e Baixo 
no RDO 
 
Média 
atividade 
bacteriana 
 
Contaminaçã
o de esgoto 
no RDO 

N(%) 0,06 0,05 
CN 14,75 18,19 
F(%) 30,08 3,04 


13C(‰) -26,00 -25,54 
 Est. 
Ter/Est. 4,61 2,02 
Cnol/Col 2,42 4,67 
Cop 0,01 0,70 
   

  
Estuári
o 
Interno 

Hidrodinâmic
a ativa 
 
Pouco 
acúmulo de 
MO 

C(%) 0,38 0,21 MO 
terrígena e 
planctônic
a 
 
RSJ MO 
solos 
 
RDO MO 
Plantas C3 
e solos 

Baixo teor de 
finos 
 
MO 
processada 
 
Baixa 
atividade 
bacteriana 

N(%) 0,05 0,02 
CN 12,01 19,56 
F(%) 18,18 3,57 


13C(‰) -24,72 -25,38 
 Est. 
Ter/Est. 2,05 1,38 
Cnol/Col 3,08 1,26 
Cop 0,16 0,19 
 

  
F: Teor de finos;  Est. Ter/Est.: Somatório de esteróis terrígenos (β-sitosterol, β-sitostanol, 
estigmasterol, campesterol) pelo somatório de esteróis normalizado por CO; Cnol/Col; Razão 
colestanol colesterol, Cop: Coprostanol, RTA: Razão Terrígeno aquático. Em negrito destaca-
se os maiores valores. 
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6 CONCLUSÃO 

A composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio, assim como os 

marcadores lipídicos utilizados para a caracterização sedimentar do rio Paraíba do Sul 

demonstraram forte influência terrígena na composição da MO, sendo composta 

principalmente por solos da bacia de drenagem e plantas de metabolismo C3. A composição 

de esteróis do material vegetal coletado na bacia de drenagem do RPS confirmou o 

predomínio de β-sitosterol> β-sitostanol> estigmasterol >campesterol nos vegetais superiores, 

assim como as cadeias de n-alcanos ímpares na faixa de C25 a C33 contribuindo desta forma 

para a composição sedimentar do rio em questão. 

A análise dos biopolímeros demonstrou que o estuário do RPS possui locais 

eutrofizados em todas as porções, com exceção do mangue, e que o maior acúmulo de MO 

nos sedimentos se concentra no estuário externo, principalmente nas estações da pluma de 

deposição. Em especial, os esteróis, revelaram que apesar do estuário externo apresentar 

maior contribuição planctônica e atividade bacteriana que as demais porções, ainda assim o 

predomínio é de fonte terrígena, refutandoa hipótese de que as porções estuarinas do RPS 

possuiriam maior contribuição planctônica. 

Além do grande acúmulo de MO, a análise da composição sedimentar do RPS 

demonstrou grande influência antrópica no estuário. O coprostanol, esterol indicador de 

esgoto doméstico, esteve presente em 18 das 23 estações analisadas indicando alta 

contaminação desde a porção fluvial até o estuário externo. Apesar disso, a análise dos n-

alcanos somente indicaram contaminação antrópica de hidrocarbonetos (derivados de 

petróleo) em uma estação (cais). De maneira geral, os n-alcanos presentes neste estuário 

estiveram correlacionados ao CO, sendo sugerida origem biogênica.  

As análises de biogeoquímica da coluna d`água no rio Paraíba do Sul confirmaram a 

característica de ambiente exportador de matéria orgânica, já descrita na literatura, possuindo 

a mistura entre o rio e o mar intensificada no estuário externo. Os esteróis e n-alcanos 

identificados permitiram concluir que ocorrem processos diagenéticos na MO do material em 

suspensão em todas as porções do estuário.Em especial, o material com diâmetro abaixo de 20 

µm, é constituído de MO terrestre mais processada e organismos planctônicos, enquanto o 

material mais grosseiro (64µm) apresenta predomínio de fontes terrestres mais recentes. A 

composição orgânicado material em suspensão indicou a presença de fonte terrígena na 

porção fluvial e mangue, e a contribuição de plâncton marinho juntamente com a presença de 

zooplâncton e atividade bacteriana na pluma de deposição (estuário externo),confirmando o 
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papel dos estuários como um ambiente altamente produtivo e de reciclagem de matéria 

orgânica.  

A biomassa e metabolismo bacteriano encontrados no RPS foram semelhantes ao de 

estuários com grandes depósitos de MO, demonstrando que as bactérias estão ativas e 

mineralizando os compostos orgânicos disponíveis.  

A análise da composição sedimentar dos estuários de pequena escala (Rio São João e 

Rio das Ostras) demonstraram que a acumulação de CO foi maior quanto menor o tamanho da 

bacia de drenagem e a vazão do rio, sendo as concentrações de CO do RDO>RSJ>RPS. O rio 

das Ostras apresentou a maior influência antrópica no que diz respeito à presença de efluentes 

domésticos. Todas as suas porções apresentaram contaminação por esgoto doméstico, 

enquanto no rio São João apenas a porção fluvial esteve contaminada. Apesar da intensa 

presença de coprostanol nos 3 rios analisados, suas concentrações foram abaixo de locais 

altamente contaminados como a Baía de Guanabara e a Lagoa de Araruama, ambos 

localizados no Estado do Rio de Janeiro. 

A análise de n-alcanos não evidenciou influência antrópica no RSJ e RDO quanto à 

presença de derivados de petróleo, sugerindo contaminação em apenas uma estação do RDO. 

Assim como ocorreu no RPS, os hidrocarbonetos indicaramorigem predominante terrígena da 

matéria orgânica indo de acordocom a composição elementar e isotópica do carbono em 

praticamente todas as estações. No rio São João tornou-se clara a influência dos solos da bacia 

de drenagem na composição sedimentar, enquanto no rio das Ostras a maior contribuição foi 

de plantas com metabolismo C3. Apesar da presença de MO fitoplanctônica ter ocorrido na 

porção estuarinade todos os rios estudados (RPS, RSJ e RDO), a maior atividade bacteriana 

nos estuários de pequena escala ocorreu na porção fluvial e não no estuário interno, como no 

RPS. 

Ao contrário do RPS, a razão C/N dos estuários de pequena escala (RSJ e RDO) não 

apresentou correlação com o teor de finos.Os rios São João e Das Ostras ainda apresentaram 

maior acúmulo de matéria orgânica na porção fluvial, possuindo estações, em sua maioria, 

com alto grau de eutrofização, diferentemente do que ocorreu no RPS onde o maior acúmulo 

de MO foi no estuário externo. Por esta e outras diferenças citadas acima, confirma-se a 

hipótese de que a dinâmica da MOapresenta grande diferenciação em relação a processos de 

deposição e degradação em estuários de meso e pequena escala. 

 



161 
 

7 REFERÊNCIAS 

AMLD. Associação do Mico Leão Dourado. Disponível em: <http://www.micoleao.org.br>. 

Acesso em: 25 jun. 2012. 

ANDREWS, J. E.; GREENAWAY, A. M.; DENNIS, P. F. Combined Carbon Isotope and 

C/N Ratios as Indicators of Source and Fate of Organic Matter in a Poorly Flushed, Tropical 

Estuary: Hunts Bay, Kingston Harbour, Jamaica. Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 46, 

p. 743–756, 1998. 

ARAUJO, M. P.; COSTA, T. L. F.; CARREIRA, R. S. Esteróis como indicadores do acúmulo 

de esgotos domésticos em sedimentos de um sistema estuarino-lagunar tropical (Mundaú-

Manguaba, AL). Química Nova, v. 34, n. 1, p. 64-70, 2011. 

AZEVEDO, D. A.; GONÇALVES, M. L.; SILVA, D. B. Organic geochemistry of the Angra 

dos Reis marine sediments: aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons. Environmental 

Forensics, v. 8, p. 245–256, 2007. 

AZEVEDO, H. J. Uma Análise da Cadeia Produtiva de Cana-de-Açúcar na Região Norte 

Fluminense. Observatório Socioeconômico – um projeto do Consórcio Universitário de 

Pesquisa da Região Norte Fluminense. Convênio CEFET–UENF–UFF–UFRRJ–UNIVERSO. 

Boletim Técnico, n. 6, 51 p., 2002. 

BARCELLOS, R. G. S.; BARROS, S. R. S.; WASSERMAN, J. C.; CHICAYBON, M.D. 

Disponibilidade de agua da bacia do rio Sao João para um complexo petroquimico no Estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. In: CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 

7., 2011, Rio de Janeiro. Anais do VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Rio de 

Janeiro, 2011. 17 p.  

BARROS, G. V.; MARTINELLI, L. A.; NOVAIS, T. M. O.; OMETTO, J. P. H. B.; ZUPPI, 

G. M. Stable isotopes of bulk organic matter to trace carbon and nitrogen dynamics in an 

estuarine ecosystem in Babitonga Bay (Santa Catarina, Brazil). Science of the Total 

Environment, v. 408, p. 2226–2232, 2010. 

BIDEGAN, P.; VÖLCKLER, C. M. Bacias Hidrográficas dos rios São João e das Ostras 

Águas, terras e conservação ambiental. Araruama: CILSJ, 2003. 179 p. 



162 
 

BIEGER, T.; ABRAJANO, T. A.; HELLOU, J. Generation of biogenic hydrocarbons during 

a spring bloom in Newfoundland coastal (NW Atlantic) waters. Organic Geochemistry, v. 26, 

p. 207-18, 1997. 

BLUMER, M.; GUILLARD, R. R. L.; CHASE, T. Hydrocarbons of marine phytoplankton. 

Marine Biology, v. 8, p. 183-189, 1971. 

BOLTOVSKOY, D.; ALDER, V. A. Microzooplankton and tintinnid species-specific 

assemblage structures: patterns of distribution and year-to-year variations in the Weddell Sea 

(Antarctica). Journal of Plankton Research, n. 14, v. 10, p. 1405-1423, 1992. 

BOULOUBASSI, I.; SALIOT, A. Investigation of anthropogenic and natural organic inputs 

in estuarine sediments using hydrocarbon markers (NAH, LAB, PAAH). Ocean. Acta, v. 16, 

n. 2, p. 145-161, 1993. 

BOURBONNIERE, R. A.; TELFORD, S.L.; ZIOLKOWSKI, L. A.;  LEE, J.;   EVANS, M. 

S.; MEYERS, P. A. Biogeochemical Marker Profiles in Cores of Dated Sediments from Large 

North American Lakes. In: EGANHOUSE, R. P. (Ed.). Molecular Markers in Environmental 

Geochemistry. Washington, DC: American Chemical Society, 1997. Cap. 9, p. 133-150. 

BOURBONNIERE, R. A.; MEYERS, P. A. Sedimentary geolipid records of historical 

changes in the watersheds and productivities of Lakes Ontario and Erie. Limnology. 

Oceanography, v. 41, n. 2, p. 352-359, 1996. 

BOWDEN, B. N.; WILLIAMS, P. M. Sterols in grass seeds. Phytochemlstry, v. 10, p. 3135-

3137, 1971. 

BRANDINI, F. P.; LOPES, R. M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L.; SASSI, R. Planctologia 

na Plataforma Continental do Brasil. Diagnose e Revisão Bibliográfica. Revizee, Belém/PA, 

1997. 

BRAY, E. E.; EVANS, E. D. Distribution of n-paraffins as a clue to recognition of source 

beds. Geochemica et Cosmochimica Acta,v. 22, p. 2–15, 1961. 

BRICKER, S. B.; FERREIRA, J. G.; SIMAS, T. An integrated methodology for assessment 

of estuarine trophic status. Ecological Modeling, v. 169, p. 39-60, 2003. 



163 
 

BRITO, F. P. Caracterização espacial e temporal da matéria orgânica particulada e 

dissolvida na porção fluvial e estuário interno do rio Paraíba do Sul/RJ. 65 f. 2010. TCC 

(monografia) - Universidade Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro, Campos dos 

Goytacazes, 2010. 

CALDICOTT, A. B.; EGLINTON, G. Surface waxes. In: MILLER, L. P. (ed.). 

Phytochemistry 3, inorganic elements and special groups of chemicals. New York: Van 

Nostrand Reinhold, 1973. 163 p. 

CANDFIELD, D. E.; THAMDRUP, B.; KRISTENSEN E. Advances in marine biology – 

aquatic geomicrobiology. California: Elsevier Academic Press, 2005. 673 p. 

CANUEL, E. A. Relations between river flow, primary production and fatty acid composition 

of particulate organic matter in San Francisco and Chesapeak Bays: a multivariate approach. 

Organic Geochemistry, v. 32, p. 563-583, 2001. 

CARREIRA, R. S.; WAGENER, A. L. R.; READMAN, J. W. Sterol as markers of sewage 

contamination in a tropical urban estuary (Guanabara Bay, Brasil): space-time variations. 

Estuarine Coastal Shelf Science, v. 60, p. 587-598, 2004. 

CARREIRA, R. S.; RIBEIRO, P. V.; SILVA, C. E. M. Hidrocarbonetos e esteróis como 

indicadores de fontes e destino de matéria orgânica em sedimentos da baía de Sepetiba, Rio 

de Janeiro. Química Nova, v. 32, n. 7, p. 1805-1811, 2009. 

CARVALHO, C. E. V.; SALOMÃO, M. S. M. B.; MOLISANI, M. M.; REZENDE, C. E.; 

LACERDA, L. D. Contribution of a medium-sized tropical river to the particulate heavy 

metal load for the South Atlantic Ocean. The Science ofthe Total Environment, v. 284, p. 85–

93, 2002. 

CARVALHO, V. C.; RIZZO, H. A zona costeira brasileira – subsídios para uma avaliação 

ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, dos 53 Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal – MMA; Secretaria de Coordenação de Assuntos de Meio Ambiente – SCA, 1994. 211 

p. 

CBLSJ. Disponível em: <http://www.lagossaojoao.org.br/index-2.html>. Acesso em: 20 jun. 

2012. 



164 
 

CEIVAP. Diagnóstico dos recursos hídricos – Relatório final. PSR-010-R0. Projeto 

BRA/96/017, MPO-SEPURB-PQA-ABC-PNUD-UFRJ-COPPE. Resende: AGEVAP, 2006. 

201 p. 

CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Disponível em: 

<http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/aguas-

interiores/documentos/indices/04.pdf.> Acesso em: 25 nov. 2012. 

CIDE. Fundação Centro de Informações de dados do Rio de Janeiro. Anuário Estatístico do 

Estado do Rio de Janeiro 1999-2000. Rio de Janeiro: CIDE, 2000. 588p. 

CIFUENTES, L. A.; COFFINS, R. B.; SLOLRZANO, L.; CARDENAS, W.; ESPINOZA, J.; 

TEILLEY, R. R. Isotopic and elemental variations of carbon and nitrogen in a mangrove 

Estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 43, p. 781–800, 1996. 

CIFUENTES, L. A.; SHARP, J. H.; FOGEL, M. L. Stable carbon andnitrogen isotope 

biogeochemistry in the Delaware estuary. Limnology Oceanography. v. 33, p. 1102– 1115, 

1988. 

CILSJ. Consorcio Intermunicipal para gestao ambiental das bacias da regiao dos Lagos, Rio 

Sao Joao e Zona Costeira. Disponivel em: <http://www.lagossaojoao.org.br>. Acesso em: 15 

out. 2010. 

CIVIDANES, S.; INCERA, M.; LOPEZ, J. Temporal variability in the biochemical 

composition of sedimentary organic matter in an intertidal flat of the Galician coast (NW 

Spain). Oceanologica Acta, v. 25, p. 1– 12, 2002. 

CLOERN, J. E. Our envolving conceptual model of the costal eutrophication problem. 

Marine Ecological Progressive Series, v. 210, p. 223-253, 2001. 

COOPER, M. C.; MILLIGAN, G. W. The effect of error on determining the number of 

clusters. In: GAUL, W.; SCHADER, M. (Eds.). Data, expert knowledge and decisions. 

Berlim: Springer-Verlag, 1988. P. 319-328. 

COPPETEC. Plano de recursos hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul – Resumo. Rio de 

Janeiro: Fundação COPPETEC - Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente, 

2006. 232 p. 



165 
 

CORDEIRO, L. G. M. S. Esteróis como marcadores moleculares da contaminação fecal no 

sistema estuarino Iguaçu-Sarapuí, noroeste da Baía de Guanabara (RJ). Rio de Janeiro, 

2006. 169 f. Dissertação (Mestrado em Geoquímica Ambiental) - Programa de Pós-Graduação 

em Química, PUC-Rio, Rio de Janeirom. 2006.  

COSTA, R. L.; CARREIRA, R. S. A comparison between faecal sterols and coliform counts 

in the investigation of sewage contamination in sediments. Brazilian Journal of 

Oceanography, v. 53 n. 3-4, p. 157-167, 2005. 

COTANO, U.; VILLATE, F. Anthropogenic influence on the organic fraction of sediments in 

two contrasting estuaries: a biochemical approach. Marine Pollution Bulletin, v. 52, p. 404-

414, 2006. 

COUNTWAY, R. E.; CANUEAL, E. A.; DICKHUT, R. M. Sources of particulate organic 

matter in surface waters of the York River, VA estuary. Organic Geochemistry, v. 38, p. 365-

389, 2007. 

CRANWELL, P. A . Diagenesis of free and bound lipids in terrestrialdetritus deposited in a lacustrine 

sediment. Organic Geochemistry, v. 3, p.79-89, 1981. 

CRANWELL, P. A.; EGLINTON, G.; ROBINSON, N. Lipids of aquatic organisms as 

potencial contributors to lacustrine sediments-II. Organic Geochemistry, v. 11, p. 513-527, 

1987. 

CRAPEZ, M. A. C. Bactérias marinhas. In: PEREIRA, R. C. and SOARES-GOMES, A. 

(Orgs.). Biologia Marinha. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. p. 83-101. 

CUNHA, S. B. Impactos das obras de engenharia sobre o ambiente biofísico da bacia do Rio 

São João. Rio de Janeiro, 1995. 415f. Tese (Doutorado) - 415 f.Departamento de Geografia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995.  

DANOVARO, R.; FABIANO, M.; DELLA CROCE, N. Labile organic matter and microbial 

biomasses in deep-sea sediments (Eastern Mediterranean Sea). Deep-Sea Research, v. 40, p. 

953-965, 1993. 

DANOVARO, R.; MANINI, E.; FABIANO, M. Exoenzymatic Activity and organic matter 

composition in sediment of the Northern Adriatic Sea: Response to a river plume. Microbial 

Ecology, v. 44, p. 235-251, 2001. 



166 
 

DELL’ANNO, A.; MEI, M. L.; PUSCEDDU, A.; DANOVARO, R. Assessing the trophic 

state and eutrophication of coastal marine systems: a new approach based on the biochemical 

composition of sediment organic matter. Marine Pollution Bulletin, v. 44, p. 611–622, 2002. 

DELL’ANNO, A.; PUSCEDDU, A.; LANGONE, L.; DANOVARO, R. Biochemical 

composition and early diagenesis of organic matter in coastal sediments of the NW Adriatic 

Sea influenced by riverine inputs. Chemistry and Ecology, v. 24, p. 75-85, 2008. 

DICK, D. P.; MARTINAZZO, R.; DALMOLIN, R. S. D.; JACQUES, A. V. A.; 

MIELNICZUK, J.; ROSA, A. S. Impacto da queima nos atributos químicos do solo, na 

composição da matéria orgânica e na vegetação. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 43, p. 

633-640, 2008. 

DITTMAR, T; LARA, R. J.; KATTNER, G. River or mangrove? Tracing major organic 

matter sourcesin tropical Brazilian coastal waters. Marine Chemistry, v. 73, p. 253–71, 2001 

a. 

DITTMAR, T.; LARA, R. J. Molecular evidence for lignin degradation in sulfate-reducing 

mangrove sediments (Amazônia, Brazil). Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 65, n. 9, p. 

1417-1428, 2001.b. 

DODD, R. S.; RAFII, Z. A.; FROMARD, F.; BLASCO, F. Evolutionary diversity among 

Atlantic coast mangroves. Acta Oecol., v. 19, p. 323–330, 1998. 

DUBOIS, M.; GILLES, K.; HAMILTON, J. K.; REBERS, P. A.; SMITH, F. Colorimetric 

method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry, v. 28, p. 

350–356, 1956. 

EADIE, B. J.; CHAMBERS, R. L.; GARDNER, W. S.; BELL, G. E. Sediment trap studies in 

Lake Michigan: resuspension and chemical fluxes in the southern basin. Journal of Great 

Lakes Research, v. 10, p. 307–321, 1984. 

EDWARDS, K. J.; BACH, W.; MCCOLLOM, T. M. Geomicrobiology in oceanography: 

microbe-mineral interactions at and below the seafloor. Trends Microbiology, v. 13, p. 449-

455, 2005. 



167 
 

EGANHOUSE, R. P.; SHERBLOM, P. M. Anthropogenic organic contaminants in the 

effluent of a combined sewer overflow: impact on Boston Harbor. Marine Environmental 

Research, v. 51, p. 51–7, 2001. 

EGLINTON, G.; HAMILTON, R. J. Leaf epicuticular waxes. Science, n.156, v.3780, p. 

1322–1335,1967. 

ELIAS, V. O. ; CARDOSO, J. N.; SIMONEIT, B. R. T.; Acyclic lipids in Amazon shelf 

waters. Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 50, p. 231–45, 2000. 

FABIANO, M.; DANOVARO, R. Composition of organic matter in sediments facing a river 

estuary (Tyrrhenian Sea): relationships with bacteria and microphytobenthic biomass. 

Hydrobiologia, v. 277, p. 71–84, 1994. 

FATTORE, E.; BENFENATI, E.; MARELLI, R.; COOLS, E.; FANELLI, R. Sterols in 

sediment samples from Venice Lagoon, Italy. Chemosphere, v. 33, n. 12, p. 2383-2393, 1996. 

FERNANDES, M. B. et al. Sedimentary 4-desmethyl sterols and n-alkanols in aneutrophic 

urban estuary, Capiberibe River, Brazil. The Science of the Total Environment, v. 231, p. 1–

16, 1999. 

FICHEZ, R. Composition and fate of organic matter in submarine cave sediments: 

implications for the biogeochemical cycle of organic carbon. Oceanologica Acta, v. 14, p. 

369–377, 1991. 

FICKEN, K. J.; SWAIN B.; Li, D. L.; EGLINTON, G. An n-alkane proxy for the sedimentary 

input of submerged/ Floating freshwater aquatic macrophytes.  Organic Geochemistry, v. 31, 

p. 745-749, 2000. 

FOGEL, M. L. Y.; CIFUENTES, L. A. Isotope fractionation during primaryproduction. In: 

ENGEL, M. H.; S. A. MACKO (Eds.). Organic Geochemistry. New York: Plenum Press, 

1993. p. 73-98. 

FONTANA, L. F.; MENDONÇA FILHO, J. G. M.; PEREIRA NETTO, A. D. P.; SANTOS, 

E. S.; FIGUEIREDO, A. G.; CRAPEZ, M. A. C. Geomicrobiology of cores from Suruí 

Mangrove – Guanabara Bay – Brazil. Marine Pollution Bulletin, v. 60, p. 1674–1681, 2010. 



168 
 

FURTULA, V.; OSACHOFF, H.; DERKSEN, G.; JUAHIR, H.; COLODEY, A.; 

CAMBERS, P. Inorganic nitrogen, sterols and bacterial source trackingas tools to characterize 

water quality and possiblecontamination sources in surface water. Water Reseach, v. 46, p. 

1079 -1092, 2012. 

GELPI, E.; SCHNEIDER, H.; MANN. J.; ORÓ, J. Hydrocarbons of geochemical significance 

in microscopic algae. Phitochemistry, v. 9,p. 603-612, 1970. 

GERCHACOV S. M.; HATCHER P. G. Improved  technique for analysis of  carbohydrates 

in sedments. Limnology Oceanography, v. 17, p. 938-943, 1972. 

GOGOU, A.; BOULOUBASSI, I.; STEPHANOU, E. G. Marine organic geochemistry of the 

Eastern Mediterranean: 1. Aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in Cretan Sea surficial 

sediments. Marine Chemistry, v. 68, p. 265–282, 2000. 

GONÇALVES, G. M.; CARVALHO, C. E. V. Particulate heavy metal dynamics in a tropical 

estuary under distinct river discharge and tidal regimes, Southeastern, Brazil. Journal of 

Coastal Research, Special Issue v. 39, n. 2, p. 1032-1035, 2006. 

GOÑI, M. A. et al. Distributions and sources of particulate organic matter in the watercolumn 

and sediments of the Fly River Delta, Gulf of Papua (Papua New Guinea). Estuarine, Coastal 

and Shelf Science, v. 69, p. 225–245, 2006. 

GOÑI, M. A.; TEIXEIRA, M. J.; PERKEY, D. W. Sources and distribution of organic matter 

in a river-dominated estuary (Winyah Bay, SC, USA). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 

v. 57, p. 1023–1048, 2003. 

GONNEEA, M. E.; PAYTANA, A.; HERRERA-SILVEIRA, J. A. Tracing organic matter 

sources and carbon burial in mangrove sediments over the past 160 years. Estuarine, Coastal 

and Shelf Science, v. 61, p. 211–227, 2004. 

GONZÁLEZ-OREJA, J. A.; SAIZ-SALINAS, J. Short-term Spatio-temporal Changesin 

Urban Pollution by Means of Fecal Sterols Analysis. Marine Pollution Bulletin, v. 36, p. 868-

875, 1998. 

GORDON, E. S.; GONI, M. A. Sources and distribution of terrigenous organic matter 

delivery by the atchafalaya river to sediments in the northern Gulf of México. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, v. 67, n. 13, p. 2359-2375, 2003. 



169 
 

GRAHAM, M. C.; EAVES, M. A.; FARMER, J. G.; DOBSON, J.; FALLICK, A. E. A study 

of carbon and nitrogen stable isotope and elemental ratios as potential indicators of source and 

fate of organic matter in sediments of the Forth Estuary, Scotland. Estuarine Coast and Shelf 

Science, v. 51, p. 375–380, 2001. 

GRIMALT, J. O.; FERNANDEZ, P.; BAYONA, J. M.; ALBAIGES, J. Assessment of faecal 

sterols and ketones as indicators of urban sewage inputs to coastal waters. Environmental 

Science & Technology, v. 24, p. 357-363, 1990. 

GUERRA, L. V. Processos microbiológicos e composição da matéria orgânica relacionados 

à eutrofização de uma lagoa costeira hipersalina, L. Araruama, RJ. Niterói, 2008. 98 f. 

Dissertação (Mestrado em Geoquímica Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em 

Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. 

HAN, J.; CALVIN, M. Branched alkanes from blue-green algae. Journal of the Chemical 

Society, Chemical communications, v. 1, p. 1490-1491, 1970. 

HAN, J.; CALVIN, M. Hydrocarbon distribution of algae and bacteria and microbiological 

activity in sediments. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 64, p. 436–45, 

1969. 

HARJI, R. R.; YVENAT, A.; BHOSLE, N. B. Sources of hydrocarbons in sediments of the 

Mandovi estuary and the Marmugoa harbour, west coast of India. Environment International, 

v. 34, p. 959–965, 2008. 

HARTREE, E. F. Determination of proteins: a modification of the Lowry method that give a 

linear photometric response. Analytical Biochemistry, v. 48, p. 422–427, 1972. 

HARVEY, H. R.; MANNINO, A. The chemical compositionand cycling of particulate and 

macromolecular dissolvedorganic matter in temperate estuaries as revealed bymolecular 

organic tracers. Organic Geochemistry, v. 32, p. 527–542, 2001. 

HEDGES, J. I.; CLARK, W. A.; QUAY, P. D.; RICHEY, J. E.; DEVOL, A.; SANTOS, U. 

Composition and fluxes of particulate organic material in the Amazon River. Limnology and 

Oceanography, n., 31, v. 4, p. 717-738, 1986. 

HEDGES, J. I.; KEIL, R. G. Organic geochemical perspectives on estuarine processes: 

sorption reactions and consequences. Marine Chemistry, v. 65, p. 55–65, 1999. 



170 
 

HEDGES, J. I.; KEIL, R. G. Sedimentary organic matter preservation: an assessment and 

speculative synthesis. Marine Chemistry, v. 49, p. 81–115, 1995. 

HEDGES, J. I.; KEIL, R. G.; BENNER, R. What happens to terrestrial organic matter in the 

ocean? Organic Geochemistry, v. 27, p. 195–212, 1997. 

HOGG, R.; GILLAN, F. Fatty acids, sterols and hydrocarbons in the leaves from eleven 

species of mangrove. Phyrachemutry, v. 23, n. 1, p. 93-91, 1984. 

HOPMANS, E. C. et al. A novel proxy for terrestrial organic matter in sediments based on 

branched and isoprenoid tetraether lipids. Earth and Planetary Science Letters, v. 224, p. 

107–116, 2004. 

HORA, H. M. C.; TAVARES, J. H. S; SOUZA, G. L.; LUGON JR. J. E.; FERREIRA, M. I. 

P. Modelagem computacional como ferramenta degerenciamento dos recursos hídricos: uma 

alternativapara abordagem de problemas de usos múltiplos. Boletim do Observatório 

Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, Campos dos Goytacazes/RJ, v. 5 n. 1, p. 71-87, 2011. 

HOURI-DAVIGNON, C. H.; RELEXANS, J. C. Measurement of actual electrons transport 

system (ETS): Activity in marine sediments by incubation with INT. Environmental 

Technology Letters, v. 10, p. 91-100, 1989.  

IBGE. FEEMA. Consórcio Intermunicipal Lagos-São João. Bacias Hidrográficas dos rios 

São João e das Ostras - Águas, terras e conservação ambiental. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. 

179 p. 

INMETRO. Normalização e Qualidade Industrial: Orientações sobre Validação de Métodos 

de Ensaios Químicos, DOQ-CGCRE-008. [s.l.]: INMETRO, 2003. 

ISOBE, K. O.; TARAO, M.; ZAKARIA, M. P.; CHIEM, N. H.; MINH, L. Y.; TAKADA, H. 

Quantitative application of fecal sterols using gas chromatography-mass spectrometry to 

investigate fecal pollution in tropical waters: Western Malaysia and Mekong Delta, Vietnam. 

Environmental Science and Technology, v. 36, p. 4497–4507, 2002. 

JACKSON, L. L.; BLOMQUIST, G. J. Insect waxes. In: Kolattukudy, P. E. (ed.). Chemistry 

and biochemistry of natural waxes. Amsterdam: Elsevier, 1976. p. 201-233. 



171 
 

JAFF´E, R. et al. Origin and transport of sedimentary organic matter in two subtropical 

estuaries: a comparative biomarker-based study. Organic Geochemistry, v. 32, p. 507–526, 

2001. 

JEFFREY, S. W.; HUMPHREY, G. F. New spectrophotometric equations for determining 

chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants, algae and natural phytoplankton. Biochemical 

Physiology, v. 167, p. 191-194, 1975. 

JENG, W. L. Aliphatic hydrocarbon concentrations in short sediment cores from the southern 

Okinawa Trough implications for lipid deposition in a complex environment. Continental 

Shelf Research, v. 27, p. 2066–2078, 2007. 

KEPNER JR., R.; PRATT, J. R. Use of fluorochromes for direct enumeration of total bacteria 

in environmental samples: past and present. Microbioloical Reviews, v. 58, p. 603-615, 1994.  

KILLOPS, S. D.; KILLOPS, V. J. An introduction to organic geochemistry. 2. ed. Oxford: 

Blackwell Publishing, 2005. 408 p.  

KRISTENSEN, E.; BOUILLON, S.; DITTMAR, T.; MARCHAND, C. Organic carbon 

dynamics in mangrove ecosystems: a review. Aquatic Botany, v. 89, p. 201–219, 2008. 

KRÜGER, G. C. T.; CARVALHO, C. E. V.; FERREIRA, A. G.; GONÇALVES, E. G.; 

TRUCCOLO, E. C.; SCHETTINI, C. A. F. Dinâmica de carbono orgânico dissolvido no 

estuário do Rio Paraíba do Sul, RJ, sob diferentes condições de maré e descarga fluvial. 

Atlântica, n. 25, p. 27-33, 2003. 

LAUREILLARD, J., SALIOT, A. Biomarkers in organic matter produced in estuaries: a case 

study of the Krka estuary (Adriatic Sea) using the sterol marker series. Marine Chemistry, v. 

43, p. 247-261, 1993. 

LAW, R. J.; BISCAYA, J. L. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) – Problems and 

progress in sampling, analysis and interpretation. Marine Pollution Bulletin, v. 29, p. 235-

241, 1994. 

LIBES, S. M. An introduction to marine biogeochemistry. New York: John Wiley e Sons, 

1992. 752 p. 



172 
 

LIMA, M. B.; FEITOSA, E. A.; EMÍDIO, E. S.; DÓREA, H. S.; ALEXANDRE, M. R. 

Distribution and sources of aliphatic hydrocarbons in surface sedimentsof Sergipe River 

estuarine system. Marine Pollution Bulletin, v. 64, p. 1721–1725, 2012. 

LIPIATOU, E.; SALIOT, A. Hydrocarbon contamination of Rhone delta and western 

Mediterranean. Marine Pollution Bulletin, v. 22, p. 297–304, 1991. 

LUDWIG, W.; PROBST, J. L.; KEMPE, S. Predicting the oceanic input of organic carbon by 

continental erosion. Global Biogeochemical Cycles, v. 10, p. 23-41, 1996. 

MAIOLI, O. L. G.; RODRIGUES, K. C.; KNOPPERS, B. A.; AZEVEDO, D. A. Pollution 

source evaluation using petroleum and aliphatic hydrocarbons in surface sediments from two 

Brazilian estuarine systems. Organic Geochemistry, v. 41, p. 966–970, 2010. 

MAKSYMOWSKA, D.; RICHARD, P.; PIEKAREK-JANKOWSKA, H.; RIERA, P. 

Chemical and isotopic composition of the organic matter sources in the Gulf of Gdansk 

(Southern Baltic Sea). Estuarine Coast and Shelf Science, v. 51, p. 585–598, 2000 

MANETTA, G. I.; BENEDITO-CECILIO, E.; MARTINELLI, A. L. Carbon sources and 

trophic positionof the main species of fishes of Baía river, Paraná river floodplain, Brazil. 

Brazilian Journal Biology, v. 63, p. 283-290, 2003. 

MARENGO, J. A.; ALVES, L. M. Tendências hidrológicas da bacia do Rio Paraíba do Sul. 

[S.l.] CPTEC/INPE, 2005. 31p. 

MARSH, J. B.; WENSTEIN, D. B. A simple charring method for determination of lipids. 

Journal Lipids Research, v. 7, p. 574-576, 1966.  

MARTINELLI, L. et al. Nitrogen stable isotopic composition of leaves and soil: tropical 

versus temperate florests. Biogeochemistry, v. 46, p. 45–65, 1999. 

MARTINELLI, L. A.; OMETTO, J. P. H. B.; FERRAZ, E. S.; VICTORIA, R. L.; 

CAMARGO, P. B.; MOREIRA, M. Z. Desvendando questões ambientais com isótopos 

estáveis. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 144 p. 

MARTINS, C. C.; FILLMANN, G.; MONTONE, R. C. Natural and Anthropogenic Sterols 

Inputs in Surface Sediments of Patos Lagoon, Brazil. Journal of Brazilian Chemistry Society, 

v. 18, p. 106-115, 2007. 



173 
 

MATER, L.; ALEXANDRE, M. R.; HANSEL, F. A.; MADUREIRA, L. A. S. Assessment of 

lipid compounds and phosphorus in mangrove sediments of Santa Catarina Island, SC, Brazil. 

Journal of Brazilian Chemistry Society, v. 15, p. 725-734, 2004. 

MCCALLISTER, S. L.; BAUER, J. E.; DUCKLOW, H. W.; CANUEL, E. L. Sources of 

estuarine dissolved and particulate organic matter: a multi-tracer approach. Organic 

Geochemistry, v. 37, p. 454-468, 2006. 

MEAD, R.; XU, Y.; CHONG, J.; JAFFÉ, R. Sediment and soil organic matter 

sourceassessment as revealed by the molecular distribution and carbon isotopiccomposition of 

n-alkanes. Organic Geochemistry, v. 36, p. 363–370, 2005. 

MEJANELLE, L.; LAUREILLARD, J. Lipid biomarker record in surface sediments at three 

sites of contrasting productivity in the tropical North Eastern Atlantic. Marine Chemistry, v. 

108, n. 1–2, p. 59–76, 2008. 

MELGES-FIGUEIREDO, L. H. Investigação das contribuições orgânicas antrópicas e 

naturais em sedimentos costeiros utilizando-se hidrocarbonetos marcadores. Rio de Janeiro, 

1999. 194 f. Tese (Doutorado em Química Analítica) - Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. 

MENDES FILHO, N. E. Caracterização química da matéria orgânica nos sedimentos do 

solo do manguezal e dinâmica de nutrientes nas águas superficiais e intersticiais no médio 

estuário do rio Paciência em Iguaíba – Paço do Lumiar (MA). João Pessoa – PB, 2009. 162f. 

Tese. (Doutorado em Química) - Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2009. 

MEYERS, P. A. Applications of organic geochemistry to paleolimnological reconstructions: a 

summary of examples from the Laurentian Great Lakes. Organic Geochemistry, v. 34, p. 

261–289, 2003. 

MEYERS, P. A. Organic geochemical proxies of paleoceanographic, paleolimnologic, and 

paleoclimatic processes. Organic geochemistry, v. 27, p. 213-250, 1997. 

MUDGE, S. M.; SEGUEL, C. G. Organic Contamination of San Vicente Bay, Chile. Marine 

Pollution Bulletin, v. 38, p. 1011-1021, 1999. 



174 
 

MUNSON, S. A.; CAREY, A. E. Organic Matter Sources and transport in a agriculturally 

dominated temperate watershed. Applied Geochemistry, v. 19, p. 1111-1121, 2004. 

NICHOLS, P. D.; LEEMING, R.; RAYNER, M. S.; LATHAM, V.; ASHBOLT, N.; 

TURNER, A. Comparison of the abundance of the fecal sterol coprostanol and fecal bacterial 

groups in inner-shelf waters and sediments near Sydney. Australia Journal of 

Chromatography, v. 643, p. 189-195, 1993. 

NISHIGIMA, F. N.; WEBER, R. R.; BICEGO, M. C. Aliphatic and aromatic hydrocarbons in 

sediments of Santos and Cananeia, SP, Brazil. Marine Pollution Bulletin, v. 42, p. 1064–

1072, 2001. 

NIXON, S. W. Coastal marine eutrophication: a definition, social causes, and future concerns. 

Ophelia, v. 41, p. 199–219, 1995. 

NUISSIERA, G.; BOURGEOISA, P.; GRIGNON-DUBOISB, M.; PARDON, P.; HE´ LE`NE 

LESCUREB, M. Composition of sugarcane waxes in rum factory wastes. Phytochemistry, v. 

61, p. 721–726, 2002. 

O'LEARY, M. H. Carbon isotopes in photosynthesis. Bioscience, v. 38, p. 3 28-36, 1988. 

OLIVEIRA, C. R. Determinação de biomarcadores e compostos organoestânicos em 

amostras de sedimentos superficiais de três regiões portuárias do Estado de Santa Catarina, 

Brasil. Santa Catarina, 2010. 156 f. Tese (Doutorado) - Pós-Graduação em Química do 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa 

Catarina, 2010. 

PERDUE, E. M.; KOPRIVNJAK, J. F. Using the C/N ratio to estimate terrigenous inputs of 

organic matter to aquatic environments. Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 73, p. 65–72, 

2007. 

PETERS, K. E.; SWEENEY, R. E.; KAPLAN, I. R. Correlation of carbon and nitrogen stable 

isotope ratios in sedimentary organic matter. Limnology and Oceanography, v. 23, p. 598-

604, 1978. 

PETERS, K. E.; WALTER, C. C.; MOLDOWAN, J. M. The biomarker guide: biomarkers 

and isotopes in the environment and human history. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 2005.  



175 
 

PETERSON, B. J.; HOWARTH, R. W. Sulfur, carbon, and nitrogen isotopes used to trace 

organic matter flow in the salt-marsh estuaries of Sapelo Island, Georgia. Limnology and 

Oceanography, v. 32, p. 1195-1213, 1987. 

PLANÁGUA/SEMADS/GTZ. Subsídios para gestão dos recursos hídricos das bacias 

hidrográficas dos rios macacu, São João, Macaé e Macabu. Rio de Janeiro: Projeto 

PLANÁGUA-SEMADS/GTZ, 1999. 

PRIOSTE, M. A. O. Bacia hidrográfica do rio das Ostras: proposta para gestão ambiental 

sustentável. Rio de Janeiro, 2007. 193 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade do rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

PRMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS. Diagnóstico Ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Ostras. Rio das Ostras: Prefeitura Municipal, 2004. 147 p. 

PUSCEDDU, A.; DELL’ANNO, A.; DANOVARO, R.; MANINI, E.; SARA, G.; FABIANO, 

M. Enzymatically hydrolyzable protein and carbohydrate sedimentary pools as indicators of 

the trophic state of ‘detritus sink’ systems: a case study in a Mediterranean coastal lagoon. 

Estuaries, v. 23, p. 641–650, 2003. 

PUSCEDDU, A.; DELL’ANNO, A.; FABIANO, M.; DANOVARO, R. Quantity and 

bioavailability of sediment organic matter as signatures of benthic trophic status. Marine 

Ecology Progress Series, v. 375, p. 41-52, 2009. 

RAFII, Z. A.; DODD, R. S.; FROMARD, F. Biogeographic variation in foliarwaxes of 

mangrove species. Biochemical. System Ecoogy, v. 24, p. 341–345, 1996. 

RANGEL, T. P. Biogeoquímica da matéria orgânica nos sedimentos dos estuários do rio Das 

Ostras e rio São João/RJ. Niterói, 2011. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

READMAN, J. W.; FILLMANN, G.; TOLOSA, I.; BARTOCCI, J.; VILLENEUVE, J. P.; 

CATTINI, C.; MEE, L. D. Petroleum and PAH contamination of the Black Sea. Marine 

Pollution Bulletin, v. 44, p. 48–62, 2002. 

REDFIELD, A.; KETCHUM, B.; RICHAED, F. The influence of organisms on 

thecomposition of seawater. In: HILL, M. N. (Ed.). The Sea. New York: [s.n.], 1963. Cap. 2, 

p. 26–77. 



176 
 

RELEXANS, J. C.; DEMING, J.; DINET, A.; GAILLARDS, J. F.; SIBUET, M. Sedimentary 

organic matter and micro-meiobenthos with relation to trophic conditions in the tropical 

Northeast Atlantic. Deep-Sea Research Journal, v. 43, p. 1343-1368, 1996. 

RELEXANS, J.-C. Measureament of respiratory electron transport system (ETS) activity in 

marine sediments: state-of-the-art and interpretation. I Methodology and review of literature 

data. Marine Ecology Progress Series, v. 136, p. 277-287, 1996.  

RIBANI, M.; BOTTOLI, C. B. G.; COLLINS, C. H.; JARDIM, I. C. S. F. Validação em 

métodos cromatográficos e eletroforéticos. Química Nova, v. 27, n. 5, p. 771-80, 2004. 

SALOMÃO, M. S. M. B.; REZENDE, C. E.; RANGEL, T. P.; MARQUES, J. S. J.; BRITO, 

F. P. Metabolismo aquático no estuário interno do Rio Paraíba do Sul. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA – CBO, 1., 2008. I CONGRESSO IBERO-

AMERICANO DE OCEANOGRAFIA – CIAO, 1., 2008, Fortaleza (CE). Anais do I 

Congresso Ibero americano de oceanografia. Fortaleza (CE), 2008. 

SANTOS, E. S.; CARREIRA, R. S.; KNOPPERS, B. A. Sedimentary sterols as indicators of 

environmental conditions in southeastern Guanabara Bay, Brazil.Brazilian Journal of 

Oceanography, v. 56, n. 2, p. 97-113, 2008. 

SAVERGNINI, F. Impacto e degradação microbiana de efluentes da indústria 

sucroalcooleira no Baixo Rio Paraíba do Sul, RJ. Niterói, 2008. 107 f. Dissertação (Mestrado 

em Geoquímica Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Geoquímica Ambiental, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. 

SCHLESINGER, W. H.; MELLACK, J. M. Transport of organic carbon in the World’s river. 

Ed.Tellus, v. 33, p. 172-187, 1981. 

SHI, W.; SUN M.-Y; MOLINA M.; HODSON, R. E. Variabilityin the distribution of lipid 

biomarkers and their molecularisotopic composition in Altamaha estuarinesediments: 

implications for the relative contribution of organicmatter from various sources. Organic 

Geochemistry, v. 32, p. 453–467, 2001. 

SILVA, F. S. Geomicrobiologia dos sedimentos da Baía de Guanabara – RJ, Brasil. Niterói, 

2007. 149 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós Graduação em Geologia e Geofísica 

Marinha – LAGEMAR, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 



177 
 

SILVA, T. R.; LOPES, S. R. P.; SPÖRL, G.; KNOPPERS, B.; AZEVEDO, D. Evaluation of 

anthropogenic inputs of hydrocarbons in sediment cores from a tropical Brazilian estuarine 

system. Microchemical Journal, in press, 2012. 

SRH/MMA. Caderno da Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. Brasília: MMA, 2006. 140 

p.  

STRONG, D. J.; FLECKER, R.; VALDES, P. J.; WILKINSON, I. P.; REES, J. G.; ZONG, 

Y. Q.;  LLOYD, J. M.; GARRETT, E.;  PANCOST, R. D. Organic matter distribution in the 

modern sediments of the Pearl River Estuary. Organic Geochemistry, v. 49, p. 68–82, 2012. 

STUBBERFIELD, L. C. F.; SHAW, P. J. A. A comparison of tetrazolium reduction and FDA 

hidrolysis with other measures of microbial activity. Journal of Microbiology Methods, v. 12, 

p. 151-162, 1990.  

TAKADA, H.; FARRINGTON, J. W.; BOTNER, M. H.; JOHNSON, C. G.; TRIPP, B. W. 

Transport of sludgederived organic pollutants to deep-sea sediments at deep water dump site 

106. Environmental Science Technology, v. 28, n. 6, p. 1062-1072, 1994. 

TEIXEIRA, J.; SECCO, H.; MACIEL, C. P.; SUZUKI, M. S.  Sazonalidade hidroquímica e 

transporte de materiais dissolvidos no delta da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Campos dos 

Goytacazes, RJ, Brasil (2008 – 2009). Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro 

Lamego, Campos dos Goytacazes/RJ, v. 4, n. 2, p. 205-218, jul. / dez. 2010. 

THIMDEE, W. et al. Sources and Fate of Organic Matter in Khung Krabaen Bay (Thailand) 

as Traced by δ13C and C/N Atomic Ratios. Wetlands, v. 23, p. 729–738, 2003. 

THOMAZELLI, F. F. Composição da matéria orgânica no gradiente estuarino da Baía de 

Sepetiba / RJ. Niterói, 2010. 145 f. Tese (Doutorado em Geoquímica Ambiental) - Programa 

de Pós-Graduação em Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2010. 

TOLOSA, I.; MORA, S.; SHEIKHOLESLAMI, M. R.; VILLENEUVE, J.; BARTOCCI, J.; 

CATTINI, C. Aliphatic and aromatic hydrocarbons in coastal caspian Sea sediments Marine 

Pollution Bulletin, v. 48, p. 44-60, 2004. 



178 
 

TREVORS, J. Effect of substrate concentration, inorganic nitrogen, O2 concentration, 

temperature and pH on desydrogenase activity in soil. Plant and Soil Water Research, v. 77, 

p. 285-293, 1984.  

VENKATESAN, M. I.; KAPLAN, I. R. Sedimentary coprostanol as an index of 

sewageaddition in Santa Monica Basin, Southern California. Environmental Science 

Technology, v. 24, p. 208-214, 1990. 

VER, L. M. B.; MACKENZIE, F. T. ; LERMAN, A. Carbon cycle in the coastal zone: effects 

of global pertubations and change in the past three centuries. Chemical Geology, v. 159, p. 

283-304, 1999. 

VEZZULLI, L.; FABIANO, M. Sediment biochemical and microbial variables for the 

evaluation of trophic status along the Italian and Albanian continental shelves. Journal of 

Marine Biological Association of the United Kingdom, v. 86, p. 27-37, 2006. 

VOLKMAN, J. K.; FARRINGTON, J. W.; GAGOSIAN, R. B.; WAKEHAM, S. G. Lipid 

composition of coastal marine sediments from the Peru upwelling region. In: Bjorùy M. et al. 

(Eds.). Advances in organic geochemistry. Chichester, UK.: Wiley, 1983. p. 228-240. 

VOLKMAN, J. K. A review of sterol markers for marine and terrigenous organic matter. 

Organic Geochemistry, v. 9, n. 2, p. 83-99, 1986. 

VOLKMAN, J. K.; BARRET, S. M.; BLACKBURN, S. I.; MANSOUR, M. P.; SIKES, E.L.; 

GELIN, F. Sterol biomarkers: a review of recent research developments. Organic 

Geochemistry, v. 29, n.5-7, p.1163-1179, 1998. 

VOLKMAN, J. K.; HOLDSWORTH, G. D.; NEIL, G. P.; BAVOR, H. J. Identification of 

natural, anthropogenic and petroleum hydrocarbons in aquatic sediments. Science of the Total 

Environment, v. 112, p. 203-219, 1992. 

VOLKMAN, J. K.; REVILL, A. T.; MURRAY, A. P. Applications of biomarkers for 

identifying sources of natural and pollutant hydrocarbons en aquatic environments. In: 

EGANHOUSE, R. P. (Ed.). Molecular markers in environmental geochemistry. Washington, 

DC: American Chemical Society, 1997. Cap. 8, p.110-132. 

WAKEHAM, S. G. Steroid chemistry in the oxygen minimum zone of the eastern tropical 

North Pacific Ocean. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 51, p. 3051-3079, 1987. 



179 
 

WAKEHAM, S. G.; CANUEL, E. A. Organic geochemistry of particulate matter in the 

eastern tropical north pacific ocean. Implications for particle dynamics. Journal of Marine 

Research, v. 46, n. 1, p. 183-213, 1988. 

WASSERMAN, J. C.; BARROS, S. R. S. E. VÖLCKER, C. M. Viabilidade de utilização dos 

recursos hídricos da bacia do rio São João para o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. 

Relatório final. [s.l.]: 62p. NÚCLEO DE ESTUDOS DE RISCO E PROCESSOS 

INDUSTRIAIS, 2008 

WEETE, J. D. Algal and fungal waxes. In: KOLATTUKUDY, P. E. (Ed.). Chemistry and 

Biochemistry of Natural Waxes. Amsterdam: Elsevier, 1976. p. 349-418. 

WRITER, J. H.; LEENHEER, J.; BARBER II, L. B.; AMY, G. L.; CHAPRA, S. C. Sewage 

contamination in the Upper Mississipi River as measured by the faecal sterol, coprostanol. 

Water Research, v. 29, p. 1427–1436, 1995. 

YEN, T. F. Genesis and degradation of petroleum hydrocarbons in marine environments. In 

CHURCH, T. M (Ed.). Marine Chemistry in the Coastal Environment. Washington D.C: ACS 

Symposium Series 18, 1975. 237 p. 

YOUNGBLOOD, W. H.; BLUMER, M.; GUILLARD, R. R. L.; FIORE, F. Saturated and 

unsaturated hydrocarbons in marine benthic algae. Marine Biology, v. 8, p. 190- 201, 1971. 

YOUNGBLOOD, W. H.; BLUMER, M. Alkanes and alkenes in marine benthic algae. 

Marine Biology, v. 21, p. 163-172, 1973. 

ZHANG, C.; WANG, Y.; QI, S. Identification and significance of sterols in landfill leachate. 

Journal of Chromatography, v. 874, p. 1–6, 2008. 

ZIMMERMAN, A. R.; CANUEL, E. A. A geochemical record of eutrophication andanoxia in 

Chesapeake Bay sediments: anthropogenic influence on organic matter composition. Marine 

Chemistry, v. 69, p. 17-137, 2000. 

 

 



180 
 

 

8 APÊNDICES 

Tabela 28 - Concentração dos esteróis individuais (µg.g-1), concentração totalpor massa 
de amostra (µg.g-1) e concentração total por CO em (µg.mg-1CO) no material vegetal 

coletado na bacia do Rio Paraíba do Sul. 
  col.ol col.nol col.ona Erg camp estig β-sit β-sit.nol Total Tot./CO 
VGT 17,95 58,71 n.d. n.d. n.d. 235,87 486,46 528,42 1327,42 4,27 
PT 41,69 62,25 87,11 n.d. 217,24 633,42 510,39 70,83 1622,94 4,27 
PT 1 1,50 7,90 3,87 n.d. 2,07 2,94 14,75 2,47 35,50 0,31 
CN 28,22 61,10 90,42 4,32 189,63 274,95 620,80 22,99 1292,43 3,66 
CNA 3,99 3,07 n.d. 1,62 26,35 27,58 85,59 7,96 156,15 0,40 
CNQ 2,10 1,47 1,17 7,18 11,62 20,14 31,16 82,61 157,46 0,84 
FVL  6,14 22,84 n.d. 2,13 14,18 127,52 806,93 48,84 1028,59 2,32 
FVR  7,47 11,98 70,36 n.d. 57,63 119,76 1435,19 372,78 2075,16 4,90 
FVA 6,64 14,35 102,34 n.d. 21,61 224,12 749,88 9,83 1128,78 2,64 
RGL  4,29 n.d. n.d. n.d. 15,82 315,72 585,50 27,32 948,66 2,21 
RGR  3,80 n.d. n.d. n.d. 19,27 120,73 232,54 27,09 403,42 0,93 
RGA  6,41 n.d. n.d. n.d. n.d. 445,73 623,96 n.d. 1076,09 2,56 
x 10,85 20,31 29,61 1,27 47,95 212,37 515,26 100,10 937,72 2,44 
s 11,83 24,24 41,52 2,20 71,30 179,39 383,46 161,85 607,19 1,52 
min 1,50 1,47 1,17 1,62 2,07 2,94 14,75 2,47 35,50 0,31 
máx 41,69 62,25 102,34 7,18 217,24 633,42 1435,19 528,42 2075,16 4,90 

 
Tabela 29 -Concentração do somatório de n-alcanos C15 a C35  por massa de amostra 

N-alk (µg.g-1) e por CO (µg.mg-1CO), concentração dos hidrocarbonetos alifáticos totais 
por massa de amostra (HTA) e por CO em (µg.mg-1CO), pico máximo (Cmax), Índice de 

preferência de carbono (IPC) e Razão terrígeno/Aquático (RTA) no material vegetal 
coletado na bacia do Rio Paraíba do Sul. 

  n-alk n-alk/CO HAT HAT/CO Cmax CPI RTA 
VGT 1833,11 5,90 3476,63 11,19 C33 8,65 13,37 
PT 89,26 0,23 417,16 1,10 C31 2,87 37,64 
PT 1 200,85 1,75 266,40 2,32 C27 3,03 115,66 
CN 442,74 1,26 603,56 1,71 C33 2,65 157,44 
CNA 557,26 1,42 576,70 1,47 C31 2,67 227,11 
CNQ 60,24 0,32 97,78 0,52 C33 5,42 25,73 
FVL  503,83 1,14 527,53 1,19 C29 8,32 471,03 
FVR  152,76 0,36 208,77 0,49 C29 1,82 95,01 
FVA 352,86 0,82 352,76 0,82 C31 3,98 139,12 
RGL  209,06 0,49 392,92 0,92 C27 4,28 44,55 
RGR  47,51 0,11 51,90 0,12 C27 7,37 234,67 
RGA  1363,86 3,25 1640,04 3,91 C27 8,29 137,39 
X 484,45 1,42 717,68 2,15 4,95 141,56 
S 533,10 1,59 919,73 2,89 2,45 121,69 
Min 47,51 0,11 51,90 0,12 1,82 13,37 
Máx 1833,11 5,90 3476,63 11,19 8,65 471,03 
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Tabela 30 - Concentração dos esteróis individuais (µg.g-1), concentração total de esteróis 
por massa de amostra (µg.g-1) e concentração total de esteróis por CO em (µg.mg-1CO) 
nos solos e sedimentos associados a fontes e coletados na bacia do Rio Paraíba do Sul. 

 

  cop col.ol col.nol col.ona erg camp estig β-sit 
β-
sit.nol Total Total/CO 

S-VGT 0,65 0,46 0,84 1,01 0,21 1,78 1,92 3,25 3,95 14,06 0,66 
S-PT 0,44 0,42 0,71 0,76 n.d. 2,55 3,88 3,15 2,05 13,96 0,75 
S-CN 0,08 0,17 0,10 0,03 n.d. 0,83 0,41 0,66 0,57 2,84 0,33 
S-CN 1 n.d. 0,74 n.d. n.d. n.d. 0,28 0,38 0,80 n.d. 2,20 0,12 
S-CNQ n.d. 0,52 0,28 n.d. n.d. 0,99 1,24 2,05 0,36 5,43 0,75 
S-LAG n.d. 1,61 2,96 3,02 n.d. 2,30 1,68 2,73 n.d. 11,99 0,14 
S-RIZ n.d. 1,18 1,78 0,89 n.d. 0,52 2,27 2,74 8,40 17,26 0,58 
S-AVI 0,52 0,81 1,80 1,82 0,81 5,72 6,61 5,47 2,45 26,01 0,45 
x 0,21 0,74 1,06 0,94 0,13 1,87 2,30 2,60 2,22 11,72 0,47 
s 0,26 0,44 0,97 0,98 0,27 1,65 1,94 1,43 2,68 7,54 0,24 
min 0,08 0,17 0,10 0,03 0,21 0,28 0,38 0,66 0,36 2,20 0,12 
máx 0,65 1,61 2,96 3,02 0,81 5,72 6,61 5,47 8,40 26,01 0,75 

 

Tabela 31 - Concentração do somatório de n-alcanos C15 a C35 por massa de amostra - 
N-alk (µg.g-1) e por CO (µg.mg-1CO), concentração dos hidrocarbonetos alifáticos totais 
por massa de amostra (HTA) e por CO em (µg.mg-1CO), pico máximo (Cmax), Índice de 
preferência de carbono (IPC) e Razão terrígeno/Aquático (RTA) nos solos e sedimentos 

associados a fontes e coletados na bacia do Rio Paraíba do Sul. 
 

  n-alk n-alk/CO HAT HAT/CO Cmax IPC RTA 
        
S-VGT 38,14 1,79 43,33 2,03 C33 0,98 53,00 
S-PT 7,76 0,41 11,47 0,61 C33 5,65 41,43 
S-CN 2,67 0,31 4,09 0,47 C33 5,23 5,19 
S-CN 
1 71,99 3,91 113,22 6,15 C29 2,21 161,40 
S-CNQ 5,64 0,77 8,37 1,15 C33 0,99 6,30 
S-LAG 32,62 0,38 76,01 0,90 C29 1,78 11,06 
S-RIZ  31,67 1,06 57,94 1,94 C25 2,58 15,60 
S-AVI 70,85 1,22 76,92 1,32 C25 2,34 35,40 
X 32,67 1,23 48,92 1,82 2,72 41,17 
S 25,71 1,12 36,78 1,72 1,67 48,35 
Min 2,67 0,31 4,09 0,47 0,98 5,19 
Máx 71,99 3,91 113,22 6,15 5,65 161,40 
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Tabela 32 - Parâmetros de suporte pesquisados na água subsuperficial do estuário do rio 
Paraíba do Sul. 

S 
C 

(µS) 
T 

(ºC) Ph 
O2 
(%) 

O2 

(mg/L) 
d. Secchi 

(m) 
MPS 

(mg/L) 
clorofila 
(µg/L) 

5 0 54,5 23,7 7,2 99,1 8,33 0,45 20,7 0,17 
7 0 146,6 24,5 6,55 39,8 4,16 0,3 15,4 0,79 
9 0 61,8 25,1 6,84 87,6 7,25 0,2 51,0 0,16 
10 0 60,6 24,6 6,9 87,2 7,25 0,15 63,6 0,14 
14 0 80 24,3 6,68 92,3 6,7 0,15 55,3 0,27 
16 11,5 19410 26,3 7,74 76,4 7,03 0,5 28,1 0,19 
18 27,8 43220 25,4 7,8 87,6 7,11 0,8 38,1 1,01 
20 22,8 36450 25,4 7,8 86,8 6,97 0,5 74,2 0,38 
x 7,8 12435,4 24,9 7,2 82,1 6,85 0,4 43,30 0,39 
s 11,6 18268,8 0,8 0,5 18,2 1,19 0,2 21,10 0,33 
min 0,0 54,5 23,7 6,6 39,8 4,16 0,2 15,40 0,14 
max 27,8 43220,0 26,3 7,8 99,1 8,33 0,8 74,23 1,01 

 

Tabela 33 - Composição molecular e isotópica do carbono e nitrogênio do material em 
suspensão coletado com redes de 20µm e 64µm no estuário do rio Paraíba do Sul. 

 

  C (%) N (%) C/N δ13C δ15N 
20µm 

5 2,78 0,27 10,22 -23,41 8,47 
7 4,30 0,38 11,26 -26,89 10,27 
9 3,38 0,30 11,22 -25,43 9,66 
10 2,99 0,21 13,97 -25,94 8,77 
14 2,07 0,22 9,60 -24,64 14,86 
16 1,71 0,22 7,64 -21,97 12,44 
18 3,01 0,46 6,56 -20,49 12,51 
20 5,51 1,22 4,53 -18,92 13,85 

64µm 
5 3,70 0,33 11,15 -23,54 5,85 
7 9,36 0,98 9,59 -27,11 6,83 
9 5,61 0,46 12,12 -25,00 7,95 
10 3,87 0,26 15,02 -25,84 7,34 
14 3,58 0,29 12,22 -24,33 7,75 
16 4,94 0,27 18,38 -24,95 11,01 
18 4,37 0,99 4,41 -18,24 10,83 
20 11,60 2,01 5,79 -19,00 12,15 
x 4,55 0,55 10,23 -23,48 10,03 
s 2,59 0,50 3,84 2,90 2,64 
min 1,71 0,21 4,41 -27,11 5,85 
max 11,60 2,01 18,38 -18,24 14,86 
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Tabela 34 - Concentração dos esteróis individuais (µg.g-1), concentração total de esteróis 
por massa de amostra (µg.g-1) e concentração total de esteróis por CO em (µg.mg-1CO) 

do material em suspensão coletado com redes de 20µm e 64µm no estuário do rio 
Paraíba do Sul. 

 

  cop col.ol col.nol col.ona erg camp estig β-sit 
β-

sit.nol Total Total/CO 
20µm 

5 15,60 7,12 3,83 2,63 n.d. 10,29 11,47 14,69 4,30 69,92 2,51 
7 n.d. 7,50 2,38 1,87 n.d. 2,36 5,40 8,43 3,47 31,40 0,73 
9 19,24 8,28 5,00 2,53 n.d. 18,89 4,14 9,25 5,86 73,21 2,17 
10 0,76 0,37 0,45 0,90 0,76 0,58 0,68 0,82 0,59 5,91 0,20 
14 1,67 0,31 0,55 1,11 n.d. 0,86 0,84 0,91 1,04 7,29 0,35 
16 0,36 42,22 1,28 0,50 n.d. 4,17 1,64 4,30 2,01 56,48 3,30 
18 0,94 16,89 1,03 0,96 1,46 2,32 5,98 4,83 4,20 38,61 1,28 
20 2,20 188,17 5,15 3,29 84,89 19,14 11,10 14,09 8,35 336,37 6,11 

64µm 
5 20,31 5,26 3,63 2,57 n.d. 5,82 6,35 8,69 3,48 56,11 1,52 
7 1,85 104,43 5,27 3,23 11,06 14,80 36,96 59,93 38,71 276,25 2,95 
9 3,31 9,47 3,77 1,68 1,18 5,60 10,52 26,52 12,55 74,60 1,33 
10 0,80 2,53 1,28 0,79 n.d. 2,04 3,39 7,87 3,49 22,19 0,57 
14 1,94 0,75 0,60 1,10 n.d. 0,96 1,41 2,67 2,36 11,78 0,33 
16 0,25 2,39 0,29 0,36 6,86 0,98 1,84 4,19 2,70 19,87 0,40 
18 0,25 16,34 0,46 0,29 11,09 1,45 1,86 1,85 1,13 34,72 0,79 
20 2,20 188,17 5,15 3,29 84,89 19,14 11,10 14,09 8,35 336,37 2,90 
x 4,78 37,51 2,51 1,69 25,27 6,84 7,17 11,45 6,41 90,69 1,72 
s 7,15 64,21 1,97 1,09 37,03 7,16 8,87 14,55 9,18 114,88 1,57 
min 0,25 0,31 0,29 0,29 0,76 0,58 0,68 0,82 0,59 5,91 0,20 
max 20,31 188,17 5,27 3,29 84,89 19,14 36,96 59,93 38,71 336,37 6,11 
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Tabela 35 -Concentração do somatório de n-alcanos C15 a C35 por massa de amostra - 
N-alk (µg.g-1) e por CO (µg.mg-1CO), concentração dos hidrocarbonetos alifáticos totais 
por massa de amostra (HTA) e por CO em (µg.mg-1CO), pico máximo (Cmax), Índice de 

preferência de carbono (IPC) e Razão terrígeno/Aquático (RTA) do material em 
suspensão coletado com redes de 20µm e 64µm no estuário do rio Paraíba do Sul. 

 
  n-alk n-alk/CO HAT HAT/CO Cmax CPI RTA 
  20µm 
5 133,08 2,42 124,26 4,13 20,00 2,69 6,15 
7 3191,91 94,47 3655,81 122,07 20,00 1,60 4,70 
9 2220,86 74,15 2528,72 58,86 18,00 0,12 3,74 
10 714,61 16,63 845,41 25,02 18,00 0,16 3,40 
14 888,91 31,93 6000,26 108,91 20,00 0,12 3,79 
16 24,79 1,20 45,78 1,64 24,00 0,25 13,59 
18 73,19 4,28 255,71 12,35 24,00 0,59 3,94 
20 108,37 3,61 154,12 9,02 30,00 0,68 3,96 
  64µm 
5 152,15 1,31 176,14 4,03 18,00 5,73 5,23 
7 2501,57 44,61 3047,81 78,77 22,00 1,42 8,38 
9 278,55 7,20 397,66 4,25 18,00 0,17 20,32 
10 203,74 2,18 262,36 4,68 18,00 2,46 9,18 
14 359,74 9,72 1812,84 15,63 18,00 0,81 8,10 
16 42,01 1,17 89,92 2,43 31,00 0,66 21,34 
18 13,12 0,27 37,74 1,05 24,00 2,74 1,84 
20 245,52 5,62 414,21 8,39 22,00 0,44 6,72 
x 697,01 18,80 1240,55 28,83 21,56 1,29 7,77 
s 1009,14 28,61 1731,57 40,33 4,18 1,50 5,85 
min 13,12 0,27 37,74 1,05 18,00 0,12 1,84 
max 3191,91 94,47 6000,26 122,07 31,00 5,73 21,34 
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Tabela 36 - Granulometria dos sedimentos (%) do rio Paraíba do Sul. 

Pedregulho Areia Silte Argila 
  Porção fluvial 

1 0,0 40,6 40,6 18,9 
2 0,0 39,0 41,7 19,2 
3 0,0 37,3 42,8 19,9 
4 5,8 40,6 37,0 16,6 
5 30,5 28,3 28,3 12,8 
6 0,0 38,0 42,8 19,2 

  Mangue 
7 0,0 58,1 28,0 13,9 
8 0,0 67,7 22,7 9,6 
9 6,9 58,8 22,8 11,4 

  Estuário interno 
10 3,6 59,1 26,2 11,1 
11 12,7 45,2 29,6 12,4 
12 0,0 49,9 36,3 13,8 
13 0,0 37,1 45,0 17,9 
14 1,9 54,6 32,7 10,7 

  Estuário externo 
15 0,0 57,0 28,8 14,2 
16 0,0 53,1 32,2 14,7 
17 0,0 48,5 35,5 16,0 
18 0,0 44,7 37,8 17,5 
19 0,0 41,6 39,8 18,6 
20 0,0 39,1 41,5 19,4 
21 0,0 37,7 42,8 19,5 
22 0,0 35,8 43,9 20,3 
23 0,0 33,9 45,1 21,1 

x 2,7 45,5 35,8 16,0 
s 6,8 10,1 7,2 3,5 
min 0,0 28,3 22,7 9,6 
max 30,5 67,7 45,1 21,1 
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Tabela 37 - Composição molecular e isotópica do carbono e nitrogênio dos sedimentos 
do rio Paraíba do Sul. 

 
(%)C (%)N C/N δ13C δ15N 

porção fluvial 
1 0,64 0,05 13,02 -24,25 11,27 
2 1,91 0,18 10,34 -23,14 6,88 
3 0,23 0,02 12,89 -24,28 n.d. 
4 0,04 n.d. n.d. -24,19 n.d. 
5 0,04 n.d. n.d. -24,81 n.d. 
6 1,64 0,13 12,81 -20,94 8,05 

mangue 
7 1,60 0,07 24,18 -29,97 4,72 
8 0,41 n.d. n.d. -33,40 n.d. 
9 0,35 n.d. n.d. -34,10 n.d. 

estuário interno 
10 0,45 n.d. n.d. -33,47 n.d. 
11 0,49 0,01 n.d. -33,03 n.d. 
12 1,70 0,18 9,35 -23,93 10,44 
13 2,46 0,18 13,98 -26,59 8,29 
14 0,04 0,01 4,12 -14,89 n.d. 

estuário externo 
15 1,26 0,06 20,62 -30,17 4,62 
16 2,12 0,12 18,00 -27,40 8,67 
17 2,34 0,15 15,86 -27,24 9,48 
18 2,34 0,15 16,23 -26,95 8,63 
19 2,40 0,17 13,76 -26,60 6,55 
20 2,08 0,16 13,04 -26,53 10,37 
21 2,82 0,22 12,99 -25,36 8,41 
22 2,01 0,16 12,77 -26,45 12,03 
23 2,03 0,17 11,69 -25,87 9,68 
x 1,4 0,1 13,9 -26,7 11,5 
s 0,9 0,1 4,4 4,4 9,5 
min 0,0 0,0 4,1 -34,1 4,6 
max 2,8 0,2 24,2 -14,9 45,4 
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Tabela 38 - Composição biopolimérica dos sedimentos do rio Paraíba do Sul. PTN – 
proteínas totais (mg/g-1), CHO – carboidratos totais (mg/g-1), LIP – lipídios totais (mg/g-

1), PTN:CHO –razão proteína/carboidrato, CBP – carbono biopolimérico (mg C.g-1) 
 

PTN CHO LIP PTN:CHO CBP 
porção fluvial 

1 3,37 2,67 0,29 1,26 2,93 
2 4,91 5,06 0,84 0,97 5,06 
3 2,17 1,47 0,19 1,47 1,79 
4 0,24 0,40 0,01 0,59 0,28 
5 0,10 1,42 0,01 0,07 0,62 
6 6,14 5,30 1,03 1,16 5,90 

mangue 
7 4,48 1,40 0,83 3,20 3,38 
8 0,06 0,23 0,06 0,26 0,16 
9 0,07 0,24 0,08 0,28 0,19 

estuário interno 
10 0,05 0,22 0,05 0,24 0,16 
11 0,09 0,34 0,07 0,26 0,23 
12 5,33 7,74 1,35 0,69 6,72 
13 5,15 6,20 1,00 0,83 5,75 
14 0,05 0,27 0,06 0,20 0,18 

estuário externo 
15 1,32 1,07 0,22 1,24 1,24 
16 2,76 2,84 0,47 0,97 2,84 
17 3,33 3,81 0,55 0,87 3,57 
18 3,23 3,49 0,63 0,93 3,45 
19 3,80 5,28 0,77 0,72 4,55 
20 3,23 4,70 0,99 0,69 4,20 
21 4,76 6,13 1,58 0,78 5,97 
22 4,15 2,34 0,58 1,78 3,40 
23 4,14 3,38 0,45 1,23 3,72 
X 2,74 2,87 0,53 0,90 2,88 
S 2,06 2,30 0,46 0,67 2,19 
min 0,05 0,22 0,01 0,07 0,16 
max 6,14 7,74 1,58 3,20 6,72 
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Tabela 39 - Concentração dos esteróis individuais (µg.g-1), concentração total de esteróis 
por massa de amostra (µg.g-1) e concentração total de esteróis por CO em (µg.mg-1CO) 

no sedimento do rio Paraíba do Sul. 
 

cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig β-sit β-sit.nol T. est. T. est/CO 
porção fluvial 

1 0,67 0,52 0,52 0,31 n.d. 0,31 1,01 1,61 3,29 8,24 1,29 
2 4,61 1,84 4,53 1,29 1,13 4,00 2,13 5,28 4,24 29,06 1,52 
3 n.d. 0,09 0,11 0,11 0,16 0,12 0,12 0,20 0,15 1,05 0,45 
4 0,03 0,04 0,07 0,06 0,04 0,03 0,07 0,10 n.d. 0,43 1,15 
5 0,02 0,08 n.d. n.d. n.d. 0,33 0,09 0,13 n.d. 0,64 1,58 
6 0,54 0,34 0,74 0,58 0,21 0,77 1,35 1,56 0,58 13,06 0,79 

mangue 
7 0,11 0,62 0,46 0,20 n.d. 0,45 2,16 5,23 8,65 17,87 1,12 
8 n.d. 0,03 n.d. n.d. n.d. 0,02 0,05 0,15 n.d. 0,24 0,06 
9 0,03 0,04 n.d. 0,04 0,02 0,02 0,04 0,14 0,03 0,35 0,10 

estuário interno 
10 n.d. 0,02 n.d. n.d. n.d. 0,02 0,05 0,12 0,02 0,24 0,05 
11 n.d. 0,05 n.d. n.d. n.d. 0,02 0,04 0,10 0,04 0,25 0,05 
12 5,22 1,82 2,42 0,64 0,31 1,35 2,77 3,82 2,74 21,08 1,24 
13 4,73 2,74 2,93 1,35 n.d. 2,33 4,94 6,54 5,12 30,68 1,25 
14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,06 0,27 0,09 0,42 1,08 

estuário externo 
15 0,45 0,36 0,34 0,17 n.d. 0,27 0,36 1,17 0,51 3,62 0,29 
16 0,48 0,90 1,30 0,45 n.d. 0,80 1,26 1,75 1,32 8,28 0,39 
17 0,13 0,31 0,19 0,53 n.d. 0,21 0,12 0,23 0,47 2,18 0,09 
18 1,03 14,13 3,18 0,85 n.d. 3,21 2,84 5,75 4,08 35,08 1,50 
19 1,80 2,14 3,22 0,75 n.d. 1,89 4,12 5,42 4,80 24,14 1,01 
20 0,65 0,07 0,25 0,87 0,73 0,78 0,36 0,63 0,51 4,85 0,23 
21 0,63 0,17 0,26 1,32 0,70 0,56 0,62 0,81 0,91 5,97 0,21 
22 0,70 0,51 0,39 0,68 1,05 0,91 0,98 0,88 n.d. 6,10 0,30 
23 0,70 0,41 0,51 0,60 n.d. 0,54 0,76 0,79 0,66 4,96 0,24 
x 0,98 1,18 0,93 0,47 0,19 0,82 1,14 1,86 1,66 9,51 0,70 
s 1,60 2,93 1,33 0,45 0,35 1,07 1,40 2,22 2,31 11,14 0,56 
min 0,02 0,02. 0,07 0,04 0,02 0,02 0,04 0,10 0,02 0,24 0,05 
max 5,22 14,13 4,53 1,35 1,13 4,00 4,94 6,54 8,65 35,08 1,58 
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Tabela 40 -Concentração do somatório de n-alcanos C15 a C35 por massa de amostra - 
N-alk (µg.g-1) e por CO (µg.mg-1CO), concentração dos hidrocarbonetos alifáticos totais 
por massa de amostra (HTA) e por CO em (µg.mg-1CO), pico máximo (C max), Índice 
de preferência de carbono (IPC), Razão terrígeno/Aquático (RTA) do sedimento do rio 

Paraíba do Sul. 
 

N-alk N-alk/CO HAT HAT/CO C máx RES UCM IPC RTA 
porção fluvial 

1 6,02 0,94 19,28 3,01 29 12,46 6,82 4,21 15,74 
2 16,39 0,86 95,70 5,01 31 38,57 57,13 4,20 9,16 
3 5,30 2,27 26,38 11,29 33 12,69 13,69 2,86 10,50 
4 0,69 1,84 6,47 17,18 17 1,29 5,18 1,07 1,42 
5 1,38 3,40 10,61 26,15 29 2,76 7,85 1,08 6,60 
6 13,94 0,85 49,96 3,04 31 34,43 15,53 2,02 9,09 

mangue 
          
7 10,26 0,64 24,78 1,55 25 21,93 2,85 2,39 14,72 
8 3,75 0,92 9,41 2,31 26 8,01 1,39 0,90 9,28 
9 5,81 1,66 16,05 4,59 26 11,72 4,32 0,87 13,87 

estuário interno 
          
10 3,10 0,68 11,20 2,47 26 6,73 4,47 0,89 7,98 
11 3,63 0,73 14,56 2,95 24 8,75 5,81 0,81 4,65 
12 37,27 2,19 392,40 23,07 31 140,75 251,65 2,67 2,03 
13 22,92 0,93 125,31 5,10 29 59,84 65,48 2,51 3,01 
14 1,56 3,98 8,53 21,79 24 4,31 4,22 0,79 3,62 

estuário externo 
          
15 14,66 1,16 28,50 2,26 29 25,69 2,81 1,66 19,37 
16 15,47 0,73 56,55 2,67 31 27,10 29,44 1,86 13,97 
17 22,35 0,96 70,35 3,01 31 38,99 31,36 2,42 16,91 
18 27,75 1,19 68,00 2,91 31 44,75 23,26 1,55 22,22 
19 22,78 0,95 110,32 4,59 31 50,38 59,94 2,70 21,54 
20 21,38 1,03 99,28 4,78 31 93,80 5,49 2,43 19,62 
21 71,37 2,53 130,18 4,61 29 95,15 35,02 1,37 54,56 
22 23,20 1,16 78,11 3,89 29 36,11 42,00 1,46 17,03 
23 16,53 0,82 87,59 4,32 31 32,96 54,63 2,63 19,60 
x 15,98 1,41 66,94 7,07 28,43 35,18 31,75 1,97 13,76 
s 15,60 0,90 81,80 7,41 3,58 34,67 52,37 1,00 11,02 
min 0,69 0,64 6,47 1,55 17,00 1,29 1,39 0,79 1,42 
max 71,37 3,98 392,40 26,15 33,00 140,75 251,65 4,21 54,56 

 

 

 



190 
 

Tabela 41 - Resultado das análises microbiológicas. Biomassa (µgC/cm3), Atividade das 
enzimas esterases (EST) (µg Fluoresceina h-1 g-1), Atividade do sistema transportador de 

elétrons (ASTE) (µL O2 h
-1 g-1) do sedimento do rio Paraíba do Sul. 

Biomassa EST ASTE 
  porção fluvial 
1 0,14 2,26 0,32 
2 0,44 3,73 0,39 
4 0,15 n.d. 0,08 
5 0,20 0,05 0,06 
6 0,17 2,51 0,38 
  mangue 
7 0,26 1,54 0,14 
9 0,05 0,09 n.d. 
  estuário interno 
10 0,04 0,20 n.d. 
11 0,35 0,02 0,05 
12 0,31 3,55 0,16 
13 0,40 9,42 0,36 
14 0,05 0,05 n.d. 
  estuário externo 
15 0,01 1,06 0,24 
17 0,18 1,32 0,23 
20 0,57 2,80 0,20 
23 0,35 1,82 0,13 
x 0,23 2,03 0,21 
s 0,16 2,41 0,12 
min 0,01 0,02 0,05 
max 0,57 9,42 0,39 
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Tabela 42 - Composição biopolimérica dos sedimentos do rio São João. PTN – proteínas 
totais (mg/g-1), CHO – carboidratos totais (mg/g-1), LIP – lipídios totais (mg/g-1), 

PTN:CHO –razão proteína/carboidrato, CBP – carbono biopolimérico (mg C.g-1) 
 

PTN CHO LIP PTN:CHO CBP 
  porção fluvial 
1 6,57 7,35 3,20 0,89 8,56 
2 5,74 6,61 3,92 0,87 8,40 
3 3,40 2,52 1,09 1,35 3,49 
4 6,70 8,89 2,51 0,75 8,72 
5 5,92 6,19 1,86 0,96 6,77 
  mangue 
6 4,25 2,26 0,62 1,88 3,45 
7 5,45 4,02 0,93 1,35 4,98 
8 6,40 2,76 0,20 2,32 4,39 
9 1,30 1,11 1,59 1,16 2,28 
10 3,03 2,04 0,45 1,48 2,63 
  estuário interno 
11 2,63 2,06 0,29 1,28 2,33 
12 5,60 5,57 1,36 1,00 5,99 
13 1,66 1,22 0,32 1,36 1,54 
14 1,75 1,79 0,36 0,98 1,84 
15 0,17 0,15 0,12 1,15 0,23 
x 4,04 3,64 1,26 1,25 4,38 
s 2,18 2,64 1,17 0,41 2,75 
min 0,17 0,15 0,12 0,75 0,23 
max 6,70 8,89 3,92 2,32 8,72 
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Tabela 43 - Concentração dos esteróis individuais (µg.g-1), concentração total de esteróis 
por massa de amostra (µg.g-1) e concentração total de esteróis por CO em (µg.mg-1CO) 

no sedimento do rio São João. 
 
  cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig β-sit β-sit.nol T. est. T. est./CO 
  porção fluvial 
1 n.d. 0,38 4,11 2,35 n.d. 0,84 6,07 2,44 n.d. 16,18 0,33 
2 1,43 0,39 4,38 4,05 n.d. 2,04 2,62 3,54 1,61 20,08 0,46 
3 n.d. 0,80 1,31 0,92 1,32 n.d. 0,73 1,35 0,72 7,16 0,82 
4 n.d. 0,27 2,18 2,20 n.d. 0,91 2,57 2,80 n.d. 10,92 0,35 
5 n.d. 0,23 1,50 1,40 n.d. 0,91 0,72 1,31 n.d. 6,07 0,31 

mangue 
6 0,20 0,17 0,41 0,57 n.d. 0,37 0,60 1,21 0,22 3,74 0,52 
7 0,22 0,16 0,60 1,12 1,15 0,41 0,64 1,95 n.d. 6,27 0,61 
8 n.d. 0,77 2,42 2,91 0,14 0,54 1,03 4,16 n.d. 11,97 0,28 
9 n.d. 0,18 0,24 0,08 n.d. 0,47 0,10 0,54 0,51 2,03 1,22 
10 n.d. 0,35 0,35 0,34 n.d. 0,19 0,21 1,01 0,36 2,81 0,59 

estuário interno 
11 n.d. 0,50 1,10 0,85 n.d. 0,59 0,31 0,90 n.d. 4,26 1,10 
12 0,35 0,16 0,70 0,49 0,11 0,15 0,60 1,14 n.d. 3,70 0,24 
13 0,16 0,10 0,30 0,23 0,20 0,27 0,09 0,63 0,17 2,14 0,57 
14 0,36 0,52 0,42 0,22 n.d. 0,43 0,58 0,65 0,13 3,33 0,88 
15 n.d. 0,02 0,10 0,02 n.d. 0,04 0,06 0,09 0,03 0,37 
x 0,18 0,33 1,34 1,18 0,20 0,54 1,13 1,58 0,25 6,74 0,59 
s 0,37 0,23 1,37 1,19 0,43 0,50 1,58 1,17 0,44 5,66 0,31 
min 0,16. 0,02 0,10 0,02 0,11 0,04 0,06 0,09 0,03 0,37 0,24 
max 1,43 0,80 4,38 4,05 1,32 2,04 6,07 4,16 1,61 20,08 1,22 
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Tabela 44 – Concentração do somatório de n-alcanos C15 a C35 por massa de amostra - 
N-alk (µg.g-1) e por CO (µg.mg-1CO), concentração dos hidrocarbonetos alifáticos totais 
por massa de amostra (HTA) e por CO em (µg.mg-1CO), pico máximo (C max), Índice 
de preferência de carbono (IPC), Razão terrígeno/Aquático (RTA) do sedimento do rio 

São João. 
 

N-
alk 

N-
alk/CO HAT HAT/CO Cmax RES UCM IPC RTA 

porção fluvial 
1 26,87 0,19 48,58 0,35 29,00 41,40 7,18 2,90 18,97 
2 38,90 0,16 60,67 0,25 31,00 54,15 6,52 4,23 38,45 
3 13,93 0,19 33,43 0,46 29,00 24,63 8,80 2,56 13,72 
4 16,94 0,18 38,33 0,41 29,00 29,70 8,63 3,74 15,17 
5 15,54 0,17 33,44 0,36 29,00 23,71 9,73 3,24 23,52 

mangue 
6 8,54 0,19 18,74 0,43 29,00 13,54 5,19 2,56 14,37 
7 12,09 0,17 27,72 0,39 29,00 21,10 6,62 3,15 13,25 
8 25,31 0,17 56,31 0,38 29,00 39,46 16,85 3,58 18,51 
9 3,75 0,36 11,22 1,07 22,00 5,76 5,46 1,82 1,96 
10 8,22 0,22 21,15 0,56 29,00 15,39 5,76 2,00 8,87 

estuário interno 
11 5,96 0,22 21,41 0,80 29,00 13,68 7,73 1,87 9,43 
12 14,86 0,18 31,13 0,38 29,00 23,59 7,54 3,06 16,10 
13 7,31 0,25 19,01 0,64 29,00 12,26 6,75 1,68 7,48 
14 8,55 0,26 19,86 0,59 29,00 16,35 3,51 1,68 7,01 
15 1,64 5,47 25,00 2,80 2,67 1,18 4,95 
x 13,89 0,21 29,76 0,51 28,40 22,50 7,26 2,62 14,12 
s 9,96 0,05 15,89 0,22 2,13 13,96 3,26 0,89 8,88 
min 1,64 0,16 5,47 0,25 22,00 2,80 2,67 1,18 1,96 
max 38,90 0,36 60,67 1,07 31,00 54,15 16,85 4,23 38,45 
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Tabela 45 - Composição biopolimérica dos sedimentos do rio Das Ostras. PTN – 
proteínas totais (mg/g-1), CHO – carboidratos totais (mg/g-1), LIP – lipídios totais (mg/g-

1), PTN:CHO –razão proteína/carboidrato, CBP – carbono biopolimérico (mg C.g-1) 
 

PTN CHO LIP PTN:CHO CBP 
  porção fluvial 
1 11,31 27,04 5,16 0,42 20,23 
2 10,28 23,60 6,87 0,44 19,63 
3 13,00 35,65 6,55 0,36 25,54 
4 4,95 3,90 3,32 1,27 6,48 
5 8,27 8,35 7,63 0,99 13,11 
  mangue 
6 5,07 3,33 2,61 1,52 5,77 
7 3,90 2,91 0,77 1,34 3,65 
8 4,58 2,77 1,27 1,65 4,31 
9 0,91 5,21 0,02 0,17 2,55 
10 2,00 8,89 0,27 0,22 4,73 
  estuário interno 
11 0,41 0,68 0,09 0,61 0,54 
12 0,81 0,89 0,14 0,91 0,86 
13 1,16 1,57 0,17 0,74 1,33 
14 1,82 1,93 1,90 0,94 3,08 
15 1,10 1,30 0,14 0,85 1,16 
x 4,64 8,54 2,46 0,83 7,53 
s 4,19 11,00 2,78 0,47 8,10 
min 0,41 0,68 0,02 0,17 0,54 
max 13,00 35,65 7,63 1,65 25,54 
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Tabela 46 - Concentração dos esteróis individuais (µg.g-1), concentração total de esteróis 
por massa de amostra (µg.g-1) e concentração total de esteróis por CO em (µg.mg-1CO) 

no sedimento do rio Das Ostras. 
 

  cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig 
β-
sit β-sit.nol T. est. T. est./CO 

  porção fluvial 
1 n.d. 0,47 2,37 2,37 0,46 1,36 8,69 7,38 1,39 24,48 0,24 
2 4,08 2,23 5,21 4,93 n.d. 2,05 6,79 6,14 6,79 38,20 0,33 
3 1,01 0,95 3,68 4,59 n.d. 2,87 2,41 4,99 n.d. 20,50 0,15 
4 0,19 0,35 1,44 1,65 0,19 1,64 1,73 4,97 1,73 13,90 0,96 
5 n.d. 1,33 3,92 2,66 n.d. 3,55 15,91 7,62 17,98 52,99 0,91 

mangue 
6 1,13 0,23 1,83 0,94 n.d. n.d. 2,02 1,76 1,33 9,24 0,55 
7 0,30 0,11 0,52 0,38 n.d. 0,22 0,24 0,47 0,26 2,50 0,32 
8 1,84 0,40 1,85 1,17 2,10 n.d. n.d. 1,45 0,59 9,39 1,02 
9 0,23 0,16 0,38 0,32 n.d. n.d. 0,28 0,56 n.d. 1,94 1,12 
10 0,70 0,34 0,93 0,81 n.d. 0,34 0,71 1,02 n.d. 4,87 1,58 

estuário interno 
11 0,19 0,29 0,13 n.d. n.d. 0,22 0,21 0,32 0,35 1,71 1,01 
12 0,43 0,45 0,32 0,10 n.d. 0,35 0,26 0,41 0,25 2,57 1,23 
13 0,97 0,36 0,45 0,10 n.d. 0,67 0,67 0,68 0,56 4,46 1,09 
14 0,18 0,24 0,42 0,12 0,07 0,25 0,46 0,46 0,67 2,86 0,81 
15 0,15 0,09 0,21 0,18 n.d. 0,21 0,25 0,55 0,50 2,13 1,10 
x 0,76 0,53 1,58 1,35 0,19 0,92 2,71 2,59 2,16 12,78 0,83 
s 1,05 0,57 1,58 1,61 0,54 1,13 4,46 2,77 4,69 15,30 0,42 
min 0,15 0,09 0,13 0,10 0,07 0,21 0,21 0,32 n.d. 1,71 0,15 
max 4,08 2,23 5,21 4,93 2,10 3,55 15,91 7,62 17,98 52,99 1,58 
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Tabela 47 -Concentração do somatório de n-alcanos C15 a C35 por massa de amostra - 
N-alk (µg.g-1) e por CO (µg.mg-1CO), concentração dos hidrocarbonetos alifáticos totais 
por massa de amostra (HTA) e por CO em (µg.mg-1CO), pico máximo (C max), Índice 

de preferência de carbono (IPC), Razão terrígeno/Aquático (RTA), Razão UCM/N-alk e 
razão UCM/RES do sedimento do rio Das Ostras. 

 

N-alk 
N-

alk/CO HAT HAT/CO Cmax RES UCM IPC RTA 
porção fluvial 

1 63,49 0,63 123,71 1,23 29,00 98,15 25,57 5,54 39,43 
2 71,31 0,62 124,77 1,09 31,00 95,88 28,88 5,77 40,94 
3 71,80 0,52 132,85 0,96 34,00 107,62 25,24 0,23 4,72 
4 61,95 4,29 99,94 6,92 29,00 80,84 19,09 5,24 71,08 
5 32,29 0,55 140,64 2,42 29,00 105,37 35,27 5,19 36,09 

mangue 
6 29,25 1,75 65,92 3,94 29,00 49,42 16,50 4,42 79,73 
7 20,04 2,55 49,83 6,33 29,00 30,75 19,07 2,74 23,16 
8 23,64 2,56 58,40 6,31 29,00 38,97 19,43 2,76 28,83 
9 11,55 6,69 26,02 15,08 29,00 18,96 7,06 1,76 26,57 
10 19,62 6,35 45,72 14,79 29,00 32,36 13,37 1,89 15,83 

estuário interno 
11 4,96 2,92 13,28 7,82 29,00 8,18 5,10 2,05 18,66 
12 5,48 2,61 12,87 6,13 29,00 7,73 5,13 1,90 15,36 
13 24,07 5,89 40,28 9,85 29,00 31,64 8,63 1,25 75,16 
14 11,18 3,15 23,56 6,65 29,00 16,54 7,02 2,06 33,28 
15 4,43 2,28 13,16 6,79 29,00 7,61 5,56 1,72 10,00 
x 30,34 2,89 64,73 6,42 29,47 48,67 16,06 2,97 34,59 
s 24,58 2,08 47,16 4,36 1,36 38,07 9,68 1,78 23,58 
min 4,43 0,52 12,87 0,96 29,00 7,61 5,10 0,23 4,72 
max 71,80 6,69 140,64 15,08 34,00 107,62 35,27 5,77 79,73 
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Tabela 48 - Correlação entre os parâmetros pesquisados no material vegetal coletado no RPS. Em negrito os valores significativos 
(p<0,05). 

C N c/n δ13C δ15N col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß- 
sit 

ß-
sit.nol 

Tot. Tot 
/CO 

n-
alk 

C 
                

N 0,01 
               

c/n -0,31 -
0,90               

δ13C -0,55 
-

0,21 
0,15 

             
δ15N -0,39 0,48 -0,53 0,32 

            
col.ol 0,03 0,41 -0,29 -0,04 0,53 

           
col.nol -0,26 0,56 -0,61 0,08 0,53 0,73 

          
col.ona -0,29 0,22 -0,28 0,13 0,23 0,41 0,56 

         
Erg -0,18 

-
0,32 

0,26 0,31 0,02 -0,15 0,15 0,03 
        

camp 0,18 0,09 0,11 0,27 -0,09 0,46 0,42 0,58 0,11 
       

estig 0,24 0,10 0,07 0,08 0,47 0,72 0,25 0,03 -0,30 0,16 
      

ß-sit 0,62 0,24 0,01 -0,63 -0,05 0,59 0,25 0,21 -0,12 0,26 0,45 
     

ß-sit.nol -0,02 0,28 -0,34 -0,31 0,03 0,34 0,37 0,00 0,07 0,10 0,03 0,14 
    

Total 0,11 0,43 -0,32 -0,29 0,35 0,93 0,61 0,40 -0,27 0,38 0,60 0,69 0,51 
   

Total/CO 0,10 0,41 -0,33 -0,35 0,36 0,92 0,59 0,35 -0,27 0,31 0,57 0,68 0,53 0,99 
  

n-alk -0,03 0,17 -0,11 -0,13 0,43 0,29 0,18 -0,32 0,05 -0,36 0,29 0,25 -0,23 0,13 0,19 
 

 

 

 

Tabela 49 - Correlação entre os parâmetros pesquisados nos solos e sedimentos relacionados às fontes de material vegetal do RPS. Em 
negrito os valores significativos (p<0,05). 
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 C N c/n δ13C δ15N cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß -sit ß- 
sit.nol 

Tot. Total 
/CO 

n- 
alk 

N 0,93 
                

c/n 0,48 0,21 
               

δ13C 
-

0,95 -0,83 -0,55 
  

 
           

δ15N 
-

0,50 
-0,24 -0,55 0,55 

             
cop 0,15 0,38 -0,75 0,03 0,23 

            
col.ol 0,71 0,50 0,88 -0,81 -0,60 -0,48 

           
col.nol 0,90 0,83 0,38 -0,90 -0,69 0,15 0,67 

          
col.ona 0,93 0,93 0,24 -0,85 -0,48 0,36 0,51 0,93 

         
Erg 0,41 0,51 -0,31 -0,26 -0,08 0,78 0,05 0,41 0,52 

        
camp 0,48 0,67 -0,24 -0,36 -0,24 0,60 0,02 0,62 0,63 0,55 

       
estig 0,60 0,60 -0,12 -0,57 -0,50 0,53 0,19 0,69 0,62 0,55 0,74 

      
ß-sit 0,62 0,69 -0,21 -0,60 -0,26 0,66 0,21 0,67 0,66 0,76 0,71 0,90 

     
ß-sit.nol 0,25 0,16 -0,34 -0,28 -0,35 0,54 -0,08 0,32 0,31 0,49 0,16 0,68 0,65 

    
Tot. 0,67 0,60 -0,02 -0,67 -0,60 0,49 0,33 0,76 0,69 0,65 0,57 0,93 0,90 0,80 

   
Tot./CO 

-
0,24 

-0,14 -0,62 0,12 -0,05 0,37 -0,40 0,05 -0,10 0,09 0,38 0,52 0,45 0,51 0,40 
  

n-alk 0,50 0,52 0,29 -0,45 0,19 0,14 0,50 0,21 0,31 0,51 0,05 0,12 0,40 -0,04 0,21 -0,45 
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Tabela 50 - Correlação entres os parâmetros de suporte pesquisados na água no RPS. Em negrito os valores significativos (p<0,05).  

S C T Ph O2 % O2 
mg/L 

D. 
Secchi 

MPS 

S 
        

C 0,87 
       

T 0,78 0,73 
      

Ph 0,86 0,51 0,64 
     

O2 % -0,23 -0,47 -0,54 0,03 
    

O2 
mg/L 

-0,14 -0,56 -0,11 0,30 0,56 
   

D. 
Secchi 

0,87 0,71 0,61 0,79 -0,21 -0,01 
  

MPS 0,19 0,10 0,24 0,29 0,11 0,02 -0,24 
 

Cl.a 0,60 0,81 0,22 0,22 -0,26 -0,66 0,60 -0,24 
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Tabela 51 - Correlação entres os parâmetros pesquisados no material em suspensão coletado com a rede de 20um no RPS. Em negrito os 
valores significativos (p<0,05).  

C N C/N δ13C δ15N cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß- 
sit 

ß-
sit.nol 

Tot. Tot/CO 

C 
                

N 0,76 
               

C/N -0,02 -0,55 
              

δ13C -0,02 0,48 -0,95 
             

δ15N 0,05 0,29 -0,69 0,48 
            

Cop 0,14 0,17 -0,19 0,29 -0,12 
           

col.ol 0,38 0,71 -0,67 0,67 0,26 0,00 
          

col.nol 0,57 0,69 -0,31 0,31 -0,07 0,52 0,60 
         

col.ona 0,62 0,57 -0,17 0,17 -0,05 0,67 0,14 0,81 
        

Erg 0,49 0,46 -0,46 0,55 0,30 0,03 0,44 0,03 0,11 
       

Camp 0,43 0,62 -0,40 0,43 -0,05 0,55 0,67 0,98 0,71 0,03 
      

Estig 0,43 0,76 -0,45 0,50 -0,10 0,38 0,45 0,71 0,71 0,22 0,67 
     

ß-sit 0,48 0,67 -0,26 0,31 -0,24 0,57 0,40 0,90 0,86 0,00 0,86 0,90 
    

ß-sit.nol 0,62 0,81 -0,45 0,48 0,00 0,64 0,62 0,93 0,81 0,25 0,90 0,81 0,90 
   

Total 0,38 0,64 -0,52 0,57 0,00 0,62 0,71 0,93 0,67 0,14 0,98 0,69 0,83 0,93 
  

Total/CO 0,14 0,55 -0,67 0,71 0,10 0,33 0,81 0,79 0,43 0,14 0,88 0,64 0,69 0,74 0,90 
 

n-alk 0,36 -0,12 0,71 -0,83 -0,21 0,07 -0,57 0,05 0,31 -0,44 -0,12 -0,21 -0,02 -0,07 -0,26 -0,55 
 

 

 

 

Tabela 52 - Correlação entres os parâmetros pesquisados no material em suspensão coletado com a rede de 64um no RPS. Em negrito os 
valores significativos (p<0,05). 



201 
 

C N C/N δ13C δ15N cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß- 
sit 

ß-
sit.nol 

Tot. Tot./ 
CO 

N 0,62 
               

C/N 
-

0,38 
-

0,93               

δ13C 
-

0,14 
0,48 -0,52 

             
δ15N 0,48 0,33 -0,10 0,45 

            
cop 

-
0,02 

0,26 -0,24 0,10 -0,36 
           

col.ol 0,79 0,88 -0,83 0,17 0,19 0,21 
          

col.nol 0,57 0,50 -0,43 -0,33 -0,29 0,62 0,69 
         

col.ona 0,48 0,45 -0,33 -0,14 -0,19 0,71 0,55 0,90 
        

Erg 0,81 0,81 -0,66 0,34 0,66 -0,27 0,78 0,22 0,17 
       

camp 0,67 0,60 -0,55 -0,07 -0,12 0,52 0,83 0,88 0,83 0,41 
      

estig 0,74 0,57 -0,50 -0,29 -0,17 0,45 0,83 0,93 0,79 0,41 0,95 
     

ß-sit 0,64 0,29 -0,14 -0,55 -0,26 0,52 0,55 0,90 0,81 0,15 0,81 0,90 
    

ß-sit.nol 0,67 0,21 -0,07 -0,64 -0,21 0,40 0,52 0,88 0,74 0,15 0,76 0,88 0,98    
Total 0,79 0,76 -0,67 0,00 0,05 0,48 0,93 0,86 0,76 0,59 0,95 0,95 0,79 0,74   
Total/CO 0,67 0,69 -0,67 -0,07 -0,19 0,45 0,88 0,86 0,76 0,49 0,95 0,95 0,79 0,71 0,95 

 
n-alk 0,21 0,10 0,02 -0,57 -0,31 0,40 0,12 0,69 0,64 -0,12 0,29 0,43 0,62 0,64 0,29 0,29 

 

 

 

 

Tabela 53 - Correlação entres os principais parâmetros pesquisados no sedimento superficial do RPS. Em negrito os valores 
significativos (p<0,05). 

C N c/n δ13C PTN CHO LIP CBP finos cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß 
-sit 

ß-
sit.nol 

T. est n-alk HAT 

N 0,88 
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c/n -0,42 -0,65 
                   

δ13C -0,09 0,13 -0,62                   
PTN 0,66 0,81 -0,71 0,44 

                 
CHO 0,77 0,84 -0,73 0,45 0,87 

                
LIP 0,79 0,88 -0,62 0,26 0,89 0,88 

               
CBP 0,76 0,89 -0,75 0,44 0,93 0,97 0,93               
finos 0,52 0,58 -0,79 0,54 0,68 0,68 0,56 0,69 

             
cop 0,73 0,85 -0,69 0,31 0,81 0,83 0,76 0,84 0,61 

            
col.ol 0,68 0,68 -0,45 0,14 0,75 0,71 0,66 0,70 0,47 0,85 

           
col.nol 0,69 0,75 -0,58 0,29 0,80 0,78 0,74 0,77 0,56 0,89 0,94           
col.ona 0,86 0,91 -0,69 0,27 0,82 0,88 0,88 0,90 0,74 0,89 0,73 0,80 

         
Erg 0,08 0,37 -0,65 0,46 0,42 0,37 0,45 0,45 0,45 0,31 0,01 0,15 0,44 

        
camp 0,74 0,80 -0,60 0,27 0,78 0,82 0,76 0,81 0,57 0,90 0,87 0,90 0,87 0,32 

       
estig 0,68 0,71 -0,50 0,29 0,83 0,78 0,77 0,78 0,52 0,86 0,94 0,95 0,78 0,08 0,90       
ß-sit 0,67 0,69 -0,41 0,18 0,73 0,69 0,75 0,69 0,41 0,81 0,91 0,92 0,74 0,02 0,83 0,95 

     
ß-
sit.nol 

0,65 0,66 -0,32 0,14 0,69 0,67 0,73 0,68 0,36 0,68 0,81 0,84 0,68 -0,07 0,68 0,85 0,88 
    

T. est. 0,69 0,72 -0,53 0,32 0,84 0,80 0,79 0,80 0,54 0,87 0,95 0,96 0,82 0,17 0,92 0,98 0,95 0,85 
   

n-alk 0,90 0,91 -0,61 0,05 0,73 0,80 0,85 0,82 0,56 0,82 0,71 0,70 0,89 0,31 0,77 0,71 0,70 0,59 0,72 
  

 

 

 

Tabela 54 - Correlação entres os principais parâmetros pesquisados no sedimento superficial do RSJ. Em negrito os valores 
significativos (p<0,05). 

C N C/N δ13C PTN CHO LIP CBP finos cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß- 
sit 

ß-
sit.nol 

T. 
est. 

N 0,96 
                  

C/N 0,69 0,53 
                 

δ13C -0,29 -0,17 -0,68 
                

PTN 0,94 0,92 0,64 -0,24 
               

CHO 0,91 0,87 0,67 -0,21 0,94               
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LIP 0,54 0,46 0,44 -0,11 0,49 0,66 
             

CBP 0,90 0,85 0,68 -0,25 0,93 0,98 0,73 
            

finos 0,95 0,92 0,67 -0,30 0,89 0,84 0,38 0,82            
cop -0,01 0,11 -0,32 0,00 -0,13 0,00 0,06 0,06 0,03 

          
col.ol 0,28 0,20 0,49 -0,24 0,13 0,07 -0,13 -0,05 0,28 -0,28 

         
col.nol 0,91 0,84 0,80 -0,30 0,83 0,85 0,44 0,80 0,89 -0,08 0,51 

        
col.ona 0,89 0,82 0,83 -0,49 0,86 0,84 0,39 0,82 0,86 -0,11 0,35 0,93        
Erg -0,02 0,02 0,10 -0,25 -0,07 -0,08 -0,32 -0,12 0,05 0,09 -0,09 -0,06 0,03 

      
camp 0,46 0,43 0,46 -0,13 0,50 0,51 0,44 0,50 0,38 -0,11 0,21 0,62 0,60 -0,58 

     
estig 0,94 0,89 0,80 -0,39 0,88 0,88 0,56 0,87 0,86 -0,04 0,41 0,92 0,91 -0,03 0,52 

    
ß-sit 0,91 0,87 0,79 -0,55 0,89 0,83 0,36 0,82 0,86 -0,04 0,35 0,86 0,95 0,14 0,43 0,93    
ß-
sit.nol 

-0,28 -0,39 -0,00 -0,38 -0,50 -0,42 0,12 -0,36 -0,35 0,19 0,15 -0,30 -0,28 -0,04 -0,26 -0,20 0,23 
  

T. est. 0,89 0,82 0,85 -0,45 0,82 0,83 0,42 0,79 0,84 0,05 0,47 0,95 0,96 0,05 0,54 0,96 0,94 -0,22 
 

n-alk 0,98 0,97 0,65 -0,28 0,89 0,88 0,54 0,85 0,91 0,11 0,30 0,90 0,86 0,02 0,48 0,93 0,89 -0,24 0,87 
 

 

 

Tabela 55 - Correlação entres os principais parâmetros pesquisados no sedimento superficial do RDO. Em negrito os valores 
significativos (p<0,05).  

C N C/N δ13C PTN CHO LIP CBP finos cop col.ol col.nol col.ona Erg camp estig ß 
-sit 

ß-
sit.nol 

Tot. 
est 

N 0,97 
                  

C/N 0,52 0,35 
                 

δ13C -0,15 -0,12 
-

0,27                 
PTN 0,97 0,94 0,54 -0,16 

               
CHO 0,73 0,77 0,23 -0,09 0,83 

              
LIP 0,94 0,89 0,57 -0,10 0,93 0,69 

             
CBP 0,92 0,92 0,48 -0,16 0,98 0,91 0,90 
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finos 0,81 0,85 0,32 -0,06 0,71 0,51 0,76 0,67 
           

cop 0,24 0,30 
-

0,24 
0,26 0,15 0,10 0,05 0,12 0,09 

          
col.ol 0,66 0,72 0,02 -0,08 0,58 0,49 0,68 0,58 0,75 -0,20 

         
col.nol 0,94 0,94 0,34 -0,18 0,94 0,81 0,91 0,93 0,70 0,28 0,71 

        
col.ona 0,89 0,89 0,40 -0,15 0,94 0,87 0,86 0,95 0,64 0,17 0,59 0,94 

       
Erg 0,23 0,17 0,45 -0,33 0,27 0,09 0,27 0,26 0,08 0,20 0,15 0,22 0,22 

      
camp 0,59 0,59 0,21 -0,08 0,53 0,49 0,67 0,56 0,71 -0,15 0,78 0,54 0,51 -0,04 

     
estig 0,74 0,73 0,45 -0,21 0,75 0,76 0,78 0,80 0,67 -0,11 0,60 0,73 0,71 -0,03 0,72 

    
ß-sit 0,86 0,86 0,43 -0,43 0,89 0,82 0,83 0,91 0,64 0,06 0,64 0,92 0,92 0,22 0,56 0,83 

   
ß-
sit.nol 

0,53 0,43 0,64 -0,36 0,48 0,14 0,66 0,41 0,51 -0,20 0,38 0,52 0,45 0,40 0,35 0,49 0,56 
  

Tot. 
est 

0,91 0,90 0,43 -0,25 0,90 0,72 0,94 0,89 0,73 0,13 0,80 0,95 0,88 0,31 0,68 0,80 0,93 0,63 
 

n-alk 0,94 0,95 0,43 -0,30 0,92 0,80 0,85 0,91 0,80 0,27 0,68 0,91 0,87 0,20 0,62 0,77 0,88 0,45 0,88 

 


