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RESUMO 

 

Lagunas costeiras têm sido afetadas por atividades antrópicas que causam significativas 

alterações na qualidade de seus recursos hídricos. Uma das propostas para minimizar os efeitos 

da poluição nesses ambientes inclui a construção de canais artificiais com o intuito de aumentar 

a troca de água entre a laguna e o mar. O objetivo do presente estudo foi avaliar as taxas de 

transferência de nutrientes na interface sedimento-água da laguna hipersalina de Araruama em 

função da redução da salinidade em cenários de maior entrada de águas marinhas e transposição 

de água doce da Represa de Juturnaíba. Três abordagens foram adotadas: 1) experimentos in 

vitro, simulando 6 cenários com diferentes gradientes de salinidade e dois tipos de sedimento 

da lagoa, durante 38 dias; 2) incubação in situ da superfície do sedimento com uso de uma 

câmara bentônica, para substituição da água da lagoa pela água do mar, com duração de 52 

horas e 3) a modelagem dos fluxos difusivos a partir da equação da Primeira Lei de Fick, 

utilizando as concentrações de fosfato da água intersticial e da coluna d’água da lagoa e do mar 

(Arraial do Cabo). Os resultados dos experimentos in vitro mostraram que houve fluxo difusivo 

de nitrogênio do sedimento para a coluna d’água nos cenários simulados com sedimento 1 e 

água da lagoa, misturada e do mar (médias de 1,69, 4,68 e 7,36 µmol m-2 d-1, respectivamente). 

Os fluxos foram negativos, com médias de -3,66, -3,44 e -1,70 µmol m-2 d-1, nos experimentos 

com o sedimento 2 e água da lagoa, misturada e do mar, respectivamente. As concentrações de 

nitrogênio variaram de 0,60 (água do mar e sedimento 2) a 33,97 µmol L-1 (água da lagoa e 

sedimento 2). O valor médio dos fluxos difusivos de fosfato (PO4
3--P) foi positivo no cenário 

com sedimento 1 e água da lagoa (2,24 µmol m-2 d-1) e negativo com água misturada (-0,30 

µmol m-2 d-1) e do mar (-0,51 µmol m-2 d-1). Nos experimentos com o sedimento 2 em contato 

com água da lagoa, misturada e do mar, os fluxos foram negativos (médias de -0,78, -1,08 e      

-1,70 µmol m-2 d-1, respectivamente). As concentrações de fosfato permaneceram baixas (média 

de 1,12 µmol L-1). No experimento in situ, a média dos fluxos difusivos de nitrogênio na 

interface sedimento-água foi positiva (153,81 µmol m-2 d-1) e as concentrações variaram de 1,59 

a 15,74 µmol L-1 no interior da câmara bentônica. A média dos fluxos difusivos de fosfato foi 

negativa (-3,97 µmol m-2 d-1) e as concentrações permaneceram baixas na coluna d’água (média 

de 0,05 µmol L-1). Os maiores valores de fósforo total no sedimento foram observados no final 

de ambos experimentos. Nos microcosmos os valores variaram de 0,85 µmol g-1, no início, a 

3,19 µmol g-1, no final, e no sedimento sob a câmara bentônica, os valores variaram de 0,5 a 

0,98 µmol g-1. Estes resultados denotam aparente retenção de fósforo nesse compartimento. O 

modelo de difusão construído mostrou que o contato com água menos concentrada em fosfato 

promove a liberação desse nutriente a partir do sedimento, considerando, apenas, a diferença 

de gradiente; entretanto, não contempla outras variáveis. Conclui-se que alterações físico-

químicas em função da redução da salinidade na Lagoa de Araruama promovem a liberação de 

nitrogênio para a coluna d’água e a retenção de fósforo no sedimento, influenciando os padrões 

de remineralização de nutrientes na interface sedimento-água. 

 

Palavras-chave: Fósforo. Nitrogênio. Interface sedimento-água. Fluxos difusivos. 

Hipersalinidade. Laguna de Araruama. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ABSTRACT 

 

Coastal lagoons have been affected by anthropic activities that cause significant changes in the 

water quality. One of the proposals to minimize the effects of pollution in these environments 

includes the construction of artificial channels that aims to increase the water exchange between 

the lagoon and the sea. The purpose of the present study was to evaluate the nutrient transfer 

rates at the sediment-water interface of the hypersaline Araruama Lagoon due to the reduction 

of salinity in scenarios of greater input of marine waters and fresh water transposition from the 

Juturnaíba Reservoir. Three approaches were considered: 1) in vitro experiments were carried 

out simulating six scenarios with different salinity gradients and two sediment types of the 

lagoon during 38 days; 2) in situ incubation of the sediment was performed at one station with 

a benthic chamber and the replacement of the water of the lagoon by sea water, for 52 hours 

and 3) the modeling of diffusive fluxes given by the equation of Fick’s First Law and calculated 

with phosphate concentrations of the interstitial water and the water column of the lagoon and 

the sea (Arraial do Cabo). The results of the in vitro experiments showed that there was nitrogen 

release from the sediment to the water column in the simulated scenarios with sediment 1 and 

lagoon, mixed and sea water (means of 1.69, 4.68 and 7.36 μmol m-2 d-1, respectively). Fluxes 

were negative, with means of -3.66, -3.44 and -1.70 μmol m-2 d-1 in the experiments with 

sediment 2 and lagoon, mixed and sea water, respectively. The nitrogen concentrations ranged 

from 0.60 (sea water and sediment 2) to 33.97 μmol L-1 (lagoon water and sediment 2). The 

mean value of the diffusive phosphate fluxes was positive in the microcosm with lagoon water 

and sediment 1 (2.24 μmol m-2 d-1) and negative with mixed water (-0.30 μmol m-2 d-1) and sea 

water (-0.51 μmol m-2 d-1). In the experiments with sediment 2 in contact with the lagoon, mixed 

and sea water, the flows were negative (means of -0.78, -1.08 and -1.70 µmol m-2 d-1, 

respectively). The phosphate concentrations remained low (mean of 1.12 μmol L-1). In the in 

situ experiment, the mean of nitrogen fluxes at the sediment-water interface was positive 

(153.81 μmol m-2 d-1) and the nitrogen concentrations ranged from 1.59 to 15.74 μmol L-1 within 

the benthic chamber. The mean phosphate fluxes was negative (-3,97 μmol m-2 d-1) and the 

phosphate concentrations remained low in the water column (mean of 0.05 μmol L-1). The 

highest values of total phosphorus in the sediment were observed at the end of both experiments. 

In the microcosms, the values ranged from 0.85 μmol g-1, at the beginning, to 3.19 μmol g-1 at 

the end, and in the sediment under the benthic chamber the values ranged from 0.5 to 0.98 μmol 

g-1. These results indicate an apparent retention of phosphorus in this compartment. The 

constructed diffusive model showed that the contact with a phosphate less concentrated water 

promotes the release from the sediment, considering only the gradient difference; however, it 

does not apply to other variables. It was concluded that physico-chemical changes due to the 

reduction of salinity in the Araruama Lagoon promote the release of nitrogen to the water 

column and the retention of phosphorus in the sediment, influencing the nutrient 

remineralization patterns at the sediment-water interface. 

 

Keywords: Phosphorus. Nitrogen. Water-sediment interface. Diffusive fluxes. Hypersalinity. 

Araruama Lagoon.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Durante o último século, a maioria das áreas costeiras foram fortemente impactadas pelo 

desenvolvimento de atividades antropogênicas e pelo consequente lançamento de 

contaminantes ou nutrientes nessas áreas. Embora esses lançamentos tenham sido 

significativamente reduzidos, durante as últimas décadas, devido a regulamentações, os 

contaminantes se acumulam no sedimento ao longo do tempo (RIGAUD et al., 2013). Devido 

à intensa acumulação, vários estudos têm demonstrado que o sedimento constitui fonte 

potencial de nutrientes e contaminantes para a coluna de água, podendo alterar a qualidade do 

meio aquático e ameaçar os organismos (CUNHA; WASSERMAN, 2003; RIGAUD et al., 

2013; RUTTENBERG, 2014; JOSHI et al., 2015). 

 A retenção de fosfato nos sedimentos pode ocorrer por reação direta entre fosfato 

dissolvido e carbonato de cálcio, convertendo-se em apatita em condições salinas (LOPEZ; 

MORGUI, 1992) ou adsorção de fosfato a carbonatos e precipitado em sedimentos (DE 

JONGE; VILLERIUS, 1989). Este processo é identificado em múltiplos sistemas através de 

extrações sequenciais de fósforo ou em medições da coluna d’água e sedimentos (LÓPEZ, 

2004; ANSCHUTZ et al., 2007; MONBET et al., 2007; KANG et al., 2017).  

 Estudos sobre os sedimentos da Baía de Chesapeake, o maior e mais produtivo estuário 

dos Estados Unidos, indicam que o fósforo remobilizado dos sedimentos representa uma grande 

fonte de nutrientes para a coluna de água em comparação com os insumos externos, tais como 

fontes terrestres e atmosféricas (JOSHI et al., 2015).  

 Um estudo de balanço de nutrientes na lagoa costeira de Piratininga, mostra que a 

produção de macroalgas Chara hornemanii e a absorção de nutrientes mudam durante o ano, 

mas não há aportes suficientes de rios ou da coluna d’água para suprir as necessidades das algas. 

Isso sugere que deve haver uma considerável reciclagem de nutrientes dentro dos 

compartimentos sedimentos-coluna d’água-algas (CUNHA; WASSERMAN, 2003).  

 O contínuo enriquecimento dos ambientes costeiros com matéria orgânica de origem 

alóctone (originada na bacia hidrográfica e transportada pelos rios para a laguna, onde se instala 

e é preservada no sedimento) ou autóctone (produzida no próprio sistema), causa o fenômeno 

da eutrofização (NIENHUIS, 1992; RICHARDSON; JØRGENSEN, 1996; PINCKNEY et al., 

2001). Especialmente em lagoas costeiras, onde a troca de água é restrita, com o aporte de 

nutrientes de origem antropogênica, associado às boas condições de luminosidade, esta 

eutrofização ocorrerá de maneira mais excessiva. Este fenômeno contribui para a mudança das 

condições químicas e biológicas do corpo hídrico e, consequentemente, diminui a qualidade da 
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água. Cabe ressaltar que o nitrogênio e o fósforo são os principais reponsáveis pelo 

enriquecimento nutricional dos ecossistemas aquáticos, uma vez que são considerados fatores 

limitantes que controlam o crescimento de algas e macrófitas nesses ambientes.  

 A costa brasileira e, em particular, a do Estado do Rio de Janeiro, possui um grande 

número de lagoas costeiras, de vários tamanhos, que são vulneráveis aos impactos naturais e 

antrópicos. A limitada troca das massas d’água, o longo tempo de residência e a baixa 

profundidade são algumas das características que contribuem para maior assoreamento e 

eutrofização (OLIVEIRA; KJERFVE, 1993; KNOPPERS et al., 1999; ALVES; 

WASSERMAN, 2002).     

 Entre Niterói e Cabo Frio, no litoral do Estado do Rio de Janeiro, encontram-se os quatro 

principais sistemas lagunares da região: Piratininga-Itaipu, Maricá-Guarapina, Jaconé-

Saquarema (Urussanga-Fora), que são sistemas com salinidades variadas, e a grande laguna 

hipersalina de Araruama (Figura 1) (KJERFVE et al., 1996; KJERFVE; KNOPPERS, 1999). 

São sistemas localizados próximos a centros urbanos e, consequentemente, sofrem diversos 

impactos antrópicos. Convém destacar que, nas últimas décadas, a população dos municípios 

que margeiam a Lagoa de Araruama cresceu consideravelmente (IBGE, 2010). Tal crescimento 

resultou em um maior aporte de efluentes domésticos e industriais, bem como aqueles 

provenientes de atividades agrícolas com o uso de fertilizantes. Assim, a laguna transformou-

se em um corpo receptor de rejeitos, consequência da ocupação desordenada no seu entorno. 

Diante deste cenário e, devido a características como baixa taxa de renovação e presença de 

águas hipersalinas, a Lagoa de Araruama é bastante suscetível aos efeitos da eutrofização.  

 Para minimizar os efeitos da poluição em lagoas costeiras, algumas das soluções 

propostas incluem a dragagem do canal de ligação com o mar e a construção de canais 

artificiais, com objetivo de aumentar a taxa de troca de água entre a lagoa e o mar e diluir a 

contaminação. Assim, uma das ideias de intervenção na Lagoa de Araruama surgiu por meio 

da abertura de um novo canal de ligação com o mar, como, por exemplo, através da Enseada de 

Figueira (KJERFVE et al., 1996; KJERFVE; KNOPPERS, 1999) ou no extremo oeste da lagoa, 

pela Enseada da Praia Seca (GAVA, 2008; SILVA; ROSMAN, 2016) (Figura 1). Entretanto, 

segundo Kjerfve et al. (1996), um canal construído, provavelmente, aceleraria a diminuição da 

salinidade da Lagoa de Araruama com o aumento do fluxo de água do mar e, ao mesmo tempo, 

seria possível eliminar a capacidade de tamponamento fornecida pelo ambiente hipersalino, 

pois a elevada salinidade age como inibidor do desenvolvimento de processos eutróficos. 

Portanto, potencialmente, poderia causar diminuição da qualidade da água, pois o aumento 
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brusco no seu nível trófico, causaria prejuízos ao ecossistema lagunar e à economia da região.  

 

Figura 1. Distribuição das lagunas costeiras na costa Leste do Estado do Rio de Janeiro. Em verde são 

representadas as unidades de conservação e as estrelas são sedes (aglomerações) municipais. Em destaque, a 

Enseada da Praia Seca (círculo azul) e a Enseada de Figueira (círculo vermelho). 

 

 Através da modelagem computacional, alguns autores simularam diferentes cenários a 

partir da implantação de um canal de ligação com o mar, no extremo oeste da Lagoa de 

Araruama (GAVA, 2008; SILVA; ROSMAN, 2016). Gava (2008) fez um estudo sobre as 

mudanças na circulação hidrodinâmica da lagoa e, segundo o autor, a troca de massas d’água e 

a diluição aumentaram significativamente em toda a Lagoa de Araruama, no cenário 

considerado. Por sua vez, Silva e Rosman (2016), simulando o mesmo canal, fizeram uma 

análise hidro-sedimentológica e concluíram que houve pouca movimentação de sedimentos na 

maior parte da lagoa. Ao comparar seus resultados com o de estudos anteriores, os autores 

notaram que o canal oeste não interferiu de maneira perceptível no transporte de sedimentos 

nas porções central e leste da lagoa, bem como no Canal do Itajuru. 

 Ao considerar a escassez de conhecimento mais abrangente sobre os efeitos que novos 

canais de ligação com o mar poderiam causar na Lagoa de Araruama, é fundamental uma 

compreensão quantitativa da interação entre o sedimento e a água sobrejacente. Isso requer um 

conhecimento dos mecanismos de controle das taxas de remineralização de nutrientes e da troca 

Canal do Itajuru 
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química através da sua interface (BERNER, 1976; BERNER, 1980). É importante ressaltar que 

o contato entre o sedimento da lagoa e a água do mar com baixa concentração pode causar um 

intenso aumento da remineralização dos nutrientes devido à diferença de gradiente na interface 

sedimento-água  (KLUMP; MARTENS, 1981). 

 O retorno de nutrientes regenerados à água sobrejacente é controlado pelas taxas nas 

quais a matéria orgânica sedimentar é degradada. Essas taxas, em conjunto com os processos 

de transporte e outros processos químicos e biológicos, produzem os gradientes de concentração 

vertical observados na água (KLUMP; MARTENS, 1981). Presume-se, então, que, em caso de 

abertura de um outro canal entre a laguna e o mar, o tempo necessário para a melhoria da 

qualidade da água dependerá do estoque de nutrientes no sedimento e da dinâmica de 

transferência desses nutrientes para a coluna de água. 

 Portanto, entender os processos que controlam a dinâmica dos nutrientes na interface 

sedimento-água, melhorando o conhecimento do risco ambiental induzido por sedimentos 

contaminados, poderá servir de subsídio para a tomada de decisões, orientando, 

adequadamente, a ação de gestores na Lagoa de Araruama.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as taxas de transferência de nutrientes na interface sedimento-água da laguna 

hipersalina de Araruama em função da redução da salinidade em cenários de maior entrada de 

águas marinhas e transposição de água doce da Represa de Juturnaíba. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar as transferências de nutrientes entre o sedimento e a coluna d’água através de 

experimentos in vitro, simulando diferentes gradientes de salinidade; 

 Estimar as taxas de transferência de nutrientes entre o sedimento e a coluna d’água, a 

partir de um experimento in situ, utilizando um sistema bell jar de incubação (câmara 

bentônica) com a substituição da água hipersalina da laguna de Araruama por água marinha; 

 Modelar as taxas de difusão de fósforo, a partir da água intersticial para a coluna d’água, 

com base no gradiente de concentração na interface sedimento-água, empregando a equação da 

Primeira Lei de Fick. 

 

2.3 HIPÓTESES 

 

 O contato do sedimento da Lagoa de Araruama com águas menos salinas provoca o 

aumento da taxa de difusão de nutrientes entre o sedimento e a coluna d’água, fazendo 

deteriorar a qualidade da água. 

 As modificações físico-químicas decorrentes do contato com a água menos salgada não 

promovem alterações na dinâmica de nutrientes na coluna d’água e no sedimento.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 PROCESSOS NA INTERFACE SEDIMENTO-ÁGUA (DIAGÊNESE PRECOCE) 

 

 No sedimento ocorre uma grande diversidade de processos químicos, físicos e 

biológicos que provocam alterações na sua composição. Tais processos são conhecidos como 

processos diagenéticos, ou diagênese, e são controlados pela temperatura, pressão, composição 

dos sedimentos e fluidos existentes nos poros. Entre os principais estão as reações de oxidação-

redução, autigênese, dissolução/precipitação, difusão e compactação (BROWNLOW, 1996). 

As primeiras transformações (químicas, físicas e biológicas) do sedimento são referidas como 

“diagênese precoce” (PRESLEY et al., 1972). 

 O sedimento é um compartimento complexo formado de matéria orgânica, partículas de 

origem geológica e organismos vivos. Diversas reações redox movidas pela decomposição da 

matéria orgânica no sedimento, alteram sua composição química (FROELICH et al., 1979). O 

processo é diferente para os diversos ambientes de sedimentação costeiros e marinhos, pois 

alguns fatores como a taxa de sedimentação, o teor de matéria orgânica, a biota associada e a 

presença de processos difusivos ou advectivos determinam a forma como ocorre a diagênese 

precoce (BERNER, 1980; CHESTER, 1990; 2000). Vale ressaltar que a biota associada possui 

um papel importantíssimo na transferência de elementos para a água intersticial e igualmente 

para a coluna de água.  

 Os processos da diagênese precoce são refletidos na água intersticial, 

independentemente de reações redox microbiológicas ou reações predominantemente abióticas 

de dissolução e precipitação. A fase aquática dos sedimentos é o local onde as reações se tornam 

visíveis como distribuições de concentrações espaciais ou temporais. Assim, para que os 

processos de diagênese precoce sejam examinados e quantificados no sedimento, deve-se fazer 

a medição dos perfis de concentração na fração de água intersticial (SCHULZ, 2006; SCHULZ; 

ZABEL, 2006). É importante ressaltar que, direta ou indiretamente, quase todos os processos 

biogeoquímicos que ocorrem em sedimentos marinhos durante a diagênese precoce relacionam-

se com a degradação da matéria orgânica (MO). Esta matéria orgânica, produzida através da 

fotossíntese, pode ser de origem autóctone ou alóctone (NIXON, 1995; PINCKNEY et al., 

2001). Normalmente, uma pequena parte da produção primária atinge a superfície do sedimento 

e é incorporada ao mesmo, onde se torna a força motriz para a maioria das reações redox que 

envolvem a diagênese precoce (SCHULZ, 2006; SCHULZ; ZABEL, 2006). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_redox
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biota_(ecologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Difus%C3%A3o_molecular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advec%C3%A7%C3%A3o
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 De uma maneira geral, as reações que ocorrem durante a diagênese precoce 

normalmente estão relacionadas a processos aeróbicos e anaeróbicos e seguem o modelo teórico 

proposto por Froelich et al. (1979). De acordo com este modelo, a sequência das espécies 

oxidantes utilizadas (O2, NO3
-, óxidos de metais (Fe (III) e Mn (IV)), SO4

2-) é determinada pela 

variação da energia livre de Gibbs (ΔGr) envolvida em cada uma das reações entre estes 

oxidantes e o carbono orgânico. Com base nessas reações, uma sucessão de diferentes zonas 

redox é estabelecida. À medida que a concentração de O2 diminui, outros oxidantes são, 

consequentemente, utilizados na degradação do material orgânico depositado (FROELICH et 

al., 1979; BERNER, 1980; SCHULZ; ZABEL, 2006). Pode-se inferir que isso continuará até 

que todos os oxidantes disponíveis sejam consumidos ou toda matéria orgânica oxidável 

(metabolizável) seja utilizada (Tabela 1). 

Perto da superfície do sedimento, o oxigênio dissolvido é, normalmente, transportado 

da água do fundo para o sedimento, seja por difusão molecular ou como resultado da atividade 

biológica. Nesta zona superior (zona óxica), o oxigênio dissolvido é o aceptor de elétrons para 

a degradação da matéria orgânica. Os produtos desta reação são carbono, nitrato e fosfato, 

derivados do nitrogênio e fósforo na matéria orgânica (Reação1).  

 Logo abaixo da zona óxica, os óxidos de manganês na fase sólida do sedimento servem 

como aceptores de elétrons. Os produtos desta reação são, geralmente, carbono, nitrogênio, 

fosfato e Mn2+ dissolvidos na água intersticial. Estes íons Mn2+ dissolvidos são comumente 

transportados por difusão ou por atividades biológicas para a zona oxidante, onde o manganês 

é re-oxidado e precipita novamente como óxido de manganês. Essas reações pertencem ao ciclo 

do manganês, pelo qual o oxigênio é transportado para partes mais profundas do sedimento 

(Reação 2). Abaixo dessa região, o nitrato, que é um produto das reações redox na zona óxica, 

serve como um aceptor de elétrons e fornece o oxigênio para a oxidação da matéria orgânica 

nesta área. Carbono, fosfato e nitrogênio, bem como amônia são produzidos. Na maioria dos 

casos, este processo oxida pelo menos uma ordem de grandeza menos matéria orgânica do que 

as reações na zona óxica.  

 Se a redução de nitrato ocorre pela Reação 3a, todo o nitrogênio é transformado para N2 

e as mudanças de energia livre das reações 2 e 3 se sobrepõem, dependendo do MnO2, na fase 

a ser reduzida. Assim, pode-se esperar a redução, quase simultânea, de nitrato e MnO2. Por 

outro lado, se a redução de nitrato ocorre pela Reação 3b, o nitrogênio orgânico é liberado como 

amônia, em vez de ser oxidado a N2, o MnO2 é, aparentemente, reduzido antes do nitrato 

(FROELICH et al., 1979). Depois do consumo de nitrato e MnO2 lábil, a oxidação continua 
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pela redução de óxido de ferro, pois nesta zona, óxidos de ferro ou hidróxidos de ferro na fase 

sólida dos sedimentos atuam como aceptores de elétrons (Reação 4).  

  

Tabela 1. Degradação de matéria orgânica com diferentes aceptores de elétrons. 

Respiração óxica (consumo de O2)                   (Reação1)  

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 138 O2 → 106 CO2 + 16 HNO3 + H3PO4 + 122 H2O  

ΔGr = -3190 KJ mol-1 

 

Redução do Mn (IV)                  (Reação 2)  

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 236 MnO2 + 472 H+ → 236 Mn2+ + 106 CO2 + 8 N2 + H3PO4 + 

366 H2O  

ΔGr = -3090 KJ mol-1       (Birnesita)  

 -3050 KJ mol-1      (Nsutita) 

 -2920 KJ mol-1      (Pirolusita) 

 

Redução do NO3
-                    (Reação 3a)  

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 94.4 HNO3 → 106 CO2 + 55.2 N2 + H3PO4 + 177.2 H2O  

ΔGr = -3030 KJ mol-1  

                (Reação 3b) 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 84.8 HNO3 → 106 CO2 + 42.4 N2 + 16 NH3 + H3PO4 + 148.4 

H2O  

ΔGr = -2750 KJ mol-1 

 

Redução do Fe (III)                  (Reação 4)  

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 212 Fe2O3 (ou 424 FeOOH) + 848 H+ → 424 Fe2+ + 106 CO2 + 

16 NH3 + H3PO4 + 530 H2O (ou 742 H2O) 

ΔGr = -1410 KJ mol-1    (Hematita, Fe2O3) 

 -1330 KJ mol-1   (Limonita, Goethita, FeOOH) 

 

Redução do SO4
2-                  (Reação 5) 

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 53 SO4
2- → 106 CO2 + 16 NH3 + 53 S2- + H3PO4 + 106 H2O  

ΔGr = -380 KJ mol-1 

 

Metanogênese                  (Reação 6)  

 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) → 53 CO2 + 53 CH4 + 16 NH3 + H3PO4  

ΔGr = -350 KJ mol-1 

 

Fonte: Froelich et al. (1979). 
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 Na camada abaixo, o sulfato dissolvido serve como aceptor de elétrons para a oxidação 

da matéria orgânica, de acordo com o modelo proposto por Froelich et al. (1979) (Reação 5). 

No entanto, alguns autores sugerem que não somente a matéria orgânica pode ser oxidada por 

SO4
2- em grandes profundidades da coluna sedimentar (BOROWSKI et al., 1996; 

NIEWÖHNER et al., 1998; JØRGENSEN; KASTEN, 2006; SCHELLER et al., 2016). O 

metano (CH4), que se difunde das camadas mais profundas, eventualmente pode ser oxidado e 

a Reação 7 representa tal processo de oxidação do CH4 através do SO4
2-. A reação com o menor 

rendimento de energia livre é a fermentação de metano com os produtos carbono, metano, 

amônia e fosfato (Reação 6).  

 

 Oxidação do metano      (Reação 7) 

 CH4 + SO4
2- → HCO3 - + HS- + H2O  

 

  Os aceptores de elétrons garantem diferentes quantidades de energia para os 

organismos que realizam tais processos. Assim, o O2, o Mn(IV) e o NO3
- , o Fe(III) e o SO4

2-, 

nesta sequência, são utilizados na oxidação do carbono orgânico por microrganismos que 

aproveitam a energia gerada para a realização e manutenção de atividades vitais (FROELICH 

et al., 1979). De acordo com o modelo, o processo que garante maior quantidade de energia 

liberada por mol de carbono orgânico é a respiração óxica, e o SO4
2- é o aceptor de elétrons que 

fornece a menor energia dentre os processos de oxidação citados. Este consumo sequencial 

promove uma zonação química no sedimento, considerando a hipótese de não haver 

bioturbação ou perturbação física (Figura 2). 

 Essas zonas não estão localizadas a uma distância fixa a partir da interface sedimento-

água. Fatores como temperatura, composição química da água de fundo, oxigênio, fluxo de 

carbono orgânico, entre outros, influenciam os limites entre as várias camadas que caracterizam 

a zonação química das atividades bacterianas. As profundidades exatas variam fortemente e 

aumentam da plataforma continental para o mar profundo (JØRGENSEN; KASTEN, 2006). 
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Figura 2. Representação esquemática das zonas biogeoquímicas em sedimentos marinhos. Os nomes das 

principais zonas foram propostos por Froelich et al. (1979) e Berner (1981), entre parênteses. Os picos de 

concentração e as escalas são arbitrários. Os perfis químicos refletem a sequência de profundidade em que cada 

processo de mineralização é dominante.  

Fonte: adaptado de Jørgensen; Kasten (2006). 

  

3.1.1 Fluxos difusivos na interface sedimento-água 

  

 Os processos diagenéticos alteram a distribuição e o fluxo de diversos solutos. A 

liberação de constituintes remineralizados pelo sistema bentônico e seu fluxo para a água 

sobrejacente resultam de um conjunto complexo de processos que ocorrem tanto na interface 

deposicional quanto dentro da coluna de sedimentos (Figura 3) (KLUMP; MARTENS, 1981). 

Tais processos são influenciados por muitos fatores, incluindo temperatura (T), oxigênio 

dissolvido (OD), pH, salinidade (S), entre outros. A temperatura afeta a troca de nutrientes, 

alterando a adsorção e a dessorção de íons em sedimentos (ZHANG; HUANG, 2011) e 

influenciando a atividade de microorganismos (ARNOSTI et al., 1998). A mudança do nível de 

OD pode influenciar a troca de nutrientes, alterando o potencial redox na interface sedimento-

água (FROELICH et al., 1979; ALLER, 1994), enquanto a salinidade atua inibindo ou 

promovendo a adsorção de íons por sedimentos (ZHANG; HUANG, 2011).  
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 Através de um limite bentônico idealizado na Figura 3, é possível observar que abaixo 

da interface, a regeneração diagenética e processos como bioturbação, irrigação, advecção, 

convecção e difusão na água intersticial determinam os regimes de transporte e gradientes 

químicos que fornecem componentes dissolvidos para a interface e, eventualmente, para a água 

sobrejacente (KLUMP; MARTENS, 1981; SCHULZ, 2006; SCHULZ; ZABEL, 2006). 

 É importante considerar que atividades de dragagens e embarcações em regiões 

portuárias são fatores antrópicos intensificadores das liberações de nutrientes e outros 

compostos presentes na água intersticial (WASSERMAN, 2005; WASSERMAN; BARROS, 

2009; WASSERMAN et al., 2016). Outros fatores, como correntes geradas pelo vento em 

regiões de baixa profundidade também favorecem a ressuspensão dos nutrientes regenerados 

(MACHADO; KNOPPERS, 1988; SOUZA, et al., 2003). 

 

Figura 3. O fluxo de constituintes da matéria orgânica remineralizados através de um limite bentônico 

idealizado é o resultado líquido da diagênese (1), da difusão vertical na coluna de sedimento (2), da rápida 

remineralização (3) e da remoção na interface sedimento-água (4).  

Fonte: adaptado de Klump e Martens (1981).  

  

 A difusão é um processo físico-químico que ocorre em meios líquidos, onde os 

elementos migram das regiões de maior concentração, geralmente a água intersticial, para 

aquelas com menor concentração (coluna d’água). A Primeira Lei de Fick permite calcular a 

quantidade de uma substância que atravessa, por difusão molecular, as faces inferior e superior 
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dos compartimentos, representando as camadas diferenciadas do meio bentônico (LERMAN, 

1979; BERNER, 1980; BOUDREAU, 1997; SCHULZ; ZABEL, 2006). Para Jørgensen; Kasten 

(2006), na profundidade do sedimento, a difusão molecular e o estado estacionário são mais 

prováveis de prevalecer. De acordo com Schulz (2006), para zonas mais profundas, 

aproximadamente 0,5 a 1 m abaixo da superfície do sedimento, uma descrição do sistema, 

considerando apenas as reações diagenéticas e a difusão, é bastante aceitável, com um certo 

grau de precisão obtido. Entretanto, quanto mais próximas as zonas em estudo estão localizadas 

da superfície do sedimento, mais diferenças e condições de estado não estacionário tornam-se 

de importância quantitativa. Estas são determinadas, principalmente, pela atividade de 

organismos que vivem no sedimento (ALLER, 1994). 

 Dependendo se o efeito provocado pelos organismos é considerado sobre o sedimento 

ou a água intersticial, este fenômeno é referido como bioturbação ou bioirrigação, 

respectivamente. Bioturbação refere-se ao rearranjo espacial da fase sólida do sedimento por 

diversos organismos, vivendo pelo menos temporariamente no sedimento. Bioirrigação é o 

processo no qual organismos vivos no sedimento transportam ativamente a água do fundo 

através de seus habitats. Trata-se de um efeito da bioturbação. Neste processo, a água rica em 

oxigênio é normalmente bombeada para o sedimento e a água com menos oxigênio é bombeada 

para fora. A advecção (às vezes, também chamada convecção) é o termo usado para o 

movimento da água relacionado a um gradiente de pressão que se sobrepõe, parcialmente, à 

bioirrigação quando a permeabilidade é influenciada pelos habitats dos organismos (SCHULZ, 

2006).  

 É importante destacar que, embora os fatores físicos, químicos e biológicos, e suas 

interações sejam importantes, considera-se, com frequência, a difusão como o mecanismo de 

transporte dominante na modelagem de fluxos de nutrientes na interface sedimento-água 

(BOUDREAU, 1997; SCHULZ, 2006; RIGAUD et al., 2013).  

 

3.2 PRODUÇÃO PRIMÁRIA E NUTRIENTES LIMITANTES 

 

 Embora muitos fatores influenciem a produtividade primária estuarina e costeira, os 

aportes de nutrientes são importantes na regulação desse processo (PINCKNEY et al., 2001). 

Os ambientes costeiros estão sujeitos a grande aporte de nutrientes oriundos de fontes 

autóctones, produzidos na própria lagoa, como as algas ou as vegetações das margens, ou de 

fontes alóctones, ou detríticas, produzidos na bacia de drenagem e transportados pelos rios ou 
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água subterrânea até a lagoa (MEINIKMANN et al., 2015), onde se depositam e se preservam 

no fundo. Sejam de origem autóctone ou alóctone, esses nutrientes podem provocar um 

fenômeno bastante complexo que é a eutrofização (NIENHUIS, 1992; PINCKNEY et al., 

2001).  

 Nixon (1995) propôs que a eutrofização seja definida como "um aumento na taxa de 

oferta de matéria orgânica para um ecossistema". Considerando a produção primária, o mesmo 

autor estabeleceu termos baseados na concentração de carbono: hipereutrófico (> 500 g C m-2 

y -1), eutrófico (301-500 g C m-2 y -1), mesotrófico (100-300  g C m-2 y -1) e oligotrófico (< 100  

g C m-2 y -1) que  são comumente usados para descrever o estado geral da fertilidade ou o estado 

trófico dos ecossistemas aquáticos. Essas categorias abrangem desde sistemas pobres em 

nutrientes e de baixa biomassa (oligotróficos) a habitats ricos em nutrientes e de alta biomassa 

(eutróficos). Cabe ressaltar que o termo eutrofização descreve um processo e não um estado 

trófico. Por exemplo, muitos estuários que já foram mesotróficos podem ser classificados como 

eutróficos, mas não necessariamente estão sofrendo mais eutrofização. Seu aumento na oferta 

de carbono orgânico ocorreu em algum momento no passado e eles estão fixando o carbono a 

uma taxa mais alta, mas, relativamente constante, ano após ano (NIXON, 1995). 

A eutrofização pode ocorrer como resultado de processos naturais e, neste caso, é um 

processo lento e contínuo. No entanto, quando geralmente se fala em eutrofização, é a 

eutrofização cultural ou aquela que está associada a atividades antropogênicas 

(RICHARDSON; JØRGENSEN, 1996), que acelera o processo. Essas atividades relacionam-

se, principalmente, com a utilização de fertilizantes nos solos para aumentar a produção, 

particularmente o nitrogênio e o fósforo (e.g. HUANG et al., 2017); os esgotos domésticos (e.g. 

VARGAS-GONZÁLEZ et al., 2014); a lixiviação do ambiente urbano; e as indústrias que 

podem lançar no meio ambiente concentrações consideráveis de nutrientes, entre outros 

(ESTEVES, 1998a).   

  Ao atingirem os ecossistemas costeiros chamados lênticos (de menor hidrodinâmica) 

como lagos e lagunas costeiras, os nutrientes são rapidamente convertidos em produção 

primária (macro ou microalgas) (VOLLENWEIDER, 1992). Em ambientes com baixas 

concentrações de nutrientes, como em oceano aberto, a retirada é intensa e determina uma 

diminuição das concentrações na zona fótica. Abaixo desta profundidade, onde a luz não 

penetra mais, as concentrações aumentam de maneira significativa até elevados valores em 

grandes profundidades, onde a luz passa a ser o fator limitante (BROECKER; PENG, 1982). 
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O conceito de nutriente limitante associa-se à Lei de Liebig do mínimo. Trata-se de um 

conceito básico de ecologia, que estabelece a necessidade de um elemento (ou fator) limitante 

à produção primária (RICKLEFS, 1993). Ou seja, a elaboração de biomassa nova pelas algas, 

sejam microalgas ou macroalgas, não prossegue na falta de um ou mais nutrientes. A razão 

molar de 16N:1P, proposta por Redfield (1958), tem sido aceita como a razão ideal para o 

crescimento do fitoplâncton. Entretanto, pode oscilar entre 10 e 20:1 em sistemas estuarinos 

(GOLTERMAN; OUDE, 1991). Valores mais altos da relação de Redfield são interpretados 

como indicativos da limitação de fósforo e, inversamente, baixas razões sugerem limitação de 

nitrogênio. Na maioria dos ecossistemas marinhos costeiros, a produção primária tende a ser 

limitada por nitrogênio (HOWARTH, 1988; HOWARTH; MARINO, 2006; VOSS et al., 

2011). 

Para Howarth (1988), nos ecossistemas aquáticos, três fatores principais controlam se o 

nitrogênio ou fósforo tem maior probabilidade de ser limitante: (1) a proporção de nitrogênio 

para fósforo nos aportes externos de nutrientes, ou seja, a relação N:P; (2) a perda preferencial 

de nitrogênio ou fósforo da zona eufótica devido a processos biogeoquímicos como a 

desnitrificação, a sedimentação de nitrogênio em pelotas fecais de zooplâncton ou a adsorção 

de fósforo; e (3) o grau em que qualquer déficit relativo na disponibilidade de nitrogênio é 

compensado pela fixação de nitrogênio.    

Em estuários fechados, a hidrologia influencia as diferenças entre a limitação de 

nutrientes nesses ambientes. Produtores primários em sistemas que possuem altas trocas 

oceânicas e, em consequência disso, baixo tempo de residência das suas águas, são geralmente 

limitados pela disponibilidade de nitrogênio de maneira similar ao que acontece no oceano. Por 

outro lado, sistemas com alto tempo de residência, como alguns lagos hipersalinos, são, 

frequentemente, limitados pelo fósforo (SMITH, 1984), como a Lagoa de Araruama (SOUZA, 

1993; KNOPPERS et al., 1996; SOUZA, 1997; MOREIRA-TURCQ, 2000; SOUZA, et al., 

2003; MELLO, 2007; GUERRA, 2008).   

 Muitos são os processos dentro da coluna d’água que afetam a concentração e a 

constituição das formas dissolvidas. Neste contexto, vale destacar os ciclos biogeoquímicos dos 

nutrientes limitantes fósforo e nitrogênio, considerados os principais responsáveis pela 

produção primária em ambientes costeiros. É importante considerar que nos ciclos 

biogeoquímicos dos nutrientes, os sedimentos atuam na remobilização, retenção e 

biodisponibilidade, além de processos de oxidação da matéria orgânica e adsorção (CUNHA; 

WASSERMAN, 2003; BERBEL, 2008; RIGAUD et al., 2013; RUTTENBERG, 2014; JOSHI 
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et al., 2015). Além disso, os sedimentos armazenam grandes quantidades de matéria orgânica, 

o que pode influenciar nos teores de oxigênio dissolvido em águas de fundo e na produtividade 

primária do sistema.  

 

3.2.1 Fósforo 

 

O ciclo global do fósforo tem quatro componentes principais: (1) soerguimento e 

exposição de rochas produtoras de fósforo; (2) erosão física e química, intemperismo de rochas 

e solos (produzindo e fornecendo fósforo dissolvido e particulado a rios); (3) transporte fluvial 

e subsuperficial de fósforo (por exemplo, águas subterrâneas) para lagos e oceanos, e (4) 

sedimentação de fósforo associado com material orgânico e mineral (RUTTENBERG, 2014).  

O principal reservatório de fósforo na natureza são as rochas, sendo liberado delas 

através do intemperismo. Além do intemperismo continental das rochas fosfatadas, nos últimos 

tempos, as fontes antropogênicas de fósforo tornaram-se uma grande fração do fósforo 

fornecido ao ambiente marinho (JONCA et al., 2013). As principais fontes são detergentes, 

esgoto, fertilizantes, entre outras. Segundo Ruttenberg (2014), os rios são a principal fonte de 

transferência de fósforo do continente para o oceano e para muitos lagos. A autora considera os 

próprios rios como ecossistemas onde os processos biogeoquímicos ocorrem durante o 

transporte fluvial do P, modificando sua forma, com consequências para a sua reatividade 

química e disponibilidade biológica ao atingir o corpo d'água receptor. Além de fontes fluviais, 

nas regiões costeiras, há, também, a deposição de aerossóis atmosféricos, em menor escala, e, 

eventualmente, aporte de águas subterrâneas para o oceano costeiro.    

Nos ecossistemas aquáticos, o fósforo pode ser encontrado nas formas dissolvida e 

particulada. O fósforo inorgânico dissolvido (PID) existe em quatro formas. Em condições 

fortemente básicas, o íon ortofosfato (PO4
3-) domina, enquanto nas condições básicas fracas, o 

íon hidrogenofosfato (HPO4
2-) é predominante. Em condições fracamente ácidas, o íon di-

hidrogenofosfato (H2PO4
-) é o mais comum. Em condições fortemente ácidas, o ácido fosfórico 

aquoso (H3PO4) é a forma principal (JONCA et al., 2013). Há, também, compostos que contém 

o fósforo orgânico na fase dissolvida (POD).   

Como o fósforo interage com partículas, a maioria do P está associada ao material 

particulado. O fósforo orgânico particulado está associado a restos ou excretas de organismos. 

As formas inorgânicas são particionadas, principalmente, entre oxihidróxidos de ferro, através 
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da adsorção em partículas ou co-precipitação com minerais autigênicos (BATURIN, 2003), e 

apatita, pela formação de fluorapatita carbonática autigênica (DIAZ et al., 2008).  

O ciclo do fósforo marinho (P) está ligado aos ciclos de carbono (C) e nitrogênio (N) 

através da fixação fotossintética destes elementos pelo fitoplâncton, que forma a base da cadeia 

alimentar marinha (Figura 4). Nas águas superficiais, certas formas de fosfato (PO4
3-) são 

absorvidas pelo fitoplâncton durante a fotossíntese. Através da cadeia alimentar, o fosfato é 

transferido para o zooplâncton, peixes e outros organismos marinhos superiores. Parte do P 

orgânico é convertido de volta ao PO4
3- em águas superficiais, pois o fitoplâncton morre, mas 

parte dele vai para o sedimento, onde é remineralizado de volta ao P inorgânico 

(RUTTENBERG, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ciclo do fósforo.  

Fonte: adaptado de Davis e Masten (2016). 
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durante a diagênese é liberado para a água intersticial, a partir da qual pode ser transportado 

para a coluna d’água sobrejacente (ANSCHUTZ et al., 2007). Assim, pode ser diretamente 

assimilado pelo fitoplâncton, reprecipitado na forma autigênica (Ca-P, apatita) ou adsorvido em 

partículas de sedimentos (LOPEZ; MORGUI, 1992; BATURIN, 2003; DIAZ et al., 2008).   

Além de uma parte do P inorgânico na água intersticial poder ser derivada de sua 

mineralização a partir da matéria orgânica, uma outra parte pode ser proveniente da liberação 

de PO4
3- adsorvido na superfície de argilas e/ou óxido de ferro precipitado. Em sedimentos 

oxigenados, a adsorção em oxihidróxidos metálicos desempenha um papel importante na 

ciclagem do fósforo (SUNDBY et al., 1992). No entanto, para o fósforo ser liberado para a 

coluna d’água sobrejacente, ou retido no sedimento, depende principalmente das condições 

redox nos sedimentos. Sob condições hipóxicas e anóxicas, o sedimento pode atuar como fonte 

interna de P para a água, ao passo que sob condições óxicas no sedimento a adsorção na sua 

superfície oxidada provavelmente diminui ou bloqueia os fluxos de fosfato do sedimento para 

a água sobrejacente (SUNDBY et al., 1992; KHALIL; RIFAAT, 2013). Klump e Martens 

(1981), no estudo realizado em Cape Lookout Bight, Carolina do Norte, observaram que os 

fluxos de P inorgânico dissolvido (PID) de sedimentos ricos em matéria orgânica eram, muitas 

vezes, menores do que o previsto pelos gradientes de concentração da água intersticial quando 

o oxigênio estava presente na água, sugerindo a remoção de fosfato na interface sedimento-

água. 

 Esses processos permitem a reciclagem do fósforo em sedimentos, os quais atuam como 

um reservatório, regulando a dinâmica desse nutriente (CUNHA; WASSERMAN, 2003; 

RIGAUD et al., 2013; RUTTENBERG, 2014; JOSHI et al., 2015).  Assim, as interações na 

interface sedimento-água são muito mais relevantes, tanto na retenção de nutrientes, quanto na 

liberação destes nutrientes para a coluna d’água. 

 

3.2.2 Nitrogênio 

 

A maioria dos processos do ciclo biogeoquímico global do nitrogênio é realizada por 

bactérias, destacando os processos de fixação biológica de nitrogênio, nitrificação e 

desnitrificação (VOSS et al., 2011). O nitrogênio está presente nos ambientes aquáticos sob 

várias formas, como íon nitrato (NO3
–), íon nitrito (NO2

–), amônia não ionizável (NH3), íon 

amônio (NH4
+), óxido nitroso (N2O), nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico dissolvido 

(peptídeos, purinas, aminas, aminoácidos, entre outros), nitrogênio orgânico particulado 
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(bactérias, fitoplâncton, zooplâncton e detritos). O nitrato, juntamente com o íon amônio 

assumem grande importância nos ecossistemas aquáticos, pois representam as principais fontes 

de nitrogênio para os produtores primários (ESTEVES, 1998a). 

A maior parte do nitrogênio na terra está presente como N2 molecular e é biologicamente 

indisponível, exceto pela fixação por organismos procarióticos contendo a enzima nitrogenase. 

O ciclo do nitrogênio inclui um amplo reservatório atmosférico, na forma de N2, que precisa 

ser fixado (combinado a carbono, hidrogênio ou oxigênio) antes de ser utilizado pela maioria 

dos organismos (Figura 5). Bactérias e, também, arqueias fixadoras de nitrogênio 

(diazotróficas) convertem nitrogênio atmosférico (N2) em amônia (NH3) para sua própria 

assimilação (VOSS et al., 2011). 

O processo de amonificação é realizado por uma série de gêneros bacterianos e de 

fungos e corresponde à transformação de nitrogênio orgânico particulado (NOP) e dissolvido 

(NOD) em NH4
+. O íon NH4

+ é o principal produto final e pode ser transportado para a coluna 

d’água ou, no sedimento, ser assimilado por organismos bentônicos ou ainda oxidado a NO3
– 

ou NO2
– via nitrificação (LIBES, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo do nitrogênio.  

Fonte: adaptado de Arrigo (2005). 
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O processo de nitrificação é realizado por bactérias quimioautotróficas que obtém sua 

energia através da oxidação de formas reduzidas de nitrogênio. Este é um processo que se dá 

em duas etapas, que ocorrem estritamente em condição aeróbica, nas quais a amônia é oxidada 

a nitrito e posteriormente a nitrato (VOSS et al., 2011). Os gêneros mais conhecidos capazes de 

realizar a oxidação da amônia a nitrito, são Nitrosospira e Nitrosomonas, enquanto a oxidação 

de nitrito a nitrato é realizada por vários gêneros, sendo Nitrobacter o mais comum. A taxa de 

nitrificação é controlada pela temperatura (HOU et al., 2013), a menos que haja uma oferta 

insuficiente de oxigênio e amônia. A nitrificação ocorre tanto na coluna d’água como nas 

camadas de sedimentos oxigenados, e o nitrato gerado é assimilado pelo fitoplâncton e pelas 

algas, ou é reduzido a N2 e N2O durante a desnitrificação bacteriana (VOSS et al., 2011).  

Desnitrificação é um processo de redução dissimilatória na qual o nitrato ou nitrito 

(NO3
– ou NO2

–) é reduzido a N molecular (N2) por bactérias heterotróficas anaeróbicas 

facultativas. Sob condições hipóxicas, os desnitrificantes heterotróficos podem usar nitrato 

como aceptor de elétrons e carbono orgânico como doador, durante a respiração, e produzir gás 

N2 como produto final e N2O como intermediário (HULTH et al., 2005). Este processo é 

fortemente controlado pela temperatura, concentração de nitrato e disponibilidade de carbono. 

As concentrações de NO3
– foram identificadas como o principal regulador da desnitrificação 

em lagoas costeiras estudadas por Enrich-Prast et al. (2016).   

Em sedimentos abaixo da coluna d’água óxica há, frequentemente, alternância entre 

nitrificação e desnitrificação, pois o nitrato, produzido através da nitrificação na camada de 

sedimento óxico, difunde-se para baixo, em regiões sub-óxidas, onde é desnitrificado. Outro 

processo é a oxidação anaeróbica do amônio, processo conhecido como ANAMMOX (do inglês 

“anaerobic ammonium oxidation”), que consiste na combinação de amônio e nitrito sob 

condições anaeróbicas. O amônio é utilizado como doador e o nitrito como aceptor de elétrons, 

tendo como produto final N2 (DAMASHEK; FRANCIS, 2018). Diferentes substratos são 

necessários para cada processo, pois, enquanto anammox é dependente de um fornecimento de 

ambos, amônio e nitrito, a desnitrificação requer apenas nitrato. Alternativamente, o NO3
– pode 

ser reduzido a amônio (NH4
+) via redução dissimilatória de NO3

– a NH4
+ (RDNA), retendo 

assim o N biodisponível nos ecossistemas costeiros (HARDISON et al., 2015). Este processo é 

realizado por alguns grupos de bactérias fermentativas estritamente anaeróbicas. 
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3.3 LAGUNAS COSTEIRAS 

  

 De acordo com Kjerfve (1994), as lagunas costeiras são corpos d'água continentais, 

geralmente orientados paralelamente à costa, separados do oceano por uma barreira, conectados 

ao oceano por uma ou mais entradas restritas e apresentando profundidades que raramente 

excedem alguns metros. Uma lagoa pode ou não estar sujeita a mistura de marés e a salinidade 

pode variar de lagos de água doce costeiros (sistemas positivos) a lagoas hipersalinas (sistemas 

negativos), dependendo do equilíbrio hidrológico (PRITCHARD, 1955).  

As lagoas costeiras são formadas como resultado do aumento do nível do mar durante o 

Holoceno (aproximadamente 5.500 anos AP, nível máximo 5 metros) ou Pleistoceno tardio 

(aproximadamente 123 anos AP, nível máximo 8 metros) e a construção de barreiras costeiras 

por processos marinhos (KJERFVE, 1994; BIRD, 2011). Esses sistemas têm uma variedade de 

formas e tamanhos, e. g. Lagoa dos Patos, Brasil, com mais de 10.000 km2 e Laguna Joyuda, 

Porto Rico, com apenas 1,4 km2 (KJERFVE, 1986). Tais diferenças estão relacionadas com a 

configuração da linha costeira preexistente e os esporões e barreiras que os encerram, 

modificados pela erosão interna e deposição em torno das suas margens e nos seus sedimentos 

(BIRD, 2011). As causas determinantes para origem e evolução dos esporões numa laguna 

costeira do Rio de Janeiro (Lagoa de Araruama) foram investigadas por Alves (2006), aplicando 

técnicas de modelagem numérica.  

Segundo Esteves (1998a), as lagoas costeiras podem ser formadas pelo isolamento de 

enseada marinha, ou braços de mar, que acontece através de cordões de areia que se 

desenvolvem, normalmente, a partir de pontões rochosos. O aumento progressivo destes 

cordões se deve à deposição de sedimento marinho pela ação de correntes e ondas em condições 

de submersão marinha interglacial e pela ação de ventos sobre os sedimentos marinhos (areia), 

quando estes estão emersos. O mesmo autor ainda considera que as lagoas costeiras podem ser 

formadas pelo fechamento da desembocadura de rios por sedimentos marinhos (e. g. 

Carapebus, Rio de Janeiro), por recifes de corais (e. g. Lagoa do Rodeio, Alagoas) ou por 

sedimento fluviomarinho (e. g. Lagoa Feia, Rio de Janeiro), além daquelas formadas nas 

depressões entre faixas de areia que constituem as restingas (e. g. Robalo, Rio de Janeiro).  

 As lagoas costeiras são consideradas ecótonos por fazerem interseção entre dois 

ecossistemas diferentes, o ambiente terrestre e o marinho. São altamente dinâmicas, pois, 

devido a sua posição, estão sujeitas as influências desses dois sistemas. Segundo Esteves et al. 

(2008), as lagoas costeiras representam ecótonos bastante conectados ao ambiente adjacente, 



36 
 

 
 

embora desenvolvam mecanismos próprios de regulação funcional e estrutural, conferindo uma 

maior produtividade e capacidade de suporte em relação aos ambientes circundantes.  

 Usualmente, a classificação das lagoas costeiras está relacionada com a sua 

conectividade com o mar. Esteves (1998a) classificou como lagunas, as que são conectadas 

com o mar por fluxo e refluxo e de lagos ou lagoas aquelas isoladas do mar, sem refluxo. O 

mesmo autor observa que, no Brasil, é comum usar o termo lagoa para referir-se a todos os 

corpos d’água costeiros, e mesmo interiores, independentemente de sua origem. Porém, deve-

se mencionar que o termo não é correto, uma vez que a maioria das lagoas costeiras são, na 

realidade, lagunas, como as de Araruama, Saquarema e Rodrigo de Freitas (Rio de Janeiro) ou 

lagos costeiros, como o de Cabiúnas (Rio de Janeiro).  

  De acordo com Kjerfve (1986), as lagunas podem ser divididas em três tipos 

geomorfológicos com base no grau de troca de água com o oceano adjacente. As classes 

lagunares propostas pelo autor foram: sufocada (chocked), com um único e longo canal de 

conexão com o mar; restrita (restricted), que apresenta dois ou mais canais de ligação; e vazada 

(leaky), com várias conexões com o mar ao longo da costa.  

A maioria das lagunas do litoral fluminense é classificada como sufocada, e. g. lagunas 

que fazem parte dos sistemas lagunares Piratininga-Itaipu, Maricá-Guarapina, Jaconé-

Saquarema e a Lagoa de Araruama. Cada sistema lagunar consiste em uma lagoa exterior com 

acesso direto ao mar e uma ou mais lagoas internas conectadas em série à lagoa externa 

(KJERFVE; KNOPPERS, 1999). Essas lagunas geralmente são formadas por uma série de 

células elípticas, conectadas ao oceano adjacente por um único canal, longo e estreito. São 

típicas de regiões costeiras com alta energia das ondas de gravidade, significativa deriva litoral 

e maré com altura moderada. O canal atua como um filtro dinâmico e os efeitos da oscilação da 

maré e das correntes associadas são muito atenuados no interior da laguna (KJERFVE, 1986; 

KNOPPERS et al., 1991; KJERFVE, 1994; KJERFVE; KNOPPERS, 1999; MIRANDA et al., 

2002). 

No Brasil, e em outras regiões tropicais e subtropicais com climas úmidos, a maioria das 

lagoas costeiras sufocadas e restritas são ricas em materiais orgânicos (KNOPPERS; 

KJERFVE, 1999). As características biogeoquímicas destes ambientes são diferentes de outros 

corpos de água devido à limitada troca de água com o oceano e dos constantes impactos 

antropogênicos (BERTUCCI et al., 2016), o que contribui para a maior acumulação de 

sedimentos e a eutrofização (KJERFVE, 1986; KJERFVE; MAGILL, 1989; SOUZA et al., 

2003).    
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As condições hidrográficas dessas lagunas dependem do balanço local de água e dos 

efeitos das ondas geradoras da deriva litoral que determinam a forma da boca da laguna 

(KJERFVE; KNOPPERS, 1991). Em lagunas sufocadas, encontradas no litoral fluminense, a 

amplitude da maré é reduzida a cerca de 5% ou menos, quando comparada à do oceano 

adjacente (KJERFVE, 1994). Este tipo de laguna também se caracteriza pelo efeito dominante 

do vento, longos tempos de descarga e variação intermitente da estratificação vertical devido à 

intensa radiação solar ou descarga de água doce  (KJERFVE; KNOPPERS, 1999). 

 Nas regiões costeiras áridas, as lagoas sufocadas, às vezes, se tornam hipersalinas, pelo 

menos sazonalmente, devido ao balanço hídrico negativo (evaporação maior do que a 

precipitação e o aporte de água da bacia de drenagem). Um bom exemplo é a Lagoa de 

Araruama, que é permanentemente hipersalina, com uma salinidade média de 52 (KJERFVE et 

al., 1996), e também a Lagoa Vermelha, de menor tamanho, com salinidade de cerca de 60 em 

média; máximo de 120 (LAZARO et al., 2017).  

 

3.3.1 Lagunas hipersalinas 

 

 A salinidade nas lagoas varia de acordo com a bacia de drenagem, o clima local, a 

geomorfologia das células da lagoa, a conexão com o oceano e a maré (KJERFVE, 1994; 

KNOPPERS; KJERFVE, 1999). A taxa de precipitação, de evaporação, o aporte fluvial e a 

frequência de renovação de água oceânica interferem no balanço hídrico do sistema lagunar. 

De acordo com o grau de salinidade, as lagoas podem ser classificadas em oligohalinas, para 

lagoas com baixa salinidade, mesohalinas, polihalinas e hipersalinas, para aquelas com altas 

salinidades, dependendo do equilíbrio hídrico (KNOPPERS; KJERFVE, 1999).  

 Portanto, a hipersalinidade das lagunas está fortemente associada aos processos 

climáticos e é consequência de um déficit hídrico severo (perda por evaporação maior do que 

entrada por descargas fluviais e pluviais) e da reduzida troca de água com o oceano. Lagunas 

hipersalinas recebem pouco aporte de água doce e estão localizadas em regiões áridas ou semi-

áridas e, preferencialmente, em pequenas bacias de drenagem (KNOPPERS; KJERFVE, 1999).  

 Algumas lagunas, como Caimanero-Huizache, na costa oeste do México, apresentam 

hipersalinidade intermitente. Descrita por Moore e Slinn (1984), esta laguna tem uma área de 

mais de 175 km2 e apresenta salinidade que varia de 23 (durante a estação chuvosa) a 84 

(durante a estação seca). Por outro lado, as lagunas podem apresentar uma hipersalinidade 

perene ao longo do ano, como Coorong, Austrália (WEBSTER, 2010); Akyatan, Turquia 



38 
 

 
 

(LECUYER et al., 2012) e Indian River, Flórida, EUA (KANG et al., 2015). A Lagoa de 

Araruama, no Rio de Janeiro, cuja salinidade pode variar de 36 a 62 (Tabela 3), também é um 

sistema hipersalino perene, controlado pelo clima semi-árido da região (KJERFVE et al., 1996). 

 Nestes sistemas, as particularidades geoquímicas, físicas e biológicas controlam o 

comportamento do ambiente e a sua resposta aos contaminantes. A salinidade pode afetar 

comunidades de organismos bênticos (incluindo bactérias), as propriedades dos grãos de 

sedimentos que se formaram em áreas de salinidade mista ou outras propriedades físico-

químicas (WILSON; DEPAUL, 2017).   

 O desenvolvimento da vida neste tipo de ambiente não é favorecido pela pressão 

osmótica excessiva, altas temperaturas e baixa disponibilidade de oxigênio, e apenas 

organismos que possuem mecanismos adaptativos específicos são capazes de sobreviver 

(SHILO, 1980). Essa forte pressão ambiental pode fazer com que os processos tróficos sejam 

controlados por fatores físicos e químicos, enquanto os biológicos são pouco evidentes 

(STILLER; NISSENBAUM, 1999).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO - LAGOA DE ARARUAMA 

 

 A Lagoa de Araruama, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, é uma laguna costeira 

hipersalina como resultado de condições climáticas semi-áridas, pequena bacia hidrográfica, 

balanço hídrico negativo e um canal de entrada sufocado (Figura 6). A formação dos sistemas 

lagunares na costa leste do estado do Rio de Janeiro foi descrita por Turcq et al. (1999). Os 

autores sugerem que os cordões arenosos, que separam a Lagoa de Araruama do mar, são 

cordões múltiplos, formados em períodos entre 4 mil e 120 mil anos AP, à medida que o nível 

do mar subia e descia. Esta configuração multi-cordões permitiu a formação dos cordões 

interdunares também estudados por Carmo e Lacerda (1984). 

  

 

Figura 6. Costa leste do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Em destaque, a localização da área de estudo: Lagoa de Araruama. 

Brasil

Rio de Janeiro 

Canal do Itajuru 
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 A laguna, localizada entre as latitudes 22º50’ - 22º57’ S e as longitudes 42º00’ - 42º30’ 

W, ocupa uma área de 210 km2 (incluindo o canal de conexão com ao mar). Com salinidade 

que varia de 36 a 62 (Tabela 3), é considerada como uma das maiores lagunas hipersalinas em 

estado permanente do mundo (KJERFVE et al., 1996). Situada no extremo leste do Estado do 

Rio de Janeiro, Brasil, a laguna é margeada pelos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba 

Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo. A laguna também é afetada pelos 

municípios de Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, os quais detêm parte de cabeceiras 

da bacia do Rio de São João, afluente ao reservatório de Juturnaíba, que fornece água potável 

para grande parte da região. 

De acordo com o último censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), os municípios do entorno da Lagoa de Araruama abragem uma área 

de 1.944,913 Km2 e a população residente nesses municípios é de 510.910 habitantes, com a 

estimativa para 2017 na ordem de 584.093 habitantes (Tabela 2). A população flutuante, 

entretanto, é bastante superior à população residente, devido ao acréscimo populacional nos 

meses de verão, feriados e fins de semana. Segundo a Concessionária Prolagos (2018), a 

população da região aumenta cinco vezes na alta temporada de verão (dezembro a março). 

 

Tabela 2. Área e população residente nos municípios do entorno da Lagoa de 

Araruama (Censo 2010). 

Municípios 
Área total 

(Km2) 

População no 

último censo (2010) 

População 

estimada (2017) 

Saquarema 352,72 74.234 85.175 

Araruama 638,086 112.008 126.742 

Iguaba Grande 51,945 22.851 26.936 

São Pedro da Aldeia 332,792 87.875 99.906 

Arraial do Cabo 158,952 27.715 29.304 

Cabo Frio 410,418 186.227 216.030 

Total 1944,913 510.910 584.093 
   Fonte: IBGE (2010). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>.  

 

Nas últimas décadas, houve o crescimento das áreas urbanas nos municípios que 

margeiam a Lagoa de Araruama, bem como o aumento de atividades turísticas e de veraneio, o 

que demandou a construção de infra-estrutura adequada. A escassez de recursos de água doce 

na região da laguna, como resultado das condições semi-áridas e da densidade populacional, 

levou à construção, em 1977, da Adutora de Juturnaíba, que ampliou a oferta de água e, também, 

o volume de esgoto produzido. A partir de 1998, as empresas Águas de Juturnaíba e Prolagos 
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começaram a atuar no setor de abastecimento de água e tratamento de esgoto, substituindo a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae. A empresa Águas de Juturnaíba tem como 

área de concessão os municípios de Saquarema, Araruama e Silva Jardim e a Prolagos atende 

os municípios de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios.  

A empresa Águas de Juturnaíba ampliou a capacidade de tratamento da ETA Juturnaíba, 

de 600 para 1.100 l/s, que correspondem a 95 milhões de litros por dia, além da construção de 

seis unidades de tratamento de esgotos reponsávies pelo tratamento de 25 milhões de litros por 

dia. Das seis estações, duas delas (Araruama e Silva Jardim) utilizam o sistema de tratamento 

do tipo wetland. O processo utiliza o esgoto como fonte de nutriente para as plantas, permitindo 

que sua devolução ao meio ambiente seja feita de forma correta, gerando um efluente 

adequadamente processado (ÁGUAS DE JUTURNAÍBA, 2018). A concessionária Prolagos 

opera sete estações de tratamento de esgoto e já implantou mais de 155 km de rede coletora 

com capacidade para tratar 70 milhões de litros de esgoto por dia. Para levar mais água para a 

população da Região dos Lagos, a empresa ampliou e construiu duas estações de tratamento, 

222 quilômetros de adutoras (tubulação de grande porte que transporta água) e 2.269 

quilômetros de rede de distribuição de água (PROLAGOS, 2018).  

 Apenas um único e estreito canal, com embocadura estável, faz a conexão entre a laguna 

e o oceano. O Canal do Itajuru possui 14 km de extensão, com 4 m de profundidade máxima, 

próximo à entrada do oceano (profundidade média de 2 metros). A laguna possui 40 km de 

comprimento e largura máxima de 13 km, apresentando uma profundidade média de 3 m. Há o 

predomínio de extensas áreas rasas, entre 1 e 2 m, verificando-se profundidades maiores na 

região da Enseada de Massambaba (KJERFVE et al., 1996).  

A fisiografia da laguna consiste em sete células elípticas de tamanhos variados, 

separadas por esporões de areia e dunas submersas (KJERFVE et al., 1996). A orla Sul 

apresenta esporões arenosos, também chamados de pontais ou spits, que se projetam para dentro 

da laguna a partir das restingas de Massambaba e Cabo Frio. Alves (2006), observou que a 

geração e a propagação de ondas provocadas pelo vento na Lagoa de Araruama influenciam a 

formação desses esporões (pontas arenosas), um processo de redistribuição e transporte de 

sedimentos.  

O vento é a principal causa das pequenas variações de maré meteorológica observadas 

no interior da Lagoa de Araruama e tem um papel preponderante na circulação e mistura de 

suas águas. Isso acontece devido à pequena profundidade e aos fluxos restritos de entrada e 

saída de água doce e marinha da laguna. São fortes ventos de nordeste durante todo o ano que 
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têm uma velocidade média de 5,2 m s-1, mas frequentemente alcançam 10 m s-1, conforme 

medido na estação meteorológica da Universidade Federal Fluminense (Iguaba Grande) em 

1980-89 (KJERFVE et al., 1996).  

Os valores mínimos e máximos de salinidade da laguna foram medidos por diversos 

autores nos últimos anos (Tabela 3). É possível observar uma oscilação da salinidade no 

decorrer do tempo. Entretanto, vale destacar que os valores de salinidade estão intrinsicamente 

relacionados ao balanço hídrico da região, assim, picos máximos e mínimos podem estar 

associados a períodos de estiagem ou chuva. 

 

Tabela 3. Variação temporal da salinidade na Lagoa de Araruama de 1989 a 2014. 

Período  Mínimo Máximo Média Referência bibliográfica 

1989/1990 36 46 41 Moreira-Turcq (2000) 

1991/1992 39 52 50 Souza et al. (2003) 

1994 41 62 52 Souza (1997) 

2005/2006 37 58 48 Mello (2007) 

2014 43 52 51 Silva (2014) 

 

A renovação da água é lenta e a cada 84 dias, são trocados 50% do volume da laguna 

(KJERFVE et al., 1996). O clima da parte ocidental da laguna pode ser classificado como 

tropical, enquanto na parte oriental é semi-árido. A pluviosidade média anual é de 942 mm, 

registrada entre os anos de 2003 e 2016, na estação meteorológica de Iguaba Grande, às 

margens da Lagoa de Araruama (WASSERMAN, 2017). As maiores precipitações ocorrem 

entre outubro e abril, atingindo um mínimo no bimestre julho e agosto (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pluviosidade média mensal no período de 2003 a 2016 na estação meteorológica de Iguaba Grande, às 

margens da Lagoa de Araruama. Por não completarem um período de 30 anos, estes valores não são 

considerados normais climatológicas.  

Fonte: Wasserman (2017). 
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A evaporação é maior do que a precipitação, o que gera um déficit hídrico na maior 

parte da bacia. Na Lagoa de Araruama o déficit hídrico é o responsável pelo balanço da 

salinidade. Com os dados de evaporação e precipitação obtidos no período entre 1970 e 1991, 

Kjerfve et al. (1996) construíram um gráfico de déficit hídrico que dá uma ideia da importância 

deste processo no controle da salinidade (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Déficit hídrico na estação de Iguaba Grande, no período entre 1970 e 1991. 

Fonte: Kjerfve et al. (1996). 

 

Pequenos riachos desaguam, intermitentemente, na parte norte da laguna, ou seja, a 

montante (Figura 6). O Rio das Moças e o Rio Mataruna, na porção ocidental da laguna, são as 

únicas fontes de escoamento significativas, cobrindo mais de 50% de toda a sua bacia 

hidrográfica (KJERFVE et al., 1996), que é pequena, medindo 314 km2 (PERRIN, 1999). O 

uso do solo predominante são as pastagens, seguidas das áreas urbanas e salinas. Registram-se, 

ainda, pequenos campos de cultivo de cana e remanescentes de vegetação nativa, 

compreendendo pequenas capoeiras de Mata Atlântica (BIDEGAIN; BIZERRIL, 2002).  

A laguna possui sedimentação carbonática com depósitos de conchas dominadas pelo 

bivalve Anomalocardia brasiliana (DA SILVA et al., 2005). Durante muitos anos este bivalve 

foi dragado para a extração de materiais calcários biogênicos para usos industriais pela 

Companhia Nacional de Álcalis, que teve suas atividades interrompidas em 2006. A pesca 

artesanal, a extração de sal e o turismo são as principais atividades econômicas na área. 
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4.2 ESTRUTURA METODOLÓGICA  

 

O presente estudo avalia a mobilidade de nutrientes na interface sedimento-água e, para 

tanto, possui três abordagens: experimentos in vitro, in situ e modelagem. A Figura 9 ilustra, 

de forma sucinta, o escopo da estrutura metodológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estrutura metodológica da tese. 

 

A abordagem in vitro foi desenvolvida através de experimentos de microcosmos, 

utilizando aquários, a abordagem in situ utilizou o sistema bell jar de incubação (domo acrílico) 

e o modelo de difusão de nutrientes na interface sedimento-água foi elaborado a partir de dados 

encontrados na literatura. As duas abordagens empíricas e a elaboração do modelo de difusão 

de nutrientes formam a base de sustentação das conclusões do estudo.  
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4.2.1 Abordadem in vitro 

 

Para a realização dos experimentos in vitro, o sistema precisa ter determinadas 

características que garantam, por um lado, a reprodução mais próxima possível das condições 

reais e, por outro lado, que permitam a modificação controlada das condições físico-químicas. 

Assim, foi concebido um sistema que tivesse dois compartimentos que trocassem água de 

maneira contínua. 

 

4.2.1.1 Concepção dos sistemas para a realização dos experimentos in vitro  

 

O primeiro compartimento (reservatório 1), foi confeccionado em vidro e possui 

medidas 50x50x20cm (Largura x Comprimento x Altura) onde o sedimento é colocado. O 

segundo compartimento (reservatório 2) mede 20x15x20cm (Largura x Comprimento x Altura), 

onde é colocada uma bomba de aquário de baixa vazão (aproximadamente 60 L hora-1) (Figura 

10). Acoplada a esta bomba, um tubo de polipropileno promove a transferência forçada da água 

do reservatório 2 para o reservatório 1. Para permitir que o fluxo retorne ao reservatório 2, foi 

instalado um segundo tubo com uma extremidade próxima à superfície do reservatório1 

(interface água/ar) e a outra extremidade fixada no fundo do reservatório 2. O retorno ocorre 

naturalmente, por pressão hidrostática, seguindo a teoria dos vasos comunicantes. À medida 

que a altura da água aumenta no reservatório 1, a pressão hidrostática aumenta e faz a água 

retornar ao reservatório 2. Após alguns minutos, a circulação assim estabelecida atinge um 

equilíbrio e o fluxo pode ser mantido por vários meses, desde que a bomba continue 

funcionando. O volume de água no reservatório 1 é da ordem de 25 litros (50x50x10cm) e o 

fluxo da bomba mantido em torno de 60 litros por hora, a taxa de troca é de 41’ e 35’’. Como 

será visto mais adiante (Tabela 4), os fluxos das diferentes bombas não são sempre os mesmos 

e alguma variação é observada na taxa de troca entre diferentes experimentos.  
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Figura 10. Esquema do sistema de reservatórios para a execução dos experimentos in vitro. 

 

Uma camada de 5 cm de sedimento foi colocada no reservatório 1 e o microcosmo foi 

cuidadosamente preenchido com água até 15 cm. Após a instalação do experimento, 

rapidamente ocorreu uma estratificação do potencial redox do sedimento (redoxiclina). Esta 

estrutura de camadas do sedimento permaneceu durante todo o período de realização do 

experimento, o que demonstrou não haver uma perturbação significativa no sistema e nem 

anoxia (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Estratificação formada durante as primeiras horas do experimento. 
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Os microcosmos permaneceram abertos e foram dispostos em uma estante de aço 

instalada no laboratório do Instituto de Engenharia Nuclear – IEN, da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear – CNEM (Figura 12).  

 

Figura 12. Visão geral da instalação dos experimentos in vitro. 

 

4.2.1.2 Coleta das amostras 

Os experimentos foram realizados com sedimento coletado das estações 1 (789159E – 

7469271S) e 2 (768842E – 7466166S); com água da lagoa da estação 1 (789159E – 7469271S) 

e com água marinha coletada da Praia Grande, Arraial do Cabo (804305E – 7456467S)1 (Figura 

13). 

                                                           
1 Coordenadas planas da quadrícula 23K, com datum Sirgas 2000, posicionadas com GPS marca 

Garmin GPSmap 76CSx. 
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Figura 13. Localização das estações de coleta e de instalação do bell jar. Observam-se as estações de coleta da água do mar, na Praia Grande e na Praia do 

Pontal (Arraial do Cabo), posicionadas distante do Canal do Itajuru. 

 4
8 
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Antes da coleta das amostras, realizada em janeiro de 2016, a quantidade de sedimento 

e o volume de água a serem colocados em cada microcosmo foram cuidadosamente 

dimensionados. A massa de sedimento variou de 11 a 14 kg e o volume de água foi cerca de 25 

L. Amostras de sedimento foram coletadas com lançamentos consecutivos de um amostrador 

Van Veen, nas estações 1 e 2 (profundidade de 5 e 0,9 m, respectivamente), até atingir o volume 

necessário. Cerca de 60 kg de amostras de sedimento foram coletados em cada uma das duas 

estações, embalados em sacos plásticos, acondicionados em caixas térmicas e refrigerados a 

4ºC para o transporte até o laboratório. 

Aproximadamente 140 litros de água do mar foram coletados na Praia Grande, no 

município de Arraial do Cabo, fora do alcance da pluma de água do Canal do Itajuru (Figura 

13). É importante mencionar que, no momento da amostragem, a água não estava muito fria, 

denotando a ausência de ressurgência, o que poderia promover elevada concentração de fósforo. 

Na estação 1, perto de Iguaba Grande, foram coletados aproximadamente 120 litros de água da 

lagoa (Figura 13). 

As amostras de água do mar e da lagoa foram coletadas com garrafões de polipropileno, 

com capacidade para 20 litros, descontaminados com HCl 5% e rinsados com água do próprio 

local de coleta. No laboratório, além das águas do mar e da lagoa, prepararam-se misturas de 

ambas, na proporção de 1:1. As misturas foram feitas em garrafões graduados, preenchidos com 

10 litros de cada tipo de água. Após o início dos experimentos, a vazão de cada bomba foi 

medida, calculando-se o tempo necessário para preencher uma proveta de 100 mL. Dessa forma, 

foi possível estimar o fluxo de água em cada microcosmo. Os sacos plásticos contendo 

sedimento úmido foram pesados com uma balança manual. A Tabela 4 mostra as características 

de cada experimento. 

 

Tabela 4. Composição de cada experimento in vitro e os diferentes cenários simulados. 

Experimento Cenário Sedimento Água Massa (Kg) Fluxo (mL s-1) 

1 1 1 lagoa 13,3 18,18 

2 
2 

2 lagoa 13,9 11,72 

3 2 lagoa 11,3 10,41 

4 3 2 mistura 12,26 11,36 

5 
4 

2 mar 11,5 18,65 

6 2 mar 13,16 13,22 

7 
5 

1 mistura 12,4 9,69 

8 1 mistura 10,9 12,3 

9 
6 

1 mar 13,2 11,54 

10 1 mar 12,8 16,86 
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No início dos experimentos, foram coletadas amostras dos dois tipos de sedimentos, da 

água do mar e da água da lagoa, para caracterizá-las quanto aos parâmetros físico-químicos, à 

concentração de nutrientes e à granulometria, e registrar o valor inicial. As coletas de água e 

sedimentos, a preparação e o início dos experimentos do microcosmo ocorreram em apenas um 

dia, 11 de janeiro de 2016, e as amostragens nos microcosmos iniciaram no dia seguinte. O 

experimento in vitro foi realizado nas condições de temperatura do laboratório e foram 

coletadas 10 amostras de água no interior de cada aquário em diferentes intervalos de tempo: 

dias 12 (manhã), 13 e 14 (manhã e tarde), 15 (manhã), 18 (manhã) e 21 de janeiro (manhã), e 

nos dias 03 (tarde) e 17 de fevereiro (manhã). As amostras foram aramazenandas em tubos 

Falcon (50 mL) e congeladas para posterior análise. No final dos experimentos, foram coletadas 

amostras de sedimento de cada microcosmo, com auxílio de uma seringa de 60 mL, possuindo 

diâmetro de 2,7 cm. A extremidade da seringa foi removida com o intuito de facilitar a retirada 

de um testemunho de 5 cm do sedimento e separá-lo em duas amostras de 2,5 cm (superfície e 

fundo), que foram armazenadas em recipientes plásticos e congeladas. 

O laboratório, onde foram realizados os experimentos de microcosmos, ficou fechado e 

sem incidência de luz durante sua execução, pois a luz poderia favorecer a produção primária 

e, consequentemente, afetaria as concentrações de nutrientes na coluna d’água. Por esta razão, 

a clorofila a e os feopigmentos foram monitorados continuamente por fluorescência 

(espectrofluorímetro, marca AquaFluorTM Turner Designs). A fluorimetria é uma medida 

qualitativa, pois um padrão não é avaliado. Como o objetivo era simplesmente avaliar a 

evolução, uma medida quantitativa não foi necessária. 

As amostras coletadas foram encaminhadas para o Instituto de Geociências, na 

Universidade Federal Fluminense, para realizar a determinação de nutrientes dissolvidos na 

água intersticial (amônio, nitrito, nitrato e fosfato), bem como fósforo total e granulometria. A 

análise granulométrica foi realizada no laboratório de Sedimentologia e as análises de água e 

sedimentos foram realizadas no laboratório de análise de água da REMADS-UFF (Rede UFF 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), no mesmo instituto. 

 

4.2.1.3 Parâmetros físico-químicos 

 

A salinidade, a condutividade, o total de sólidos dissolvidos e o pH da água do mar e da 

lagoa foram medidos com uma sonda multiparamétrica YSI Professional Plus, no início dos 

experimentos. Nos microcosmos, os parâmetros pH, Eh, oxigênio dissolvido, temperatura, 
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clorofila a e feopigmentos foram medidos nos mesmos dias e horários das coletas das amostras 

de água e foram construídos gráficos para acompanhar sua evolução. Para a verificação do pH 

e do Eh foi utilizado o medidor portátil Hanna HI8424, com eletrodos específicos para cada 

parâmetro. O oxigênio dissolvido e a temperatura foram medidos com o oxímetro Meter Toledo 

Seven 2Go pro. A clorofila a e os feopigmentos foram monitorados com o espectrofluorímetro 

AquaFluorTM Turner Designs. 

 

4.2.2 Abordadem in situ 

 

 Como o sedimento desempenha papel importante na ciclagem de nutrientes e pode 

funcionar como sua principal fonte para a coluna d’água, vários estudos têm sido realizados 

utilizando, nos experimentos, incubações in situ com câmaras bentônicas (bell jar), para 

medição dos fluxos de nutrientes na interface sedimento-água (KLUMP; MARTENS, 1981; 

KNOPPERS et al., 1996; PEREIRA FILHO et al., 1998; PEREIRA FILHO et al., 2006; 

ZARZUR, 2007; FREITAS et al., 2008).   

 

4.2.2.1 Desenvolvimento e instalação do sistema bell jar 

 

Neste estudo, foi utilizada uma câmara composta de um domo acrílico (semi-esfera) de 

48 cm de diâmetro confeccionada em acrílico cristal (câmara transparente). A câmara isola um 

volume de água de aproximadamente 28,9 L sobre uma área de sedimento de 0,181 m2 e dispõe 

de um agitador, visando a promover a homogeneização e evitar a formação de gradientes de 

concentração dentro da câmara. Extremo cuidado foi tomado para garantir que nenhuma 

ressuspensão de sedimentos superficiais pudesse ocorrer, pois, potencialmente, poderia 

produzir taxas de liberação artificiais.  

Em campo, foram realizados testes para promover ajustes no equipamento. Um teste 

piloto foi feito nas proximidades do Núcleo Experimental da Universidade Federal Fluminense, 

em Iguaba Grande e o outro, em Praia Seca, no extremo oeste da lagoa. Os testes foram 

realizados simulando uma situação real de incubação das câmaras, o que permitiu corrigir falhas 

e otimizar os procedimentos para a execução do experimento. A finalidade dos testes não foi o 

processamento das amostras de água incubada e do sedimento, mas a avaliação do 

funcionamento do equipamento desenvolvido. 

A partir das dificuldades encontradas, foram feitas adaptações na câmara bentônica, no 

sistema de montagem e fixação, e na coleta das amostras. Como o local possui pouca 
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visibilidade devido à alta concentração de material em suspensão, os testes foram fundamentais 

na detecção dos problemas e no treinamento do pessoal envolvido. O sistema de vedação da 

câmara foi verificado, visando evitar a troca entre a água da lagoa e a água incubada no seu 

interior. Foi injetado um volume de água com o corante violeta de genciana com o objetivo de 

detectar algum possível vazamento. 

Com o intuito de atender aos objetivos propostos, foram posicionados, na câmara 

bentônica, um flange plástico para a colocação da sonda multiparamétrica, uma conexão 

adaptada a uma mangueira para a entrada de água, três válvulas unidirecionais de fluxo para a 

saída de água e uma septa para a retirada das amostras de água do seu interior (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Desenho esquemático da câmara bentônica (bell jar) fixada no sedimento da Lagoa de Araruama. 

 

Para a fixação do domo acrílico no sedimento, foi confeccionada uma base circular de 

acrílico cristal com 48 cm de diâmetro e 15 cm de altura. A base foi instalada no sedimento da 

Lagoa de Araruama no dia 17 de novembro de 2017. Após 14 dias, a câmara bentônica foi 

colocada sobre a base e ancorada com hastes de metal para evitar seu deslocamento (Figura 15). 

O tempo entre a fixação da base e a colocação do bell jar foi necessário para promover a 

acomodação do sedimento e evitar possíveis alterações provocadas pelo revolvimento do 

mesmo ao fixar a base.   

Experimentos com o sistema de incubação in situ com câmaras bentônicas têm sido 

realizados com a água do próprio local para avaliar diferentes parâmetros, principalmente 
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aqueles relacionadas com o estado trófico do ambiente. Neste estudo, após a instalação do 

sistema bell jar no sedimento, a água da lagoa, incubada no interior do equipamento, foi 

substituída por água marinha para simular um cenário de contato do sedimento da lagoa com 

água menos salina. A salinidade da água da lagoa (63,48) e da água do mar (36,10) foi 

previamente determinada e serviu de parâmetro para controlar o volume de água marinha 

transferido para o interior da câmara. Através da sonda multiparamétrica acoplada ao bell jar, 

foi possível verificar que a salinidade diminuiu até 38,22 após aproximadamente, 100 L de água 

marinha injetados no interior da câmara. A água do mar foi transferida para o interior do bell 

jar por gravidade, processo que durou cerca de 90 minutos. 

 

  

 

 

 

Figura 15. Câmara bentônica (bell jar) fixada no sedimento da Lagoa de Araruama. 
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4.2.2.2 Coleta das amostras 

 

O experimento foi realizado na estação próxima a São Pedro da Aldeia (793719E - 

7471242S) a pouca profundidade (1 m). A água do mar inserida na câmara bentônica foi 

coletada na Praia do Pontal, no município de Arraial do Cabo (804356E - 7459406S), longe da 

pluma de água do Canal do Itajuru e fora do período de ressurgência (Figura 13). Foram 

utilizados 5 garrafões de polipropileno, descontaminados com HCl 5% e rinsados com água do 

próprio local de coleta, com capacidade para 20 litros cada. Para caracterizar a água do mar e 

da lagoa foram coletadas amostras em tubos Falcon (50 mL). Estas amostragens ocorreram no 

dia 01 de dezembro de 2017. 

Amostras do sedimento foram coletadas no início (01/12/2017) e no final (03/12/2017) 

do experimento, acondicionadas em sacos plásticos e refrigeradas para a análise granulométrica 

e da água intersticial. No laboratório, uma alíquota de cada amostra de sedimento foi colocada 

em tubos Falcon (50 mL) e a água intersticial foi separada por centrifugação com uma 

centrífuga marca SPINLAB/SL-5M-PLATE. As separações foram realizadas a 3000 rotações 

por minuto, durante 15 minutos. O material sobrenadante foi filtrado e transferido para um 

segundo tubo Falcon (50 mL), e congelado para posterior análise. 

A coleta das amostras de água do interior do bell jar teve início logo após a estabilização 

da salinidade em 38,22 e seguiu intervalos determinados, totalizando 52 horas de experimento, 

conforme a Tabela 5. 

Tabela 5. Intervalo das amostragens no experimento in situ. 

Amostra Data Horário Intervalo (horas) 

Bell jar 1 01/12/2017 10:55 0 

Bell jar 2 01/12/2017 14:10 3 

Bell jar 3 01/12/2017 17:06 6 

Bell jar 4 02/12/2017 08:20 21 

Bell jar 5 02/12/2017 11:15 24 

Bell jar 6 02/12/2017 14:15 27 

Bell jar 7 03/12/2017 10:30 47 

Bell jar 8 03/12/2017 15:15 52 

 

Foram utilizadas uma seringa plástica (60 mL) e uma agulha de 15 cm para a retirada da 

água do interior da câmara bentônica. Ainda no campo, as amostras de água (mar, lagoa e 

interior do bell jar) foram filtradas, utilizando-se um sistema com filtros de microfibra de vidro 

47mm, WhatmanTM GF/C e uma bomba a vácuo manual (Figura 16). O filtrado foi armazenado 

em tubos Falcon (50 mL) e refrigerado para posterior análise. 



55 
 

 
 

 

Figura 16. Sistema de filtração das amostras. 

 

4.2.2.3 Parâmetros físico-químicos 

 

Os parâmetros temperatura (˚C), pressão (mmHg), oxigênio dissolvido (% e mg/L), 

condutividade elétrica (µS/cm), salinidade, pH e potencial redox (mV) foram medidos nos 

mesmos dias e horários das coletas das amostras de água. Durante todo o experimento, foi 

utilizada uma sonda multiparamétrica YSI Professional Plus acoplada à câmara bentônica.  

 

4.2.3 Procedimentos analíticos 

 

A água coletada nos aquários e a incubada no interior das câmaras foi analisada para a 

determinação dos parâmetros indicadores do estado trófico. Esses parâmetros refletem a 

realidade dos experimentos e permitem entender os processos tróficos e as consequências de 

sua alteração sobre o metabolismo lacustre. Neste estudo, foram monitorados os nutrientes 

amônio, nitrito, nitrato, fosfato e fósfoto total, além de clorofila a e feopigmentos. 

Frequentemente, o índice trófico TRIX, desenvolvido por Vollenweider et al. (1998), é utilizado 

para caracterizar o estado trófico dos ecossistemas marinhos. Trata-se de um índice 
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multimétrico que integra a concentração de nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido e clorofila 

a como fatores explicativos do estado trófico do ecossistema. 

A determinação das concentrações dos nutrientes dissolvidos amônio (NH4
+-N), nitrito 

(NO2
--N), fosfato (PO4

3--P) e fósforo total (PT), e os pigmentos clorofila a e feopigmentos, foi 

feita em conformidade com as metodologias descritas por Grasshoff et al. (1983) e Strickland; 

Parsons (1972). Devido à salinidade das amostras, o nitrato (NO3
--N) teve sua concentração 

determinada pelo método do reagente resorcinol (ZHANG; FISCHER, 2006).  

 

4.2.3.1 Amônio (NH4
+-N) 

 

A metodologia utilizada foi desenvolvida por Koroleff (1976) e adaptada por Grasshoff 

et al. (1983). O amônio reage em meio moderadamente alcalino com o hipoclorito formando a 

monocloramina, que, em presença do fenol, quantidades catalíticas de nitroprussiato e excesso 

de hipoclorito produzem o azul indofenol, medido por fotometria. Após o período de reação, as 

amostras apresentaram diferentes tonalidades de azul. A leitura da absorbância foi realizada 

com um espectrofotômetro KASUAKI UV/VIS, com comprimento de onda de 630 nm.   

 

4.2.3.2 Nitrito (NO2
--N) 

 

O método para a determinação fotométrica de nitrito é baseado na sua reação com uma 

amina aromática formando um composto diazônico que se associa com uma segunda amina 

aromática para formar um composto azo, colorido. A leitura da absorbância foi realizada com 

um espectrofotômetro KASUAKI UV/VIS, com comprimento de onda de 540 nm 

(GRASSHOFF et al., 1983).  

 

4.2.3.3 Nitrato (NO3
--N) 

 

O método, descrito por Zhang e Fischer (2006), é baseado na nitração de resorcinol em 

água do mar acidificada, resultando em um produto colorido. O espectro de absorção obtido 

para o produto de reação mostra uma absorção máxima a 505 nm. A leitura da absorbância foi 

realizada com um espectrofotômetro KASUAKI UV/VIS. 
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4.2.3.4 Fosfato (PO4
3--P)  

  

O fósforo inorgânico aparece na água do mar na forma de íons (orto) ácido fosfórico - 

H3PO4, sendo 10 % dissociado em PO4
3- e o restante em HPO4

2-. O método baseia-se na reação 

de íons ortofosfatos em meio ácido com o molibdato de amônio, formando o complexo 

fosfomolibdato. Este complexo é então reduzido pelo ácido ascórbido, numa reação catalisada 

pelo antimônio tartarato de potássio, formando um complexo de coloração azul. A leitura foi 

feita em um espectrofotômetro da marca KASUAKI UV/VIS, com comprimento de onda de 

880 nm (GRASSHOFF et al., 1983). 

 

4.2.3.5 Fósforo total (PT) 

 

O método de determinação do fósforo total consiste de uma extração com solução de 

persulfato em uma autoclave que oxida e coloca em solução todas as formas de fósforo. A 

extração em autoclave diminui a possibilidade de vazamento de amostra, já que a pressão 

interna iguala-se à pressão externa do frasco de extração. Após a extração, todas as formas de 

fósforo são convertidas a fosfato que, então, são determinadas pelo método adaptado de 

Grasshoff et al. (1983) descrito no item 4.2.3.4. 

 

4.2.3.6 Clorofila a e Feopigmentos 

 

Para a determinação da concentração de clorofila a e feofitina foram filtrados volumes 

conhecidos de aproximadamente 100 ml da amostra utilizando-se um sistema com filtros de 

microfibra de vidro 47mm WhatmanTM GF/C e uma bomba a vácuo manual. Os filtros foram 

acondicionados em porta-filtros e congelados até a análise. 

 A extração dos pigmentos foi relizada em acetona a 90%, sob refrigeração, no escuro, 

durante 24 horas. Após a centrifugação em 3000 rpm por 15 minutos, os extratos foram 

quantificados por espectrofotometria. Para a determinação da clorofila a, a absorbância do 

extrato foi lida a 664 nm (pico de clorofila a ) e a 750 nm (representa o valor da turbidez), antes 

e depois da adição de 12 µL de HCl a 1 M, no espectrofotômetro modelo KASUAKI UV/VIS. 

Ao adicionar ácido a uma solução contendo clorofila a, esta perde o átomo de Mg e transforma-

se em feofitina a. O procedimento foi descrito por Strickland; Parsons (1972) e os cálculos para 
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a obtenção das concentrações de clorofila a (Equação 1) e feopigmentos (Equação 2) foram 

realizados utilizando-se as equações de Lorenzen (1967).  

 

Clorofila a (µg L-1) = A x K [(A664 – A750) – (A664a – A750a)] x v  (Equação 1) 

V x L 

 

Feofitina a (µg L-1) = A x K [R(A664a – A750a) – (A664 – A750)] x v  (Equação 2) 

V x L 

Onde: 

v = volume de acetona usado para a extração (ml);  

V = volume de água filtrado (L);  

L = passo óptico da cubeta (1 cm);  

A = 11,4 (L-1 g cm); 

R = valor máximo da razão 664/664a, na ausência de feopigmentos, 1,8.   

K = fator destinado a restabelecer a concentração inicial em clorofila a, a partir da redução da 

absorbância, = R/(R-1), ou seja, 2,25. 

 

4.2.3.7 Parâmetros sedimentares 

 

Uma massa conhecida de cada amostra de sedimento foi colocada em tubos de Falcon 

e submetidas à oxidação por peróxido de hidrogênio (H2O2) para a remoção da matéria 

orgânica. As amostras foram lavadas com água destilada, colocadas em estufa a 50°C por 48 

horas e, posteriormente, pesadas. Como o sedimento da área de estudo é carbonático, após a 

pesagem, as amostras foram submetidas a tratamento com ácido clorídrico (1 M) para a retirada 

de todo o carbono inorgânico da amostra, presente na forma de carbonato de cálcio (CaCO3). 

Novamente, as amostras foram lavadas com água destilada, colocadas em estufa a 50°C até 

atingir peso constante. O teor de carbonato de cálcio na amostra foi calculado através da 

diferença de peso antes e depois da descarbonatação (VIEIRA-CAMPOS et al., 2017).   

Para evitar possíveis perturbações na análise granulométrica, o sal foi retirado das 

amostras por sucessivas lavagens com água. O procedimento de secagem foi repetido e, em 

seguida, as amostras tratadas foram transferidas para o granulômetro CAMSIZER para a 

obtenção das frações granulométricas.  
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4.2.4 Análise estatística 

 

Foi realizado o teste estatístico de Correlação de Spearman (p<0,01 e p<0,05) entre as 

variáveis pH, potencial redox (Eh), oxigênio dissolvido (OD), temperatura (T), clorofila a (Cl-

a), feopigmentos (Feo), amônio (NH4-N), nitrito (NO2-N), nitrato (NO3-N), nitrogênio 

inorgânico dissolvido (NID) e fosfato (PO4
3--P) para os microcosmos, visando quantificar a 

relação existente entre essas variáveis.  

Os parâmetros estatísticos da análise granulométrica foram calculados através do 

programa GRADSTAT versão 14 desenvolvido por Blott; Pye (2001), que tem como base de 

operação o Microsoft Excel para Windows.   

 

4.2.5 Cálculo dos fluxos difusivos de nutrientes na interface sedimento-água  

 

Nos experimentos in vitro e in situ, os fluxos de nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) 

e fosfato (PO4
3--P) através da interface sedimento-coluna d’água foram calculados de acordo 

com a seguinte equação (HARGRAVE; CONNOLLY, 1978): 

 

 

Onde: 

F = fluxo em unidade de massa (mmol m-2 d-1);  

V = volume de água incubada sobre o sedimento (litros);  

Co e Ct = concentrações do constituinte inorgânico dissolvido, antes e após um tempo t;  

A = área de sedimento encerrada (cm2); 

T = tempo de duração da incubação (horas). 

 

O fator 104 converte a área incubada de cm2 para m2. A transferência dos compostos 

dissolvidos do sedimento para a coluna d’água sobrejacente resulta em um aumento de 

concentração destes compostos ao longo da incubação.  

Vários estudos indicam que o fósforo é o fator limitante da produção primária na Lagoa 

de Araruama (SOUZA, 1993; KNOPPERS et al., 1996; SOUZA, 1997; MOREIRA-TURCQ, 

2000; SOUZA et al., 2003; MELLO, 2007; GUERRA, 2008) e a forma biodisponível é o 

fosfato. Para estimar, quantitativamente, os fluxos difusivos de nutrientes na lagoa para a 

elaboração do modelo de difusão, optou-se por utilizar as concentrações de fosfato (PO4
3--P) 

𝐹 =
𝑉(𝐶0 − 𝐶𝑡)

𝐴
𝑋

104

𝑇
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dos dados obtidos no monitoramento da qualidade da água do Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA (2010/2011), dados não publicados, compilados por Wasserman (2017) e da água 

intersticial do estudo feito por Silva (2014), supondo que o fluxo de difusão dos nutrientes deve-

se, principalmente, aos gradientes de concentração destes na água intersticial. A estimativa foi 

feita através da Primeira Lei de Fick para fluxos de difusão (Equação 1) conforme descrito por 

Schulz (2006). 

 

𝐽𝑠𝑒𝑑 = − ∅ . 𝐷𝑠𝑒𝑑.
𝜕𝐶

𝜕𝑥
     Equação 1 

Onde:  

Jsed = fluxo de difusão da espécie dissolvida (mol  m-2 d-1); 

∅ = porosidade do sedimento; 

Dsed = coeficiente de difusão de um determinado íon na água intersticial corrigido para 

temperatura e porosidade do sedimento (m2 s-1);  

C = concentração da espécie dissolvida (µmol L-1); 

x = distância entre as superfícies do sedimento em que se extraiu a água intersticial (cm). 

 

O coeficiente de difusão da água intersticial difere do coeficiente de difusão de soluções 

livres, pois não segue um curso linear, mas deve apresentar desvios em torno de cada grão do 

sedimento. O grau de desvio em torno partículas é chamado tortuosidade (θ), que descreve a 

relação entre o comprimento real do percurso e a distância em linha reta. O coeficiente de 

difusão em sedimentos (Dsed) pode ser calculado com base em uma tortuosidade adimensional 

e o coeficiente de difusão em soluções livres de água do mar (Equação 2) (SCHULZ, 2006).  

  

𝐷𝑠𝑒𝑑  =  
𝐷𝑠𝑤

𝜃2      Equação 2 

Onde: 

Dsed = coeficiente de difusão de um determinado íon na água intersticial (m2 s-1);  

Dsw = coeficiente de difusão em solução livre para a água do mar a diferentes temperaturas (m2 

s-1); 

θ2 = tortuosidade expressa em termos da porosidade do sedimento (ver Equação 3).  

 

 O coeficiente de difusão em solução livre para a água do mar (Dsw), obtido de Schulz 

(2006), foi calculado usando as equações publicadas por Boudreau (1997) e corrigido para a 

temperatura da água de fundo de cada estação da área de estudo. Como a temperatura variou de 
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22 a 25°C, os coeficientes de difusão do PO4
3- utilizados nos cálculos ficaram entre 5,39 x10-10 

e 5,77x10-10 m2 s-1, respectivamente. 

 A partir da porosidade do sedimento, o valor da tortuosidade (θ2) foi calculado de acordo 

com a Equação 3, publicada por Boudreau (1997): 

 

𝜃2 = 1 − 𝑙𝑛(∅2)     Equação 3 

 

 Utilizando as amostras coletadas por Silva (2014), o valor da porosidade (∅) para cada 

estação amostral foi calculado com base nos teores de água (H2O) dos sedimentos, obtidos 

através de secagem em estufa a 50ºC até peso constante (Equação 4): 

 

∅ =
𝑓𝑤

𝑓𝑤+(1−𝑓𝑤)𝑝𝑤∕𝑝𝑠
     Equação 4 

Onde:  

∅ = porosidade;  

fw = percentual de peso de água;  

ps = densidade das partículas do sedimento;  

pw = densidade da água intersticial; 

Dry wt. = peso da amostra de sedimento seca; 

Wet wt. = peso da amostra de sedimento úmida. 

 

Sendo o parâmetro fw dado pela Equação 5: 

 

𝑓𝑤 = 1 −
𝑑𝑟𝑦 𝑤𝑡.

𝑤𝑒𝑡 𝑤𝑡.
     Equação 5 

 

4.2.6 Modelagem das taxas de difusão de fosfato (PO4
3--P)  na Lagoa de Araruama 

 

 Neste estudo, para a modelagem dos fluxos difusivos na Lagoa de Araruama, optou-se 

por utilizar o software SURFER® que é um pacote de programas comerciais desenvolvidos pela 

Golden Software Inc. que pode ser utilizado para a confecção de mapas de contorno (isovalores) 

de variáveis a partir de dados espacialmente distribuídos. É uma ferramenta que usa algoritmos 

matemáticos para interpolar valores. 

Os dados utilizados para a construção do modelo foram de 35 estações de coleta da água 

intersticial, do estudo de Silva (2014) (Apêndice 8.3), e de 52 estações de amostragem do 
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monitoramento da qualidade da água do INEA (2010/2011). Estes últimos foram obtidos a 

partir da média das concentrações de fosfato do período do inverno de 2010 e 2011 (agosto de 

2010 e junho, julho, agosto e setembro de 2011) e do período de primavera/verão de 2010 e 

2011 (novembro e dezembro de 2010 e dezembro de 2011). Para a obtenção da água intersticial, 

Silva (2014) coletou amostras de aproximadamente 10 cm de sedimento usando uma draga do 

tipo Van Veen. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante foi analisado 

para a determinação das concentrações de fosfato. 

Para construir o modelo, foi necessário estimar os valores das concentrações, na coluna 

d’água, de 35 pontos, pois os dados disponíveis para a água intersticial foram coletados em 35 

estações diferentes daquelas 52 de onde foram obtidas as concentrações na coluna d’água. 

Utilizou-se a interpolação para predizer (ou estimar) o valor da variável em estudo 

(concentração de fosfato) num ponto não amostrado. Foi utilizado o método de Krigagem para 

definir a interpolação, os limites máximos e mínimos da malha e o espaçamento de pontos ou 

número de linhas. A interpolação pode ser definida como o procedimento matemático de ajuste 

de uma função a pontos não amostrados, baseando-se em valores obtidos em pontos 

amostrados. Assim, o processo de interpolação parte da definição de uma malha, seu 

espaçamento e suas dimensões. Esta malha é útil para estimar o valor de cada ponto (ou nó), 

neste caso, são 35 pontos, pela seleção de pontos (nós) próximos com valores conhecidos, ou 

seja, os valores das concentrações da coluna d’água de 52 estações. Os valores dos nós, então, 

são redefinidos por filtragem e por funções (algorítimos) matemáticas que podem ser 

semelhantes aos valores iniciais (interpoladores exatos) ou aproximados dos valores dos pontos 

iniciais. 

 Com os valores preditos, foi possível calcular o gradiente de concentração do fosfato 

em 35 estações de amostragem (Figura 17), no inverno e no verão (2010 e 2011). Para o cenário 

com a projeção de abertura de um canal de maré, o gradiente de concentração foi obtido com 

as concentrações da água do mar (Arraial do Cabo). O conhecimento desse gradiente permitiu 

estimar os fluxos de difusão da espécie na interface sedimento-água.  

 Utilizando a Primeira Lei de Fick, foram feitos os cálculos dos fluxos difusivos do 

fosfato com os valores preditos na interpolação. Posteriormente, os resultados dos cálculos 

(fluxos difusivos) foram plotados no software SURFER® e mapas foram construídos para 

modelar os fluxos de difusão do nutriente em diferentes cenários: no inverno, no verão e, no 

caso de redução de salinidade, através da abertura de um canal de ligação da Lagoa de Araruama 

com o mar.
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Figura 17. Localização das estações amostrais para o cálculo dos fluxos difusivos na interface sedimento-água.  

Fonte: adaptado de Silva (2014). 

 

6
3 



64 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 EXPERIMENTOS in vitro 

 

Antes da montagem dos experimentos, a água do mar, da lagoa e o sedimento das duas 

estações de coleta foram caracterizados. Como houve a simulação de cenários com diferentes 

gradientes de salinidade, foi fundamental verificar a salinidade de ambas as estações de coleta. 

A água do mar apresentou salinidade de 34,27; a água da Lagoa de Araruama (Estação 1), por 

ser hipersalina, apresentou salinidade 59,95 e a mistura de ambas resultou em 47,11 de 

salinidade. Outros parâmetros foram medidos conforme mencionados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Parâmetros físico-químicos temperatura, salinidade, condutividade, total de sólidos 

dissolvidos e pH da água das estações de coleta das amostras. 

Estação T (°C) Salinidade C (mS cm-1) TSD (g L-1) pH 

Lagoa*  26,7 59,95 82,76 55,17 8,52 

Mar 26,9 34,27 50,65 33,97 7,88 
           * Estação 1 

 

Ao finalizar os experimentos, os parâmetros medidos nas estações de coleta da água 

foram novamente verificados. Os resultados encontram-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Parâmetros físico-químicos temperatura, salinidade, condutividade, total de sólidos 

dissolvidos e pH da água no início e no final dos experimentos. 

  

Aquário 

  

Sed 

  

Água 

T (°C) Salinidade C (mS cm-1) TDS (g/L) pH 

Início  Final Início Final Início Final Início Final Início Final 

1 1 lagoa 26,8 28,8 59,95 60,9 82,76 87,2 55,17 56,05 8,52 7,89 

2 2 lagoa 26,4 28,8 59,95 70,88 82,76 97,64 55,17 63,65 8,52 7,96 

3 2 lagoa 26,9 29,2 59,95 66,88 82,76 93,74 55,17 60,61 8,52 8,09 

4 2 mist 26,4 29,2 47,11 54,56 66,71 78,16 44,57 50,9 8,2 7,95 

5 2 mar 26,6 29,4 34,27 43,5 50,65 64,12 33,97 41,79 7,88 8,14 

6 2 mar 26,3 29,5 34,27 43,63 50,65 64,2 33,97 41,9 7,88 7,99 

7 1 mist 27,1 29,7 47,11 54,11 66,71 78,34 44,57 50,56 8,2 7,82 

8 1 mist 26,9 29,8 47,11 53,8 66,71 77,24 44,57 50,3 8,2 7,88 

9 1 mar 27,4 29,9 34,27 42,04 50,65 62,08 33,97 40,56 7,88 7,76 

10 1 mar 27,3 30 34,27 41,17 50,65 60,5 33,97 39,81 7,88 8,05 

  

Foi possível observar que, em todos os experimentos, houve aumento dos parâmetros 

analisados temperatura, salinidade, condutividade elétrica e total de sólidos dissolvidos. O pH 

diminuiu, exceto nos experimentos 5, 6 e 10 (água do mar).   
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O perfil granulométrico do sedimento 1 apresentou 100% de areia e o sedimento 2 

mostrou-se predominantemente arenoso com 0,4% de cascalho e 99,6% de areia (Tabela 8). Os 

teores de carbonato encontrados nos sedimentos 1 e 2 foram 24,4% e 66,7%, respectivamente.  

 

Tabela 8. Perfil granulométrico do sedimento dos experimentos in vitro. 

Perfil granulométrico Sedimento 1 Sedimento 2 

Cascalho muito fino 0% 0,4% 

Areia muito grossa 6,6% 7,5% 

Areia grossa 46,6% 45,4% 

Areia média 40,6% 36,2% 

Areia fina 5,6% 9,2% 

Areia muito fina 0,6% 1,3% 

 

Os resultados dos experimentos in vitro foram apresentados em forma de gráficos, 

mostrando a evolução dos valores durante o período de tempo das amostragens e permitindo a 

identificação dos diversos processos que controlam os parâmetros na coluna d'água em cada 

uma das situações simuladas.  

Além dos parâmetros físico-químicos pH, Eh, oxigênio dissolvido e temperatura, 

também foram verificados a clorofila a e os feopigmentos no intuito de averiguar qualquer 

aumento intenso na produção primária, o que poderia provocar o consumo dos nutrientes 

remineralizados do sedimento, promovendo, assim, falha na avaliação desejada. Ressalta-se, 

ainda, que os feopigmentos foram medidos para avaliar a ocorrência da decomposição dos 

produtores primários durante a senescência ou mortandade final. 

 

5.1.1 Parâmetros físico-químicos  

 

A Figura 18 indica que, em todas as situações, tanto no sedimento 1 quanto no sedimento 

2, o pH cai sistematicamente para valores em torno de 7,8, o que pode ser atribuído ao poder 

tamponante do contato com o sedimento durante o experimento. O pH medido neste intervalo 

de tempo está consistente com os valores medidos em outros ambientes costeiros 

(WASSERMAN et al., 1991; BARROCAS et al., 1993).  Foi possível verificar que o contato 

próximo com o sedimento promove uma significativa modificação na coluna d'água. É 

interessante notar que não há nenhum comportamento distinto para as diferentes águas 

utilizadas nos microcosmos (mar, lagoa ou mistura de ambas). As pequenas variações 

observadas entre as duplicatas podem ser explicadas pela diferença entre massa de sedimento e 
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fluxo em cada aquário. Apesar das diferenças, ambas mantêm a mesma tendência de queda 

brusca e oscilações na primeira semana do ensaio.  

 

Figura 18. Evolução do pH na água durante a execução dos experimentos de remineralização in vitro. Os 

valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo alcançado nos microcosmos. A caixa 

tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua corresponde ao experimento 

representado em linha contínua. 

  

A temperatura variou de 24,4 a 30,5 °C. Esse parâmetro foi medido como procedimento 

padrão, mas sua interpretação é dificultada pelo fato de o experimento ser executado in vitro. 

As concentrações de oxigênio dissolvido (OD) na água dos experimentos são apresentadas na 

Figura 19. Observa-se que, à exceção dos experimentos com água misturada e sed 1, não 

ocorrem grandes oscilações na concentração de oxigênio da água durante 38 dias, pois não 

houve anoxia nem excesso de oxigenação. Não foi possível estabelecer um motivo para a leve 

queda na concentração de oxigênio dissolvido do experimento feito com água misturada e o sed 

1, mas é necessário sublinhar que os níveis ficam ainda muito distantes da anoxia. De modo 

geral, os valores do percentual de OD ficam próximos à saturação (Apêndice 8.2).  
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Figura 19. Evolução do oxigênio dissolvido (mg L-1) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

  

Mudanças nos níveis de oxigênio na água de fundo têm consequências para as primeiras 

vias diagenéticas, para a eficiência da reoxidação de metabolitos reduzidos e para a natureza, 

direção e magnitude dos fluxos de troca sedimento-água (MIDDELBURG; LEVIN, 2009). Os 

mesmos autores observam que a hipoxia pode, também, levar a mais acumulação e preservação 

de matéria orgânica que é de maior qualidade, ou seja, menos degradada. Os níveis de oxigênio 

na água de fundo também afetam os organismos envolvidos no processamento da matéria 

orgânica, diminuindo à medida que os níveis de oxigênio diminuem. A hipoxia tem um efeito 

significativo sobre os animais bênticos, com as consequências de que as funções do ecossistema 

relacionadas à macrofauna, como a bioirrigação e a bioturbação, também são significativamente 

afetadas pela hipoxia.  

 

3

4

5

6

7

8

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 5/2 10/2 15/2 20/2

O
D

 (
m

g 
L-1

)

Data

Água laguna X Sed 1

3

4

5

6

7

8

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 5/2 10/2 15/2 20/2

O
D

 (
m

g 
L-1

)

Data

Água laguna X Sed 2 (duplicata)

3

4

5

6

7

8

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 5/2 10/2 15/2 20/2
O

D
 (

m
g 

L-1
)

Data

Mistura X Sed 2

3

4

5

6

7

8

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 5/2 10/2 15/2 20/2

O
D

 (
m

g 
L-1

)

Data

Água mar X Sed 2 (duplicata)

3

4

5

6

7

8

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 5/2 10/2 15/2 20/2

O
D

 (
m

g 
L-1

)

Data

Mistura X Sed 1 (duplicata)

3

4

5

6

7

8

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 5/2 10/2 15/2 20/2

O
D

 (
m

g 
L-1

)

Data

Água mar X Sed 1 (duplicata)

Massa = 13,3 kg 
Fluxo = 18,2 mL s-1 

Massa = 11,3 kg 
Fluxo = 10,4 mL s-1 

Massa = 11,5 kg 
Fluxo = 18,7 mL s-1 

Massa = 13,2 kg 
Fluxo = 11,5 mL s-1 

Massa = 12,3 kg 
Fluxo = 11,4 mL s-1 Massa = 12,4 kg 

Fluxo = 9,7 mL s-1 

Massa = 13,9 kg 
Fluxo = 11,7 mL s-1 

Massa = 13,2 kg 
Fluxo = 13,2 mL s-1 

Massa = 12,8 kg 
Fluxo = 16,9 mL s-1 

Massa = 10,9 kg 
Fluxo = 12,3 mL s-1 



68 
 

 
 

De forma geral, os experimentos atingem uma estabilização a partir da primeira semana. 

Observa-se que as duplicatas apresentam pequenas diferenças que podem ser atribuídas a 

variações no fluxo das bombas. É possível notar que os fluxos inferiores correspondem a menor 

concentração de oxigênio dissolvido. No experimento com água do mar e sedimento 2, por 

exemplo, as concentrações do experimento de linha contínua são sempre maiores, porque o 

fluxo é de 18,7 mL s-1, ao passo que no experimento de linha tracejada é de 13,2 mL s-1. Esta 

diferença não pode ser controlada, pois as bombas de aquário utilizadas não são equipamentos 

de precisão, todavia, isto não atrapalhou o experimento. É difícil afirmar se esse recurso é 

responsável por diferenças observadas em outros parâmetros. Em futuros experimentos de 

microcosmos, bombas mais precisas devem ser utilizadas para evitar grandes desvios.  

Nas figuras 20 e 21 são apresentados os valores de fluorescência da clorofila a e dos 

feopigmentos. Como a fluorescência é uma medida qualitativa, pois um padrão não é avaliado, 

foi possível verificar a evolução sem a necessidade de uma medida quantitativa. Como os 

experimentos foram desenvolvidos em condições com ausência de luz, as concentrações de 

clorofila a caem sistematicamente até valores próximos de zero. Assim, os resultados 

demonstram a ausência de produção primária, o que poderia modificar as concentrações de 

nutrientes na água (Figura 20). No experimento com sed 1 e água misturada, o oxigênio 

dissolvido foi correlacionado positivamente com os pigmentos clorofila a e feopigmentos com 

valores r = 0,873 e r = 0,973, respectivamente, em uma das duplicatas, e r = 0,855 e r = 0,909, 

respectivamente, na outra (p<0,01, Apêndice 8.1). 

 Quanto às concentrações dos feopigmentos, nos experimentos com o sedimento 2, há 

um aumento nos primeiros dias e, a partir da primeira semana, observa-se uma diminuição 

(Figura 21). Nas demais situações simuladas, ocorre uma queda logo no início dos 

experimentos. De maneira geral, os valores mantêm-se baixos até o final do período. É possível 

que este decaimento intenso, principalmente nos experimentos com água da lagoa, venha a 

contribuir com algumas das concentrações observadas na água durante o estudo.  
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Figura 20. Evolução da clorofila a (fluorescência) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

 

 Aparentemente, em algumas situações, como uma das réplicas utilizando água do mar 

e sedimento 2, ocorre um pico de envelhecimento do fitoplâncton, a partir do segundo dia. Este 

pico de concentração pode ser explicado pela variação na produção do fitoplâncton pelágico, 

pois o fitoplâncton fotossinteticamente ativo decai de maneira constante, provavelmente 

produzindo feopigmentos. Após um determinado período, é possível que as células 

envelhecidas depositem, já que em todos os cenários, as concentrações no final do experimento 

estão abaixo dos valores iniciais. Observa-se que a redução da luminosidade durante os 

experimentos foi considerada um procedimento eficiente para manter as concentrações de 

clorofila a e feopigmentos com valores baixos, e não haver consumo ou liberação de nutrientes 

dissolvidos da coluna de água. 
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Figura 21. Evolução dos feopigmentos (fluorescência) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

No início das medições, os valores de Eh são baixos, possivelmente, devido ao choque 

do contato entre a água (oxidada) e o sedimento anóxico (Figura 22). Ademais, a turbulência 

que ocorre na montagem do experimento deve contribuir para a queda no Eh. À medida que o 

experimento evolui, a circulação da água e sua oxigenação promovem a oxidação. O aumento 

do Eh reflete a remineralização pelo processo de respiração, ou seja, a oxidação da matéria 

orgânica consumindo OD. Pois o OD tem comportamento oposto (Figura 19) e os nutrientes, 

que são formas inorgânicas dissolvidas, tendem a aumentar assim como o Eh, já que são 

liberados para a água à medida que a matéria orgânica é degradada. A partir da segunda semana, 

o experimento parece retornar a certo equilíbrio, onde o Eh é reduzido para valores próximos a 

levemente oxidante, aí permanecendo até o fim do experimento. 
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Figura 22. Evolução do potencial redox (mV) na água durante a execução dos experimentos de remineralização 

in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo alcançado nos 

microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua corresponde 

ao experimento representado em linha contínua. 

 

A relação entre o potencial redox e a disponibilidade de nutrientes é fundamental para 

os ciclos biogeoquímicos, a reprodução e o crescimento do fitoplâncton. Com baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido, por exemplo, o nitrato é reduzido a nitrito e gás 

nitrogênio (N2). A potenciais redox <50 mV, Fe+++ é reduzido a Fe++, liberando fosfato 

precipitado como fosfato férrico em potenciais redox mais elevados (TUNDISI; TUNDISI, 

2008). 

É possível notar a semelhança das curvas tanto nos experimentos com sedimento 1 quanto 

naqueles com sedimento 2. O tipo de água aplicada no microcosmo não tem influência também 

sobre o comportamento do Eh. É interessante observar que, embora não medida, uma 

redoxiclina foi formada na interface sedimento-água, indicada por uma mudança na cor dos 

sedimentos de acordo com a profundidade (Figura 11). 
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5.1.2 Nutrientes 

 

Durante o processo estudado, observa-se uma intensa transferência de amônio do 

sedimento 1 para a coluna d'água no início do experimento, nos diferentes cenários simulados 

(Figura 23). Após a liberação do amônio para a coluna d'água, as concentrações não 

permanecem altas, pois deve ocorrer oxidação de amônio devido às condições oxidantes do 

sistema. É possível observar que boa parte do amônio é intensamente convertida em nitrito, 

mas, ao longo do período de experimento, não ocorreu intensa conversão em nitrato, que 

permanece até o fim do experimento com as mais baixas concentrações. Estudos realizados por 

Knoppers et al. (1996) na Lagoa de Araruama sugerem que a interface sedimento-água 

representa uma fonte principal de amônio para a coluna d’água. Este padrão observado está em 

concordância com outros estudos na mesma lagoa (SOUZA, 1993; MELLO, 2007; SILVA, 

2014).  

Em um dos experimentos com água do mar e sedimento 1, a Correlação de Spearman 

mostrou uma relação inversa entre o amônio e o oxigênio dissolvido (r = -0,761, p<0,01, 

Apêndice 8.1). O amônio é a forma reduzida dissolvida do nitrogênio inorgânico. Esta forma 

aparece em maiores concentrações nos ambientes redutores, em detrimento das formas nitrato 

e nitrito. É interessante destacar que, no presente estudo, houve estratificação do potencial redox 

e a formação de uma redoxiclina foi observada nas primeiras horas do experimento.   

Quanto ao sedimento 2, parece que não houve liberação de uma quantidade expressiva 

de amônio nos aquários, entretanto, há tendência de liberação até o final do experimento. A 

mesma tendência de liberação de nitrito e nitrato é observada, o que pode indicar uma oxidação 

do amônio em nitrito e nitrato. A maior liberação de formas inorgânicas nitrogenadas do 

sedimento 2 em relação ao sedimento 1 sugere uma maior quantidade de matéria orgânica 

acumulada no sedimento 2, o que requer outras análises para comprovar esta hipótese. De 

acordo com Campos et al. (1979), as características químicas dos sedimentos de grande parte 

da Lagoa de Araruama indicam que o processo de decomposição de matéria orgânica no fundo 

desempenha um papel importante no ciclo metabólico no sistema. 
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Figura 23. Evolução da concentração de amônio (µmol L-1) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

As concentrações de nitrito (Figura 24), principalmente nos experimentos com o 

sedimento 2, aumentam, de maneira significativa, no final do período observado. Pode-se inferir 

que ocorrem remineralizações juntamente com oxidação de amônio em nitrito. O nitrito é uma 

forma intermediária entre o nitrato e o amônio e suas concentrações são, normalmente, baixas 

no meio ambiente, o que não é observado nestes experimentos. A maioria do nitrogênio liberado 

dos sedimentos permanece no sistema como nitrito até o fim dos experimentos do microcosmo.  
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Figura 24. Evolução da concentração de nitrito (µmol L-1) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

Ao longo do experimento não foram observadas conversões de nitrito em nitrato muito 

significantes (Figura 25), indicando que é necessário que os processos de oxidação sejam ainda 

mais intensos, ou, simplesmente, é preciso mais tempo para que o sistema atinja seu equilíbrio 

oxiredutor definitivo.  
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Figura 25. Evolução da concentração de nitrato (µmol L-1) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

Devido às conversões de uma espécie em outra, a avaliação da remineralização torna-

se difícil quando vista espécie a espécie. Entretanto, considerando o somatório molar das formas 

de nitrogênio, o processo fica mais evidente e, portanto, melhor avaliado. Na Figura 26, é 

possível observar em todos os experimentos, sobretudo naqueles com o sedimento 2, que os 

valores das concentrações das formas dissolvidas de nitrogênio (NID) foram maiores no final 

do período de amostragem, demonstrando haver um fluxo de nitrogênio a partir do sedimento.   

 

0

2

4

6

8

10

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 05/2 10/2 15/2

N
O

3- -
N

 (
µ

m
o

l L
-1

)

Data

Água lagoa x Sed 1

0

2

4

6

8

10

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 05/2 10/2 15/2

N
O

3- -
N

 (
µ

m
o

l L
-1

)

Data

Água lagoa x Sed 2 (duplicata)

0

2

4

6

8

10

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 05/2 10/2 15/2

N
O

3- -
N

 (
µ

m
o

l L
-1

)

Data

Mistura x Sed 1 (duplicata)

0

2

4

6

8

10

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 05/2 10/2 15/2

N
O

3- -
N

 (
µ

m
o

l L
-1

)
Data

Mistura x Sed 2

0

2

4

6

8

10

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 05/2 10/2 15/2

N
O

3- -
N

 (
µ

m
o

l L
-1

)

Data

Água mar x Sed 1 (duplicata)

0

2

4

6

8

10

11/1 16/1 21/1 26/1 31/1 05/2 10/2 15/2

N
O

3- -
N

 (
µ

m
o

l L
-1

)

Data

Água mar x Sed 2 (duplicata)

Massa = 13,3 kg 
Fluxo = 18,2 mL s-1 

Massa = 11,3 kg 
Fluxo = 10,4 mL s-1 

Massa = 11,5 kg 
Fluxo = 18,7 mL s-1 

Massa = 13,2 kg 
Fluxo = 11,5 mL s-1 

Massa = 12,3 kg 
Fluxo = 11,4 mL s-1 

Massa = 12,4 kg 
Fluxo = 9,7 mL s-1 

Massa = 13,9 kg 
Fluxo = 11,7 mL s-1 

Massa = 13,2 kg 
Fluxo = 13,2 mL s-1 

Massa = 12,8 kg 
Fluxo = 16,9 mL s-1 

Massa = 10,9 kg 
Fluxo = 12,3 mL s-1 



76 
 

 
 

 

Figura 26. Evolução da concentração de nitrogênio inorgânico dissolvido (µmol L-1) na água durante a execução 

dos experimentos de remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do 

sedimento e ao fluxo alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha 

tracejada e a caixa contínua corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

Esperava-se uma emissão maciça de fosfato para a coluna d'água, principalmente nas 

amostras com água do mar, entretanto, esta remineralização não ocorre, pelo menos, no período 

de realização dos experimentos (Figura 27). A maior liberação de fosfato observada nos 

experimentos com água misturada e do mar no sed 1 pode estar relacionada a algum processo 

físico-químico de dessorção e a não manutenção das concentrações elevadas pode ser devido a 

dois fatores, pequenos desequilíbrios que promovem a solubilização dos nutrientes e muito 

rapidamente ocorre a reprecipitação, ou adsorção ao sedimento. O cenário com a mistura de 

águas e o sed 1 apresenta uma emissão significativa para a coluna d'água, pois é reproduzida 

em ambos os experimentos.  

É interessante mencionar que a presença de uma camada oxidante na interface, 

conforme observado neste estudo (Figura 11), pode impedir ou dificultar o fluxo de fosfato para 

a coluna d’água. Esta observação também foi constatada por Baumgarten; Niencheski (2010) 
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ao estudarem a coluna sedimentar como reservatório e fonte de nutrientes em enseadas 

estuarinas na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. O fluxo de fosfato da água intersticial para 

a coluna d’água e a busca do equilíbrio de concentrações entre esses dois compartimentos são 

fortemente controlados pela predominância da condição redutora na coluna sedimentar. A 

explicação para esse comportamento é que a condição redutora favorece a manutenção do 

fosfato na forma dissolvida, principalmente, quando esse íon está associado com formas 

reduzidas do ferro e do manganês, formando sais solúveis (BREPHOL, 2000). 

 

Figura 27. Evolução da concentração de fosfato (µmol L-1) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in vitro. Os valores nas caixas de texto correspondem à massa do sedimento e ao fluxo 

alcançado nos microcosmos. A caixa tracejada corresponde ao experimento de linha tracejada e a caixa contínua 

corresponde ao experimento representado em linha contínua. 

 

Os resultados indicam que o fosfato é um elemento fortemente limitante no sistema e 

em algumas situações permanece e em outras tem sua limitação intensificada. Este processo 

pode ser melhor estudado à observação das relações nitrogênio-fósforo. Para o balanço total 

nos microcosmos, verifica-se que os valores médios das razões NID:PID foram todos acima da 
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razão de Redfield de 16:1. A menor razão foi 22:1 (água misturada e sed 1) e a maior razão foi 

149:1 (água da lagoa e sed 2). Em um trabalho realizado na mesma lagoa foram encontrados 

valores de 178:1 na primavera e 34:1 no outono (KNOPPERS et al., 1996). Considerando o 

fósforo como o nutriente limitante na área de estudo, é interessante destacar que foi observada 

uma alta correlação entre Cl-a e PO4
3--P (r = 0,829, p<0,01, Apêndice 8.1) em um dos 

experimentos com sed 2 e água da lagoa. 

As concentrações de fósfoto total (PT) no final dos experimentos não mostraram um 

padrão definido entre a superfície e o fundo, nas duplicatas, ora apresentando valores mais altos 

na superfície, ora mais baixos. Entretanto, nos experimentos com água misturada (microcosmos 

7 e 8) e do mar (microcosmos 9 e 10) com o sedimento 1, os valores observados foram 

significativamente mais elevados no final do experimento (Figura 28), demonstrando haver 

uma retenção do fósforo no sedimento. Zhang; Huang (2011), em estudo sobre a sorção de 

fosfato em sedimentos na Baía da Flórida, concluíram, após simularem diferentes gradientes de 

salinidade (de 2 a 72), que a adsorção de fosfato na superfície do sedimento aumenta conforme 

diminui a salinidade. Uma das hipóteses para este processo é que o fosfato pode coprecipitar 

com outros minerais como hidróxido férrico e carbonato de cálcio (CaCO3). Ao reagir com o 

cálcio, por exemplo, forma-se o fosfato de cálcio, uma espécie de mineral amorfo de apatita 

neoformada (LOPEZ; MORGUI, 1992). Esta apatita permanece estável e precipitada no 

sedimento.  

 

Figura 28. Concentração de fósforo total (µmol g-1) no início e no final da execução dos experimentos de 

remineralização in vitro.  
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Os valores dos fluxos difusivos de NID e fosfato (PO4
3--P) entre as amostragens 

revelaram que, durante o período do experimento, houve liberação e consumo dos nutrientes. 

O NID apresentou valores médios positivos nos cenários simulados com sed 1 e água da lagoa, 

misturada e do mar (1,69, 4,68 e 7,36 µmol m-2 d-1, respectivamente). Os valores  negativos 

foram registrados nos experimentos com o sed 2 em contato com água da lagoa, misturada e do 

mar (-3,66, -3,44 e -1,70 µmol m-2 d-1, respectivamente) (Figura 29).  

 

 
Figura 29. Fluxos difusivos de nitrogênio inorgânico dissolvido (µmol m-2 d-1) na interface sedimento-água 

durante a execução dos experimentos de remineralização in vitro. 

 

O valor médio dos fluxos difusivos de fosfato (PO4
3--P) foi positivo no cenário com sed 

1 e água da lagoa (2,24 µmol m-2 d-1), e negativo com água misturada (-0,30 µmol m-2 d-1) e do 

mar (-0,51 µmol m-2 d-1). Nos experimentos com o sed 2 em contato com água da lagoa, 

misturada e do mar os fluxos foram negativos (médias de -0,78, -1,08 e -1,70 µmol m-2 d-1, 

respectivamente) (Figura 30). 
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Nos experimentos com sed 2 a tendência é de fluxos negativos tanto para NID como 

para PO4
3--P, enquanto para o sed 1, ambos são positivos. Os teores de carbonato encontrados 

nos sedimentos 1 e 2 foram 24,4% e 66,7%, respectivamente. É possível que o teor de carbonato 

tenha influenciado o sequestro de fósforo no sed 2. Sedimentos carbonáticos são ricos em Fe, 

mas pobres em P (ZHANG et al., 2004) e podem aumentar a capacidade de adsorção de fosfato 

aos carbonatos formando compostos insolúveis que se precipitam no sedimento (DE JONGE; 

VILLERIUS, 1989). 

 

Figura 30. Fluxos difusivos de fosfato (µmol m-2 d-1) na interface sedimento-água durante a execução dos 

experimentos de remineralização in vitro. 
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5.2 EXPERIMENTOS in situ 

 

5.2.1 Parâmetros físico-químicos 

 

Antes da instalação da câmara bentônica, a água do mar (Praia do Pontal, Arraial do 

Cabo), da lagoa e o sedimento da estação do experimento foram caracterizados. Como a água 

do mar foi transferida para o interior da câmara, verificou-se a salinidade como parâmetro 

controlador da quantidade de água injetada. A água do mar apresentou salinidade de 36,10 e a 

água da Lagoa de Araruama na estação do experimento, por ser hipersalina, apresentou 

salinidade 63,48.  Após aproximadamente 100 litros de água do mar, a salinidade dentro da 

câmara bentônica caiu para 38,22 e, a partir desse momento, iniciou-se a coleta das amostras 

no interior do bell jar. Outros parâmetros foram medidos conforme mencionados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Parâmetros físico-químicos temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, 

salinidade, pH e potencial redox da água das estações de coleta das amostras. 

Local T (˚C) OD (%) OD (mg L-1) C (mS cm-1) S  pH Eh (mV) 

Praia do 

Pontal 
22,0 57,9 4,10 51,34 36,10 7,74 307,4 

Lagoa de 

Araruama 
25,6 55,1 3,14 90,23 63,48 8,19 281,4 

 

Os parâmetros físico-químicos foram monitorados nos mesmos intervalos das coletas 

das amostras. Os resultados encontram-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Parâmetros físico-químicos temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, 

salinidade, pH e potencial redox da água no interior da câmara bentônica. 

Amostra Hora T (˚C) OD (%) OD (mg L-1) C (mS cm-1) S pH Eh (mV) 

1 0 24,2 54,9 3,70 56,53 38,22 8,16 270,4 

2 3 25,4 68,8 4,54 57,99 38,35 8,14 242,7 

3 6 25,9 53,2 3,48 58,74 38,48 8,12 250,0 

4 21 25,3 15,8 1,00 68,04 46,11 7,98 236,6 

5 24 26,0 10,2 0,63 71,09 47,75 7,96 66,2 

6 27 27,8 3,3 0,20 77,79 50,91 7,91 -73,0 

7 47 27,8 0,4 0,02 81,67 53,83 7,87 -308,9 

8 52 29,5 0,4 0,02 85,33 54,64 7,83 -367,5 

 

Durante as 52 horas de duração do experimento, foi possível observar que o OD 

diminuiu até valores próximos à anoxia. A salinidade aumentou de 38,22 para 54,64, 

possivelmente em função da diferença de gradiente entre o sedimento e a coluna d’água no 



82 
 

 
 

interior da câmara bentônica e do longo tempo de incubação. As condições até 6 horas  

experimentais parecem ser as mais reais. De acordo com Klump; Martens (1981), nos 

sedimentos superficiais, a salinidade da água intersticial é constante e igual à da água 

sobrejacente, ou seja, 63,48, o que pode explicar esse aumento gradativo da salinidade durante 

o período observado. É interessante notar que este mesmo fluxo deve ocorrer, também, no caso 

da abertura da barra e da mistura de água do mar dentro da lagoa. 

A condutividade aumentou durante o experimento, significando que a concentração de 

elementos tornou-se maior na água no interior da câmara bentônica, o que é confirmado pelo 

aumento da salinidade. A diminuição do pH tem relação com eventual liberação de elementos 

na forma reduzida do sedimento. O aumento de CO2 dentro da câmara, resultado da respiração 

dos organismos na degradação da matéria orgânica, e a ausência de produtividade primária 

também podem explicar a diminuição do pH. Segundo Esteves (1998b), um dos fatores que 

influenciam a distribuição do pH é a atividade fitoplanctônica que, por meio da assimilação do 

CO2 durante o processo fotossintético, contribui para a elevação do pH d’água. Este fenômeno 

é consequência principalmente da hidrólise do íon bicarbonato em CO2 e OH- . 

 Quanto ao perfil granulométrico, no início do experimento, o sedimento apresentou 

1,2% de cascalho e 98,8% de areia. No final do período de incubação, outra amostra de 

sedimento foi coletada e a composição granulométrica correspondeu a 2% de cascalho e 98% 

de areia (Tabela 11). O teor de carbonato encontrado no sedimento, no início e no final do 

experimento, foi de 22,8% e 25,3%, respectivamente. De maneira geral, não houve diferenças 

significativas entre as amostras. 

 

Tabela 11. Perfil granulométrico do sedimento no início e no final do experimento in situ. 

Perfil granulométrico Início Final 

Cascalho muito fino 1,2% 2,0% 

Areia muito grossa 9,2% 9,4% 

Areia grossa 39,0% 41,7% 

Areia média 39,5% 38,1% 

Areia fina 9,6% 7,9% 

Areia muito fina 1,6% 0,9% 

 

Além dos parâmetros físico-químicos, a clorofila a e os feopigmentos foram 

determinados para verificar a ocorrência de produção primária dentro do sistema. Os valores 

das concentrações de clorofila a proporcionam uma estimativa da biomassa fitoplanctônica 

enquanto os de feopigmentos indicam o seu grau fisiológico.  
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A água da lagoa, antes do início do experimento, apresentou baixa produção primária 

(0,927 µg L-1). Entretanto, no interior no bell jar, os valores de clorofila a ficaram abaixo do 

limite de detecção, denotando ausência de produção primária durante o experimento. Isso pode 

estar relacionado, principalmente, com a menor incidência da radiação solar no local. As 

concentrações de feopigmentos variaram de 0,832 µg L-1 a 4,241 µg L-1 o que sugere a 

ocorrência de remineralização da decomposição do fitoplâncton. Concentrações de 

feopigmentos superiores às de clorofila a, como observado no presente estudo, indicam a 

senescência da população fitoplanctônica (ROFF et al., 1980), pois numa população em 

declínio, o teor de clorofila a diminui, à medida que seus produtos de degradação, os 

feopigmentos e os carotenóides aumentam.  

 

5.2.2 Nutrientes 

 

 A evolução das concentrações de amônio (NH4
+-N), nitrito (NO2

--N), nitrato (NO3
--N) 

e nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in situ estão apresentadas na Figura 31. 

No período de incubação, foi possível perceber que a concentração de nitrito 

permaneceu baixa no interior do bell jar, corroborando com o que normalmente acontece em 

ambientes marinhos, onde as concentrações médias chegam a valores abaixo de 0,1 µM. Por 

ser um composto intermediário no processo de redução bacteriana de nitrato (NO3
-) e oxidação 

de amônio (NH4
+), em ambientes muito redutores o nitrito tende a se converter em amônio 

(VOSS et al., 2011). 

Inicialmente, as concentrações de amônio mostraram-se baixas, mas, a partir da 21ª hora 

do experimento, houve um aumento, possivelmente em função das condições redox do sistema. 

Dentre as formas de nitrogênio dissolvido, durante o período analisado, o amônio foi o que 

apresentou maiores concentrações. Contudo, o nitrato foi a forma mais abundante, tanto na água 

do mar (0,74 µmol L-1) quanto na lagoa (11,48 µmol L-1). Na água incubada, os valores 

oscilaram nas primeiras horas, com um pico na 24ª hora e uma posterior queda. 

Com exceção do nitrito, é interessante registrar que os valores na água intersticial das 

demais formas de nitrogênio dissolvido e da soma das espécies no final do experimento foram 

menores do que o início, o que demonstra que houve fluxo desses nutrientes do sedimento para 

a coluna d’água no período de incubação. 
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Considerando o somatório molar das formas de nitrogênio (NID), o processo de 

remineralização pode ser melhor avaliado. A interpretação dos resultados fica mais difícil 

quando as espécies são avaliadas separadamente devido às interconversões de uma espécie em 

outra (Figura 31). Os resultados mostraram que houve liberação de NID do sedimento para a 

coluna d’água. A média dos fluxos difusivos na interface sedimento-água foi positiva (153,81 

µmol m-2 d-1) (Figura 32). 

 

Figura 31. Evolução das concentrações de amônio, nitrito, nitrato e nitrogênio inorgânico dissolvido (µmol L-1) 

na água durante a execução do experimento de remineralização in situ. 

 

 
 

Figura 32. Fluxos difusivos de nitrogênio inorgânico dissolvido (µmol m-2 d-1) na interface sedimento-água 

durante a execução do experimento de remineralização in situ. 

 

Assim como observado por Knoppers et al. (1996), em experimento com câmaras 

bentônicas na Lagoa de Araruama, a liberação preferencial de amônia sobre ortofosfato a partir 

da interface sedimento-água, endossa o fósforo como elemento limitante da produção primária 

pelágica no sistema. Neste estudo, as concentrações de fosfato mantiveram-se baixas na coluna 

d’água, chegando a ficar abaixo do limite de detecção em alguns momentos (Figura 33). A 

média dos fluxos difusivos de fosfato foi negativa (-3,97 µmol m-2 d-1) (Figura 34). 
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Figura 33. Evolução das concentrações de fosfato (µmol L-1) na água durante a execução dos experimentos de 

remineralização in situ.  

 

 
 

Figura 34. Fluxos difusivos de fosfato (µmol m-2 d-1) na interface sedimento-água durante a execução dos 

experimentos de remineralização in situ. 

 

As concentrações de fósforo total (PT) da fração particulada em suspensão oscilaram 

durante o período de incubação (Figura 35). É interessante mencionar que foi observada uma 

queda dos valores durante o período noturno e um pequeno aumento durante o dia. No entanto, 

uma discreta diminuição foi observada ao final. Este comportamento pode estar relacionado à 

variação da temperatura no interior da câmara e à diminuição da salinidade (ZHANG; HUANG, 

2011). Na Lagoa de Araruama, os sedimentos são carbonáticos. Esse tipo de sedimento, que é 

rico em Fe, mas pobre em P (ZHANG et al., 2004), pode aumentar a capacidade de adsorção 

de fosfato aos carbonatos formando compostos insolúveis que se precipitam no sedimento (DE 
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JONGE; VILLERIUS, 1989). Comportamento inverso ao da água incubada foi observado no 

sedimento, pois a concentração de fósforo total no final do período de incubação foi maior (1,0 

µmol g-1) do que no início (0,5 µmol g-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Evolução das concentrações de fósforo total (µmol g-1) da fração particulada em suspensão na água 

durante a execução dos experimentos de remineralização in situ.  

 

 

5.3 MODELAGEM DAS TAXAS DE DIFUSÃO DE NUTRIENTES NA INTERFACE 

SEDIMENTO-ÁGUA 

 

 Neste trabalho, os fluxos difusivos foram estimados de acordo com a Primeira Lei de 

Fick através de gradientes lineares entre as concentrações de fosfato (PO4
3--P) na água 

intersticial do sedimento superficial (SILVA, 2014) e na coluna d’água (INEA 2010/2011) 

(WASSERMAN, 2017). Os fluxos difusivos são influenciados pela geoquímica redox e pelos 

processos diagenéticos que ocorrem nos sedimentos. Consequentemente, a avaliação desses 

processos é imprescindível para uma melhor interpretação dos resultados. Entretanto, 

bioturbação ou bioirrigação, bem como os processos de adsorção e precipitação, foram 

negligenciados para a estimativa dos fluxos, pois, para os cálculos é considerada, apenas, a 

fração dissolvida do nutriente. Na Figura 36 é possível observar a distribuição das 

concentrações de fosfato na água intersticial que foram utilizadas nos cálculos do gradiente de 

concentração na interface sedimento-água. As concentrações de fosfato observadas por Silva 

(2014) foram baixas ao longo de toda a lagoa, apresentando valores mais elevados nas estações 

próximas ao Canal do Itajuru (Apêndice 8.3).
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Figura 36. Concentração de fosfato (µmol L-1) na água intersticial da Lagoa de Araruama.  

Fonte: adaptado de Silva (2014). 
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Diferentes cenários foram simulados e os fluxos difusivos do fosfato (PO4
3--P), 

estimados em 35 pontos amplamente distribuídos na Lagoa de Araruama, estão apresentados 

na Tabela 12. Os valores negativos indicam um fluxo da água de fundo para o sedimento, os 

valores positivos indicam um fluxo do sedimento para a água de fundo.  

 

Tabela 12. Fluxos estimados de fosfato (µmol m-2 d-1) na interface sedimento-água na Lagoa 

de Araruama. Os sinais positivos indicam emissão, enquanto os negativos indicam deposição.  

Estações 
PO4

3--P (µmol m-2 d-1) 

Inverno Verão Mar/Praia do Pontal 

1 7,01 7,63 7,50 

2 4,83 6,29 6,02 

3 0,99 1,35 1,28 

4 4,86 6,88 6,49 

5 -0,03 0,56 0,52 

6 1,27 2,37 2,28 

7 1,55 2,39 2,28 

8 -1,56 0,94 0,58 

9 -2,27 2,21 2,14 

10 -0,27 3,63 3,33 

11 -0,64 4,42 4,15 

12 2,61 6,78 6,48 

13 -3,87 0,55 0,38 

14 -0,86 0,28 0,23 

15 23,40 26,28 26,01 

16 9,39 13,55 13,28 

17 -1,59 0,84 0,62 

18 3,34 4,31 4,27 

19 -0,59 0,79 1,35 

20 2,94 3,24 3,31 

21 0,32 0,63 0,60 

22 13,74 15,66 15,39 

23 -0,28 2,41 2,09 

24 -0,05 0,23 0,20 

25 1,20 1,41 1,39 

26 1,84 2,26 2,19 

27 19,07 21,07 20,69 

28 2,23 2,58 2,51 

29 3,73 4,92 4,74 

30 2,07 3,06 2,95 

31 17,64 18,54 18,55 

32 37,64 42,30 41,96 

33 ND ND ND 

34 10,39 12,25 12,10 

35 22,87 24,96 24,73 

36 24,71 30,58 30,14 
ND = dados não disponíveis. 
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 Os cálculos feitos a partir da média das concentrações de fosfato no período do inverno 

de 2010 e 2011 mostraram que os maiores fluxos podem ocorrer entre as enseadas das Palmeiras 

e Maracanã (Figura 37), possivelmente em função do potencial redox do fundo, resultante do 

aumento da hidrodinâmica, devido ao Canal do Itajuru. A entrada da água do mar, a 

ressuspensão do fundo causada pela hidrodinâmica e o transporte advectivo da água intersticial, 

favorecido pela diminuição da profundidade da lagoa nos períodos de maré vazante, podem 

contribuir para esse fluxo a partir do sedimento. Por outro lado, fluxos negativos podem ser 

observados na parte norte e na porção oeste da lagoa, onde foram encontrados os menores 

valores, denotando a influência do aporte dos rios que desaguam na região (Figura 37). 

No período do verão (2010 e 2011), todas as estações apresentaram fluxos positivos 

(Figura 38). Convém destacar que os maiores fluxos são observados nas regiões próximas à 

cidade de Cabo Frio. Pode-se inferir que, o maior aporte de esgoto em função da atividade 

turística, contribui para este cenário. Próximo ao Saco de Perynas, a Enseada do Siqueira é um 

ambiente que vem sendo caracterizado pela elevada produção da macroalga Ulva lactuca, que 

deve contribuir com o enriquecimento em matéria orgânica para o sedimento (WASSERMAN; 

SILVA-FILHO, 1995). Os dados apresentados neste estudo indicam que os sedimentos podem 

se constituir em um reservatório de fósforo para a coluna d’água assim como observado por 

Cunha e Wasserman (2003), Rigaud et al. (2013), Ruttenberg (2014), Joshi et al. (2015), entre 

outros autores.  

A retenção de fosfato nos sedimentos, como mencionam Lopez e Morgui (1992), pode 

ocorrer por reação direta entre depósitos de fosfato dissolvido e carbonato de cálcio, 

convertendo-se em apatita em condições salinas, característica da Lagoa de Araruama. De 

Jonge e Villerius (1989) sugerem que o fosfato adsorve a carbonatos e precipita nos sedimentos. 

Os mesmos autores citam que outros componentes, como minerais de argila e oxihidróxidos de 

ferro, também são capazes de adsorver fosfato. Os processos podem ser identificados em 

múltiplos sistemas através de extrações sequenciais de fósforo ou em medições da coluna 

d’água e sedimentos (LÓPEZ, 2004; ANSCHUTZ et al., 2007; MONBET et al., 2007; KANG 

et al., 2017).  

 Os fluxos de difusão estimados ao projetar uma abertuda de canal de ligação da lagoa 

com o mar foram calculados a partir das concentrações de fosfato encontradas na água do mar 

da Praia do Pontal, município de Arraial do Cabo. A concentração de fosfato na coluna d’água 

utilizada na simulação foi de 0,21 µmol L-1. A estação de coleta foi escolhida pela localização 

distante da pluma do Canal do Itajuru. 
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Figura 37. Modelo de difusão com os fluxos estimados de fosfato (µmol m-² d-1) na interface sedimento-água na Lagoa de Araruama - Inverno (2010/2011). 
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Figura 38. Modelo de difusão com os fluxos estimados de fosfato (µmol m-² d-1) na interface sedimento-água na Lagoa de Araruama - Verão (2010/2011). 
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 Em todas as estações, os fluxos difusivos foram positivos a partir da simulação feita 

com a água do mar. A concentração de fosfato mais baixa na coluna d’água determinou um 

maior gradiente de concentração na interface sedimento-água (Figura 39). Convém destacar 

que, em todos os cenários simulados, os maiores fluxos ficaram restritos a algumas áreas da 

lagoa, como nas estações 15, 22, 27 e, principalmente, 31, 32 e 36 (Figura 17). Deve-se 

considerar que a quantidade de matéria orgânica no sistema e as taxas de remineralização 

rápidas produzem maior concentração na água intersticial e aumentam os gradientes de 

nutrientes. Estes gradientes, por sua vez, suportam os altos fluxos para a água sobrejacente 

(KLUMP; MARTENS, 1981).  

 Devido à grande extensão da Lagoa de Araruama, a variabilidade dos fluxos observada 

nas diferentes estações de coleta reflete a heterogeneidade espacial das características e, 

consequentemente, dos processos diagenéticos que podem ocorrer nos sedimentos e águas 

intersticiais, os quais controlam os fluxos difusivos na interface sedimento-água (KLUMP; 

MARTENS, 1981). 

 Um fator que pode explicar essa variabilidade é a porosidade do sedimento. Ele é levado 

em conta durante as estimativas dos fluxos, alterando o coeficiente de difusão do nutriente na 

diluição. Neste estudo, a porosidade do sedimento favorece a difusão e os fluxos calculados 

são, majoritariamente, positivos. De acordo com Schulz (2006), a menor porosidade do 

sedimento dificulta a difusão do nutriente para a interface, podendo ter reduzido, dessa forma, 

os valores dos fluxos, pois considera-se que a difusão só pode ocorrer dentro do volume de 

poros (porosidade). Além dessa limitação, o mesmo autor menciona que o coeficiente de 

difusão é distintamente menor no volume de água intersticial de um sedimento do que numa 

solução livre. 

 O modelo proposto possui algumas limitações. A coleta e a análise das amostras da 

coluna d’água e da água intersticial deveriam ser feitas no mesmo período, visando aproximar 

os resultados da realidade. Entretanto, isso não foi possível em virtude da utilização de dados 

secundários para a realização de alguns dos cálculos.  

 Deve ser considerado, também, que pode não ser possível a comparação entre os 

resultados das estimativas de fluxos com aqueles encontrados na literatura e em outras áreas de 

estudo, pois, além de serem resultados aproximados, os cálculos dos fluxos podem ter sido 

realizados de maneira distinta por diferentes autores. Segundo Zhou et al. (2017), geralmente, 

há quatro métodos aplicados na medição do fluxo de nutrientes na interface sedimento-água: 

método de difusão baseado na Primeira Lei de Fick (também conhecido como método de 

gradiente de concentração), método de incubação em laboratório, método de medição de campo 
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e balanço de massa. Ademais, também poderá haver diferenças entre os métodos de 

determinação dos fluxos pelo fato de alguns deles serem feitos utilizando experimentos com 

diferentes tipos de câmaras bentônicas (MACHADO; KNOPPERS, 1988; KNOPPERS et al., 

1996; BELIAS et al., 2007; ZARZUR, 2007; FREITAS et al., 2008; KORON et al., 2013; 

WILSON; DEPAUL, 2017), e outros, utilizando a Primeira Lei de Fick (SCHULZ, 2006; 

MATOS, 2015; PERCUOCO et al., 2015). 
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Figura 39. Modelo de difusão com os fluxos estimados de fosfato (µmol m-² d-1) na interface sedimento-água na Lagoa de Araruama com água do mar 

(Praia do Pontal). 
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6  CONCLUSÃO 

 

A realização dos experimentos e a modelagem dos fluxos difusivos permitiram a 

avaliação das taxas de transferência de nutrientes entre o sedimento e a coluna d’água, 

simulando diferentes cenários.  

 Abordagem in vitro 

Os resultados dos experimentos de remineralização utilizando microcosmos mostraram 

que o sistema é capaz de reproduzir condições ambientais para avaliação de processos e trocas 

entre a água e o sedimento. As mudanças nas concentrações de oxigênio não promoveram 

mudanças significativas no ecossistema artificial. Os experimentos não demonstraram uma 

remineralização expressiva e rápida dos nutrientes. Por outro lado, parece que eles podem ser 

liberados para a coluna d'água e reprecipitar para os sedimentos com o tempo ou ser absorvidos 

pelos microrganismos viáveis. As condições do experimento parecem ter promovido a oxidação 

de amônio a nitrito, mas muito pouco a nitrato. Ao considerar o somatório molar das formas de 

nitrogênio (NID), o processo de remineralização pode ser percebido. Os resultados mostraram 

que as concentrações de NID aumentaram, sinalizando um fluxo das formas dissolvidas de 

nitrogênio para a coluna d’água. As concentrações de fosfato mantiveram-se baixas na coluna 

d’água. No entanto, concentrações maiores de fósforo total no sedimento foram observadas no 

final do período avaliado, o que indica haver uma retenção deste elemento no sedimento, 

possivelmente, em função dos diferentes gradientes de salinidade e do Eh dos microcosmos. 

 Abordagem in situ 

Os experimentos de incubação in situ com câmaras bentônicas têm sido realizados com 

a água do próprio local para avaliar diferentes parâmetros, sobretudo aqueles relacionados ao 

estado trófico. Neste estudo, a resposta do sedimento numa situação de contato com água menos 

salina e com concentrações menores de nutrientes permitiu observar as alterações na coluna 

d’água, no interior da câmara bentônica, tanto nos parâmetros físico-químicos como na 

concentração de nutrientes. Durante o período de incubação, observou-se um aumento das 

concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), demonstrando haver fluxo de 

nitrogênio para a coluna d’água. As concentrações de fosfato mantiveram-se baixas na coluna 

d’água. Entretanto, a concentração de fósforo total no sedimento no final do período de 

incubação foi maior do que no início, indicando a retenção desse elemento no sedimento. 

 Os dados aqui apresentados são o resultado de uma primeira tentativa de adaptação e 

utilização, neste ambiente, da metodologia descrita. Algumas lacunas devem ser preenchidas, 

como, por exemplo, a instalação do equipamento em um número maior de estações, com 
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diferentes tipos de sedimentos para melhor comparar os resultados. Outra sugestão é realizar 

experimentos, lado a lado, sendo um com a incubação da água do mar e outro com água da 

própria lagoa, para verificar as diferenças de comportamento do mesmo tipo de sedimento 

diante das duas situações. Cabe ressaltar que é importante uma caracterização maior do 

sedimento em termos de matéria orgânica e parâmetros físico-químicos, bem como um período 

mais curto de incubação e uma maior periodicidade de amostragem. 

 Modelo de difusão 

 Mesmo com a grande extensão da Lagoa de Araruama, ao realizar a modelagem dos 

fluxos difusivos, estes apresentaram pouca variabilidade de acordo com as diferentes estações 

de coleta e com as situações simuladas. Em todos os cenários projetados, foi possível observar 

mais fluxos positivos do que negativos, o que sugere que o sedimento, de maneira geral, é uma 

fonte de nutrientes para a coluna d’água. Os fluxos difusivos foram, consideravelmente, 

influenciados pelos valores das concentrações de fosfato na coluna d’água utilizados no 

modelo, que são baixos, assim como os encontrados na literatura para a Lagoa de Araruama. 

Apesar das limitações, as simulações realizadas neste estudo apresentaram resultados 

bastante satisfatórios, sendo possível adequar a outros ambientes para entender os processos 

que ocorrem na interface sedimento-água. Mas, considerando a influência da salinidade 

observada nos experimentos in vitro e in situ realizados no presente estudo, sugere-se que os 

cálculos do fluxo de difusão da Lei de Fick, contemplem essa variável. 

Com este estudo, conclui-se que a dinâmica de nutrientes nos sedimentos na laguna 

hipersalina de Araruama é afetada pela redução da salinidade. Tanto nos experimentos in vitro 

quanto naquele realizado com a câmara bentônica, os resultados confirmaram que alterações 

físico-químicas na Lagoa de Araruama ocasionam mudanças de comportamento no sedimento 

e influenciam os padrões de distribuição de nutrientes na interface sedimento-água. É possível 

que o ambiente hipersalino e carbonático justifique o sequestro de fósforo, mesmo com as 

diluições testadas. Quanto ao nitrogênio, os sedimentos utilizados no estudo, próximos de 

Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, parecem eutrofizados, com acúmulo de 

nitrogênio, o que sustentaria a liberação desse elemento para a coluna d’água com a diluição, 

podendo deteriorar sua qualidade. Assim, pode-se inferir que modificações na mobilidade de 

nutrientes na interface sedimento-água da Lagoa de Araruama podem ocorrer em caso de 

redução da salinidade decorrente da abertura de novos canais de conexão com o mar ou da 

transposição de água doce da Represa de Juturnaíba. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS pH, POTENCIAL REDOX 

(EH), OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD), TEMPERATURA (T), CLOROFILA a (CL-a), 

FEOPIGMENTOS (FEO), AMÔNIO (NH4
+-N), NITRITO (NO2

--N), NITRATO (NO3
--N), 

NITROGÊNIO INORGÂNICO DISSOLVIDO (NID) E FOSFATO (PO4
3--P) PARA OS 

MICROCOSMOS (P<0,01 E P<0,05). 

Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 1)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 

 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh 0,027 1,000          

OD 0,146 0,236 1,000         

T 0,178 -0,355 0,005 1,000        

Cl-a 0,562 0,091 0,064 0,287 1,000       

Feo 0,607 0,055 0,018 0,223 0,982 1,000      

NH4 -0,156 0,451 0,196 -0,781 -0,091 -0,118 1,000     

NO2 -0,641 -0,367 -0,303 -0,101 -0,826 -0,835 -0,152 1,000    

NO3 -0,557 0,327 -0,091 0,018 -0,327 -0,418 -0,055 0,440 1,000   

NID -0,676 -0,073 -0,055 -0,005 -0,855 -0,909 0,014 0,789 0,645 1,000  

PO4 0,470 -0,418 0,264 -0,050 0,582 0,591 0,210 -0,459 -0,609 -0,609 1,000 

 

Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 2)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 

 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,255 1,000          

OD 0,456 0,200 1,000         

T 0,200 -0,273 0,109 1,000        

Cl-a 0,096 0,182 -0,427 0,145 1,000       

Feo -0,424 0,018 -0,782 -0,318 0,636 1,000      

NH4 0,399 0,475 0,479 0,256 0,028 -0,512 1,000     

NO2 -0,087 -0,200 -0,418 0,082 -0,073 0,218 -0,363 1,000    

NO3 0,018 -0,445 0,191 0,391 -0,318 -0,109 -0,302 0,109 1,000   

NID 0,237 -0,255 0,264 0,500 -0,264 -0,227 0,033 0,318 0,864 1,000  

PO4 0,208 0,269 -0,223 -0,128 0,829 0,579 0,212 -0,342 -0,278 -0,246 1,000 
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Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 3)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 
 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,191 1,000          

OD -0,082 0,736 1,000         

T 0,542 -0,336 -0,418 1,000        

Cl-a 0,027 -0,018 0,045 0,382 1,000       

Feo -0,774 0,100 0,164 -0,464 0,418 1,000      

NH4 0,460 0,064 -0,239 0,615 -0,275 -0,633 1,000     

NO2 -0,310 -0,418 -0,455 0,300 -0,082 0,064 0,248 1,000    

NO3 -0,251 0,018 -0,027 0,136 -0,182 0,145 0,468 0,482 1,000   

NID -0,091 -0,036 0,000 0,282 -0,245 -0,100 0,541 0,564 0,936 1,000  

PO4 -0,253 0,446 0,497 -0,216 0,547 0,547 -0,255 -0,212 0,262 0,124 1,000 

 

Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 4)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 

 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,636 1,000          

OD 0,509 -0,327 1,000         

T 0,571 -0,260 -0,018 1,000        

Cl-a 0,409 0,027 0,145 0,384 1,000       

Feo -0,218 0,155 -0,064 -0,018 0,591 1,000      

NH4 -0,064 0,264 0,145 0,356 -0,118 -0,309 1,000     

NO2 -0,045 -0,427 0,300 -0,196 -0,291 0,064 0,136 1,000    

NO3 0,100 0,000 -0,118 0,543 -0,191 -0,036 0,136 -0,191 1,000   

NID 0,255 -0,018 0,264 0,658 -0,036 -0,173 0,664 0,118 0,718 1,000  

PO4 -0,173 0,464 0,473 -0,274 0,264 0,191 0,164 0,055 -0,364 0,027 1,000 
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Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 5)   

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 

 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,502 1,000          

OD 0,623 0,100 1,000         

T 0,105 -0,240 0,148 1,000        

Cl-a -0,392 0,437 -0,064 -0,169 1,000       

Feo -0,651 0,223 -0,474 -0,328 0,709 1,000      

NH4 -0,019 0,497 0,282 0,429 -0,028 -0,395 1,000     

NO2 0,009 -0,287 -0,141 0,269 -0,036 -0,109 -0,349 1,000    

NO3 0,418 -0,083 0,207 0,267 -0,064 -0,073 -0,005 0,147 1,000   

NID 0,401 0,018 0,241 0,437 -0,191 -0,364 0,261 0,345 0,872 1,000  

PO4 -0,691 0,568 -0,295 0,007 0,676 0,635 0,093 -0,174 0,055 -0,068 1,000 

 

Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 6)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 
 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,429 1,000          

OD 0,129 0,418 1,000         

T -0,129 -0,155 -0,464 1,000        

Cl-a -0,304 -0,136 0,145 0,391 1,000       

Feo -0,811 0,309 0,064 0,000 0,518 1,000      

NH4 0,206 0,132 -0,041 0,507 0,164 -0,201 1,000     

NO2 0,411 0,032 0,064 0,050 0,314 -0,255 0,535 1,000    

NO3 0,623 -0,092 -0,275 0,284 -0,505 -0,587 0,424 0,110 1,000   

NID 0,571 -0,009 -0,255 0,264 -0,391 -0,582 0,607 0,333 0,927 1,000  

PO4 -0,292 0,212 0,521 -0,083 0,424 0,373 -0,255 -0,273 -0,316 -0,272 1,000 
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Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 7)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 

 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,064 1,000          

OD 0,895 0,145 1,000         

T 0,499 -0,383 0,278 1,000        

Cl-a 0,845 0,136 0,873 0,241 1,000       

Feo 0,959 0,073 0,973 0,342 0,918 1,000      

NH4 0,046 0,345 0,318 -0,501 0,318 0,264 1,000     

NO2 -0,227 -0,419 -0,364 0,135 -0,506 -0,378 -0,524 1,000    

NO3 -0,388 0,227 -0,582 -0,068 -0,245 -0,482 -0,291 -0,059 1,000   

NID -0,155 0,364 -0,009 -0,569 -0,018 -0,036 0,836 -0,323 0,045 1,000  

PO4 0,263 0,287 0,223 -0,027 0,446 0,278 -0,214 -0,192 0,355 -0,355 1,000 

 

Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 8) 

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 
 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,273 1,000          

OD 0,866 0,073 1,000         

T 0,470 -0,301 0,214 1,000        

Cl-a 0,806 -0,027 0,855 0,278 1,000       

Feo 0,934 -0,200 0,909 0,260 0,927 1,000      

NH4 0,084 0,241 0,396 -0,265 0,342 0,337 1,000     

NO2 -0,159 -0,500 -0,500 0,046 -0,400 -0,273 -0,487 1,000    

NO3 -0,597 0,291 -0,645 -0,369 -0,573 -0,582 -0,214 0,227 1,000   

NID -0,050 -0,373 -0,109 -0,055 -0,109 0,055 0,515 0,364 0,127 1,000  

PO4 0,233 0,456 0,287 -0,228 0,196 0,232 0,055 0,036 0,064 -0,050 1,000 
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Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 9)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 

 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,237 1,000          

OD 0,868 0,091 1,000         

T 0,105 -0,545 -0,091 1,000        

Cl-a 0,502 -0,309 0,336 0,500 1,000       

Feo 0,452 -0,355 0,355 0,636 0,536 1,000      

NH4 0,137 0,400 0,273 -0,591 -0,300 -0,045 1,000     

NO2 -0,526 -0,027 -0,811 -0,050 -0,310 -0,415 -0,200 1,000    

NO3 -0,620 0,005 -0,806 0,314 -0,273 -0,005 -0,305 0,756 1,000   

NID -0,237 0,509 -0,255 -0,582 -0,545 -0,327 0,664 0,478 0,314 1,000  

PO4 0,410 0,298 0,284 -0,182 0,443 0,243 0,107 0,075 -0,002 0,201 1,000 

 

Spearman Rank Order Correlations (Microcosmo 10)  

Marked correlations are significant at p <,01000  

Marked correlations are significant at p <,05000 
 pH Eh OD T Cl-a Feo NH4 NO2 NO3 NID PO4 

pH 1,000           

Eh -0,647 1,000          

OD 0,337 0,018 1,000         

T 0,676 -0,405 0,128 1,000        

Cl-a 0,087 -0,173 -0,318 0,419 1,000       

Feo 0,169 -0,245 -0,291 0,474 0,973 1,000      

NH4 -0,776 0,251 -0,761 -0,475 0,219 0,178 1,000     

NO2 -0,123 0,064 0,227 -0,492 -0,564 -0,664 -0,146 1,000    

NO3 0,155 0,323 0,551 -0,130 -0,825 -0,797 -0,484 0,305 1,000   

NID -0,624 0,636 -0,191 -0,752 -0,627 -0,709 0,419 0,445 0,492 1,000  

PO4 0,085 0,055 0,155 0,062 0,612 0,571 -0,069 -0,100 -0,439 -0,329 1,000 
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8.2 PERCENTUAL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (%) NOS MICROCOSMOS 

Amostra  
Microcosmo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 97,79 74,45 77,51 85,91 83,43 85,03 91,84 94,32 85,56 88,75 

2 108,07 88,95 87,48 81,19 84,37 77,71 86,74 95,65 74,37 84,28 

3 111,73 97,43 89,10 82,57 84,04 78,12 84,89 96,31 77,09 87,93 

4 103,76 96,16 86,92 81,74 81,31 76,63 79,18 85,56 73,68 86,22 

5 108,65 97,79 87,10 79,08 83,43 77,36 81,41 90,51 74,62 84,19 

6 113,90 102,13 91,81 82,90 87,23 82,37 83,07 91,84 79,18 86,78 

7 114,35 104,02 91,55 85,10 86,23 82,78 77,77 90,02 79,79 87,84 

8 112,13 108,62 90,55 86,47 91,31 85,13 52,39 72,24 75,30 88,77 

9 115,47 110,90 94,41 89,99 97,05 87,04 53,64 70,93 78,14 96,86 

10 103,81 115,73 99,15 79,74 110,75 85,27 55,08 69,65 62,74 107,95 

11 94,85 116,17 73,22 84,93 102,56 61,50 54,60 65,52 59,11 103,73 

12 128,03 119,46 81,81 89,92 106,29 76,68 73,14 79,73 69,81 105,27 

Média 109,38 102,65 87,55 84,13 91,50 79,63 72,81 83,52 74,12 92,38 
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8.3 LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES, PROFUNDIDADE, POTENCIAL REDOX, pH, 

TEMPERATURA E CONCENTRAÇÃO DE FOSFATO (PO4
3--P) NA ÁGUA 

INTERSTICIAL DA LAGOA DE ARARUAMA 

Estações Coordenadas* P (m) Eh (mV) pH T (˚C) PO4
3--P (µmol L-1) 

1 795877E 7471821S 2,2 -16 7,23 24 ND  

2 794996E 7469863S 4,4 -340 7,43 25,1 3,62 

3 792024E 7469020S 3 -317 7,59 23 2,69 

4 789159E 7469271S 5 -380,1 7,07 22,7 2,92 

5 786314E 7470795S 1,1 -215 7,95 24,6 1,04 

6 784313E 7468931S 4,7 -353,9 7,68 23,1 4,31 

7 781893E 7468875S 2,8 -210,6 7,87 24,5 3,35 

8 782147E 7467110S 6,6 -384,3 7,11 22,8 0,46 

9 777792E 7467479S 3,5 -372,6 7,27 23,7 1,15 

10 776469E 7467398S 3 -378,3 7,64 23,1 2,04 

11 773999E 7467284S 2 -364,5 7,22 24,3 2,23 

12 770107E 7465452S 1 -381,7 7,12 24,9 2,73 

13 768842E 7466166S 0,9 -380 7,27 24,5 0,46 

14 770380E 7463582S 0,8 -383,1 7,7 25 0,65 

15 772595E 7463961S 1,5 -389,8 7,22 23,5 10,96 

16 773768E 7465681S 2,9 -387,5 7,27 23,4 4,38 

17 776432E 7465246S 3,8 -386 7,27 23,3 0,54 

18 777710E 7463374S 0,9 -350,6 8,02 24,6 8,54 

19 779714E 7466344S 6,3 -379,1 7,21 22,4 1,15 

20 781253E 7464768S 2,8 -315,5 7,73 23 7,73 

21 783155E 7463250S 2 -310,8 7,72 23,2 1,5 

22 783650E 7465691S 6,4 -377,7 7,25 22,4 6,85 

23 786710E 7467462S 6,8 -426,5 7,16 22,6 1,04 

24 787596E 7463937S 1,9 -354,5 7,9 23,3 0,77 

25 791147E 7461702S 1 ND ND ND ND 

26 790754E 7466849S 4,7 -236,3 8,05 23,5 4,58 

27 793190E 7464691S 5,4 -391,4 7,28 23,3 8,85 

28 796173E 7462253S 1,1 124,4 7,9 24,8 6,38 

29 796906E 7465738S 3,4 -344,6 7,56 23,3 4 

30 797991E 7468923S 1,9 -268,5 7,65 24,8 4,15 

31 799845E 7469747S 0,6 56,6 8,08 25,9 30,69 

32 800738E 7468683S 1,1 -370,3 6,93 24,5 15,31 

33 801697E 7467069S 0,9 -370,5 7,9 24,8 ND 

34 803690E 7468905S 0,4 -384,3 7,6 23,6 11 

35 803605E 7467788S 1 -374,1 7,98 25,2 17,23 

36 801751E 7467693S 2 -395,5 7,15 24,5 10,69 

ND = Dados não disponíveis. 

Fonte: Silva (2014). 

* Coordenadas planas da quadrícula 23K, com datum Sirgas 2000, posicionadas com GPS marca Garmin GPSmap 

76CSx. 


