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RESUMO 

 

Concentração de nutrientes acima dos níveis naturais são encontrados até em 
locais remotos ou ambientes protegidos devido ao transporte atmosférico pela 
queima de biomassa e emissões urbanas e industriais. Assim, este estudo 
avaliou a deposição atmosférica de N e P nas vertentes oceânica e continental 
da Serra dos Órgãos, que são potencialmente influenciados pelos poluentes 
emitidos pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pela queima de 
biomassa local e regional e pelo padrão de circulação atmosférico. Fluxo das 
formas dissolvidas de N e P foram medidas em três cabeceiras de drenagem 
localizadas na bacia do Rio Piabanha, sudeste do Brasil, com o objetivo de 
entender a dinâmica dos processos biogeoquímicos desses elementos nesses 
sistemas, relacionado às influências antrópicas das entradas atmosféricas, 
transformações e subsequente exportação através do fluxo do rio. Amostras de 
precipitação total (semanal; n=50) e de água dos rios (mensal; n=13) foram 
coletadas de setembro de 2014 a setembro 2015. Durante esse período, a 
precipitação anual na vertente oceânica (2163 mm) foi duas vezes maior que a 
vertente continental (1195 mm). Em 2014 e 2015 a precipitação na vertente 
oceânica foi 13 e 28% menores respectivamente que a média histórica anual 
de precipitação. A medição da vazão instantânea dos rios foram feitas 
mensalmente. A deposição atmosférica do Nitrogênio Total Dissolvido (NTD) 
nas vertentes oceânica e continental foram respectivamente 16 e 9,0 kg ha-1 
ano-1 e as saídas de NTD pelos rios foram 5 – 7 vezes menores na vertente 
oceânica e 28 vezes menor na vertente continental. A contribuição relativa do 
nitrogênio orgânico dissolvido (NOD;52-59%) foi maior que do nitrogênio 
inorgânico dissolvido (NID; 41-48 %) para a deposição atmosférica de NTD. A 
deposição atmosférica do fósforo total dissolvido (PTD) nas vertentes oceânica 
e continental foram 1,4 e 0,95 kg P ha-1 ano-1. O fósforo orgânico dissolvido 
(POD; 90 – 95%) foi maior que o fósforo inorgânico (PO4

3-; 5-10%). A saída de 
PTD foi 2-4 vezes menor em relação à contribuição atmosférica. A contribuição 
relativa do POD (72-74 %) foi maior que do PID (26-28 %). Os resultados 
mostram variações nas quantidades e formas das espécies de N e P devido 
aos diferentes processos naturais e antropogênicos que contribuem para a 
ciclagem desses elementos nas cabeceiras da Serra dos Órgãos. A deposição 
atmosférica de NTD e a taxa NOD/NID na vertente oceânica foi maior que dos 
trabalhos anteriores já realizados na mesma área. O desbalanço entre as 
entradas de N e P e suas saídas encontradas nas cabeceiras pode ser 
atribuído a uma combinação de fatores, incluindo processos biogeoquímicos e 
físicos e também a uma possível subestimativa das medidas das vazões dos 
rios em escala anual.  

Palavras-chave: Deposição atmosférica. Escoamento fluvial. Nitrogênio Total 

Dissolvido. Fósforo Total Dissolvido. Balanço de nutrientes. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Concentration of nutrients above natural levels are found even at remote or 
protected environments due to atmospheric transportation from biomass 
burning, urban and industrial emissions. Therefore, this study evaluates the N 
and P atmospheric deposition at the oceanic and continental slopes of Serra 
dos Órgãos mountain, which are potentially influenced by pollutants emitted 
from the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, by local and regional biomass 
burning and by the atmospheric circulation pattern. Fluxes of dissolved forms of 
N and P were measured in three watersheds located in headwaters of Piabanha 
basin, southeastern Brazil, in order to understand the dynamics of the 
biogeochemical processes of these elements in these systems, related to 
anthropogenic influences of atmospheric inputs, transformations and 
subsequent export via stream flow. Samples of bulk precipitation (weekly; n=50) 
and stream water (monthly; n=13) were collected from September 2014 to 
September 2015. During that period, the annual rainfall in the oceanic (2163 
mm) was twice as large as the continental slope. In 2014 and 2015, the rainfall 
in the oceanic slope was 13% and 28% lower than the long-term annual 
average. Instantaneous stream water flow rate measurements were done 
monthly. Atmospheric deposition of total dissolved nitrogen (TDN) on the 
oceanic and continental slopes were, respectively, 16 and 9.0 kg N ha-1 year-1. 
The TDN outputs by stream water were 5-7 times lower in the oceanic slope 
and 28 times lower on the continental one. The relative contribution of dissolved 
organic nitrogen (DON; 52%-59%) was higher than that of dissolved inorganic 
nitrogen (DIN; 41-48%) to the TDN atmospheric deposition. Atmospheric 
deposition of total dissolved phosphorus (TDP) in oceanic and continental 
slopes were 1.4 and 0.9 kg P ha-1 year-1. Dissolved Organic (DOP; 90-95%) 
was higher than the inorganic phosphorus (PO4

3-; 5-10%). TDP outputs were 2-
4 times lower regarding to atmospheric contribution. The relative contribution of 
DOP (72-74 %) was higher than DIP (26-28 %). The results show variations in 
the quantities and forms of the N and P species due to the different natural and 
anthropogenic processes which contribute to the cycling of these elements in 
the Serra dos Órgãos watersheds. TDN atmospheric deposition and the 
DON/DIN ratio as the oceanic slope were higher than those found by previous 
studies on the same area. The imbalance between the N and P inputs and 
outputs found in the studied watersheds can be attributed to a combination of 
factors, including biogeochemical and physical processes, and also to an 
underestimation of the stream flows in annual scale.  

 

Keywords:  Atmospheric deposition. Stream flow. Total Dissolved Nitrogen. Total 
Dissolved Phosphorus. Nutrient Balance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O balanço de nutrientes (N e P entre outros) em bacias hidrográficas  

florestadas é mediada hidrologicamente pelos fluxos de água do sistema e o 

crescimento da floresta. A determinação da entrada e exportação de nutrientes 

é complexa devido a grande variabilidade das concentrações e formas dos 

elementos nas águas fluviais e pluviais, influenciados por fatores diversos 

(MCDOWELL; ASBURY, 1994; GODSEY et al., 2004). 

  Um dos principais atributos das florestas é a sua função hidrológica, 

captando e distribuindo água no sistema, bem como recarregando os aquíferos 

e regulando o escoamento superficial da precipitação incidente e transferindo 

parte dessa água de volta para a atmosfera através da evapotranspiração 

(ARCOVA; CICCO, 1997). A alta pluviosidade, as maiores taxas de cobertura 

vegetal natural e a maior radiação solar nos trópicos geram uma resposta 

hidrológica essencialmente diferente da encontrada nas zonas temperadas 

(MATHEWS et al., 2000; NEILL et al., 2006).  

A forma com que as bacias hidrográficas florestadas respondem à 

entrada de água e elementos dependem do regime pluviométrico (duração e 

intensidade dos eventos de precipitação), das fontes emissoras, da topografia, 

vegetação, das propriedades físicas e químicas do solo, tais como matéria 

orgânica, textura, mineralogia, umidade, pH, temperatura do solo e estão 

diretamente ligadas ao balanço de elementos (DUNNE, 1978; STEVENS et al., 

2004; NEILL et al., 2006). 

As deposições atmosféricas constituem um dos principais mecanismos 

da ciclagem e redistribuição dos vários elementos químicos sobre a superfície 

do planeta, exercendo, portanto, um papel fundamental nos processos 

biogeoquímicos continentais e costeiros. O conhecimento quantitativo e 

qualitativo das deposições atmosféricas é relevante para o entendimento dos 

ciclos biogeoquímicos de elementos e da influência das atividades antrópicas 

nestes processos.  
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Segundo Phoenix et al.  (2006), em meados da década de 90 quase 

32% da área da Floresta Atlântica recebeu uma deposição de N de 10 kg ha-

1ano-1. Eles ainda preveem que até 2050, extensões ainda maiores da Floresta 

Atlântica receberão aportes atmosféricos de 10 a 15 kg N ha-1ano-1, com 

possíveis efeitos negativos ambientais, incluindo acidificação, eutrofização dos 

solos e rios e perda da biodiversidade. 

Em florestas tropicais com solos fortemente intemperizados, o 

carreamento de solutos via transprecipitação torna-se uma importante entrada 

de nutrientes para o solo da floresta (BRUIJNZEEL, 1991). Além deste, a 

decomposição da liteira (matéria orgânica) e subsequente liberação de 

nutrientes é também um importante componente na ciclagem interna de 

nutrientes na floresta (NYE, 1961; VITOUSEK; SANFORD, 1986). Em florestas 

tropicais úmidas, processos como mineralização, nitrificação ou assimilação 

pelas plantas e microorganismos são processos que compõem a ciclagem de 

nutrientes derivada da alta competição entre plantas e micróbios (LODGE et 

al., 1994). 

 Se o aporte atmosférico de N superar a demanda requerida pela biota 

biológica (produção primária), o sistema passa a perder a capacidade de reter 

N, provocando o aumento da transferência de N para águas subterrâneas e 

rios, bem como o aumento das emissões para a atmosfera de óxidos de N, tais 

como óxido nítrico (NO) e óxido nitroso (N2O) (MATSON et al., 1999). Outra 

consequência é o aumento da acidez do solo provocada pelo aumento da taxa 

de nitrificação, ou seja, oxidação do íon amônio (NH4
+) pelas bactérias 

nitrificantes, visto que para cada NH4
+ oxidado formam-se dois íons H+. 

A dinâmica dos nutrientes tais como N e P em bacias hidrográficas é o 

resultado da combinação entre a hidrologia e a biogeoquímica, pois os 

processos hidrológicos determinam a dinâmica dos fluxos de água, enquanto 

as transformações biogeoquímicas controlam a forma e a quantidade desses 

elementos nos ecossistemas (GROPPO, 2010). A disponibilidade hídrica e de 

nutrientes são fatores essenciais para a produtividade primária (DODDS et al., 

2000; GALLOWAY et al., 2008), estrutura e o funcionamento dos ecossistemas 

(BRUIJNZEEL, 1992; STEVENS et al., 2004). 
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O P e o N são nutrientes que estão fortemente relacionados na ciclagem 

através da vegetação. São nutrientes que estão pouco disponíveis na solução 

do solo no que diz respeito ao que é requerido pelas plantas e por serem 

componentes energéticos essenciais, limitam ou co-limitam a fotossíntese e a 

respiração das plantas (ELSER et al., 2007).  

O fósforo é um importante nutriente para o ecossistema, compete com o 

N em importância (SCHLESINGER, 1997). Mas, como não possui uma fase 

gasosa estável na atmosfera terrestre, o seu transporte está restrito a 

aerossóis (GRAHAM; DUCE, 1979), e com isso sofre menos perturbações 

atmosféricas (SCHLESINGER, 1997). Mesmo assim, o fósforo total atmosférico 

tem sido alterado. Estudos recentes têm destacado o papel dos aerossóis 

produzidos durante a queima de biomassa e de material biogênico primário 

como significativas fontes antrópicas de P (AVILA et al., 1998; ECHALAR et al., 

1995; GRAHAM et al., 2003; MAHOWALD et al., 2005; BAKER et al., 2006). 

Esses aumentos irão impactar a biogeoquímica terrestre e oceânica 

futuramente. Já existem evidências que algumas florestas tropicais são 

limitadas por P devido à idade dos seus solos (VITOUSEK, 1984). Deve ser 

constatado que as atividades humanas vêm contribuindo para o aumento das 

emissões de N e como consequência aumento das deposições de N 

(GALLOWAY et al., 2003), e com isso os ecossistemas tenderão a alterar a 

limitação de N por outros nutrientes, como por exemplo, fósforo (MAHOWALD 

et al., 2008).  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Estimar a variabilidade espacial e sazonal do balanço de N e P nas 

cabeceiras dos rios cobertos por Floresta Atlântica Montana, sujeitos a 

influência atmosférica de materiais oriundos de atividades antrópicas. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar os aportes atmosféricos de N e P via deposição total (bulk 

deposition), em dois locais florestados na Serra do Mar caracterizados 

por diferentes regimes de chuva na região da Serra dos Órgãos. 

2. Verificar as variações sazonais dos aportes atmosféricos totais de N e 

P, bem como das diferentes espécies químicas destes elementos. 

3. Estimar a entrada e saída de nitrogênio e fósforo com vistas ao 

entendimento dos principais fatores de controle dessa dinâmica. 

4. Buscar, por meio da especiação de N e P nas aguas pluviais e fluviais, 

o entendimento dos principais processos biogeoquímicos atuantes na 

dinâmica destes elementos nas áreas de Floresta Atlântica Montana. 

5.  Verificar, por meio da especiação de N e P no aporte atmosférico e da 

dinâmica atmosférica regional, as principais fontes naturais e antrópicas 

destes elementos para as cabeceiras florestadas.   

 

1.2 HIPÓTESE 

 

Acredita-se que as deposições atmosféricas de N sobre a vertente 

continental da Serra dos Órgãos, assim como observado na vertente oceânica, 

são influenciadas pelas emissões antrópicas de Nr1 provenientes da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e que o aporte atmosférico de P 

também está sofrendo alterações decorrentes das atividades antrópicas. Por 

conta disso foram escolhidas três cabeceiras de drenagem pristinas, pois 

acredita- se que a entrada desses nutrientes via aporte atmosférico estejam 

afetando o ciclo natural desses elementos nesses ambientes. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Nr = nitrogênio reativo; são todas as formas nitrogenadas ativas química e biologicamente na biosfera 

e na atmosfera da Terra (GALLOWAY et al., 2008). 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos anteriores de extrema relevância realizados na região serrana 

do Estado do RJ (PONETTE- GONZALEZ et al., 2017; DE SOUZA et al., 2015; 

RODRIGUES et al., 2007; PERRY, 2007; ALMEIDA, 2001) sugerem que a 

vertente oceânica da Serra dos Órgãos é uma área potencialmente sujeita às 

elevadas deposições de N provenientes das emissões atmosféricas de 

poluentes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebendo um aporte de 

até 15 kg N ha-1ano-1. Este processo é favorecido pela proximidade das fontes 

emissoras, e pelos ventos predominantes do quadrante sul que sopram da 

costa rumo às áreas de montanha adjacentes. Contudo, até o presente 

momento, não há na literatura informações sobre as estimativas dos aportes 

atmosféricos de N em áreas da Serra dos Órgãos com orientação para o 

continente. Tampouco dados sobre o aporte atmosférico de P. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área de captação 

natural que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos, convergindo para 

um ponto de saída comum, conhecido como exultório (Figura 1; COELHO 

NETTO, 1994).  

Os efeitos hidrológicos e geomorfológicos de processos naturais ou 

antrópicos vão se refletir no exultório de uma bacia de drenagem, podendo 

propagar-se por meio das bacias de drenagem a jusante. Por essas 

características, a bacia de drenagem mostra-se como uma unidade 

extremamente útil para o entendimento das ações dos processos hidrológicos e 

geomorfológicos, com consequências locais e até mesmo regionais (MOLDAN; 

CERNY, 1994). 

Uma série de características define uma bacia, entre eles, a altitude, o 

relevo, a cobertura vegetal e seu estágio sucessional, as variáveis 

climatológicas (precipitação, umidade relativa e temperatura), a geologia 

(incluindo a mineralogia e a composição química e o grau de intemperismo das 

rochas), a profundidade dos solos, a magnitude da deposição atmosférica e o 

uso da terra (MOLDAN; CERNY, 1994). 

O Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica (PNMH) foi criado, 

através do Decreto-Lei n° 94076, de 05 de março de 1987, e expandiu a 

definição do termo bacia hidrográfica para as microbacias (BRASIL, 2007). A 

não diferenciação de conceitos e uma falta de definição formal, inibiu sua 

utilização pelos pesquisadores da área ambiental (BOTELHO, 2010). No 

entanto, existe ainda, a noção de microbacia hidrográfica como uma “unidade 

espacial mínima”, definida a partir da classificação de uma bacia de drenagem 

em seus diferentes níveis hierárquicos, subdividindo-a até a menor porção 

possível. Esta visão equivaleria à noção de bacia hidrográfica de ordem zero, 

correspondendo aos canais efêmeros ou cabeceiras de drenagem. De fato, a 
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noção de microbacia está associada à definição de uma dimensão para a área 

de trabalho (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). O tamanho desta área não é 

fixo, pois depende do objetivo do trabalho que se pretende realizar (BOTELHO, 

1996 apud GUERRA, 1999).   

Classificar a bacia hidrográfica sob a ótica hidrológica, não se baseia 

apenas em sua área total, mas devem-se levar em conta os efeitos de alguns 

fatores que são preponderantes na geração do deflúvio (MOLDAN; CERNY, 

1992). Uma microbacia preservada abrange um ecossistema terrestre, que é 

visto convencionalmente como uma coletânea de organismos vivos interagindo 

de forma complexa umas com as outras e com o ambiente, ar, solo e água. Um 

aspecto fundamental que a faz útil para investigações hidrológicas é a maior 

facilidade de registro do balanço hidrológico e de controle para a compreensão 

de processos biogeoquímicos.  

 À microbacia também é atribuido o conceito ecológico (para identificar e 

monitorar adequadamente os impactos ambientais), considerando-a como a 

menor unidade do ecossistema onde se observa a interdependência dos 

fatores bióticos com os abióticos, e qualquer alteração que possa comprometer 

a dinâmica do seu funcionamento. Vários autores têm relatado a importância 

de se estudar pequenas bacias hidrográficas com cobertura vegetal, pois elas 

constituem importantes entidades integradoras da paisagem (ALEXANDER et 

al., 2000; CAMPBELL et al., 2004; GROPPO, 2010). 

 

Figura 1 Esquema de uma bacia de drenagem com detalhes dos divisores de água, canal 
principal do rio e ponto de saída (exultório). 
Fonte: COELHO NETTO, 1994. 
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2.1.1 Qualidade das águas fluviais  

 

Em uma bacia hidrográfica preservada, a principal entrada de água é a 

precipitação, por onde se inicia o ciclo hidrológico; é um fator importante para o 

processo de escoamento superficial direto, infiltração, evaporação, 

transpiração, recarga de aquíferos e vazão de base dos rios. Ao precipitar 

sobre uma área com cobertura florestal, parte do volume é interceptado pela 

copa das árvores e volta para a atmosfera pelo processo de evaporação. O 

restante, não interceptado escoa pelos troncos ou pela copa das árvores 

(transprecipitação) antes mesmo de chegar ao solo. Em áreas com cobertura 

vegetal é praticamente impossível separar a parcela de água evaporada 

daquela transpirada pela vegetação. Neste caso, a análise do aumento da 

umidade atmosférica é realizada de forma conjunta, ligando os dois processos 

num único processo chamado evapotranspiração (GROPPO, 2010).  

O nevoeiro (fog ou cloud deposition), em áreas florestadas de altitudes 

mais elevadas, é considerado como as nuvens que entram em contato com a 

vegetação (ROSS; LINDBERG, 1994). Sua importância no balanço hídrico e 

químico para as cabeceiras aumenta em função da altitude (LOVETT; 

KINSMAN, 1991), pois as gotículas das nuvens retêm e acumulam substâncias 

solúveis e insolúveis que estão presentes na atmosfera (LOVETT, 1994), se 

acumulam nas copas das árvores e podem respingar no solo, contribuindo para 

aumentar a precipitação sobre a superfície. Segundo Bruijnzeel (1986), essa 

entrada adicional de água pode fazer com que as cabeceiras de drenagem 

nessas regiões disponham de condições para atingir um maior rendimento 

hídrico anual. 

A precipitação incidente, ao passar pelo dossel da floresta, é chamada 

de transprecipitação ou precipitação interna (throughfall) (CICCO et al., 1986) e 

é definida como a diferença entre a precipitação total e as perdas por 

interceptação. Trata-se de uma importante via de entrada de nutrientes em 

ecossistemas florestais (POTTER, 1991), sendo sua composição química 

reflexo de 4 processos: composição da precipitação incidente, dissolução e 

lavagem de material seco originado da atmosfera depositado como partículas e 
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gases sobre a superfície das folhas; captura de gotas do nevoeiro e retenção 

ou liberação de substâncias orgânicas e inorgânicas da superfície das copas 

das árvores (SCHAEFER; REINERS, 1990). E, quando essa água chega ao 

solo, entra em contato com a serapilheira (camada de matéria orgânica 

formada principalmente por folhas e galhos em decomposição) e só depois 

entra em contato com o solo e assim alguns processos ocorrem antes de 

finalmente chegar ao córrego.  

De acordo com Coelho-Netto (1994), o escoamento total de um pequeno 

curso d’água é o resultado de dois escoamentos principais combinados: o 

escoamento superficial e o escoamento de base. Durante um ciclo hidrológico, 

a vazão total aumenta num período de cheias, diminui na vazante e se torna 

mínima no período de estiagem. A lâmina de água escoada é resultado da 

combinação de dois tipos de escoamentos: superficial (mais rápido) e de base 

(lento e profundo). Durante o ciclo hidrológico, os volumes dos reservatórios, 

superficial e profundo, variam de acordo com os regimes pluviométricos entre 

as estações seca e chuvosa. A amplitude das vazões são mais importantes na 

composição do reservatório superficial do que para a composição do 

reservatório profundo. 

O escoamento superficial rápido apresenta, pelo menos, três tipos de 

componentes: o escoamento na superfície do solo de saturação, o escoamento 

nas camadas subsuperficiais do solo ou hipodérmico e o escoamento de 

superfície ortoniano. Segundo Silveira (1993), o escoamento superficial é o que 

responde pela forte elevação das vazões em curto espaço de tempo e também 

é o principal responsável pela erosão hídrica, levando sedimentos para os 

canais fluviais. Para ocorrer esse tipo de escoamento, é necessário que a 

intensidade da chuva seja maior que a taxa de infiltração básica do solo, 

gerando um volume de água excedente que flui sobre a superfície do solo. 
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2.2 DINÂMICA DO N EM FLORESTAS TROPICAIS 

 

A atmosfera é um sistema dinâmico que interage com a biosfera e 

hidrosfera (SEINFELD; PANDIS, 2006) e representa o principal reservatório de 

gases, dos quais os mais abundantes são o nitrogênio (N2), o oxigênio (O2) e 

argônio (Ar), em concentrações constantes, e vapor d’agua, em concentrações 

variáveis. Os demais se encontram em concentrações traço, dos quais o mais 

abundante é o dióxido de carbono (CO2). Estes gases são responsáveis pela 

existência de vida na Terra, no controle da entrada de raios cósmicos e 

radiação eletromagnética do sol, bem como no equilíbrio de balanço de calor 

no planeta (MOZETO, 2001). Além do N2, o N está presente na atmosfera na 

forma de óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio (NO2), 

ácido nítrico (HNO3), amônia (NH3) e um elevado número de compostos 

orgânicos nitrogenados, tais como PAN. São espécies reativas participativas do 

ciclo do N.  

O N2O é um gás emitido predominantemente por fontes naturais, 

mediada pela ação das bactérias nos solos e oceanos. O N2O é pouco reativo 

na troposfera2, representando fonte de N reativo para a estratosfera. Assim 

como outros gases, como CO2, vapor de água e metano (CH4), o N2O contribui 

para o efeito estufa, o mecanismo regulador da temperatura do planeta que 

mantém condições favoráveis à vida (FINLAYSON-PITT et al., 2000). Contudo, 

o aumento de suas concentrações na atmosfera contribui para a intensificação 

do efeito estufa. 

O NO pode ser emitido por fontes naturais e antrópicas. O NO2 é emitido 

em pequenas quantidades pelo processo de combustão junto com o NO e 

também é formado na atmosfera pela oxidação do NO. O NO é o principal 

óxido de N formado nos processos de combustão a alta temperatura, resultado 

tanto da interação do N dos combustíveis com o oxigênio presente do ar e a 

conversão química do N2 e O2 atmosféricos (equação 1). Já a amônia é emitida 

naturalmente para atmosfera a partir da decomposição biológica de matéria 

                                                      
2
 camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre, situada de 10 km a 12 km de altitude, na 

qual a temperatura decresce rapidamente com a altitude e se formam as nuvens e as correntes de 
convecção. 
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orgânica nitrogenada ou de reações químicas de ácido-base envolvendo o íon 

amônio (FINLAYSON-PITT et al., 2000). 

             N2 + O2   →  2 NO                                           (Equação 1) 

A presença de NO na atmosfera está sempre associada à presença de 

NO2, pois estes estão envolvidos em um grande conjunto de reações 

fotoquímicas de interconversão entre ambos. Desta forma, por convenção, 

define-se a soma de suas concentrações como concentração de óxidos de 

nitrogênio (NOx). O produto final de oxidação desses gases é a formação do 

ácido nítrico (HNO3). A reação inicia-se com a oxidação do NO, formando o 

NO2 (Equação 2), seguindo-se de uma nova oxidação, que ocorre durante o 

dia, com o radical hidroxila (OH),como mostra a equação 3. Este ácido, como 

gás ou dissolvido na água da chuva, se deposita com facilidade diretamente 

sobre as superfícies (vegetação, rocha, solo e água), fenômeno que é um dos 

principais processos de remoção de N da atmosfera e redisponibilização deste 

macro nutriente para os ecossistemas terrestres e aquáticos (FINLAYSON-

PITT et al., 2000). 

NO (g)   +   O3 (g)  ↔  NO2 (g)   +   O2 (g)                     (Equação 2) 

NO2 (g) + OH (g) ↔ HNO3 (g)                                      (Equação 3) 

No período da noite, o NO2 é oxidado a NO3 pela reação com o ozônio 

(equação 4) o que também ocorre durante o dia, porém o NO3 é rapidamente 

decomposto por fotólise. Com isso, os principais mecanismos de formação de 

HNO3 são através da reação do NO3 com compostos orgânicos voláteis 

(equação 5) e da hidrólise do pentóxido de dinitrogênio (N2O5), sobre as 

partículas atmosféricas (equação 6). Com a dissolução/solubilização do N2O5 

em meio aquoso, ocorre a formação do dobro da quantidade de HNO3 (equação 

7). 

NO2 (g) + O3 (g) ↔ NO3 (g) + O2 (g)                           (Equação 4) 

NO3 (g) + RH (g) ↔ HNO3 (g) + R (g)                        (Equação 5) 

NO2 (g) + NO3 (g)  ↔ N2O5 (g)                                  (Equação 6) 
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N2O5 (g)  + H2O (l)   ↔  2HNO3 (aq, s)          (Equação 7) 

NH3 (g)  + HNO3(g)   ↔  NH4NO3 (s)          (Equação 8) 

Outro processo importante de remoção de nitrogênio reativo da 

atmosfera no qual se envolve o ácido nítrico é a formação de partículas de 

nitrato de amônio (NH4NO3) (equação 8). 

As partículas atmosféricas finas de NH4NO3 (diâmetro aerodinâmico ≤ 

2,5 µm) formadas na equação 8 estão associados à regulação da temperatura 

do planeta por reflexão de radiação solar incidente e também ao ciclo 

hidrológico global, já que as partículas possuem propriedades higroscópicas e 

atuam como núcleo de condensação de nuvens (McMURRY, P., 2000). Os 

aerossóis de NH4NO3, naturalmente podem ser removidos da atmosfera para 

ecossistemas diversos, seja dissolvido em água de chuva (deposição 

atmosférica úmida) ou diretamente sobre suas superfícies (deposição 

atmosférica seca). O mecanismo de remoção do aerossol atmosférico 

contendo N é uma das ligações do ciclo biogeoquímico deste elemento e é 

responsável por redisponibilizá -lo a outros ecossistemas (MANAHAN, 1994). 

As duas principais formas de remoção de substâncias da atmosfera são 

através da deposição úmida (wet deposition) e deposição seca (dry deposition). A 

forma úmida compreende a retirada dos gases e das partículas atmosféricas, tais 

como NH4, NO3
 e NOD via precipitação, neblina e neve (SEINFELD; PANDIS, 

2006). A deposição seca é constituída pela deposição de gases (NH3, HNO3) e de 

partículas atmosféricas de N (aerossóis), tais como: (NH4)2SO4 e NH4NO3. Os 

aerossóis atmosféricos possuem composições, concentrações e formas 

diferentes, podendo ser desde poeira do deserto até poluição urbana e a 

velocidade de deposição vai depender do tamanho das partículas (CARVALHO 

JÚNIOR, 2004; ALLEN et al., 2010). Operacionalmente, as deposições úmida e 

seca representam a deposição total, na qual as duas frações não são amostradas 

individualmente (SEHMEL, 1980).  

Em ecossistemas naturais terrestres e aquáticos, o N é um elemento 

essencial para o desenvolvimento das plantas e animais. Apesar de sua 

abundância na atmosfera, as plantas só conseguem absorver o N nas formas de 

NO3
- e NH4

+ (SEINFELD; PANDIS, 2006) e mais recentemente tem se explorado 
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o importante papel do NOD como fonte de nutrientes para as plantas (NEFF et al., 

2003). 

 Os ciclos biogeoquímicos de elementos vêm sendo estudados em regiões 

como a Floresta Experimental de Hubbard Brook (FEHB), New Hampshire (EUA), 

desde 1963. Foram eles os pioneiros no uso de cabeceiras de drenagem para se 

entender os processos de entrada, ciclagem hidrológica e de nutrientes que 

ocorrem nos ecossistemas. Os monitoramentos realizados na FEHB representam 

o mais longo registro da química da precipitação e do escoamento fluvial 

disponível nos EUA. Os primeiros 15 anos de pesquisa nesta área foram 

apresentados por Likens et al. (1977), e nas ultimas décadas muitos outros 

estudos foram realizados em cabeceiras de drenagem  de ecossistemas de 

florestas temperadas e também tropicais, como é o caso da Floresta de Luquilo 

em Porto Rico, que vem sendo monitorada há pelo menos 30 anos, e com isso 

muitos processos têm sido melhor entendidos no que diz respeito aos processos 

que ocorrem com o N no ambiente terrestre (BRUIJNZEL, 1990; MCDOWELL; 

ASBURY, 1994; CHESTNUT et al., 1999; ARGERICH et al., 2013). Esses e 

outros trabalhos sobre as deposições atmosféricas focaram seus estudos 

principalmente na fração inorgânica (NH4
+ e NO3

-) na água da chuva, nas 

partículas atmosféricas finas (NH4NO3 e (NH4)2SO4) e nos gases reativos (HNO3, 

NO2 e NH3) (GALLOWAY et al., 1982; GALLOWAY et al., 1996; VITOUSEK et al., 

1997; DE SOUZA et al., 2006; RODRIGUES et al., 2007; MARIANI et al., 2007; 

CAMPOS, 2007; OCCHIPINT et al., 2012). 

Estudos sobre a fração orgânica dissolvida de N (NOD) na água da 

chuva vêm sendo realizados desde o século XIX e têm ganhado importância 

nos dias atuais, pois já é sabido que essa fração sempre está presente na 

deposição atmosférica e sua incorporação na água da chuva pode ocorrer por 

dissolução direta das espécies gasosas ou mecanismos de incorporação de 

aerossóis atmosféricos (SMITH, 1872 apud NEFF et al., 2002; CORNELL et al., 

2003, CAPE et al., 2011). 

O N orgânico atmosférico encontra-se nas formas dissolvidas e 

particuladas. De acordo com Neff et al. (2002), este divide-se em 3 grupos: 

nitratos orgânicos, compostos de N orgânico reduzido (aminoácidos, aminas e 

ureia) e N orgânico de origem terrestre e biológica (vírus e bactérias). 
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Estudo realizado por Cornell et al. (1995) para avaliar a origem do 

nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) em amostras de água da chuva através 

de medidas do isótopo 15N, identificou que existem fontes tanto de ambientes 

terrestres quanto marinhos, sendo que no primeiro foram encontradas maiores 

concentrações (3,0 - 11,4 µmol N L-1). Segundo Myazaki et al. (2011), a 

produção dos aerossóis marinhos se dá pela quebra das ondas e rompimento 

das bolhas de ar. As fontes terrestres já identificadas são as atividades 

agrícolas e a criação de animais (SOROOSHIAN et al., 2008), emissões de 

aterros sanitários (GE et al., 2011) e biogênicas, principalmente durante a 

queima de biomassa (MACE et al., 2003 c) e também da ressuspensão de 

poeiras dos solos (SCHULTEN; SCHNITZER, 1997). 

Alguns estudos sobre deposição atmosférica de NOD já foram 

realizados no Brasil (Tabela 1), principalmente na região do nordeste 

(CORNELL et al., 1995; ARAÚJO et al., 2011), Amazônia (FILOSO et al., 1999;   

WILLIAMS et al., 1997)  e no Rio de Janeiro (ROCHA-SILVA, 2009; DE SOUZA 

et al., 2015). Eles mostraram a importância em quantificar essa fração na 

ciclagem de N, pois apresentaram uma participação que variou de 25 a 76% 

das concentrações de nitrogênio total dissolvido (NTD) em amostras de água 

de chuva (deposição total) e material particulado atmosférico, destacando que 

as maiores contribuições foram preferencialmente em áreas costeiras urbanas 

que nos locais de floresta (DE SOUZA et al., 2015).  

De Souza et al. (2015), analisaram ureia em amostras de água de chuva 

em regiões costeiras urbanas e em áreas montanhosas de Floresta Atlântica 

no estado do Rio de Janeiro (e de transprecipitação para este último); 

mostraram que a ureia variou de 43% em área costeira urbana à 100% do NOD 

na precipitação total nos demais locais. Após a passagem pela copa das 

árvores, compreendeu em torno de 27% do NOD. 
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Tabela 1 Trabalhos realizados no Brasil sobre NOD e ureia (concentração e 
contribuição percentual (%) para o NTD). 

LOCAL NOD 

 (µmol N L-1; %) 

UREIA  

(µmol N L-1; %) 

NTD  

(µmol N L-1; %) 

REFERÊNCIA 

Nordeste 
(Recife) 

3,0 (33%)  12,0 
 

Cornell et al., 1995 

Itabuna 11,4 (50%)  23,9 Araújo et al., 2015 

Universidade 

Santa Cruz 

7,6 (29%)  26,1 Araújo et al., 2015 

Centro de 

Zoonozes 

9,1 (39%)  23,1 Araújo et al., 2015 

Ilheus 14,0 (59%)  23,9 Araújo et al., 2015 

Valonguinho 16,6 (36%) 8,3 (50%) 45,6 Rocha- Silva, 2009 

Gragoatá 10,7 (25%) 8,8 (82%) 43,3 Rocha- Silva, 2009 

UENF 108,6 (76%) 15,0 (14%) 142,6 Rocha- Silva, 2009 

Lagoa de 

cima 

160,9 (74%) 33,7 (21%) 216,6 Rocha- Silva, 2009 

Niterói 53,6 (56%) 23,5 (43%) 96,5 De Souza et al., 
2015 

APA 
Guapimiim 

25,7 (32%) 25,7 (100%) 80,8 De Souza et al., 

2015 

PARNASO 
Sede 
Guapimirim 

10,1 (26%) 11,8 (100%) 38,9 De Souza et al., 

2015 

PARNASO 
Sede 
Teresópolis 

10,9 (32%) 12,2 (100%) 34,1 De Souza et al., 

2015 

NOD: nitrogênio orgânico dissolvido; NTD: nitrogênio total dissolvido. 

Os principais processos que envolvem a ciclagem de N nos 

ecossistemas florestais são: Fixação biológica de N, amonificação, nitrificação 

e desnitrificação. 

  A fixação de N pode contribuir com pequenas quantidades de N através 

dos relâmpagos ou por combustão em alta temperatura, mas a maior contribuição 

é por fixação biológica (VITOUSEK, 2002). Apenas alguns poucos 

microorganismos (simbiontes ou de vida livre) são capazes de fixar o N2 em 

compostos inorgânicos, que podem ser usados por plantas na síntese de 

aminoácidos e outros compostos nitrogenados (RAVEN et al., 1996; VITOUSEK, 

2002). 
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A fixação biológica é classicamente conhecida como a principal forma 

pela qual o nitrogênio entra nos ecossistemas terrestres. Apenas bactérias 

fixadoras de N têm a capacidade de quebrar a tripla ligação do N2 e reduzi-lo a 

amônio, para manter o seu próprio crescimento. O N fixado por plantas que se 

associam a bactérias fixadoras de nitrogênio se torna disponível para outras 

plantas na comunidade, principalmente por meio da produção e decomposição 

da serrapilheira rica em nitrogênio. Essa redução é catalisada pela enzima 

nitrogenase, e tem um altíssimo requerimento energético, ocorrendo somente 

onde as bactérias têm um grande suprimento de carboidrato e fósforo (Figura 

2). No entanto, ambientes terrestres não dispõem de uma significativa quantia 

de P, especialmente os tropicais (COOPER; SCHERER, 2012). 

Cusack et al. (2009) usaram uma técnica a base de acetileno para 

imobilizar a ação dos organismos vivos e com isso foi observado que a  taxa de 

fixação de nitrogênio varia muito entre os ecossistemas, refletindo em parte os 

tipos de fixadores de nitrogênio presentes. Eles relatam que a causa dessa 

variação ainda é desconhecida, pois se o N limita o crescimento, deveria 

ocorrer em todos os ambientes. Nesse trabalho, realizado na Floresta 

Experimental de Luquilo, em Porto Rico, os autores estimaram um aporte 

atmosférico de 3,6 kg N ha-1 ano-1 e uma fixação biológica de 2,4 kg N ha-1 ano-

1 através dos musgos e líquens, presentes em grande quantidade na região 

devido ao ambiente úmido e de alta pluviosidade, de quase 3500 mm ano-1. 
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Figura 2 Esquema dos organismos fixadores de nitrogênio nas florestas.  
Fonte: O autor, 2018. 

 

As plantas que não realizam simbiose com bactérias diazotróficas, 

assimilam N através dos íons de NH4
+ e NO3

- dissolvidos na solução do solo 

por meio de suas raízes.  

A produção do NH4
+ no solo ocorre por meio do processo de 

amonificação (mineralização), que é a conversão do N orgânico em NH4
+ 

(SCHILESINGER; BERNHARDT, 2013). Nesse processo (Figura 3) os 

organismos decompositores do solo que possuem enzimas extracelulares 

como a celulase, protease e a urease degradam a matéria orgânica solúvel 

transformando o N orgânico dissolvido em íons NH4
+, que pode ser assimilado 

pelas plantas, imobilizado (absorção) por microrganismos, adsorvido/retido aos 

argilominerais, oxidado (nitrificado) por microorganismos e uma parcela 

transferida para os rios (Figura 4) (SCHILESINGER; BERNHARDT, 2013; 

SCHIMEL; BENNETT, 2004). Segundo Likens (1981), o N ligado a proteínas é 

prontamente convertido, porém, os ligados a ligninas são muito resistentes.  
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Figura 3 Esquema do processo de mineralização do N no solo das florestas.                     
Fonte: O autor, 2018. 

. 

 

Figura 4  Esquema dos processos que ocorrem com o N no solo das florestas.  
Fonte: O autor, 2018. 
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Quanto à oxidação das espécies de N, as bactérias nitrificantes que 

oxidam o NH4
+ a NO2

-, são as nitrosomonas (nitrobacteriase, ordem 

Pseudomonadales), Nitrosolobus, Nitrospira e Nitrosococcus, encontradas em 

ambientes terrestres. Já as bactérias que oxidam NO2
- a NO3

-, em ambientes 

marinhos, são as do gênero Nitrobacter, Nitrospira, Nitrospina e Nitrococcus e 

no meio terrestre, as Nitrobacter. A nitrificação requer a presença de condições 

aeróbicas, tais como os fluxos de águas circulantes e superfícies de solos e 

sedimentos (CHAPIN et al., 2011). 

A reação geral da nitrificação é:  

NH4
+ + 2O2    →    NO3

- + H2O + 2H+            (Equação 9) 

e compreende etapas intermediárias que passam por uma série de estados de 

oxidação por meio da hidroxilamina até o óxido nitroso:   

NH4
+      →      NH2OH     →     NO2

-     →    NO  →    N2O  (Equação 10) 

 

Estes produtos intermediários são instáveis, por isso não são 

encontrados em grandes quantidades (WETZEL, 1993). Na etapa intermediária 

da NH2OH a NO2
-, é formado o radical nitroxil HNO que possivelmente está 

relacionado à produção de N2O durante a nitrificação (LIKENS, 1981).  A 

Figura 5 mostra as possíveis etapas intermediárias no processo de oxidação 

das espécies de N, que neste trabalho não foram investigadas, entretanto não 

se pode deixar de citá-las, pois a mesmas fazem parte do balanço total do ciclo 

do N.  
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Figura 5 Esquema do processo de nitrificação do N no solo das florestas.  
Fonte: O autor, 2018. 

 

A desnitrificação (Figura 6) completa o ciclo do N. Consiste no processo 

de redução bioquímica dos ânions NO3
- e NO2

-, com oxidação concomitante da 

matéria orgânica (CHAPIN III et al., 2002).  A sequência geral do processo é: 

                    NO3
- → NO2

- → N2O → N2      (Equação 11) 

 

Este é provavelmente o único processo que pode remover o N dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos. As reações de desnitrificação estão 

relacionadas com a enzima nitrogenorredutase e cofatores com ferro e 

molibdênio e são realizadas por bactérias dos gêneros Pseudomonas, Bacillus 

e Alcaligenes (HOLLAND; TUREKIAN, 2003). 
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Figura 6 Esquema do processo de desnitrificação do N no solo das florestas.  
Fonte: O autor, 2018. 

 

Então quando o solo da floresta encontra-se numa condição anóxica, 

devido ao excesso de chuva e a superfície do solo saturada de água, os gases 

tendem naturalmente a escapar do sistema. A etapa de redução do N2O a N2 

só ocorre se ele permanecer “preso” ao sistema, através de um ”obstáculo” que 

impeça sua saída. Por isso, a chuva favorece o processo de desnitrificação, 

pois a difusão do oxigênio é mais lenta no solo úmido e o aumento dos 

espaços dos poros preenchidos por água (EPPA) inibe a produção do N2O por 

nitrificação. A produção de N2O então é máxima quando EPPA encontra-se em 

torno de 60% no solo e a produção de N2 inicia-se a partir de 70% e é máxima 

quando EPPA atinge 100% (Figura 7; DAVIDSON et al., 2001). 
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Figura 7 Contribuições relativas de nitrificação (branco) e denitrificação (hachurada) para 
emissão de NO e N2O em função do EPPA (Espaço dos Poros Preenchidos por Água), 
reproduzido a partir de DAVIDSON et al., 2001. 

. 
 Importantes reações biogeoquímicas acontecem nos rios, transformando 

as substâncias durante o transporte ao longo deste ambiente. A vegetação, as 

características do solo e a litologia controlam a caracterização das águas do 

rio; as copas das árvores reduzem o impacto inicial das gotas das chuvas, 

reduzindo seu potencial de causar erosão do solo e permitindo maior tempo 

para infiltração da água no perfil do solo. As plantas, raízes, minhocas e outros 

organismos promovem a percolação da agua pelos poros do solo. A vegetação 

aumenta a rugosidade, reduzindo a taxa de escoamento superficial do 

ambiente, comparado ao que é visto em solos desprotegidos. 

 Estudos têm demonstrado que em bacias hidrográficas cobertas por 

florestas (tropicais ou temperadas) relativamente intactas, onde as influências 

antrópicas são mínimas, a principal forma de N encontrada nas águas fluviais é 

a orgânica, principalmente pelo processo de lixiviação e escoamento superficial 

do material depositado pelo processo de lavagem da vegetação (VITOUSEK et 

al., 1997; PERAKIS; HEDIN, 2002; ALVIM, 2012, 2016). Com o aumento da 

perturbação humana, os fluxos totais de N em rios aumentam e a contribuição 

de NID aumenta, principalmente sob a forma de NO3
- (HOWARTH et al., 1996, 

ALVIM, 2016). No entanto, em locais onde ocorre a descarga de esgoto 

doméstico não tratado, o NH4
+ é a principal forma inorgânica de N (VON 

SPERLING, 1995).  
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As atividades humanas contribuem com a descarga de N para os corpos 

hídricos, sendo as principais fontes pontuais de N para os rios as descargas de 

efluentes industriais, as fossas sépticas, as fontes difusas, a lixiviação do 

nitrato (NO3
-) no solo, o deflorestamento e a precipitação (BERNER; BERNER, 

1987). 

 

 2.3 DINÂMICA DO P EM FLORESTAS TROPICAIS  

 

O Fósforo é considerado um nutriente limitante em muitas florestas 

tropicais (WALKER; SYERS, 1976; VITOUSEK, 1984). A produtividade 

primária, a longo prazo, em ecossistemas terrestres depende de pequenas 

entradas atmosféricas de fósforo (OKIN et al., 2004). Os processos 

atmosféricos que envolvem o P são fundamentalmente diferentes do N por não 

apresentarem uma fase gasosa estável na atmosfera terrestre, com isso, a sua 

presença está restrita, principalmente aos aerossóis atmosféricos (GRAHAM; 

DUCE, 1979). Suas concentrações atmosféricas são muito menores que do 

nitrogênio, mas também vem sofrendo alterações. Quando o aerossol contendo 

fósforo é emitido para a atmosfera, ele se dispersa a partir da fonte de emissão 

e posteriormente retorna aos ecossistemas terrestres e aquáticos por 

deposição úmida ou seca (MAHOWALD  et al., 2008). 

ARTAXO; MAENHAUT (1990) avaliaram as características e as fontes 

dos aerossóis de P e de outros 21 elementos para a bacia amazônica durante 

o período chuvoso, no qual não ocorrem queimadas nas florestas, o que 

assegura a estimativa de que a taxa de produção global de aerossóis orgânicos 

mostra que a vegetação da floresta é a principal fonte de partículas orgânicas 

atmosféricas (DUCE et al., 1983). As análises das partículas individuais dos 

aerossóis mostraram que as partículas biogênicas são compostas por 

fragmento de folhas, grãos de pólen, fungos, algas e outros tipos de partículas 

e representam de 55 a 95% dos aerossóis transportados pelo ar. Sendo assim, 

a bacia Amazônica, que é uma região com intensa atividade convectiva ( 

GARSTANG et al., 1988), fato que resulta numa rápida mistura vertical de 

gases biogênicos e aerossóis para altas altitudes e podem ser transportados a 
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grandes distâncias, gerando um impacto na química troposférica global. Sabe-

se que as emissões de queimadas são muito grandes, no entanto a liberação 

natural contínua de aerossóis pela vegetação exerce um papel mais importante 

que as emissões durante o período de queimadas. O trabalho desenvolvido por 

ARTAXO et al. (1998) modelou as propriedades óticas dos aerossóis na bacia 

amazônica. As trajetórias em três dimensões das massas de ar e imagens de 

satélite mostraram dois padrões principais, ao longo dos Andes e para o 

oceano Atlântico Sul. Considerando a vasta área de florestas tropicais e as 

concentrações medidas por Artaxo e Maenhaut (1990), partículas biogênicas 

mostram grande importância no balanço de aerossóis e no ciclo biogeoquímico 

global de P. 

  De acordo com a literatura (Tabela 2), as principais fontes naturais e 

antrópicas de P emitidos para a atmosfera, e posteriormente depositados, são 

a poeira de solos e desertos, aerossóis de sais marinhos, partículas biogênicas 

primárias de organismos vivos e em decomposição, cinzas vulcânicas, queima 

de biomassa e combustão de petróleo e carvão (NEWMAN, 1995; 

MAHOWALD et al., 2008; TIPPING et al., 2014).  

No trabalho de Wang et al. (2014), as estimativas de emissão de P de 

fontes de combustão são de pelo menos uma ordem de grandeza superiores 

às relatadas por Mahowald et al. (2008) para as mesmas fontes e ano de 

estudo (Tabela 2). Fato que sugere que a perturbação no ciclo global do P por 

meio das emissões antropogênicas está sendo maior do que pensado 

anteriormente. De acordo com WANG et al. (2014), o trabalho do Mahowald et 

al. (2008) não estimou a contribuição do P emitido na fase gasosa 

(principalmente nas formas de pentóxido e trióxido de P), assumindo uma taxa 

global uniforme de P. 
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Tabela 2 Fontes globais de fósforo atmosféricoa. 

  1 
PT (Tg P a

-1
) 

1 
PO4

3-
 (Tg P a

-1
) 

2 
PT (Tg P a

-1
) 

Poeira (material inorgânico) 1,150 0,115 0,93 

Particulas biogênicas primárias 0,164 0,082 0,58 

Queima de biomassa 0,025 0,012 0,96 

Combustíveis fósseis 0,024 0,012 0,55 

Biocombustíveis 0,021 0,01 0,54 

Vulcânica 0,006 0,003 0,006 

Sais marinhos 0,0049 0,0049 0,16 

Fosfina de água doce, áreas 
alagadas e de cultivo de arroz 

- - 0,0002 

Total 1,39 0,24 3,5 

Porcentagem antropogênica 4,8 14,3  
a
Menor que 10µm. 

 PT= fósforo total 
Fonte: 

1
MAHOWALD et al.(2008) 

2
 WANG et al. (2014) 

  

 

 

A deposição atmosférica total de P é um fenômeno de ocorrência muito 

variável e alguns autores relatam valores como 0,22 kg P ha-1 ano-1 na 

Inglaterra e 0,11 kg P ha-1 ano-1 na Escócia (HAYGARTH et al., 1998) até 

autores como como Axler  et al. (1994) e Gibson et al. (1995) que admitem que 

a deposição atmosférica pode ser uma importante via de entrada de P em 

ecossistemas aquáticos e terrestres. Mcmahon e Woodside (1997) 

identificaram que 22% da carga de P da bacia são provenientes da deposição 

atmosférica. 

 Tipping et al. (2014) estimou para a América do Sul uma taxa de 

deposição atmosférica de PT de 0,43 kg ha-1 ano-1, e de PT filtrado de 0,19 ± 

0,16 kg P ha-1 ano-1. Entretanto, como existem poucos estudos sobre esse 

aspecto nessa região, os autores recomendam que seja usado a média 

geométrica global de 0,27 kg P ha-1 ano-1 anteriormente estabelecida por 

Graham e Duce (1979). 

Existem características particulares do aporte natural de P que 

dependem das condições climáticas e da vegetação da bacia de drenagem. A 

interceptação da chuva pelas copas das árvores é muito importante no ciclo de 

nutrientes em regiões florestadas. Forsberg (1984) verificou que a deposição 

de P nos corpos d’água da planície de inundação do rio Negro aumentou sete 

vezes após a entrada de água da chuva previamente interceptada e escoada 
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pelas copas das árvores. Segundo Filoso et al. (1999), 45% do P que vem do 

material lixiviado das folhas, troncos e partículas depositadas nas partes 

aéreas, é carreado para os rios em forma prontamente assimilável pelos 

produtores aquáticos. 

O P é um elemento limitante em ambientes tropicais e juntamente com o 

N indicam o status nutricional da floresta. Os compostos de P orgânico 

exercem papel-chave nas funções biológicas e dos ecossistemas no ambiente 

terrestre, sendo crítico para a função celular, crescimento e reprodução 

(GEORGE et al., 2017). Os compostos de P contribuem fundamentalmente 

para a vida na Terra: sendo essencial à organização celular como fosfolipídeos, 

como energia química para o metabolismo na forma de ATP, informações 

genéticas para o crescimento, desenvolvimento e função celular como ácidos 

nucleicos e como moléculas de sinalização intracelular (BUTUSOV; 

JERNELOV, 2013). A deficiência de P restringe a acumulação e o volume de 

biomassa vegetal e dita as comunidades e a diversidade em muitos 

ecossistemas naturais (ATTIWILL; ADAMS, 1993). 

O principal estoque natural de fósforo é a crosta terrestre, na qual cerca 

de 95% de todo o fósforo compõem rochas com propriedades de baixa 

solubilidade em água, sobretudo as que são compostas pelos minerais de 

fosfato de cálcio. Entre estes, o mais comum é a apatita, na qual sua fórmula 

geral é Ca10(PO4)6X2, sendo que X representa espécies químicas como o flúor 

(F) em minerais de fluorapatita, hidróxido (OH-) em hidroxiapatita ou cloro (Cl-) 

em cloroapatita. A disponibilização deste nutriente para os ecossistemas 

terrestres e aquáticos depende, portanto, do intemperismo em escala temporal 

geológica destes minerais fosfáticos para provocar sua conversão a formas 

solúveis de fósforo como exemplo, ortofosfatos (PO4
3-) e fosfatos ácidos (HPO4

-

2, H2PO4
-1) (SMIL, V., 2000). A maior parte dos íons fosfatos solubilizados 

naturalmente voltam rapidamente a ser imobilizados em formas inorgânicas 

pouco solúveis, especialmente pela combinação com cátions metálicos 

componentes no solo, como cálcio (Ca2+), ferro (Fe3+) e alumínio (Al3+). Como 

consequência, apenas uma parcela mínima do P presente no solo está 

disponível para organismos vegetais, o que coloca este elemento como 

limitante de seu crescimento (TIESSEN, 1995). 
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Ao contrário do que ocorre com o N, o componente gasoso da 

conversão cíclica de P no ambiente é praticamente desprezível. O único 

composto volátil formado por este elemento é a fosfina (PH3), produzida em 

pequena quantidade e apenas em meios anaeróbios, sendo assim dificilmente 

pode ser detectada na atmosfera (BURFORD; BREMNER, 1972; SCHINK; 

FRIEDRICH, 2000). 

O fósforo associado aos minerais, sedimentos e solos se tornam 

disponíveis para os organismos apenas através de reações geológicas e 

bioquímicas, sendo então convertidos em ortofosfatos para serem assimilados 

(ESTEVES, 2011).  

Segundo Tiessen (1995), o ciclo do P envolve processos inorgânicos, 

através das reações de precipitação/ dissolução e sorção/ dessorção; e 

processos biológicos durante o intemperismo de minerais primários e 

secundários, ocorrendo liberação de P durante a assimilação pelas plantas e 

microorganismos. 

O PO4
3- pode ser sorvido pelos sítios ativos do solo (matéria orgânica, 

argilominerais) ou fixados nos óxidos e hidróxidos do solo e ainda pode ser 

precipitado na presença de íons Ca 2+ (o P- particulado pode estar associado 

às partículas, como as argilas, óxidos de metal e hidróxidos de ferro e alumínio 

e através da dessorção o P é liberado do sedimento para a coluna d’água 

(HOUSE; DENISON, 2002; WITHERS; JARVIE, 2008).  

Mcgroddy et al. (2008) avaliou a retenção de P em solos altamente 

intemperizados de um ecossistema de floresta amazônica, que é reconhecido 

como um dos mais ricos em espécies e um dos ecossistemas terrestres mais 

produtivos (GENTRY, 1992; MELLILO et al., 1993) . A baixa disponibilidade de 

P, típica desse tipo de solo, resultam da exportação via erosão e lixiviação 

assim como reações químicas resultando em compostos de P protegidos físico 

e quimicamente. Apesar da aparentemente baixa disponibilidade de P, esses 

solos mantém uma das maiores produtividades primárias de todo o mundo. Foi 

adicionado e monitorado P em dois tipos de solo argilosos numa Floresta 

Tropical Madura de planície Amazônica. E os resultados indicaram que os 

reservatórios intermediários, e não os recalcitrantes são o destino dominante 
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do P adicionado, mesmo em solos de textura mais fina. Foi observado uma 

retenção nos solos argilosos de 69% (± 20%) ao longo do período de 1 ano 

(MCGRODDY et al., 2008). Resumidamente, esse experimento mostrou que 

solos de textura fina com muito óxidos/ hidróxidos de Fe e Al retêm P. 

De acordo com Esteves (2012), as espécies iônicas que predominam em 

águas continentais dentro da faixa de pH entre 5 e 8 são o H2PO4
- e HPO4

2- . 

As comunidades bentônicas e fitoplanctônicas contribuem com a dinâmica do P 

em água, por assimilar as frações orgânicas e inorgânicas de P, retirando da 

coluna d’água.  

Estudos de balanço de P já mostraram que o elemento tende a ser retido 

nos sistemas fluviais, possivelmente no período de vazões baixas, como 

resultado de uma combinação de processos biogeoquímicos e físicos que 

removem ou transformam o P durante o transporte, possibilitando a 

assimilação biótica e abiótica. Essa retenção resulta em mudanças na 

quantidade de P nos sistemas aquáticos, e também a forma de P transportado, 

afetando a biodisponibilidade (WITHERS; JARVIE, 2008). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo do presente trabalho engloba a cabeceira de rios 

pertencentes à bacia hidrográfica do rio Piabanha, localizadas em áreas 

representantes nas vertentes norte e sul da Serra dos Órgãos. A área deste 

trabalho compreende três cabeceiras de drenagem. Estão situadas em trechos 

de Floresta Atlântica Montana da Serra dos Órgãos. As cabeceiras de 

drenagem do rio Paquequer e Beija Flor são adjacentes e estão localizadas na 

vertente oceânica da Serra dos Órgãos, dentro dos limites do PARNASO, 

enquanto a cabeceira do rio Santo Antônio está localizada na vertente 

continental da Serra dos Órgãos, dentro da APA Petrópolis (Figura 8). 

A APA (Área de Proteção Ambiental) Petrópolis (Figura 8) está inserida 

em uma das treze ecorregiões do bioma Mata Atlântica, especificamente, na 

ecorregião da Serra do Mar, que é uma das áreas mais ricas em biodiversidade 

da Mata Atlântica. Seus limites correspondem aos da Floresta Ombrófila Densa 

nas regiões sul e sudeste do Brasil, que segundo o sistema de classificação de 

vegetação adotado pelo IBGE em 1992, possui uma área de aproximadamente 

68.395 hectares, tendo sido criada em 20 de maio de 1992. A delimitação 

dessa área como uma ecorregião da Serra do Mar é devido à continuidade do 

bloco de Floresta Atlântica nessa região, que apesar de ter trechos situados 

perto das duas maiores metrópoles do Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), 

fazem parte do mesmo bioma.  
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Figura 8 Localização dos pontos de amostragem de precipitação total e de águas fluviais com 
as respectivas áreas das suas cabeceiras de drenagem inseridas no Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos (PARNASO; Teresópolis) e na Área de Proteção Ambiental (APA Petrópolis). PT= 
amostra de precipitação; Rio= amostra de rio. 

 

Dentro do contexto ambiental da Mata Atlântica, a APA Petrópolis pode 

ser considerada uma unidade representativa, e que possibilita uma importante 

conexão entre UC na Serra do Mar e entorno, constituindo uma zona central 

dos corredores estabelecidos pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A 

APA Petrópolis se liga diretamente com o Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (PARNASO; Figura 8) e a REBIO (Reserva Biológica Federal) do 

Tinguá, que são duas UC de proteção integral. Sua importância como UC pode 

ser evidenciada quando se considera o grau de fragmentação e da redução de 

habitats, favorecendo a conservação de uma parcela importante da 

biodiversidade da Mata Atlântica. 

O PARNASO é o terceiro parque mais antigo do Brasil. Foi criado pelo 

Decreto 1.822, de 30 de novembro de 1939, com a finalidade de proteger a 
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paisagem deste trecho da Serra do Mar e sua biodiversidade. Tem ainda o 

objetivo de conservar e proteger esta amostra do ecossistema da floresta 

primitiva da Serra do Mar e dos campos de altitude. Localizado entre as 

coordenadas 22º 52’ e 22o 54’ Sul e 42º 09’ e 45º 06’ Oeste, o parque abrange 

10.650 hectares dos municípios de Teresópolis (13,4%), Petrópolis (43%), 

Guapimirim (25,9%) e Magé (17,7%), estando cerca de 16 km ao norte da Baía 

de Guanabara, no RJ. Os municípios de Petrópolis e Teresópolis estão na 

Região Serrana do estado e os municípios de Magé e Guapimirim são 

considerados parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A principal 

sede do PARNASO está situada em Teresópolis, ao lado da Rodovia BR-116 e 

junto à área urbana.  

A bacia hidrográfica do rio Paquequer faz parte da bacia do rio Preto, 

afluente do rio Piabanha (SILVEIRA e RAMOS, 2007), que integra a bacia do 

rio Paraíba do Sul, domínio da Região Hidrográfica IV do RJ. O rio Paquequer 

apresenta diferentes condições ambientais; suas nascentes estão localizadas a 

cerca de 2000 m de altitude, em área preservada do PARNASO, área de 

cobertura de Mata Atlântica. No seu médio curso, o rio Paquequer atravessa a 

cidade de Teresópolis, onde são lançados esgotos domésticos não tratados e o 

efluente de um aterro sanitário, em altitudes variando entre 750 e 900 m 

(OLIVEIRA, 2007). Além disso, no seu baixo curso e, abaixo de 750 m, o rio 

recebe ainda contribuições de produtos da pecuária extensiva e agricultura 

como fertilizantes e pesticidas (QUEIROZ et al., 2012). Este estudo foi 

conduzido nas cabeceiras do rio Paquequer e do seu afluente Beija Flor, 

localizado integralmente dentro dos limites do PARNASO (Figura 8; Tabela 3).  

Tabela 3 Informações sobre as cabeceiras de drenagem estudadas. 

Cabeceira de 

drenagem 

Coordenadas 

Ponto de medição Área (ha) Faixa altitudinal 

Santo Antônio 22°23’ 39,2” S 43° 03’ 47,7” W 250 1580 - 1077 

Paquequer 22°27’ 20,9”S 42° 59’ 47,45” W 180 2120 - 1109 

Beija Flor 22°26’56.09” S 43°00’2.71” W 357 2000 - 1225 
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O rio Santo Antônio é um afluente da bacia hidrográfica do rio Piabanha 

(BHRP), uma das sub-bacias do Rio Paraíba do Sul de domínio da Região 

Hidrográfica IV do RJ. Ele nasce na Serra do Cantagalo e percorre as áreas do 

Vale da Boa Esperança e Vale do Cuiabá e se junta ao rio Cuiabá, que 

deságua no rio Piabanha, em Itaipava.  

As nascentes do rio Santo Antônio estão localizadas em uma área 

preservada sobre o domínio do Quilombo de Tapera (comunidade descendente 

de antigos escravos do final do século XIX, da antiga fazenda Santo Antônio) 

pertencente à APA Petrópolis no distrito de Itaipava (Petrópolis) (Figura 8). Das 

3 cabeceiras de drenagem aqui estudadas, esta representa a da vertente 

continental da Serra dos Órgãos. Esta área, bem como grande parte da Região 

Serrana do RJ, foi drasticamente afetada pelas fortes chuvas e enchentes 

ocorridas em janeiro de 2011 (http://www.dadosmunicipais.org.br/arquivos/rvt-

vale-do-cuiaba-2012-parte-i-1431642011.pdf). 

 

3.1.1 Climatologia 

 

O clima da região serrana, segundo a classificação de Köppen, é do tipo 

Cwb (tropical de altitude, com uma curta estação seca, e quanto mais alto, 

menos a estação seca é significativa).  

Nas cabeceiras dos rios Paquequer e Beija Flor, vertente oceânica da 

Serra dos Órgãos, a temperatura média mensal varia de 13o a 23o C, sendo 

que nas cotas superiores a 800m de altitude não ultrapassa os 19ºC (FIDERJ, 

1978; RBMA, 2006). A pluviosidade apresenta uma distribuição sazonal, com 

concentração de chuvas no verão (dezembro a março) e período de seca no 

inverno (junho a agosto). A figura 9 representa um climograma com as médias 

mensais de uma estação meteorológica no PARNASO, no período de 1931 a 

1975, em que a precipitação média anual acumulada, a 950m de altitude, foi de 

2800 mm (FIDERJ, 1978). No entanto, a pluviosidade média anual também 

pode variar de 1500 a quase 3000 mm, devido às chuvas orográficas, já que as 

massas de ar vindas do mar estacionam nas porções superiores, e com o 

http://www.dadosmunicipais.org.br/arquivos/rvt-vale-do-cuiaba-2012-parte-i-1431642011.pdf
http://www.dadosmunicipais.org.br/arquivos/rvt-vale-do-cuiaba-2012-parte-i-1431642011.pdf
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aumento da altitude acabam por condensar-se nas cabeceiras da serra. A 

região das escarpas da Serra do Mar, com sua orientação sul, que recebe 

diretamente a massa de ar oceânica, também apresenta maiores índices de 

pluviosidade, em torno de 2800 mm (FIDERJ, 1978). A umidade desta região é 

ainda maior por receber menor insolação que a vertente continental (RBMA, 

2006).  

A dinâmica das massas de ar na região central do RJ se caracteriza pelo 

domínio da Massa Tropical Atlântica na maior parte do ano. Esta massa 

apresenta umidade e temperatura relativamente altas. Durante o ano ocorrem 

entradas da Massa Polar Antártica de característica seca e fria. Quando este 

encontra a Massa Tropical Atlântica ocorrem grandes eventos de precipitação 

característicos do Rio de Janeiro e que geram muitos problemas nas regiões 

de Teresópolis e Petrópolis, inclusive com perda de vidas. Como a Massa Polar 

Antártica apresenta uma atuação maior no verão, os eventos de chuva de 

grande magnitude ou desastres naturais ocorrem principalmente nesta época. 

 
Figura 9  Climograma para uma série histórica de 1931-1975 (FIDERJ, 1978), estação 
meteorológica localizada no PARNASO (22°27`S; 42°56`W; 959m), atualmente desativada. 
Linha vermelha: temperatura; barras cinzas: precipitação. 
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A circulação atmosférica na Serra dos Órgãos é influenciada pelo 

sistema de brisas devido à proximidade das montanhas com o mar e a 

complexidade do relevo.  Durante a tarde e início da noite, atua a brisa 

marítima com ventos predominantes das direções sul e sudeste. A brisa 

terrestre, com ventos predominantes das direções norte e nordeste ocorre de 

madrugada e pela manhã. E a direção predominante dos ventos durante a 

entrada de frentes frias é sul e sudoeste (DE SOUZA et al., 2015). 

Na Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, vertente continental da 

Serra dos Órgãos, o clima tropical de altitude também é classificado como cwb, 

com verões frescos e chuvas intensas, apresenta como principal característica 

verões chuvosos e invernos secos, sendo mais seco do que o clima encontrado 

na cidade de Petrópolis (BOTELHO, 1996). A pluviosidade média anual nesta 

área do rio Santo Antônio, varia entre 1500 e 2600 milímetros, com regime de 

distribuição periódica no qual a precipitação máxima ocorre entre dezembro e 

fevereiro (verão) e a precipitação mínima, no inverno, entre junho e agosto. A 

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

temperatura máxima média ocorre em janeiro, variando entre 26 e 28ºC 

enquanto que, no inverno, o mês de julho é marcado por temperaturas entre 10 

e 12ºC. Ao longo do ano, a temperatura máxima média não ultrapassa os 26ºC 

e a mínima permanece entre 14 e 16°C.  

Os ventos observados pela estação meteorológica de Petrópolis do 

Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro (SIMERJ) apresentam 

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

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

pois funciona como uma barreira orográfica para as massas de ar vindas do 

Anticiclone do Atlântico, impedindo que cheguem à APA Petrópolis. E por esse 

motivo, no período de inverno, essa região é bastante seca, quase sem 

precipitações (IBAMA, 2007). 
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3.1.2 Geomorfologia e Pedologia 

A região da Serra dos Órgãos pertence ao sistema orográfico da Serra do 

Mar, caracterizado geologicamente por gnaisses granitóides do período pré-

cambriano. Os tipos de solos encontrados na Serra dos Órgãos são classificados 

como Cambissolos, Argissolos e Neossolos Litólicos, em unidades simples ou 

associações (EMBRAPA, 2008; figura 10).   

Existe uma grande diversidade de tipos de solos, na qual sua 

distribuição está relacionada ao relevo mais proeminente e festonado do tipo 

montanhoso e escarpado. Localmente ocorrem Latossolos em áreas com 

declividade moderada e altos índices de pluviosidade e Gleissolos localizados 

em planícies fluviais. 

 
Figura 10 Mapa geológico do PARNASO.  
Fonte: EMBRAPA (2008). 

COMPERJ 
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3.1.3 Vegetação 

 

A vegetação é classificada como floresta Ombrófila Densa ou floresta 

Tropical Pluvial Atlântica, rica em palmeiras, cipós, epífitas e árvores de 

elevado tamanho. Em regiões abaixo de 500 - 800 m de altitude predomina a 

formação floresta pluvial baixo-montana, com formação relacionada a solos 

profundos onde a umidade existente é menor que na floresta Montana. Já entre 

cerca de 600 a 1600 m de altitude ocorre a floresta Montana com árvores de 

grande porte, com dossel médio de 30 m de altura. Além disso, apresenta 

camadas de solo de até 60 cm de profundidade, devido ao intemperismo dos 

granitos e gnaisses, o que explica a ocorrência de árvores de até 40 m de 

altura (ICMBio, 2008). 

 A floresta Alto-Montana ocorre entre 1300-1500 m e cerca de 1800 m 

de altitude. É uma típica mata úmida de neblina, localizada nas partes altas 

que, frequentemente, são envoltas por densas nuvens durante dias seguidos. A 

formação vegetacional é dominada por espécies de pequeno porte com altura 

entre 5 e 10 m (M.M.A., 2007). 

A vegetação característica da região do Vale do Cuiabá também é a 

Floresta Ombrófila Densa, possuindo tanto a formação Montana, situada no 

alto dos planaltos e/ou serras de 500 m até em torno de 1.500 m, quanto a Alta 

Montana, situada acima dos limites estabelecidos para a formação Montana 

(IBGE, 2012).  

 

3.2 Amostragem 

 

Para este estudo, foram coletadas amostras de precipitação total (bulk 

precipitation) e águas fluvias (AF) em áreas preservadas nas cabeceiras dos 

rios Paquequer, Beija-Flor e Santo Antônio. Apesar da mesma vegetação, a 

cabeceiras de drenagem estudada no Vale do Cuiabá (Rio Santo Antônio) 

apresenta um porte menor de árvores e copa menos densa que a vegetação 

das cabeceiras dos rios Paquequer e Beija-Flor, que são densas e com solo 

mais úmido e, por isso, menos luz solar ultrapassa o dossel, como ocorre na 



55 
 

cabeceira do rio Santo Antônio. As coletas foram realizadas no período de 

setembro de 2014 a setembro de 2015. As amostras de PT foram coletadas 

semanalmente, enquanto as amostras de AF, mensalmente. 

 
 

3.2.1 Precipitação Total  

 

As amostras de precipitação total foram coletadas semanalmente, 

utilizando-se coletores constituídos de um funil de plástico de polietileno de alta 

densidade (HDPE) de 11,3 cm de diâmetro (100 cm2) acoplado diretamente à 

tampa de um frasco de polietileno de 2L de plástico de polipropileno 

autoclavável e graduado. O conjunto (funil + frasco) é encaixado lateralmente 

ao tubo de PVC rígido (6 cm de diâmetro) fixado a 1,5 m acima da superfície do 

solo e envolvidos com papel alumínio (Figura 11b) a fim de evitar formação de 

algas devido à luminosidade (COSTA; DE MELLO, 1997; LOPES, 1998). No 

interior do funil encontra-se fixada uma tela de plástico para prevenir a entrada 

de material grosseiro como folhas, pequenos galhos e insetos.  

 

Figura 11 Fotos: (a) estação meteorológica do INMET no PARNASO; (b) 
coletores de precipitação total no interior da estação do INMET do PARNASO; 
(c) coletores de precipitação total na APA Petrópolis.  

 

Dois coletores de precipitação total foram instalados em cada vertente 

da Serra dos Órgãos, em áreas abertas, sem influência de árvores, em locais 

próximos às cabeceiras de drenagem dos rios Paquequer e Beija-Flor (Figura 

11 a e b; junto à estação meteorológica na sede do PARNASO) e Santo 

a b c 
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Antônio (Figura 11 c), totalizando 52 amostras de cada local no período deste 

estudo. Os volumes de chuva dos dois coletores em cada ponto foram 

individualmente anotados para os cálculos das alturas de chuva precipitada 

(mm). As amostras, após serem medidas em uma proveta de plástico, foram 

transferidas para um só frasco e uma alíquota composta de 2L foi recolhida, 

homogeneizada e transportada do campo até o laboratório. No laboratório as 

amostras foram filtradas em até 24h, em filtros de acetato de celulose de 0,22 

µm de diâmetro de poro. As amostras filtradas foram preservadas congeladas 

em freezer para posterior análise química das espécies dissolvidas de 

nitrogênio (NTD, NH4
+, NO3

-, NO2
- e ureia) e de fósforo (PTD e PO4

3-). Em 

alíquotas não filtradas destas amostras foram determinados pH e 

condutividade. Estas não receberam nenhum tratamento com biocida durante 

ou após a amostragem, pois testes efetuados por DE SOUZA (2013) 

mostraram que o uso do timol [2-isopropil - 5-metiletil -fenol], como biocida, em 

amostras de chuva interfere nas determinações espectrofotométricas de 

algumas espécies de nitrogênio (ureia, NH4
+ e na etapa de digestão do NTD). 

 

3.2.2 Águas fluviais  

 

Doze amostras de águas fluviais foram coletadas em duplicata, nos 

mesmos dias e locais estabelecidos nas três cabeceiras de drenagem. Foram 

utilizados frascos plásticos Nalgen de 500 mL, previamente descontaminados 

com detergente neutro Extran (MA02 Merck) diluído a 10% em água 

deionizada.  

As medidas de pH e condutividade foram feitas in situ. No laboratório, no 

mesmo dia de cada coleta, filtradas em membrana de acetato de celulose de 

0,22 μm de diâmetro de poro e imediatamente armazenadas em freezer para 

posteriores análises químicas das formas nitrogenadas e fosfatadas. Nas cinco 

últimas campanhas, foram separadas alíquotas de águas fluviais não filtradas 

dos rios para as determinações químicas do nitrogênio total (NT) e fósforo total 

(PT) para esse período.  
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 Uma aliquota de água fluvial foi coletada com frascos de vidro âmbar 

pré-calcinados em mufla a 400°C para a determinação de COD. Essas 

alíquotas foram filtradas, em sistema de filtração previamente muflado, com 

filtros de fibra de vidro igualmente muflados, preservadas com H3PO4 ultra- 

puro e mantidas na geladeira para posterior análise química realizada no 

Laboratório de Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos (LBAA) do Instituto de 

Biologia da Universidade Federal Fluminense. 

Para a medição da vazão instantânea dos rios, foi utilizado o método de 

adição de sal, utilizado por HINDI et al. (1998), que é baseado na injeção 

instantânea de um traçador, em geral o cloreto de sódio (NaCl), nas águas do 

rio com a finalidade de se conhecer a descarga fluvial. A medição da variação 

da condutividade da água, em um ponto à jusante do local de lançamento do 

NaCl, permite avaliar a passagem da pluma do sal ionizado no canal fluvial. 

Nesta técnica, uma massa conhecida de NaCl comercial é lançada nas águas 

do rio e a variação da condutividade é registrada em intervalos de tempo iguais 

até o momento em que a condutividade da água volta ao valor inicial. Segundo 

o método, é necessário se ter uma distância mínima entre os pontos de injeção 

de sal e de medida da condutividade para que haja homogeneidade da 

solução. Essa distância depende da velocidade da água do rio, da turbulência 

do fluxo, da presença de obstáculos e do modo de injeção do sal. Essa técnica 

de medida de vazão tem sido amplamente utilizada pelo grupo de pesquisa 

(QUEIROZ, 2011; ALVIM et al., 2012; ALVIM, 2016). 

 

3.3 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS 

 

Para medições de pH e condutividade em amostras de águas pluviais e 

fluviais, foram utilizados um pHmetro WTW 

(WissenschaftlichTechnischeWerkstatten) 3210/SET 2 e condutivímetro WTW 

3110/SET 1, respectivamente. Os padrões utilizados para calibração do 

pHmetro foram de pH 4,01 e 6,86, preparados de acordo com EATON et al. 

(1995). Para a calibração do condutivímetro segundo EATON et al. (1995), 

foram preparadas  soluções-padrão de concentrações de 10-2, 5 x 10-4 e  10-4 
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µmol L-1 de KCl, cujas condutividades são 1413, 73,9 e 14,9 S cm-1 , 

respectivamente,  a temperatura de 25°C. 

 

 

3.4 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

3.4.1 Compostos de Nitrogênio 

 

3.4.1.1 Amônio 

 

Dois diferentes métodos foram empregados para determinação de NH4
+ 

em amostras de precipitação total e águas fluviais, o azul de indofenol e por 

cromatografia de íons. A avaliação da comparação dos métodos de 

quantificação, assim como a escolha do método, encontram-se no item 3.4.4.2. 

O princípio do método do azul de indofenol consiste na reação do íon 

NH4
+ com o fenol (C6H5OH) em quantidades catalíticas com íons nitroprussiato, 

citrato de sódio (Na3C6H5O7.2H2O) e trione (ácido dicloroisocianúrico; 

C3Cl2N3NaO3.2H2O), em meio alcalino formando um complexo azul 

(GRASSHOFF, 1983). Para cada 5mL de solução padrão, amostra ou branco, 

foram adicionados na sequência: 0,2 mL de uma solução 0,4 mol L-1 de fenol  + 

0,001 mol L-1 de nitroprussiato de sódio, 0,2 mL de uma solução  1,8 mol L-1 de 

citrato de sódio + 0,005 mol L-1de NaOH  e  0,04 mol L-1 de trione em solução 

de 0,5 mol L-1 de NaOH. 

Soluções-padrão de 1, 3, 5, 7 e 10 µmol L-1e branco (água deionizada), 

foram preparadas em triplicata a partir de uma solução de NH4Cl 0,01 mol L-1 

(Figura 12). As medidas das absorvâncias das soluções-padrão e amostras 

foram determinadas após 24h de reação, em um espectrofotômetro Genesys 

10S UV- Vis da marca Thermoscientific, em comprimento de onda de 630 nm e 

cubetas de quartzo 10 mm.      
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Figura 12 Curva de calibração para a análise de NH4
+
 pelo método azul de indofenol. 

 

O íon NH4
+ também foi analisado por um cromatógrafo de íons DIONEX 

na EMBRAPA solos. O equipamento possui coluna de guarda modelo IonPac 

AS22A (2 x 250 mm) e IonPac CS12A (2 x 250 mm), um detector 

condutimétrico para cátions (ICS2100) e um sistema de auto-supressão. O 

volume de injeção foi de 8 µL. A temperatura da coluna foi de 30°C e a vazão 

de análise 0,3mL min-1. O eluente utilizado foi uma solução 20 mmol L-1 de 

ácido sulfúrico (H2SO4). A curva de calibração foi feita por diluições a partir de 

uma solução de 0,01 mol L-1 de NH4Cl. Foram preparadas, a partir da solução-

estoque, as soluções-padrão de NH4
+ de 3, 5, 10, 30, 50, 100 µmol L-1. 

 

3.4.1.2 Nitrito 

 

O íon nitrito (NO2
-) foi determinado por método espectrofotométrico de 

diazotação, baseado na reação de Griess, após reação da sulfanilamida 

(C6H8N2O2S) com o diclorohidrato de N-(1-naftil)-etilenodiamina (n-naftil) para a 
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formação do complexo azo, de coloração rosa. Para cada 5 mL de solução 

padrão ou amostra foram adicionados 0,2 mL de uma solução 0,06 mol L-1 de 

sulfanilamida em meio ácido e 0,2 mL de uma solução 0,004 mol L-1 de N-(1-

naftil). Para a curva de calibração foram preparadas soluções padrão de 0,1, 

0,3, 0,5, 0,7, 1, 2 e 3 µmol L-1 de NO2
-, a partir de uma solução estoque de 0,01 

mol L-1 de nitrito de sódio (NaNO2) (Figura 13). As medições das absorvâncias 

foram realizadas em espectrofotômetro, em comprimento de onda de 540 nm. 

 
Figura 13 Exemplo de curva de calibração para determinação de NO2

-
 por método 

espectofotométrico . 

 

 

3.4.1.3 Nitrato 

 O íon nitrato (NO3
-) foi determinado através do método de redução à 

NO2
- em coluna de cádmio. Esse método, segundo GRASSHOFF et al. (1983), 

consiste na passagem de íon NO3
- por uma coluna de vidro contendo grânulos 

de cádmio (Cd). Através da passagem de uma solução tampão de cloreto de 

amônio/ hidróxido de amônio (NH4Cl/NH4OH) por uma bomba peristáltica com 

uma vazão constante, o íons NO3
-  é reduzido à NO2

-.  Antes do preparo da 
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coluna redutora, os grãos de Cd foram previamente lavados com solução 0,5 

mol L-1 de HCl e depois com água deionizada em abundância e por último com 

solução 10% w/v de CuSO4.5H2O (sulfato cúprico pentahidratado) por alguns 

minutos. Após tratamento, os grãos de Cd foram novamente lavados com água 

desionizada e transferidos para uma coluna de vidro preenchida com uma 

solução tampão 0,2 mol L-1 NH4Cl/0,05 mol L-1 NH4OH  (pH=9,5). A solução 

tampão de NH4Cl/NH4OH foi também utilizada para carrear os padrões e as 

amostras pela coluna de Cd em um fluxo de 5 mL min-1. 

 Durante todo o período de análise foram realizados testes diários para 

verificação de rendimento da coluna, por meio da comparação das 

absorbâncias de uma solução padrão de nitrato após a passagem pela coluna 

e consequente conversão a nitrito com uma solução padrão de nitrito de igual 

concentração. Somente com eficiência na faixa de 95 a 105% a coluna era 

considerada apta a ser utilizada. Caso contrário, era necessário reativar a 

coluna com sulfato de cobre, tomando os devidos cuidados para que o Cd não 

atingisse uma coloração avermelhada, resultante do contato excessivo com o 

sulfato de cobre, fazendo-se necessário a remontagem da coluna. 

Para a reação de complexação, 25 mL de cada solução padrão ou 

amostras foram diluídas em proporção 1:1 de tampão e carreadas pela coluna 

de Cd. Os primeiros 15 mL foram descartados e em seguida recolhidos 10 mL 

de padrões e amostras para a determinação dos íons NO2
- pelo método 

espectrofotométrico de diazotação, seguindo o mesmo procedimento descrito 

no ítem 3.4.1.2. As absorvâncias foram medidas em um espectrofotômetro em 

comprimento de onda de 540 nm. A curva de calibração foi feita por soluções-

padrão de 1, 2, 3, 5, 7 e 9 µmol L-1de NO3
- a partir de uma solução de 0,01 mol 

L-1 de  NaNO3 (Figura 14), adotando-se os mesmos procedimentos das 

amostras . As soluções-padrão foram carreadas partindo-se da solução de 

menor para a de maior concentração. 
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Figura 14 Curva de calibração para a análise de NO3
-
 pelo método espectrofotométrico de 

diazotação. 

 

3.4.1.4 Nitrogênio Total Dissolvido (NTD) e Nitrogênio Total (NT) 

  

As determinações de NTD foram conduzidas em amostras filtradas e as 

de NT em amostras não filtradas. O NTD e NT foram determinados pelo 

método da oxidação por persulfato de potássio (K2S2O8) em meio alcalino, que 

consiste na digestão da amostra pela adição de uma solução oxidante de 

persulfato de potássio em ácido bórico (H3BO3) e hidróxido de sódio (NaOH)  

(SCUDLARK et al., 1998).  O K2S2O8 decompõe-se em solução aquosa a partir 

de 60 °C, de acordo com a seguinte reação K2S2O8 + H2O → 2KHSO4 + ½ O2, 

em condições de redução do pH inicial ~12 até finalizar em pH em torno de 6. 

Estas condições são favorecidas pela adição de ácido bórico (H3BO3) e 

hidróxido de sódio (NaOH). Para cada 10 mL de amostra foram adicionados 

1mL da solução oxidante, ou seja, 10%, em frascos Schott de 25 mL. O 

reagente oxidante utilizado foi preparado pela diluição de 5 g do K2S2O8 

recristalizado e de 3 g de H3BO3 em 100 mL de NaOH 0,375 mol L-1. 
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Para o preparo da solução oxidante, foram pesados 32g de persulfato de 

potássio recristalizado dissolvido em 200 mL de água deionizada sob 

aquecimento de até 80°C, a fim de não atingir ponto de ebulição e em seguida 

resfriado rapidamente a 0°C para formação de cristais. Em seguida esses 

cristais foram filtrados em membrana de acetato de celulose de 0,22 μm de 

diâmetro de poro e o processo foi repetido. Após a segunda recristalização, os 

cristais foram mantidos em dessecador por alguns dias para secar 

completamente e posterior preparo da solução.  

Os frascos contendo amostra ou solução padrão + solução oxidante 

foram mantidos sob pressão a temperatura de 100 a 110ºC por 45 minutos, 

para a oxidação de todas as espécies nitrogenadas à NO3
-. Após a digestão e 

resfriamento das amostras, o NO3
- foi reduzido à NO2

- em coluna redutora de 

cadmio (Cd) e, em seguida, efetuada a determinação espectrofotométrica de 

NO2
- conforme descrito no item 3.4.1.2. 

Para a curva de calibração foram preparadas soluções-padrão de NO3
- a 

partir de uma solução de 10 mmol L-1 de NaNO3. As soluções-padrão 

preparadas foram de 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70 e 100 µmol L-1 de NO3
- (Figura 

15). Assim como as amostras, as soluções padrão também foram digeridas em 

solução oxidante para que ambos os padrões e as amostras mantivessem 

mesma condição de tratamento. Também foram seguidos os mesmos 

procedimentos para preparo e a limpeza da coluna de Cd, assim como os 

cuidados para o recolhimento das amostras descritos no item anterior. 
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Figura 15 Curva de calibração para a análise de NTD e NT pelo método de oxidação com 
persulfato de potássio. 

 

3.4.1.5 Ureia 

 

A ureia, CO(NH2)2, é uma das espécies orgânicas que compõem o N 

orgânico dissolvido (NOD) e foi determinada de acordo com o método 

espectrofotométrico proposto por CORNELL et al. (1998). Este método consiste 

na formação de um complexo pela reação da ureia com uma reagente 

cromogênico, formado pela mistura entre diacetilmonoxima (C4H7NO2) e 

tiosemicarbazida (CH5N3S), que juntas correspondem ao DAMO, em meio 

ácido. A solução de DAMO consiste numa solução mista de 1 g de 

tiosemicarbazida e 10 mL de uma solução 1,0 g/100 mL de diacetilmonoxima 

que são diluídos a 1L de água deionizada. A solução ácida foi preparada pela 

mistura de 100 mL de ácido fosfórico (H3PO4; 85% P.A.) com 300 mL de ácido 

sulfúrico (H2SO4; 95% P.A.) que foram avolumados com água desionizada a 

1L. O reagente cromogênico foi então preparado pela mistura de duas porções 

da solução de DAMO para uma porção da solução ácida.  As concentrações 
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das soluções-padrão de ureia preparadas foram 1, 2, 3, 5, 10 e 20 µmol L-1 

(Figura 16). 

Para cada 5 mL de padrão foram adicionados 5 mL da solução 

cromogênica (2 ácido:1DAMO) em tubo de vidro de 20 mL e submetidos a  

aquecimento a 85ºC em banho termotizado durante 30 minutos. Após o 

resfriamento a temperatura ambiente, as leituras das absorvâncias foram feitas 

em espectrofômetro Genesys 10S UV- Vis da marca Thermoscientific, a 525 

nm em cubeta de quartzo de 10 mm. 

 

Figura 16 Curva de calibração para a análise de ureia pelo método espectrofotométrico de 
diacetilmonoxima. 

 

 O reagente cromogênico é instável, então a cada dia de análise deve ser 

preparado novo reagente. Um teste realizado por DE SOUZA (2013) com 

soluções-padrão de ureia de 1, 5 e 10 µmol L-1 e reagente cromogênico recém-

preparado e antigo (estocado por dois dias após preparação) mostrou que o 

uso do reagente antigo provoca contaminação em baixas concentrações de 

ureia. Segundo a autora, a reação da ureia com reagente estocado por dois 

dias promoveu um aumento de 290 % e 33% respectivamente nas 

concentrações medidas nas soluções-padrão de 1 e 5 µmol L-1 de ureia. Para 
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uma solução-padrão de 10 µmol L-1 de ureia a concentração medida foi 

reduzida em 9%. O reagente mais antigo apresentou coloração amarelada, ou 

seja, um cromóforo após os dias de estocagem, o qual possivelmente foi 

detectado aumentando o valor da absorvância da ureia (DE SOUZA, 2013).  

 

3.4.1.6 Cálculo do Nitrogênio Orgânico Dissolvido e do Nitrogênio 

Particulado 

 

A concentração do nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) é estimada 

como a diferença entre NTD e a soma das medidas individuais das formas 

inorgânicas NH4
+, NO3

-, NO2
- que compõem o nitrogênio inorgânico dissolvido 

(NID) como a seguir: 

                         NOD = NTD – NID          (Equação 12) 

A quantificação direta do NOD é ainda um desafio devido à limitação das 

técnicas de amostragem, identificação e de quantificação química e à 

complexidade dos compostos de nitrogênio (CAPE et al., 2001; CORNELL et 

al., 2003; KEENE et al., 2002; DE SOUZA et al., 2015). Segundo VIOLAKI et 

al., (2010), a precisão dos resultados de NOD depende das medidas do NTD e 

do NID e pode ser calculada com base na combinação da raiz quadrada do 

somatório dos quadrados dos desvios-padrões (DPs) das determinações de 

NH4
+, NO3

-, NO2
- e do NTD, a fim de verificar as incertezas da determinação do 

NOD. 

   DPNOD= [ (DPNTD)2 + (DPNH4+)
2 + (DPNO3-)

2 + (DPNO2)
2 ]0,5      (Equação 13) 

Amostras não filtradas contêm N particulado (NP) e N orgânico e 

inorgânico dissolvidos, que juntos representam o N total (NT). O cálculo do NP 

é através da diferença  da fração total pela dissolvida, como a seguir: 

           NP = NT – NTD            (Equação 14) 

E a sua precisão é calculada com base na raiz quadrada do somatório 

dos quadrados dos DPs do NT e do NTD: 
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             DPNP= [ (DPNT)2 + (DPNTD)2 ]0,5      (Equação 15) 

 

3.4.2 Fósforo 

 

3.4.2.1 Fosfato 

 

O fosfato (PO4
3-), representando a fração inorgânica dissolvida, foi 

determinado pelo método colorimétrico do azul de molibdênio (GRASSHOFF et 

al., 1983). É um método que se baseia na reação do fosfato com o 

heptamolibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24.4H20) e o tartarato de antimônio e 

potássio (K(SbO)C6HO6), formando um complexo ácido heteropolar, chamado 

ácido fosfomolíbdico, que é reduzido pelo ácido ascórbico (C6H8O6), formando 

um complexo azul. 

. Nas concentrações das soluções-padrão de hidrogeno-fosfato de potássio 

foram 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 3 e 5 µmol L-1 (Figura 17). As medidas de absorbância 

das soluções-padrão e amostras foram determinadas em triplicata em 

espectrofotômetro em comprimento de onda 880 nm, usando cubetas de 

quartzo de 10 mm. 

Figura 17 Curva de calibração para a análise de fosfato. 
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3.4.2.2 Fósforo Total Dissolvido e Fósforo Total  

 

As determinações foram conduzidas em amostras filtradas e não 

filtradas. As frações orgânica e particulada foram estimadas por diferença. Nas 

amostras filtradas foi determinado PTD e nas amostras não filtradas o PT. Em 

ambas, foi utilizado o método de digestão da amostra com uma solução 

oxidante de persulfato de potássio (K2S2O8), sob temperatura de 100 a 110°C 

por 45 minutos em panela de pressão, no qual as formas de P são oxidadas ao 

íon PO4
3-. O PT (dissolvido e particulado) foi determinado na forma do íon 

PO4
3-, pelo método colorimétrico citado anteriormente no item 3.4.2.1. As 

concentrações das soluções-padrão preparadas foram 5, 30, 50, 70 E 90 µmol 

L-1 (Figura 18). 

 

. 
Figura 18 Curva de calibração para a análise de PTD com após digestão pelo método de 
persulfato de potássio. 
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O PT é composto por P dissolvido e particulado. O fósforo orgânico 

dissolvido (POD) é determinado pela diferença entre o PTD e o fósforo 

inorgânico dissolvido (PO4
3-). O P particulado (PP) é determinado através da 

diferença entre o PT e o PTD. As frações dissolvidas e particuladas de P são 

representadas por equações que as diferenciam individualmente: 

PP = PT – PTD         (Equação 16) 

POD = PTD – PID        (Equação 17) 

 

3.4.3 Carbono Orgânico Dissolvido (COD) 

 

 As amostras foram filtradas em sistema de filtração de vidro previamente 

muflados. Foram utilizados filtros de fibra de vidro também previamente 

muflados. A determinação da concentração de COD baseia-se no método de 

alta combustão catalítica (SUGIMURA; SUZUKI, 1988), realizada por 

intermédio de um Analisador de Carbono Orgânico Total marca Shimadzu, 

modelo TOC-VCPH. A faixa de medida do equipamento compreende o intervalo 

de 0 a 25000 mg L-1.  

 O método de análise fundamenta-se em oxidação catalítica a elevada 

temperatura (680°C para amostras líquidas) e na determinação de CO2 através 

do detector de infravermelho não dispersivo (NDIR). O sistema é controlado por 

computador compatível e software em ambiente Windows. Foram feitas curvas 

analíticas a partir de prévias injeções no equipamento de padrões a faixa de 

valores esperada para as amostras, com limite de detecção (catalizador 

regular) de 4,2 µmol L-1. As análises foram realizadas no laboratório de 

Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos (Instituto de Biologia Marinha – UFF). 

 

3.4.4 Eficiência das análises 

 

3.4.4.1 Análises de N e P com persulfato de potássio 
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Existem diversos métodos para determinar o teor de nitrogênio e fósforo 

orgânicos (dissolvido e particulado) em amostras ambientais. Segundo 

CARMOUZE (1994), há métodos que se baseiam na mineralização da matéria 

orgânica por digestão química, fotoquímica ou por combustão à temperatura 

elevada e subsequente determinação da(s) forma(s) de nitrogênio e/ou fósforo 

produzido(s). No caso do N orgânico, os métodos mais empregados baseiam-

se na oxidação da matéria orgânica por um forte agente oxidante (persulfato de 

potássio) ou na digestão de Kjeldhal. Este método baseia-se na digestão das 

amostras, em meio ácido (ácido sulfúrico) com a utilização de catalisadores 

(tais como sulfato de cobre), e transforma o N orgânico em NH4
+. 

(CARMOUZE, 1994). Segundo EATON (1995), a técnica que utiliza persulfato 

de potássio é a mais adequada, uma vez que não requer a utilização de ácidos 

fortes ou metais tóxicos, além de não produzir despejos tóxicos quando 

comparado ao método Kjeldahl. 

Para o teste de recuperação nas análises de NTD e ureia, foi preparado 

uma solução mista de nitrogênio, composta por nitrato, nitrito, amônio, ureia, n-

alantiureia e cloreto de hidroxilamônio, obtendo-se uma solução de 800 µmol 

NL-1. Foram feito padrões de 2 e 10 µmol  L-1  (ou 16 e 80 µmol N L-1)  dessa 

solução e em seguida passaram pelo processo de digestão com persulfato do 

mesmo modo que as amostras. Na tabela 4 encontram-se os resultados de 

recuperação do N, onde a recuperação média para as formas de N foi de 

105%.  

Para assegurar a qualidade dos resultados obtidos, por meio da 

utilização do método da oxidação com o persulfato de potássio, tanto para o PT 

e PTD quanto para o NT e o NTD, foi feita uma avaliação da eficiência da 

metodologia empregada. Para tal, no caso do PT, foi preparada uma solução 

mista contendo PO4
3- e B glicerofosfato dissódico hidratado. Os valores de 

eficiência da digestão dos compostos de N e P foram calculados segundo a 

equação:  

% Eficiência = (Concentração encontrada x 100) /Concentração esperada. 
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Nas tabelas 4 e 5 encontram-se os valores médios das concentrações 

recuperadas a partir de soluções mistas com concentrações conhecidas. Na 

tabela 4 a eficiência de recuperação média das duas soluções foi de 101%. 

 

Tabela 4 Concentração média esperada, recuperada e eficiência da digestão 
alcalina de P com persulfato de potássio. 

Concentração esperada           
(µmol N L-1) 

Concentração média 
recuperada (µmol L-1)   Eficiência %  

         4,0 (n=15) 4,2 (± 0,33) 105 

         10 (n=19) 9,8 (± 0,57) 98 
 

 

 

Tabela 5 Concentração média esperada, recuperada e eficiência da digestão 
alcalina de N com persulfato de potássio. 

 
Concentração média 
esperada (µmol L-1)  

Concentração média 
recuperada (µmol L-1)  Eficiência %  

16,0 (n=16) 17,0 (± 0,48) 106 

80,0 (n=22) 83,0 (± 0,35) 104 

 

 

3.4.4.2 Comparação dos métodos de determinação de NH 4
+ 

 

A tabela 6 mostra a análise comparativa dos fluxos do NH4
+ obtidos a 

partir dos métodos de espectrofotometria e cromatografia de íons em cada um 

dos locais estudados. Em geral, as concentrações de NH4
+ pelo método 

espectrofotométrico do azul de indofenol e pela cromatografia de íons, 

realizadas em algumas amostras de águas de rio e de chuva, apresentaram 

similaridades.  

Diante da boa correlação entre os fluxos, neste estudo foram utilizados 

os dados de análise de NH4
+ realizados por cromatografia de íons. 
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Tabela 6 Comparação dos fluxos calculados a partir das resultados das 
concentrações de dois diferentes métodos. 

    Método de análise NH4
+ 

LOCAL n INDOFENOL* CROMATOGRAFIA DE ÍONS* 

Rio Beija Flor 13 0,18 0,19 

Rio Paquequer 11 0,27 0,26 

Rio Santo Antônio 13 0,054 0,054 

Vertente Oceânica 12 1,4 1,1 

Vertente Continental 13 1,3 1,4 

*valores expressos em unidade de fluxo (kg ha-1 ano-1); n= numero de amostras 
analisadas. 

 

3.5 Limite de detecção e limite de quantificação 

 

Limite de detecção (LD) é a mais baixa quantidade de um analito que 

pode ser distinguido da ausência dessa substância (um valor em branco) 

dentro de um intervalo de confiança declarado (geralmente 1%). Toda técnica 

analítica tem um LD que deve ser calculado principalmente em amostras com 

baixos níveis do analito. Dentre muitas, a metodologia empregada para as 

medições quantitativas dos LDs das espécies de N e P foram determinados 

segundo um protocolo estabelecido pelo INMETRO (2003) através da 

equação: 

               LD = X + tDP                    (Equação 18) 

Neste caso, os LDs são calculados baseado nas médias aritméticas das 

concentrações (X) de dez brancos (água desionizada), desvios-padrão (DP) e 

nos valores de t de Student (2,82) para um intervalo de confiança de 99%. 

O limite de quantificação (LQ) é a menor concentração do analito que 

pode ser determinada com um nível aceitável de precisão e veracidade. Pode 

ser considerado como sendo a concentração desse analito, o valor da média 
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do branco mais 5, 6 ou 10 desvios-padrão (INMETRO, 2003). O LQ das 

espécies de N e P foram calculados através da equação: 

LQ = X + 6 DP                 (Equação 19)  

 

Onde X é a média aritmética das medidas de 10 brancos (água 

deionizada) e DP igual ao desvio-padrão. Os valores médios dos LDs e LQs, 

referentes às respectivas técnicas analíticas empregadas na determinação 

das espécies de N e P, encontram-se na Tabela 7. 

 
 

Tabela 7 Métodos analíticos, limites de detecção e limites de quantificação em 
µmol L-1 para as espécies de nitrogênio e fósforo. 

Espécie Método Analítico LD  LQ 

    n = 10 n = 10 

NH4
+ Azul de indofenol 1 1,5 1,5 

NH4
+ Cromatografia de íons 1 1,0 1,5 

NO3
- Redução por coluna de Cádmio 1 1,9 1,9 

NO2
- Espectrofotometria – Diazotação 1 0,1 0,1 

NTD e NT Digestão alcalina com persulfato de potássio1 5,2 5,3 

NOD NTD - NID 2 5,7 6,2 

NID NH4
+ + NO3

- + NO2
-  2 3,5 3,8 

NP NT – NTD 2 5,7 6,2 

UREIA 

Complexação com diacetilmonoxima e 

tiosemicarbazida 1 3,4 4,6 

PO4
3- 

Espectrofotometria - Complexação com 

molibdato1 0,1 0,2 

POD PTD - PO4
3- 0,8 0,9 

PTD e PT Digestão alcalina com persulfato de potássio1 0,8 1,1 

COD Combustão catalítica _TOC 3 4,2  

L.D: limite de detecção; LQ: limite de quantificação; n = número de brancos; 1- 
Grasshoff, 1983; 2 - Keene et al., 2002. 3- manual equipamento. 
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3.6 CÁLCULOS  

 

3.6.1 Precipitação 

 

Os volumes (V) de chuva acumulados em cada ponto de amostragem 

foram convertidos em altura (h) de chuva (em mm) pela divisão entre os 

volumes amostrados e a área da superfície da boca do funil do coletor (A; em 

cm2), como sendo a área da circunferência (A = πr2): 

 

                        h = (V/A) x 10                    (Equação 20)  

 

3.6.2 Média Ponderada pelo Volume e Fluxo 

 

O cálculo da concentração média ponderada pelo volume, [X]MPV ,de 

cada espécie de N e P na precipitação total é baseado no somatório do produto 

das concentrações, [X], de cada espécie de N e P nas n amostras, por seus 

respectivos volumes de chuva, V, divididos pelo somatório dos volumes de 

todas as amostras: 

[X]MPV=       (Equação 21)  

 

O fluxo anual (F) de cada espécie de N e P (em kg ha-1 ano-1) nas 

amostras de precipitação total é calculado a partir da concentração MPV (µmol 

L-1) multiplicada pela precipitação total (anual) acumulada (h; em mm) 

conforme a seguir: 

F = [X]MPV x ht x 10-4 x 14 (para o nitrogênio)                     (Equação 22)  

   F = [X]MPV x ht x 10-4 x 31 (para o fósforo)          (Equação 23)  
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3.6.3 Vazão 

 

A Figura 19 ilustra, a fim de exemplificar, as curvas de variação da 

concentração de NaCl ao longo do tempo, após o lançamento do sal, para os 

rios Santo Antônio, Paquequer e Beija flor no  mês de junho. O cálculo é 

baseado na massa do soluto (em média 250 gramas para os dois primeiros e 

500 para o último rio) dividida pela integração da curva de variação da 

concentração de NaCl ao longo do tempo até o rio voltar a apresentar seus 

valores de condutividade de base, como já explicado anteriormente.  

O cálculo da vazão considera: 

                              Q =  C /                   (Equação 24)  

Onde: C é a quantidade de sal lançada, T o tempo em que a solução de NaCl 

passa na seção de medida e c a concentração que varia com o tempo, 

segundo GARCEZ (1967). 

 

Figura 19 Exemplo de gráfico de variação da concentração de NaCl ao longo do tempo para 
medição da vazão dos rios no dia 24/06/2015, quando foi contabilizado 15 L s

-1
 para Santo 

Antônio; 86 L s
-1 

 (Paquequer) e 58 L s
-1

 (Beija Flor). 

 

3.6.4 Tratamento dos dados 
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Para este estudo foram aplicadas as estatísticas básica e multivariada 

nos resultados das concentrações e fluxos dos elementos presentes nas 

amostras de água pluvial e fluvial.  

A estatística básica compreendeu os cálculos da média aritmética (MA), 

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

da concentração média ponderada pelo volume (MPV)  e do coeficiente de 

variação (CV). Foram feitas matrizes de correlação a um nível de significância 

de 0,05 nas amostras de deposição atmosférica das duas vertentes. 

O teste estatístico utilizado foi o não-paramétrico pois a maioria dos 

dados não seguiram um padrão de distribuição normal de acordo com o teste 

de Shapiro-Wilk (CONOVER, 1980). O teste Mann-Whitney foi utilizado para 

comparar dois períodos independentes (seco e chuvoso). As matrizes de 

correlação foram determinadas para comparação espacial entre as variáveis dç 

de significância de 0,05 nas amostras de deposição atmosférica das duas 

vertentes. Todos os testes foram realizados no programa Statistica 2.0.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 HIDROLOGIA 

 

4.1.1 Pluviosidade 

 

A tabela 8 apresenta dados médios de precipitado nas duas áreas de 

estudo na Serra dos Órgãos. Inicialmente, a maior série histórica registrada 

para o PARNASO na estação do FIDERJ (1978), hoje desativada (22°27`S; 

42°56`W; altitude = 959 m). Em seguida, na atual estação do PARNASO 

situada em local próximo ao da anterior, as precipitações medidas e sob 

controle do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) para o período deste 

estudo e no período de 2007 a 2016. E por último, as calculadas a partir dos 

volumes de chuva amostrados nos coletores de precipitação total deste estudo.  

A área de estudo do PARNASO apresentou uma precipitação 

acumulada nos coletores durante todo o período de estudo de 2163 mm, 

enquanto que no Vale do Cuiabá, de 1195 mm. Essa diferença de 45% se 

justifica pelas características do relevo da Serra dos Órgãos, que funciona 

como uma barreira orográfica para as massas de ar que vêm do oceano e 

como consequência a região do Vale do Cuiabá recebe menos umidade 

oriunda dessa região. 

Comparando os dados da precipitação obtida pela estação 

meteorológica do INMET durante o período deste estudo com a média 

reportada pelo FIDERJ (1931 – 1975), pode-se observar que o período deste 

estudo foi atípico, de precipitação média inferior à série histórica. A precipitação 

média obtida na estação do INMET foi de 2200 mm, aproximadamente 20% 

inferior à média do FIDERJ (1978). A estação do INMET no período de 2007 a 

2016 apresentou uma precipitação média estimada de 2792 mm, valor esse 

muito próximo à média histórica FIDERJ. A Figura 20 evidencia que os anos de 

2014 e 2015 foram os mais secos desde 2007.  
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Tabela 8 Dados médios referentes a valores de precipitação anual obtidos para 
as duas áreas de estudo. 

  

PARNASO – sede 
Teresópolis (mm) 

APA Petrópolis (mm) 

 FIDERJ (1978) 

 Período: 1931-1975  2800 - 

 INMET  

 Período: 2007-2016  2792 - 

 INMET 

 Período: 16/09/2014 – 19/09/2015 2200 - 

 Coletores de deposição total  

 Período: 16/09/2014 – 19/09/2015 2163 1195 

FIDERJ: Fundação de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro; INMET: 
Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

Figura 20 Série Histórica INMET de precipitação mensal no PARNASO entre 2007 e 2016. 

Fonte: MATTOS, 2017. 

A figura 21 apresenta as distribuições das médias mensais da série 

histórica do FIDERJ (1978), do INMET para o período 2007 – 2016 e dos 

coletores de precipitação deste estudo. Verifica-se que o que mais contribuiu 

para a menor precipitação acumulada anual no período de estudo, foram as 

menores precipitações acumuladas em dezembro de 2014 e no mês de janeiro 
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de 2015. Comparando diretamente com FIDERJ, pode-se ressaltar 4 meses 

consecutivos com chuva abaixo da média. 

Figura 21 Séries históricas  INMET de precipitação mensal no PARNASO. 

 

A fim de verificar a eficiência dos coletores de deposição total para a 

amostragem da precipitação no PARNASO, junto à estação meteorológica do 

INMET, foi feita uma comparação entre o acumulado anual dos coletores e o 

pluviômetro da estação meteorológica. A precipitação anual para o período de 

estudo com base nas medidas da estação meteorológica foi de 2200 mm e nos 

coletores foi de 2163, um erro menor que 2%. Na figura 22 observa-se a ótima 

correlação existente entre eles. Isso permite a utilização dos dados dos 

coletores de forma consistente no que diz respeito à captura de chuva. Devido 

à ausência de dados completos de estação meteorológica localizada na bacia 

do rio Santo Antônio, não foi possível realizar a mesma análise, entretanto 

diante da ótima correlação obtida para o PARNASO, admitimos que os 1195 

mm podem representar a precipitação efetiva no Vale do Cuiabá no período de 

estudo. 
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Figura 22 Correlação entre a precipitação semanal medida pelos coletores de precipitação total 
deste estudo e pela estação meteorológica do INMET no período de estudo. 

 

Baseado no regime pluviométrico (Figura 21) pode-se concluir que existe 

uma tendência que é mostrada nas séries históricas de o período seco se 

estender de abril a setembro e o chuvoso de outubro a março. Apesar de não 

terem sido tão marcantes no período deste estudo, principalmente pela 

escassez de chuvas no período verão. Sendo assim, os cálculos sazonais que 

serão apresentados para N e P, seguirão esses mesmos períodos aqui 

estabelecidos como seco e chuvoso. 

 

4.1.2 Vazões 

 

Os resultados das medidas das vazões instantâneas dos três rios 

estudados encontram-se na Tabela 9. Os rios da vertente oceânica 

apresentaram as maiores vazões em função da maior pluviosidade (Tabela 9). 

A cabeceira de drenagem do Rio Beija-Flor apresentou a maior vazão média 
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(83 L s-1), seguido pelo Paquequer (62 L s-1), que, apesar de serem bacias 

adjacentes, possuem vazões muito distintas. 

O rio Santo Antônio apresentou o menor valor de vazão média (18 L s-1), 

devido principalmente à menor precipitação local, uma vez que a área desta 

microbacia é intermediária às outras duas localizadas no PARNASO. 

Apresentou também o menor desvio padrão e coeficiente de variação, o que 

evidencia uma resposta mais rápida aos fluxos de chuva em suas descargas 

com relação aos outros dois. 

Tabela 9 Estatística descritiva das vazões (L s-1) instantâneas medidas nas 
cabeceiras de drenagem estudadas no período de 19/09/2014 a 16/09/2015. 

Cabeceira de drenagem Santo Antônio Paquequer Beija-Flor 

Área (ha) 250 180 357 

Vazão Média  18  62  83  

Mínimo 7 11 19 

Máximo 38 203 273 

Desvio Padrão  9 48 70 

Coeficiente de Variação (%) 52 77 84 

 

Na figura 23 estão os dados de precipitação diária da estação 

meteorológica do INMET e as treze medições de vazão realizadas neste 

estudo, nos rios Beija Flor e Paquequer. Destaca-se o dia 08 de abril 2015 

como as maiores vazões medidas tanto no Beija Flor (273 Ls-1) quanto no 

Paquequer (203 Ls-1) e as menores no dia 20 de agosto 2015, sendo 11 e 19 

Ls-1 nos rios Beija Flor e Paquequer, respectivamente. As menores vazões 

estão associadas a um período de 30 dias consecutivos sem chuva. 

 A vazão do Beija Flor possivelmente é maior devido à área de sua bacia 

ser o dobro da bacia do Paquequer. No entanto a vazão não é 

proporcionalmente maior, somente 1,3 vezes em média. A possibilidade é que 

haja relação com a declividade, onde a vazão do Beija Flor escoe 

principalmente nos eventos de enxurradas. 
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Figura 23 Dados diários de precipitação e mensais de vazão instantânea dos rios Beija Flor e 
Paquequer medidos durante o período deste estudo. 

 

Já no rio Santo Antônio, a correlação é feita entre as vazões e as 

precipitações semanais acumuladas nos coletores (Figura 24). Salienta-se o 

dia 08 de abril como a segunda maior vazão no rio Santo Antônio (31 Ls-1), 

após um período de dois meses com precipitação entre 40 e 80 mm semanais 

medidas nos coletores. E o dia 20 de agosto como a menor vazão (7 Ls-1), 

reflexo de um período de duas semanas sem indícios de precipitação nos 

coletores de deposição total. 
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Figura 24 Dados semanais de precipitação e mensais de vazão dos rios Beija Flor e Paquequer 
coletados neste estudo. 

 

4.1.3 Evapotranspiração  

 

Para estimar a evapotranspiração, considerou-se os valores das 

precipitações acumuladas (Tabela 8) nos coletores de deposição total das duas 

vertentes e os valores médios das vazões dos rios Beija Flor, Paquequer e 

Santo Antônio (Tabela 9). Essas vazões foram transformadas em milímetros de 

água escoada (deflúvio) e, subtraídas das precipitações incidentes para o 

cálculo da evapotranspiração. 

No rio Santo Antônio, onde a precipitação foi de 1195 mm e a vazão 

média de 18 Ls-1 (que convertida correspondeu a 227 mm ano-1) representou 

20% da precipitação, que foi escoada pelo rio. A diferença entre eles pode ser 

atribuída à evapotranspiração, equivalente a 968 mm ano-1. Entretanto, vale 

destacar que este valor está superestimado pelo fato de não se ter uma 

estimativa para a saída de água durante as ocorrências de chuvaradas (figura 

24). 
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Figura 25 Estimativa da evapotranspiração para a bacia do rio Santo Antônio. 

 

O deflúvio total para o rio Paquequer foi de 1085 mm ano-1, e o total 

estimado perdido por evapotranspiração equivale a 50% da precipitação 

incidente (Figura 26).  No Beija Flor, o deflúvio foi de 733 mm ano-1 e 

evapotranspiração estimada em 66% da precipitação incidente. 

 Considera-se que, durante o período de amostragem, as vazões 

medidas representam majoritariamente os fluxos de base dos rios, uma vez 

que não foram medidas vazões durante as enxurradas nem mesmo em evento 

de precipitações de pouca intensidade. Neste contexto, MATTOS (2017) 

modelou o deflúvio médio (considerando fluxo de chuva e de base) para o rio 

Beija Flor em 1370 mm ano-1. Neste cálculo, a evapotranspiração estimada 

correspondeu a 37% ou 792 mm.ano-1.  
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Considerando o trabalho realizado por GROPPO (2010) no Parque 

Estadual da Serra do Mar na faixa altitudinal de 800 a 1200m, em que avalia a 

taxa de evaporação nesta região nos anos de 2008 e 2009, seus valores de 

evapotranspiração foram respectivamente de 1022 e 1570 mm dia-1 (62 e 52%) 

que são percentuais próximos aos encontrados em duas das três cabeceiras 

de drenagem deste estudo. Na tabela 10, outros trabalhos realizados em 

floresta Atlântica e Amazônica ficaram na faixa de variação de 52 a 64%. 

 

 
Figura 26  Estimativa da evapotranspiração para as bacias Paquequer e Beija Flor no 
PARNASO. 
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Tabela 10 Trabalhos realizados em Florestas com estimativa de evapotranspiração. 

LOCAL FLORESTA PRECIPITAÇÃO 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

(%) ALTITUDE TRABALHO 

Loja (Equador) Montana 2970 64 

1900 - 

2200 

Wilcke et al., 

2009 

Tapajós (Pará) Amazônica 2200 60 n.m. 

Rocha et al.,  

2004 

Parque Estadual da Serra do 

Mar (SP) Mata Atlântica 3003 /1773 62 / 52 800 - 1200 Groppo, 2010 

Cabeceira Rio Beija Flor (RJ) Atlântica Montana 2163 50 1100 este estudo 

Cabeceira do Rio Paquequer 

(RJ) Atlântica Montana 2163 66 1225 este estudo 

Cabeceira do rio Santo Antônio 

(RJ) Atlântica Montana 1195 80 1100 este estudo 

8
6
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4.2 Parâmetros físico-químicos 

 

4.2.1 Precipitação total 

 

Das 50 amostras de deposição atmosférica coletadas semanalmente, 40 

da vertente oceânica e 37 da continental foram de deposição úmida e seca 

juntas (deposição total), nas quais foi possível medir seus parâmetros físico-

químicos. O restante foi constituído de amostras de deposição seca 

exclusivamente. As informações físico-químicas de cada coleta nas vertentes 

oceânica e continental encontram-se no anexo 1 e 2.  

A Tabela 11 apresenta dados de condutividade medidos na precipitação 

total da vertente oceânica e continental das amostras que apresentaram 

volume suficiente para suas medidas, pois foram priorizadas as análises de 

nutrientes. Na vertente oceânica a condutividade variou de 4,0 a 30 µS cm-1 e 

na vertente continental de 2,4 a 27 µS cm-1. Os valores de condutividade da 

precipitação total foram ligeiramente superiores na vertente oceânica em 

relação à continental, possivelmente devido à maior influência da dissolução de 

partículas atmosféricas de origem marinha.  

Tabela 11 Características físico-químicas das águas pluviais (precipitação total) 
das cabeceiras de drenagem da Serra dos Órgãos, RJ; (mínimo – máximo) 

 Vertente Oceânica Vertente Continental 

MPV pH 5,2 (4,3 – 6,3) 5,3 (4,6 – 6,3) 

MPV Condutividade (µS cm-1) 12 (4,0 – 30) 9,3 (2,4 – 27) 

Número de amostras 37 36 

 

Na figura 27, estão indicados os valores de condutividade para as 

amostras de precipitação total individualmente nas duas vertentes. Pode-se 

observar que houve uma variação ao longo do período estudado, os íons de 

modo geral, apresentaram maiores concentrações durante o período mais 

seco, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro. 
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Figura 27 Relação da condutividade com a precipitação das amostras da vertente continental e 
oceânica no período de 16 setembro de 2014 a 19 setembro de 2015. 

 

 Na Tabela 12, o padrão sazonal parece evidenciado pela condutividade, 

pois em ambas as vertentes os valores encontrados foram maiores no período 

seco. RODRIGUES (2006) encontrou um padrão sazonal de distribuição dos 

íons majoritários (com maiores contribuições de Na+ e Cl-) evidenciando a forte 

influência da fonte marinha na vertente oceânica do presente estudo, 

principalmente durante as entradas de frentes frias que predominam no período 

seco. Chuvas com menores volumes de água precipitada são, entretanto, 

responsáveis pelas condutividades mais elevadas nesta época do ano.  

 
Tabela 12 Parâmetros físico-químicos das águas pluviais das cabeceiras de 
drenagem da Serra dos Órgãos, RJ por período seco e chuvoso. 

 
Vertente Oceânica Vertente Continental 

período SECO CHUVOSO SECO CHUVOSO 

pH 5,2 5,2 5,4 5,1 

condutividade (µS cm-1) 16 11 12 9 

n° amostras 19 18 17 19 
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Os valores do pH variaram de 4,3 a 6,3 na vertente oceânica enquanto 

que  na vertente continental, de  4,6 a 6,3 (Figura 28). As águas pluviais 

apresentaram valores de pH semelhantes nas duas vertentes e geralmente 

inferiores àquele associado à solubilização do CO2 atmosférico em água pura 

(5,6). Segundo GALLOWAY et al. (1982), o valor 5,0 é o limite inferior de pH 

atribuído à acidificação natural em ambientes remotos. Neste estudo, 35% dos 

valores de pH na vertente oceânica e 22% na continental,  foram inferiores a 

esse limite. Entretanto, o pH não deve ser utilizado como indicador exclusivo de 

qualidade das águas de chuva. Estudos recentes realizados na Serra dos 

Órgãos, mostram elevadas concentrações do íon amônio (NH4
+) nas águas de 

chuva, o que sugere que a amônia (NH3) exerce significativa influência no 

controle do pH dessas águas (RODRIGUES et al., 2007; PERRY, 2007). A 

origem desse íon, na Serra dos Órgãos, tem sido atribuída a algumas 

atividades antrópicas (RODRIGUES et al., 2007; DE SOUZA et al., 2015).   Na 

tabela 12 é possível verificar que o pH não teve variação sazonal significativa 

em nenhuma das vertentes estudadas. 

 

Figura 28 Variação temporal do pH das amostras da vertente continental e oceânica. 
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4.2.2 Águas fluviais 

 

Os parâmetros físico-químicos medidos nas águas fluviais dos rios Beija 

Flor, Paquequer e Santo Antônio durante este estudo, encontram-se na Tabela 

13. A temperatura média das águas fluviais do rio Santo Antônio foi 

ligeiramente superior a do Beija Flor e do Paquequer. A temperatura das águas 

fluviais é um parâmetro que é influenciado por vários fatores associados, como 

latitude, altitude, estação do ano, horário de medição e cobertura vegetal local, 

dentre os mais relevantes.  

No rio Santo Antônio, a maior temperatura está associada ao clima mais 

seco e maior exposição solar (ICMBIO, 2008) no local de medição por 

apresentar cobertura vegetal menos densa que os outros rios.  

 

Tabela 13 Valores médios (mínimo – máximo) dos parâmetros físico-químicos 
das águas fluviais das cabeceiras de drenagem estudadas na Serra dos 
Órgãos, RJ. 
 Vertente Oceânica Vertente 

Continental 

Águas fluviais RBF 
 

RPQ 
 

RSA 
 

Temperatura 15 (13 – 19) 16 (13 – 20) 19 (16 -21) 

MPv pH 6,0 (5,2-6,4) 5,2 (4,9-5,5) 6,3 (5,8-6,7) 

MPv Condutividade  (µS cm-1) 10 (7 -15) 7,0 (5,6-11) 16 (13 -19) 

número de amostras 13 13 13 

RBF= rio Beija-Flor, RPQ= rio Paquequer, RSA= rio Santo Antônio; (mínimo – 

máximo). 

Na tabela 13, os valores MPV da condutividade foram 7,0 µS cm-1 para o 

rio Paquequer, 10 µS cm-1 para o Beija Flor e 16 µS cm-1 para o Santo Antônio. 

Na vertente oceânica os valores de condutividade dos rios foram inferiores aos 

da vertente continental, possivelmente devido ao efeito da diluição ocasionado 

pelos maiores valores de vazão (figuras 29 e 30).  

Nesse caso, atribui-se ao intemperismo químico a maior parte dos íons 

dissolvidos em água. Assumindo-se que a taxa de intemperismo se assemelhe 

nas 3 cabeceiras de drenagem, a quantidade de chuva precipitada exerce o 

controle da concentração de íons e, concomitantemente, da condutividade. 

Outro possível fator de controle é a parcela da precipitação evapotranspirada. 
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Figura 29 Variação da condutividade com relação à vazão nos rios da vertente oceânica. 

 

Figura 30 Variação da condutividade com relação à vazão na cabeceira do rio Santo Antônio. 

 

Os valores de pH no rio Paquequer foram menores que os do rio Beija-

Flor e Santo Antônio (Tabela 13). As alterações no pH geralmente estão 

associadas a água de chuva, principalmente na ocorrência de fortes chuvas. 

No estudo de COSTA (1997), realizado no rio Campo Belo, foi verificada a 

relação inversa entre os valores de pH e a pluviosidade. O rio Santo Antônio, 

em todo período de estudo (Figura 31), também apresentou esse padrão, com 

os maiores valores de pH e menor pluviosidade em relação aos demais rios.  
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Figura 31 Variação temporal do pH das amostras de águas fluviais das três cabeceiras 
estudadas. 

 

 A coloração escura das águas do Paquequer é uma característica 

observada exclusivamente neste rio. Os seus menores valores de pH podem 

estar associados à qualidade da matéria orgânica que é lixiviada, como por 

exemplo os ácidos húmicos, que são geralmente formados a partir da 

decomposição parcial das plantas, conferindo uma coloração amarelada a 

amarronzada que compõem 50 a 95% do carbono orgânico dissolvido (COD) 

(ESTEVES, 2011). Esses ácidos orgânicos são macromoléculas recalcitrantes 

difíceis de serem degradados no solo e são lixiviados para os rios onde podem 

se dissociar formando ânions orgânicos e íons H+, estes últimos responsáveis 

pelo aumento da acidificação das águas naturais.   

A concentração MPv do COD e o pH  do rio Paquequer foram de 282 

µmol L-1 e 5,2 respectivamente, este rio apresenta maior acidez em suas 

águas. Foram analisadas 11 amostras de cada um dos rios, e a concentração 

MPv do COD e pH encontrados no rio Paquequer foi maior que dos rios Beija 

Flor (234 µmol L-1 ; 6,0) e Santo Antônio (81,5 µmol L-1 ; 6,3).  Não foi 

observado correlação estatisticamente significativa entre pH e COD. No 

entanto, quando comparado as concentrações MPV de pH e COD, observa-se 

uma relação inversa clara. 
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4.3 NITROGÊNIO 

 

4.3.1 Precipitação total 

 

 4.3.1.1 Concentração das formas nitrogenadas 

 

As tabelas 14 e 15 apresentam a estatística descritiva das 

concentrações das formas de N na precipitação total nas vertentes oceânica e 

continental, respectivamente, para o período de estudo. As informações 

individuais de cada coleta nas vertentes oceânica e continental encontram-se 

no anexo 3 e 4. 

 
Tabela 14 Estatística descritiva das formas de N (µmol N L-1) na vertente 
oceânica. 

  NH4
+ NO3

- NO2
- NID NOD Ureia NTD 

MA 8,5 13,0 0,13 21,5 31,5 15,4 52,9 

Mediana 4,3 9,5 0,05 12,9 6,1 12,3 46,6 

MPV 8,1 11,2 0,11 19,4 28,3 15,8 47,7 

DP 11,1 10,6 0,19 18,5 34,2 8,4 28,7 

CV% 130 81,1 140 86,3 109 54,6 54,3 

Mínimo < LD <LD <LD <LD <LD 7,1 24,6 

Máximo 47,4 49,9 0,85 88,8 86,3 48,6 148,0 
MA = média aritmética; MPV = média ponderada pelo volume; DP = desvio padrão; CV%= 
coeficiente de variação. LD= limite de detecção. 

 
 
Tabela 15 Estatística descritiva das formas de N (µmol N L-1) na vertente 
continental. 

  NH4
+ NO3

- NO2
- NID NOD Ureia NTD 

Média 18,3 11,3 0,13 28,6 26,2 12,0 54,9 

Mediana 11,3 7,9 0,07 19,8 24,0 10,2 47,9 

MPV 12,3 10,1 0,08 22,4 24,5 11,6 46,9 

DP 20,4 10,7 0,18 28,5 14,7 4,9 26,8 

CV% 112 94,9 135,0 99,5 56,2 40,7 48,8 

Mínimo <LD <LD <LD 6,0 <LD <LD 26,3 

Máximo 83,6 49,9 0,85 126 76,2 13,5 140 
MA = média aritmética; MPV = média ponderada pelo volume; DP = desvio padrão; CV%= 
coeficiente de variação. LD= limite de detecção. 
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 A distribuição de uréia como o principal contribuinte do NOD na água da 

chuva é evidenciada neste estudo, com concentrações entre 7,1 e 48,6 µmol N 

L-1. Outros autores vêm encontrando uma faixa de valores bem inferior à deste 

estudo, em regiões costeiras e remotas marinhas (1,1 - 9,4 µmol N L-1) 

(TIMPERLEY et al., 1985; CORNELL et al., 1998; CORNELL et al., 2001; 

ROCHA-SILVA, 2009).  

 Amostras de água de chuva em baía próxima à área costeira, as 

concentrações de ureia variam de 0,1 a 10 µmol N L-1 (KAUFMAN et al., 1983) 

e às vezes excederam as concentrações de amônio (dependendo dos 

mecanismos preferidos de utilização de nitrogênio pela biota, como sugerido 

por MCCARTHY (1972) e ROSSWALL (1989). A maior MPV de NOD e ureia 

(tabelas 14 e 15) encontrada neste estudo na vertente oceânica com relação à 

continental sugere influência da baía de Guanabara, devido à maior 

proximidade desta fonte. 

Baseado nas concentrações (MPV) verifica-se na Figura 32 que na 

precipitação total, em ambas as vertentes, o nitrogênio orgânico dissolvido 

(NOD) teve uma contribuição ligeiramente maior para o N total dissolvido que a 

fração inorgânica. Estudo realizado por DE SOUZA et al.(2015) estimou a 

contribuição de NOD para o NTD de 33% no mesmo ponto de coleta do 

presente estudo (na vertente oceânica a 1000m). A maior porcentagem de 

NOD encontrada neste estudo, provavelmente se deve ao fato do forte período 

de estiagem principalmente no período das chuvas, o que pode ter propiciado 

um maior número de queimadas e o transporte de partículas orgânicas para 

essa região.  

CORNELL (2011) realizou uma revisão baseada em dados publicados 

na última década sobre NOD e mostrou que o seu percentual de contribuição 

para o NTD na precipitação total em ambientes oceânicos, costeiros e 

continentais decresceu espacialmente, variando de 60% nas áreas oceânicas 

para 30% do NTD em áreas continentais. O NOD está sempre presente na 

água da chuva de regiões marinhas e continentais e pode apresentar alta 

variabilidade, podendo chegar a valores máximos de até 60 µmol L-1 
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(CORNELL et al., 1995; LIU et al., 2003; PACHECO et al., 2004; CORNELL, 

2011).   

 

Figura 32  Distribuição percentual das concentrações médias ponderadas pelo volume das 
concentrações de N associada à precipitação total. 

    

Araújo et al. (2015) apresentou dados de NOD ao longo de 4 pontos, da 

costa para o interior, e encontrou que as maiores concentrações de NOD (48 a 
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58%) estão próximos aos centros urbanos do sul da Bahia, podendo estar 

associado a contribuição urbana antropogênica para a atmosfera e às poucas 

industrias existentes na cidade, segundo a autora. 

O NOD de origem atmosférica incluem as emissões diretas dos 

organismos vivos, assim como a produção de aerossóis marinhos pela quebra 

das ondas e rompimento das bolhas de ar (MOPPER; ZIKA, 1987; MYAZAKI et 

al., 2011;),  atividades agriculturais e rurais, incluindo produção e animais 

(SOROOSHIAN et al., 2008), emissões de aterros (GE et al., 2011). Destacam-

se também, as emissões biogênicas da vegetação (JACOB; WOFSY,1988), 

principalmente durante a queima de biomassa (MACE et al., 2003c), seguido 

do transporte a longas distâncias na atmosfera, além da ressuspensão de 

poeira da terra (MACE et al., 2003b) e o sistema de exaustão dos veículos 

(TREMP et al., 1993).   

Medidas de NOD em regiões tropicais foram realizadas em florestas 

Montana em locais costeiros no Equador (LEWIS, 1981; WILCKE et al., 2001; 

GOLLER et al., 2006; WILCKE et al., 2009), na Costa Rica (EKLUND et al., 

1997), na Colombia (VENEKLAAS et al., 1990), em Porto Rico (MCDOWELL, 

1998) e no Hawaí (CORNELL et al., 2001; CARRILLO et al., 2002). Na 

Venezuela, as concentrações de NOD foram estimadas em áreas costeiras, 

urbanas e rurais (MORALES et al., 2001; PACHECO et al., 2004).    

No Brasil, ROCHA-SILVA (2009) publicou um dos primeiros trabalhos 

realizados sobre NOD em deposições atmosféricas. Durante um ano estudou 

as concentrações em Niterói e em Campos dos Goytacazes, área urbana 

costeira e agrícola do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente. O NOD nos 

dois pontos de coleta na área urbana variaram de 25 a 36% em média e nos 

dois pontos na região agrícola foram 75% do NTD, indicando influência de 

atividades antrópicas, principalmente relacionadas à queima de biomassa na 

região de plantações de cana-de-açúcar. 

A ureia já foi quantificada anteriormente em águas de chuva no estado 

do Rio de Janeiro (ROCHA- SILVA, 2009; DE SOUZA et al., 2015). ROCHA-

SILVA (2009) quantificou que a concentração MPV da ureia variou de 50 a 82% 

do NOD em área costeira urbana (Niterói) e 14 a 21% em área de queima de 
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cana-de-açúcar (Campos dos Goytacazes). DE SOUZA et al. (2015) verificou 

que a ureia constituiu 43% do NOD na precipitação total em área costeira 

urbana e em área peri-urbana, bem como em áreas de floresta sub-montana e 

montana na vertente oceânica da Serra dos Órgãos, chegando a representar 

todo o NOD. 

Neste estudo, a ureia se destacou como um importante integrante do 

NOD nas amostras de precipitação total em ambas as vertentes. Na vertente 

oceânica correspondeu a 56% do NOD, enquanto que na continental, 48%, 

valores condizentes aos encontrados por DE SOUZA et al. (2015) e ROCHA-

SILVA (2009) em áreas costeira urbanas. Outras formas de NOD não 

identificados neste estudo, mas relatados em outros realizados em áreas 

costeiras e continentais em todo mundo, seriam as aminas alifáticas e os 

aminoácidos (GALLOWAY, 1990; MCGREGOR; ANASTASIO, 2001; CHEN; 

PRESTON, 2004).  

Na tabela 16 estão resumidas as concentrações MPV das formas 

nitrogenadas, bem como o número de amostras e a precipitação acumulada 

em cada vertente para os períodos seco e chuvoso. 

Tabela 16 Precipitação (ppt) e concentração média ponderada pelo volume das 
formas nitrogenadas no período seco e período chuvoso nas Vertentes 
Oceânica e continental na precipitação total. n= número de amostras. 

Local n 
ppt 

(mm) 
NH4

+ NO3
- NO2

- NID NOD Ureia NTD NOD/NID 

Vertente Oceânica 
 

 
       

 

período seco 21 859 8,5 8,3 0,1 15,6 29,4 14,0 45,0 1,9 

período chuvoso 19 1307 9,2 13,5 0,2 22,8 29,3 17,2 52,1 1,3 

 
Vertente Continental  

 
       

 

período seco 17 272 23,9 11,8 0,1 35,8 23,5 11,2 59,3 0,7 

período chuvoso 19 865 9,8 11,4 0,1 21,3 25,3 13,2 46,7 1,2 

 

Na vertente oceânica os valores de precipitação acumulados 

semanalmente nos coletores apresentaram uma diferença significativa para um 

p< 0,05 (Maan-Witney), enquanto que para as concentrações das formas 

nitrogenadas não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os períodos. Na vertente continental, a variação sazonal da precipitação 
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apresentou uma diferença para p< 0,01 e NH4
+ e ureia para p < 0,05 (Maan- 

Witney). 

As concentrações de N apresentaram comportamentos distintos nas 

duas vertentes, a oceânica teve suas maiores concentrações no período 

chuvoso, enquanto que a continental no período seco  para o NH4
+. Apesar de 

não ser estatisticamente significativo, pode-se observar que as formas 

inorgânicas de N (NO2
-, NO3

- e NH4
+) na vertente oceânica apresentaram 

maiores concentrações no período chuvoso, contrário ao encontrado por 

RODRIGUES et al. (2007) e DE SOUZA et al. (2015), que apesar de não terem 

encontrado um padrão sazonal bem definido, as maiores concentrações 

desses íons foram encontradas no período seco, provavelmente devido a maior 

contribuição da deposição seca de partículas e gases. 

A menor precipitação no período chuvoso, em relação aos anos 

anteriores, na vertente oceânica possivelmente resultou em menor diluição 

associado a um maior transporte de aerossóis constituídos de sais solúveis 

oriundos do mar e da RMRJ, é possível que, por conta disso, as concentrações 

das formas inorgânicas observadas neste estudo tenham se mostrado maiores 

que no período seco e igualmente superiores à vertente continental  

O NTD na vertente oceânica acompanhou as tendências apresentadas 

para NID e NOD, sua concentração MPV anual foi de 47,7 µmol L-1. Já a 

vertente continental, as maiores concentrações de NTD ocorreram no período 

seco, 59,3 µmolL-1, atribuídos à maior participação das formas inorgânicas de 

N no mesmo período, nesta vertente. 

As tabelas 17 e 18 mostram os resultados das correlações entre os 

parâmetros de N orgânico e inorgânico analisados na água da chuva da 

vertente oceânica e continental, respectivamente, a um nível de significância de 

95%. Na vertente oceânica, as formas nitrogenadas têm forte correlação entre 

si, o que sugere fontes similares que podem ser atribuídas às emissões 

antrópicas, tanto de fontes industriais quanto urbana e de queimadas. Já na 

vertente continental, o NOD apresenta uma correlação inversa com o NH4
+, 

fato que já foi reportado por KIEBER et al. (2005) e FANG et al. (2008), onde é 

mostrado que as espécies inorgânicas de N não se relacionam com o NOD. 
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Em áreas agrícolas podem ser oriundos de diferentes fontes, naturais ou 

antrópicas. 

 A correlação entre NH4
+ e NO3

- tanto na vertente continental quanto na 

oceânica, podem ocorrer devido à dissolução de partículas atmosféricas de 

NH4NO3 (s) na água da chuva, provenientes do transporte de fontes locais ou 

longínquas, resultante da elevada emissão antropogênica de NOx e NH3 

oriundo da região metropolitana do Rio de Janeiro. Sendo as principais fontes 

potenciais o setor de transporte (NOX) e o lançamento de esgotos na Baia de 

Guanabara, emitindo NH3 e transportando para a Serra dos Órgãos devido ao 

padrão de circulação atmosférico dessa região. 

 

Tabela 17 Matriz de correlação entre os parâmetros analisados na água da 
chuva na vertente oceânica. 

Variável 

Matriz de correlação_Vertente Oceânica p < 0,05 N=40  
 

Precipitação Condutividade H
+
 NTD NO2

-
 NO3

-
 NH4

+
 NID NOD UREIA 

Precipitação 1,00          
Condutividade -0,06 1,00         
H

+
 0,07 -0,04 1,00        

NTD -0,20 -0,05 0,11 1,00       
NO2

-
 -0,07 -0,05 0,10 0,60 1,00      

NO3
-
 -0,23 -0,10 -0,14 0,74 0,68 1,00     

NH4
+
 -0,00 0,13 0,13 0,68 0,36 0,45 1,00    

NID -0,13 0,01 0,00 0,84 0,61 0,85 0,85 1,00   
NOD -0,20 -0,10 0,19 0,79 0,35 0,34 0,23 0,33 1,00  
UREIA 0,15 -0,21 -0,24 -0,11 -0,15 -0,19 -0,21 -0,24 0,09 1,00 
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Tabela 18 Matriz de correlação entre os parâmetros analisados na água da 
chuva na vertente continental. 

Variável 

Matriz de correlação_Vertente Continental p < 0,05  N=36 
 

Precipitação Condutividade H
+
 NTD NO2

-
 NO3

-
 NH4

+
 NID NOD UREIA 

Precipitação 
1,00          

Condutividade -0,11 1,00         

H
+
 

0,34 -0,04 1,00        

NTD 
-0,14 0,28 -0,24 1,00       

NO2
-
 

-0,24 0,17 -0,25 0,83 1,00      

NO3
-
 

-0,03 0,23 -0,16 0,79 0,80 1,00     

NH4
+
 

-0,13 0,29 -0,27 0,79 0,76 0,71 1,00    

NID 
-0,13 0,30 -0,25 0,85 0,84 0,85 0,97 1,00   

NOD 
-0,01 -0,08 0,06 0,15 -0,12 -0,22 -0,44 -0,39 1,00  

UREIA 0,09 -0,12 -0,19 0,04 0,02 -0,07 0,07 0,01 0,05 1,00 

 

 

4.3.1.2 Fluxos de deposição de nitrogênio 

 

Os fluxos de deposição total de NTD na vertente oceânica e continental 

foram respectivamente 16 e 9,0 kg N ha-1ano-1 (tabela 19 e Figura 33). A maior 

deposição de NTD na vertente oceânica em relação à continental está 

diretamente relacionada à precipitação acumulada anual, pois se comparadas 

as razões dos fluxos de NTD e das precipitações (2163 e 1195 mm) das 

vertentes (oceânica / continental), observa-se que em ambas a razão é de 1,8.  
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Tabela 19  Fluxos de deposição das espécies de N via precipitação total nas 
vertentes continental e oceânica. 

 
V.Oceânica V. Continental 

Fluxo (kg N ha-1ano-1) 

NH4
+ 2,8 2,0 

NO3
- 3,7 2,0 

NO2
- 4,0 x 10-2 2,0 x 10-2 

NID 6,5 4,0 

NTD 16,0 9,0 

NOD 9,5 5,0 

Ureia 5,3 4,3 

 

Os fluxos de deposição de amônio e nitrato foram respectivamente 2,8 e 

3,7 kg N ha-1ano-1 na vertente oceânica e 2,0 e 2,0 kg N ha-1 ano-1 na 

continental. GUIMARÃES E DE MELLO (2006) estimaram a emissão de NH3 

da Baia de Guanabara sendo significativa e da ordem de 42 kg N ha-1 ano-1. 

Enquadram-se também como fontes antrópicas de NH3 a indústria 

petroquímica, veículos, lixões, aterros sanitários e queima de biomassa. Essa 

ultima evidencia-se mais durante o período seco. 

Outra potencial fonte de NH3 para a atmosfera são os pastos de criação 

de gado bovino, em que o processo de perda de N pelas excretas ocorre 

quando a ureia se decompõe em nitrogênio amoniacal (NH3 – NH4
+) e 

bicarbonato por meio da hidrólise enzimática microbiana (BOWMAN et al., 

1997; MISSELBROK et al., 2000). DE SOUZA (2013) estimou em 13 kg N ha-1 

ano-1 essa contribuição das excretas do gado bovino para a região durante o 

período de seu estudo, devido à existência de pastos de criação na região 

oeste da RMRJ, principalmente nos municípios de Magé, Guapimirim e 

Itaboraí. 

A Figura 33 apresenta os fluxos de deposição de N dissolvido de 

trabalhos realizados em áreas de floresta Atlântica Montana no estado do Rio 

de Janeiro (RODRIGUES et al., 2007; PERRY, 2007; DE SOUZA et al., 2015; 

PONETTE et al., 2017; ALMEIDA et al., 2001), onde pode ser observado que 

existe uma tendência a altas deposições atmosféricas em regiões 
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montanhosas próximas a centros urbanos, como é o caso da Serra dos 

Órgãos, principalmente com relação às formas inorgânicas do N. Os resultados 

deste estudo confirmam a tendência de altos fluxos de NTD que tem sido 

observado nos trabalhos realizados anteriormente na região.  

 
Figura 33 Comparação de fluxos de deposição de nitrogênio dissolvido, através das frações orgânicas e 
inorgânicas em Unidades de Conservação da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. (a) Ponette -
Gonzalez et al. (2017); (b) este estudo; (c) De Souza et al. (2015); (d) Perry (2007); (e) Almeida (2001), (f) 
Rodrigues et al. (2007). 

 

PONETTE et al. (2017) encontraram um fluxo de NID na região da Serra 

dos Órgãos de 17 kg ha-1ano-1 (sendo 70% atribuídos ao NH4
+ e 30% ao NO3

-). 

A metodologia utilizada foi uma resina à base de troca de cátions e ânions que 

tem sido amplamente utilizada para medir fluxo de íons na chuva e na 

transprecipitação em larga escala (FENN et al., 2002; SIMKIN et al., 2004; 

PONETTE et al., 2017).  Fenn e Poth (2004) monitorou durante um ano e 

comparou esta técnica da resina com a de coletores de precipitação total em 

regiões montanhosas no sudeste da Califórnia. GARTEN (1992; utilizando 

coluna de resina) e KJONAAS (1999; usando bolsas de resinas) também 

reportaram que medidas de deposição atmosférica de NH4
+ foram maiores nos 

coletores de resina quando comparados aos convencionais de precipitação 

total e para NO3
- foi similar nos dois tipos de coletores nos dois estudos. Este 

a 

b 

c 

c 

f 

d 

b 

e 

e 
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fato poderia explicar a maior deposição de N encontrada por PONETTE et al. 

(2017) na Serra dos Órgãos. 

 

 Os fluxos de deposição total de NID de 6,5 kg N ha-1ano-1 deste estudo 

(Tabela 20) foram menores que o encontrados por DE SOUZA et al. (2015) (7,4 

kg N ha-1ano-1) e maiores que o relatado por DE MELLO (2001) (5,4 kg N ha-

1ano-1), ambos em mesma área costeira urbana da RMRJ (cidade de Niterói). E 

todos estes maiores que o encontrado em Ilha Grande (4,6 kg N ha-1ano-1) (DE 

SOUZA et al., 2006). No Parque Nacional do Itatiaia os fluxos encontrados por 

ALMEIDA (2001) foram de 6,8 kg N ha-1ano-1 a 820 m de altitude e 4,3 kg N ha-

1ano-1 a 2400m de altitude. PERRY (2007) estimou em 9,4 kg N ha-1ano-1 o 

aporte de NID para a APA Petrópolis (Tabela 20). O presente estudo indica que 

o ano de amostragem foi atípico em termos de distribuição de chuvas (ano 

mais seco). E a deposição de NOD é quase o dobro do encontrado por DE 

SOUZA et al. (2015) em período normal de chuvas (Tabela 20).  

Tabela 20 Fluxos de deposição atmosférica de N (kg N ha-1ano-1), precipitação 
e períodos de estudo dos trabalhos realizados na vertente oceânica da Serra 
dos Órgãos. 

TRABALHO 
PERÍODO 

DE 
COLETA 

NID (NH4
+ + 

NO3
-) 

NOD 
Precipitação       

(mm) 
NH4

+/ 
NO3

- 

¹Este estudo 

 

Set 2014 – 

set 2015 
6,5 (2,8 + 3,7) 9,5 2163 0,8 

² Rodrigues et al. 

(2007) 

Nov 2004 – 

nov 2005 
12 (8,5 + 3,5) - 2830 2,4 

³ Perry (2007) 
Ago/2005 – 

ago 2006 
9,4 (5,3 + 4,1) - 2791 1,3 

4 De Souza et al. 

(2015) 

Ago/2008 – 

ago 2009 
8,2 (3,1 + 5,0) 4,0 2549 0,6 

 
5 Ponette et al. 

(2017) 

 

 

Jul 2013 – 

jul 2014 

 

17 (12 + 5,0) 

 

- 

 

2539 

 

2,4 

Setor da Serra dos Órgãos e altitude: ¹ ² 4 Leste a 1000m; ³ Oeste a 863m; 5 Leste a 
700m. 

 

RODRIGUES et al. (2007) encontraram  o segundo  maior  fluxo de 

deposição úmida de NH4
+ e NO3

-  a 1000 m de altitude em uma área de floresta 
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Montana na vertente oceânica da Serra dos Órgãos (Figura 33 e Tabela 20), 

fato que não está apenas associado às altas concentrações na agua da chuva, 

mas também ao fato de ter sido um período com elevada precipitação na 

região, como mostrado na tabela 20, de 2830 mm. Os autores relacionaram 

também as altas concentrações de NH4
+ ao fato das pastagens das regiões 

próximas, como Guapimirim e Magé, liberarem muita ureia associada à urina e 

fezes do gado, e com isso, maior liberação de amônia devido à sua rápida 

hidrólise. 

DE SOUZA et al. (2015) encontraram um aporte maior de NO3
- do que  

NH4
+ , igualmente visto neste estudo, na vertente oceânica. A redução de NH4

+ 

encontrada por DE SOUZA et al. (2015) em relação ao estudo de RODRIGUES 

et al. (2007) pode estar associado ao decréscimo de indivíduos de gado bovino 

devido a desapropriação de fazendas para a construção do COMPERJ 

(Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro), com isso a emissão de 

NH3 das excretas de gado podem ter reduzido em 43% (DE SOUZA et al., 

2015) 

O aumento do NO3
- observado no estudo de DE SOUZA et al. (2015) 

relativo ao estudo do RODRIGUES et al. (2007), foi atribuído ao maior fluxo 

veicular, principalmente de veículos pesados, no período de construção do 

COMPERJ.  Neste estudo voltou-se a encontrar menores fluxos de NO3
-, o que 

pode estar relacionado à paralisação das obras na região.  

A deposição de NID para Florestas Tropicais e subtropicais próximas á 

áreas urbanas tem excedido a faixa de carga crítica de N de 5 – 10 kg N ha-

1ano-1 estabelecida por PARDO et al. (2011), sendo que os efeitos dessa alta 

deposição para as Florestas tropicais ainda não são bem identificadas como 

nas regiões temperadas (MATSON et al., 1999). PHOENIX et al. (2006) 

alertaram que algumas áreas da Floresta Atlântica sofreriam impactos 

negativos associados ao elevado aporte atmosférico de N, destacando a região 

sudeste do Brasil por ser uma das áreas de maior diversidade florística e 

endemismo do planeta. Em meados da década de 90, os autores estimaram 

que 32% de toda a área com cobertura de Floresta Atlântica recebeu um aporte 

atmosférico de N de 10-15 kg N ha-1 ano-1 e a previsão é de que em meados do 
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século XXI a Floresta Atlântica deva receber aportes atmosféricos superiores a 

15 kg N ha-1 ano-1. 

O fluxo de NOD na vertente oceânica foi de 9,5 e na continental, 5,0 kg 

ha-1ano-1, ambos superiores ao reportado por DE SOUZA et al. (2015) (Tabela 

20), no entanto ainda se enquadram na faixa proposta por NEFF et al. (2002) 

que estipulou um fluxo de deposição global do NOD variando de 0,6 a 11 kg ha-

1ano-1. Esses valores ultrapassam os 30% de NOD para o NTD na chuva. 

Destaca-se que os únicos trabalhos que mediram NOD são maiores que 30% e 

o presente estudo, em ano atípico, é ainda maior.  

No trabalho de VIOLAKI et al. (2010), realizado no mar mediterrâneo 

durante quatro anos foi verificado que a maior participação do NOD para o NTD 

ocorre em eventos de deposição seca, a sua contribuição no período de 

estiagem é quase duas vezes maior do que no período das chuvas. Segundo 

PROSPERO et al. (2005), a poeira é considerada uma excelente superfície 

adsortiva não apenas para compostos nitrogenados mas também para 

organismos biológicos vivos ou em degradação As medidas de deposição 

atmosférica e cálculo de balanço de massa indicaram deposição atmosférica 

de N sendo responsável por até 70% do balanço de N na água do mar neste 

ambiente que figura entre os mais oligotróficos do mundo (VIOLAKI et al., 

2010). 

As principais fontes naturais biogênicas primárias de NOD são os 

aerossóis marinhos e a liberação de pólen das plantas (CAPE et al., 2010; 

CORNELL et al., 2010). E as antrópicas originam de espécies de N inorgânico 

gasoso que podem reagir com os compostos orgânicos que não têm nitrogênio 

(RUSSELL et al., 1998). CORNELL et al. (2003) verificou que o NOD 

associados a partículas finas, possuem maior tempo de retenção na atmosfera, 

e com isso podem migrar para longas distâncias. 

 O fluxo médio de ureia na vertente oceânica foi de 5,3 kg N ha-1ano-1 e 

na continental, 4,3 kg N ha-1ano-1(Tabela 19), contribuindo com 56% do total do 

NOD depositado na vertente oceânica e 86% na vertente continental. DE 

SOUZA et al. (2015), determinaram NOD na deposição total na região da Serra 

dos Órgãos e ressaltaram a importância dessas medidas por constituir uma 
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importante fração do NTD, que representaram 26 e 32% do NTD para as 

altitudes de 400 e 1000 m respectivamente. Os mesmos autores estimaram 

também a contribuição do NOD na cidade de Niterói, que foi um pouco maior 

que 55% e na APA de Guapimirim de 32% do NTD, o que mostrou que a RMRJ 

constitui uma expressiva fonte, não só de NID, mas também de NOD 

transportado e depositado em ecossistemas de Floresta Atlântica Montana na 

Serra dos Órgãos. 

 

4.3.2 Escoamento Fluvial  

 

4.3.2.1 Concentrações 

 

A estatística descritiva das concentrações das formas de N nas águas 

fluviais é apresentada nas tabelas 21, 22 e 23 (as informações individuais  de 

cada coleta nos rios encontram-se nos anexos 5, 6 e 7). Os resultados de NT e 

NP foram obtidos apenas para as seis ultimas coletas, e encontram-se nas 

tabelas 24, 25 e 26.  Baseado nas médias ponderadas pela vazão (MPv) 

anuais, como mostrado na figura 34, verifica-se que nas águas fluviais dos três 

rios, 65 a 70% do NTD são formados de NOD. 

 Das formas inorgânicas, no Rio Santo Antônio a dominante foi a NH4
+, 

seguido pelo NO3
-, diferentemente do que foi encontrado nos rios Beija Flor e 

Paquequer, onde o NO3
- foi 2 a 3 vezes superior a NH4

+. O NO2
- foi o que 

apresentou a menor concentração em todos os rios, pois esse íon é encontrado 

no ambiente em concentrações muito baixas, devido à sua rápida oxidação a 

NO3
- por intermédio das bactérias nitrificantes (WRAGE et al., 2001), condição 

favorecida pela turbulência das águas de rios que drenam encostas de 

montanhas. 
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Tabela 21 Estatística descritiva das formas de N inorgânico e orgânico (µmol N 
L-1) nas águas fluviais do rio Santo Antônio. 

n=13     NH4
+  NO3

-  NO2
-  NID NOD  UREIA NTD 

MA 1,8 0,9 0,10 2,8 6,4 7,0 9,2 

MPv 1,7 0,9 0,12 2,8 6,7 6,9 9,4 

MEDIANA 1,9 1,1 0,09 2,6 6,1 6,8 8,7 

DP 0,8 0,4 0,1 0,7 2,3 1,3 2,6 

CV% 41 49 84 25 38 19 28 

MINIMO <LD <LD <LD <LD <LD 4,9 6,1 

MAXIMO 3,6 1,4 0,4 4,8 10 9,0 14 

MA = média aritmética; MPV = média ponderada pela vazão; DP = desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação. LD= limite de detecção. 
 
 
 

Tabela 22   Estatística descritiva das formas de N inorgânico e orgânico (µmol 
N L-1) nas águas fluviais do rio Beija Flor. 

n=13  NH4
+  NO3

-  NO2
-  NID NOD  UREIA NTD 

MA 1,9 6,0 0,14 8,0 11 7,8 19 

MPv 1,8 5,2 0,12 7,1 13 7,7 20 

MEDIANA 1,9 5,2 0,12 7,6 9,8 7,3 17 

DP 0,4 2,3 0,1 2,6 3,9 1,2 4,6 

CV% 22 39 36 32 40 15 24 

MINIMO <LD 3,7 0,1 5,3 <LD 6,6 14,3 

MAXIMO 2,6 11 0,3 13 19 11 30 

MA = média aritmética; MPV = média ponderada pela vazão; DP = desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação. LD= limite de detecção. 
 
 
 
Tabela 23  Estatística descritiva das formas de N inorgânico e orgânico (µmol N 
L-1) nas águas fluviais do rio Paquequer. 

n=13  NH4
+  NO3

-  NO2
-  NID NOD  UREIA NTD 

MA 1,7 4,4 0,1 6,3 10,9 6,8 17 

MPv 1,7 4,0 0,1 5,8 13,3 7,4 19 

MEDIANA 1,8 3,4 0,1 5,3 12,2 6,7 18 

DP 0,3 3,0 0,04 3,1 5,4 1,9 4,6 

CV% 18 68 30 49 56 28 26 

MINIMO <LD <LD 0,1 <LD <LD <LD 8,4 

MAXIMO 2,4 12 0,3 14 20 11 23 

MA = média aritmética ; MPV = média ponderada pela vazão; DP = desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação. LD= limite de detecção. 
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Figura 34  Distribuição anual relativa da MPV  de NID e NOD nas águas fluviais dos rios Santo Antônio  e 
Beija Flor e Paquequer durante o período de estudo. 

 

Estudos realizados por Alvim (2016), na bacia do Piabanha, Filoso et al. 

(2006), no rio Piracicaba (SP) e Rocha-Silva (2005) no rio Campo Belo (RJ), 

mostram que quanto maior o percentual de área florestada e  menor o índice 

populacional, maior é a proporção NOD:NTD. Em seu estudo ao longo do rio 

Paquequer, Alvim (2016) encontrou nas áreas de cabeceira uma variação de 

0,39 a 0,66 para NOD: NTD, e de acordo com a maior influência humana ao 

longo do rio, menores foram os valores dessa relação. No presente estudo a 

relação NOD: NTD variou de 0,56 a 0,81 no rio Santo Antônio, 0,33 a 0,75 no 

Beija Flor e de 0,19 a 0,87 no Paquequer. A variação observada neste estudo 

foi maior em relação ao observado por ALVIM (2016) para o rio Paquequer, 

pelo fato deste estudo possuir um maior número de dados, ao passo que 

ALVIM (2016) possui uma amostra de verão e outra de inverno. 

Uma das principais fontes de N para os rios está relacionada à 

transprecipitação (água da chuva que interage com o dossel da floresta) que ao 

passar pelo dossel torna-se enriquecida em NOD em até seis vezes como 

relatado por De Souza et al. (2015) em estudo realizado no PARNASO. Esse 

fato, segundo Filoso et al. (1999), em floresta amazônica, está relacionado à 

diversidade de plantas, à complexa estrutura das copas das árvores, à 

bactérias e líquens nas folhas e galhos das árvores e também à decomposição 

de folhas e organismos vivos nas copas.  Mcdowell (2001) comparou florestas 

tropicais e temperadas quanto à concentração de N orgânico e concluiu que os 

ácidos húmicos e fúlvicos da matéria orgânica do solo contribuem para o NOD 
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lixiviado. Em áreas preservadas, a precipitação se torna a principal fonte de 

NOD para os rios ou então a produção biológica do solo acumulado na 

serrapilheira (GODOY, 2003). 

A Figura 35 apresenta a relação entre NH4
+ e NO3

-, sendo que para o rio 

Santo Antônio a média dessa razão é de 1,9 (0,8 – 10,8), no Beija Flor 0,3 (0,2- 

0,5) e no Paquequer 0,4 (0,1 - 1,1). Observa-se que o Rio Santo Antônio 

apresenta a razão média NH4
+/NO3

- aproximadamente 5 a 7 vezes maior que a 

dos outros dois rios, que se mantêm constantes durante todo o período de 

estudo. Segundo Peterson et al. (2001), os rios que apresentam concentrações 

mais elevadas de NH4
+

 tendem a ter taxas mais altas de amonificação em 

relação à nitrificação. Assim deve ocorrer no Santo Antônio, que possui uma 

área pantanosa a montante do ponto de coleta deste estudo e isso ficou 

evidenciado nos resultados que a interação da água da chuva com a 

vegetação, os solos da bacia e a ação do escoamento fluvial, que contribuem 

para o aumento do N, e com isso a degradação da matéria orgânica pelas 

bactérias decompositoras do solo convertem o N orgânico em NHx (NH3 e 

NH4
+) e posteriormente em NO3

- pelo processo de nitrificação como é visto nos 

rios Beija Flor e Paquequer. Devido a grande aeração gerada pela turbulência 

das águas encaixoeiradas desses rios, acredita-se que o NH4
+ é transformado 

rapidamente em NO3
-.  

Na figura 35, o comportamento do rio Santo Antônio nas últimas sete 

coletas pode estar relacionado ao abaixamento do nível da água na zona 

alagada devido ao longo período com baixa precipitação (Figura 24). Havendo 

assim aumento da decomposição da matéria orgânica, liberando mais NHx. 

Para que o NH4
+ seja mais alto que NO3

-, a taxa de mineralização (fonte 

de NHx) deve ser mais alta que a nitrificação (processo que consome NHx). Se 

a disponibilidade de OD é pequena, a condição não é favorável à nitrificação. 

Se um sistema possui muita matéria orgânica, o OD preferencialmente será 

utilizado nesse processo e posteriormente pela nitrificação. A outra forma seria 

que devido à elevada presença de matéria orgânica, e concomitante consumo 

de O2, a desnitrificação completa prevalece nas camadas abaixo da superfície, 

com isso possibilitando a perda de N na forma de N2 para a atmosfera. 
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Figura 35 Razão entre NH4
+
/NO3

-
 para as águas fluviais dos rios estudados. 

Nas tabelas 24, 25 e 26 estão listadas as amostras em que foi analisada 

a fração particulada do N nos dias 29 de abril, 10 e 24 de junho, 19 de agosto e 

2 e 16 de setembro, com isso foi possível obter os dados de NT (nitrogênio 

total) e NOP (nitrogênio orgânico particulado). 

 È possível verificar que as concentrações MPv do NOP apresentaram 

resultados semelhantes para os rios Paquequer e Beija Flor (Tabelas 25 e 26), 

no entanto no rio Santo Antônio (Tabela 24) a concentração foi metade das 

anteriores. Entende-se que a maior descarga fluvial e turbulência devido à área 

encaixoeirada resultam no aumento do contato das áreas próximo a margem 

do rio com grande quantidade de detritos e, com isso, favorece o aumento da 

concentração de NOP nas águas do Paquequer e Beija-Flor, pois esses rios 

possuem vazões maiores (Tabela 9) e vegetação mais densa, capaz de gerar 

mais resíduos que o rio Santo Antônio. 
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Tabela 24 Estatística descritiva das formas de N (µmol N L-1) no rio Santo 
Antônio. 

n=6  NH4
+  NO3

-  NO2
-  NID NOD  UREIA NTD NOP NT 

MA 2,4 0,5 0,09 3,0 6,7 7,7 9,7 9,5 19,2 

MPV 2,5 0,6 0,09 3,1 7,1 7,5 10,3 8,8 19,0 

MEDIANA 2,0 0,5 0,09 2,6 6,7 7,7 9,4 10,8 18,8 

DP 0,7 0,3 0,0 0,9 2,8 1,1 3,4 4,8 1,7 

CV% 27,9 53,5 10,7 30,5 46,8 14,8 35,4 49,9 8,7 

MÍNIMO 1,9 <LD 0,1 <LD <LD 6,1 6,1 3,8 17,2 

MÁXIMO 3,6 1,1 0,1 4,8 10,0 9,0 13,9 14,9 21,5 

MA = média aritmética; MPV = média ponderada pela vazão; DP = desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação. 
 
 
Tabela 25 Estatística descritiva das formas de N (µmol N L-1) no rio Beija Flor. 

n= 6  NH4
+  NO3

-  NO2
-  NID NOD  UREIA NTD NOP NT 

MA 2,2 7,5 0,14 9,8 10,3 8,1 20,1 17,5 37,6 

MPV 2,2 7,4 0,14 9,8 9,6 8,5 19,3 16,8 36,2 

MEDIANA 2,15 7,8 0,135 10,2 8,1 7,4 18,4 18,8 36,3 

DP 0,3 2,6 0,0 2,7 4,2 1,7 5,7 3,9 6,4 

CV% 12,9 34,5 20,0 27,2 39,2 21,0 28,2 22,6 16,9 

MÍNIMO 1,9 3,9 0,1 5,9 <LD 6,6 14,6 11,6 29,0 

MÁXIMO 2,6 10,6 0,2 13,0 18,0 10,6 30,0 21,1 48,3 

MA = média aritmética; MPV = média ponderada pela vazão; DP = desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação. 
 
 
Tabela 26 Estatística descritiva das formas de N (µmol N L-1) no rio Paquequer. 

n= 6  NH4
+  NO3

-  NO2
-  NID NOD  UREIA NTD NOP NT 

MA 1,9 6,0 0,1 8,1 9,9 6,2 18,0 16,9 34,9 

MPV 1,9 5,8 0,1 7,8 11,7 6,3 19,5 16,1 35,6 

MEDIANA 1,9 5,7 0,1 7,8 12,1 6,3 19,9 16,0 32,5 

DP 0,3 4,0 0,01 3,9 6,7 0,6 5,2 7,4 6,6 

CV% 15,4 65,4 9,4 48,6 56,5 9,9 28,7 43,5 19,0 

MÍNIMO 1,5 <LD 0,1 <LD <LD 5,1 10,1 8,4 31,1 

MÁXIMO 2,4 12,2 0,2 14,1 19,8 6,8 22,8 28,2 48,3 

MA = média aritmética; MPV = média ponderada pela vazão; DP = desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação. 
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Figura 36 Distribuição das formas de NT dissolvidas e particuladas nos rios estudados (n=6) 

 

Quanto à distribuição das formas nitrogenadas no período das 6 coletas 

em que foi analisado todas as frações de N, o que pode ser destacado é que a 

fração de NOP representou de 45 a 47% do NT. Em estudo realizado no rio 

Campo Belo, em trecho a jusante dos limites do Parque Nacional de Itatiaia, 

ROCHA-SILVA (2005) encontrou NOP variando de 33 a 37% do NT, NID, de 

45 a 51% e NOD, de16 a 22% do NT. O trecho estudado do rio Campo Belo 

possui águas mais turbulentas e vazões na faixa de 0,33 a 7,38 m3s-1. 

FILOSO et al. (2003) relatam que em áreas de cobertura de floresta 

natural, como são as deste  estudo, o efeito da entrada de N pela deposição 

atmosférica é maior e fica mais evidente nos rios. Além disso, a inclinação da 
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bacia aumenta a velocidade e turbulência do rio, inibindo algumas 

transformações que poderiam ocorrer no corpo hídrico, como a assimilação. 

Este fato pode estar ocorrendo nos rios Paquequer e Beija Flor, no entanto no 

Santo Antônio acredita-se que a região pantanosa a montante explique sua 

maior porcentagem de NH4
+, como já foi explicado anteriormente.  

Nas figuras 37, 38 e 39 estão apresentadas as variações temporais das 

concentrações das formas nitrogenadas juntamente com a vazão instantânea 

de cada rio. De todas as formas analisadas, o NOD é o que mais acompanha o 

comportamento da vazão em todo período estudado. 

 
Figura 37  Variação temporal das formas de N e da vazão do rio Paquequer. 
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Figura 38 Variação temporal das formas de N e da vazão do Rio Beija Flor. 

 

 

 

Figura 39 Variação temporal das formas de N e da vazão do Rio Santo Antônio. 

 

Na Tabela 27 estão resumidas as concentrações MPv das formas 

nitrogenadas no período seco e período chuvoso nas duas vertentes, bem 

como o número de amostras de cada período. 
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 De modo geral, as concentrações foram superiores no período seco em 

relação ao período chuvoso devido a maior diluição no período chuvoso. Já o 

NO3
- no rio Santo Antônio se comportou de forma distinta dos demais, 

apresentando uma diferença significativa entre os períodos (p< 0,05; Maan- 

Witney), sua concentração MPV foi de 1,2 µmol L-1 no período chuvoso e 0,8 

µmol L-1 no período seco.  

 
Tabela 27 Concentração média ponderada pela vazão (MPv) das formas 
nitrogenadas no período seco e período chuvoso nas vertentes oceânica e 
continental. n= número de amostras 

  
  Concentração µmol N L-1 

Local n NH4
+ NO3

- NO2
- NID NOD UREIA NTD 

Rio Santo Antônio 

        período seco  8 2,0 0,8 0,16 2,9 7,0 7,3 9,8 

período chuvoso  5 1,3 1,2 0,07 2,6 6,2 6,3 8,8 

Rio Beija Flor 

 

              

período seco 8 2,0 5,9 0,11 8,0 13,9 7,9 21,9 

período chuvoso  5 1,6 4,4 0,13 6,2 12,2 7,6 18,4 

Rio Paquequer 

 
              

período seco 8 1,8 4,8 0,13 6,8 13,6 7,0 20,4 

período chuvoso  5 1,6 2,7 0,12 4,4 12,8 7,9 17,2 

 

4.3.2.2 Fluxos e balanço de Nitrogênio 

 

Neste estudo, o aporte atmosférico foi de 16 kg N ha-1ano-1 para a 

vertente oceânica e 9,0 kg N ha-1ano-1 para a vertente continental. Como 

saídas, o escoamento fluvial no rio Santo Antônio foi aproximadamente dez 

vezes menor que dos rios Paquequer e Beija Flor (Tabela 28). 

 

Tabela 28 Balanço de N em kg N ha-1ano-1 deste estudo. EF: escoamento 
fluvial. 

 ENTRADA SAIDA  

RIO Precipitação total EF BALANÇO 

Santo Antônio 9,0 0,3 - 8,7 

Paquequer 16 2,9 -13,1 

Beija Flor 16 2,1 -13,9 



116 
 

Balanços de nutrientes em ecossistemas florestais são frequentemente 

caracterizados pelo desbalanço entre as entradas e saídas das formas de N 

(BRUIJNZEEL, 1991), como ocorreu nas três cabeceiras de drenagem 

estudadas. Este fato pode ser atribuído a vários fatores, incluindo processos 

físicos e bioquímicos, e também a subestimativas dos fluxos de entrada e de 

saída. 

Na Tabela 29 foi feito uma compilação dos fluxos de entrada e saída de 

N relacionados a este e outros diversos estudos realizados em bacias 

hidrográficas em áreas tropicais e florestas montanas.  

Um exemplo desses desbalanços observado nos trabalhos da Tabela 29 

é o chamado “N perdido” que se refere a um “gap” entre as entradas medidas 

ou calculadas e as saídas medidas ou calculadas (BRUIJNZEEL, 1991; 

MCDOWELL; ASBURY, 1994). A literatura está repleta de exemplos nos quais 

as estimativas de entrada de N são insuficientes para explicar as saídas e a 

retenção de N na biomassa (JORDAN et al., 1982; MCDOWELL; ASBURY, 

1994, GROPPO, 2010). Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que, 

nesses casos, os desbalanços podem ser atribuídos a: (a) à fixação biológica 

de N (15 – 20 kg N ha-1ano-1; BORMANN et al., 1993; ARGERICH et al., 2013), 

(b) às entradas de fontes desconhecidas ou não medidas (ZARIN; JOHNSON, 

1995), (c) à erros sistemáticos ou aleatórios e/ou omissão nas medidas de fluxo 

interno de N (BRUIJNZEEL, 1991) e (d) erros em suposições gerais de 

equilíbrio de N na matéria orgânica do solo. No entanto, essas hipóteses 

alternativas foram consideradas em poucos estudos. 
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Tabela 29 Compilação de trabalhos sobre balanço de N em kg N ha-1ano-1. EF: escoamento fluvial. 

 
ENTRADA SAIDAS  

 

LOCAL 
Precipitação 

total EF 
emissão 

N2O BALANÇO Referência 

Rio Paquequer 16 m 2,9 m 
<1,0 n 

-12,1 este estudo; n Rodrigues et al. (2007) 

Rio Beija Flor 16 m 2,1 m 
<1,0 n 

-12,9 este estudo; n Rodrigues et al. (2007) 

Rio Beija Flor 16 m 3,6 o <1,0 n -11,4 este estudo; n Rodrigues et al. (2007);  o Mattos (2017) 

Amazônia 8,3a 5,5b 0,1c - 2,7 

aFiloso et al. (1999), bBustamante et al. (2015),c Matson 
et al.(1990) 

Floresta Amazônica 4,0 d 1,0 d 3,0 e zero d Markewitz et al.(2004);  e Verchot et al. (1999) 

Cerrado 5,7 f 0,4 g 2,0 h - 3,3 

f Resende et al., 2001;  g  Parron et al., 2011; h Davidson 
et al., 2001 

Floresta Tropical 
Equador 29 i 3,0 i 2,5 j - 23,5 i Wilcke et al., 2009;  j Keller, 1986 

Icacos 2,4k 8,1 k 
 

+5,7 k McDowell; Asbury (1994) 

Sonadora 2,6 k 5,5 k 
 

+2,9   McDowell; Asbury (1994) 

Toronja 1,9 k 3,9 k 
 

+2,0   McDowell; Asbury (1994) 

Floresta de Luquilo 
(Porto Rico) 4,0 – 6,0 l 6,0 - 11 l 1,7 l -2,0 - +6,7 l Chestnut et al. (1999) 
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Balanço de N com altos níveis de complexidade (processos acontecendo 

simultaneamente) já foram reportados para florestas tropicais e temperadas 

(e.g. ADAMS; ATTIWILL 1992; BELLIAS; RODA 1991; BORMANN et al., 1977; 

FISCHER et al., 1996; FRIEDLAND et al., 1991; JOHNSON et al., 1991; 

LIKENS et al.,1977; MCDOWELL; ASBURY 1994; MITCHELL et al., 1996; 

MITCHELL et al., 1992; MONK; DAY, 1988; SOLLINS et al., 1980; TRISKA et 

al., 1984). No entanto, a maioria destes estudos não examinou suficientemente 

todos os componentes do ciclo do N, como por exemplo, o que é estocado 

acima e abaixo do solo, na vegetação morta entre outros, que são necessários 

para determinar de fato se as entradas de N são suficientes para explicar as 

exportações juntamente com o que é utilizado também para o crescimento da 

floresta.  

Em relação aos outros estudos da Tabela 29, o aporte atmosférico de N 

deste estudo é o mais alto dentre os outros biomas do Brasil (Cerrado e 

Amazônia), pois está numa condição diferente dos demais. Por exemplo, na 

região serrana, além de haver a influência da queima de biomassa durante o 

ciclo sazonal, também tem grande influência os processos antrópicos da RMRJ 

que são levados para essa região devido à brisa marítima (DE SOUZA et al., 

2015). No solo, apenas uma pequena parte é liberada como N2O 

(RODRIGUES et al., 2007; PERRY, 2012), pois esse local chove muito, trata-

se de uma área inclinada, recebendo um grande aporte de N, então ocorre 

pouca percolação no solo, e com isso as bactérias não têm muito tempo para 

nitrificar, e também ocorre uma maior descarga fluvial. A descarga fluvial de 

NOD é alta, o que é característico de ambientes de cabeceira de áreas limpas, 

sem influência orgânica de origem antrópica. Essa retenção nos três locais de 

estudo pode estar sendo incorporada na vegetação. Espécies de plantas 

diferem significativamente em suas respostas à adição crônica de N e as 

potenciais consequências para a biodiversidade são a mudança na composição 

de espécies, entrada de espécies invasoras e mais amplamente a 

biodiversidade pode ser mais crítica que a produção primária (VITOUSEK; 

SANFORD, 1986).  

BRUIJNZEEL (1991) comparou o balanço de N em várias florestas 

tropicais submontanas e montanas, baseado na entrada via precipitação e 
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saídas apenas via escoamento fluvial. Para vários locais, incluindo floresta 

Montana El Verde em Porto Rico e La Selva em Costa Rica, ele encontrou que 

as saídas de N via escoamento superficial foram maiores que a entrada via 

deposição atmosférica, ou seja, o contrário do observado neste estudo, 

desconsiderando trocas gasosas de N, incorporação ou morte da biomassa. 

Mcdowell e Asbury (1994), monitoraram durante três anos as cabeceiras 

de drenagem Icacos, Sonadora e Toronja em Porto Rico (Tabela 29), 

realizaram um balanço de entrada e saída e concluíram que quando a 

acumulação de biomassa acima e abaixo do solo são consideradas, a entrada 

de N não medida é considerada grande (8 -16 kg N ha-1 ano-1) e é tão alta 

quanto  as observadas em áreas  que recebem grandes quantidades de  

deposição seca  de fontes antropogênicas, mas segundo o autor, a deposição 

seca não explicaria essa diferença. O grande desequilíbrio entre as medidas de 

entradas  de N via deposição total e perdas de N  pelos rios em todas as 

cabeceiras de drenagem, indicam que  elas estão degradando (perdas de N) 

ou as entradas não medidas  de  N são grandes. A fixação biológica de N 

poderia ser uma dessas entradas não medidas, pois existem muitas micorrizas 

simbióticas nos ambientes estudados. Segundo Cooper e Scherer (2012), as 

bactérias fixadoras de N2 do grupo Cyanobacteria que são encontradas na 

superfície das folhas em área de floresta tropical podem fixar cerca de 90 kg N 

ha-1ano-1. No presente estudo ficou evidenciado a necessidade de medidas de 

entrada e saída de gases de N nessas cabeceiras florestadas. 

 O aporte atmosférico poderia estar subestimado, em virtude da 

entrada de N na forma de gases reativos, como NH3 e principalmente HNO3 e 

NO2 não terem sido medidos. Contudo, a atmosfera poluída da região favorece 

a rápida oxidação do NO2 a HNO3. HNO3 e NH3 são rapidamente removidos da 

atmosfera pela deposição úmida, especialmente no período das chuvas na 

área de estudo, principalmente na vertente oceânica; É pouco provável que 

esteja ocorrendo fixação de nitrogênio (FN) nesse ambiente devido ao elevado 

aporte atmosférico de N, tanto natural quanto antropogênico, como NH4
+, NO3

- 

e uréia. Portanto, considera-se que a FN não contribuiria para aumentar a 

entrada de N. 
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Por não ter sido considerada as vazões durante os eventos de forte 

precipitação (enxurradas), foi calculado o escoamento fluvial através da 

diferença entre a precipitação anual e a evapotranspiração modelada por 

MATTOS (2017) para o rio Beija Flor. No entanto, o valor de 3,6 kg N ha-1ano-1 

obtido através desse cálculo, não compensaria a entrada de 16 kg N ha-1ano-1 

(Tabela 29). 

Apesar de não ter sido medido durante todo o período de estudo, o NOP 

representou, em média, 45% do NT (Figura 36). Admitindo como hipótese que 

esse valor representaria os mesmos 45% do NT durante todo o ano, essa 

incorporação alteraria significativamente o valor de saída e consequentemente, 

reduziria o desbalanço. Com isso, os resultados de saída via escoamento 

fluvial (Tabela 28) passariam a ser 0,55 kg N ha-1ano-1 para o rio Santo 

Antônio, 5,3 kg N ha-1ano-1 para o Paquequer e 3,8 kg N ha-1ano- 1para o Beija 

Flor. Neste último, considerando a hipótese do NT juntamente com o calculo 

feito a partir de dados de MATTOS (2017), o escoamento fluvial  de 6,5 kg N 

ha-1ano-1poderia ser considerado e com isso, o desbalanço seria ligeiramente 

reduzido. 

Considerando que as cabeceiras de drenagem da vertente oceânica são 

cobertas por floresta em estágio de clímax e não estão passando por um 

processo de degradação, ou seja, não há uma incorporação ou perda líquida 

de N. Entretanto, a cabeceira do rio Santo Antônio não tem uma floresta em 

estágio de clímax, ou seja, está em crescimento. Segundo informação da 

população quilombola local, existe há apenas 40 – 50 anos. Portanto, nesse 

caso, considera-se que a floresta do rio Santo Antônio (vertente continental) 

possa estar incorporando N.  

Quanto às emissões do solo, as possibilidades seriam: emissões de N2O 

e NO (muito baixas; Tabela 29); emissões de NH3, que pode ser considerada 

igual a zero, pois o baixo pH do solo não é favorável a presença de NH3, 

somente NH4
+;  emissão de N2, apesar de não existirem medições, o ambiente 

muito úmido como o encontrado nesta região, principalmente na vertente 

oceânica, favorece esse processo, retendo N2O nos solos e permitindo sua 
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redução a N2 (g). Isso possivelmente, explica também as baixas emissões de 

N2O dos solos deste local, como já relatado por RODRIGUES et al. (2007). 

Um estudo realizado por WERNER et al. (2014) sobre a emissão de 

N2O, NO e N2 em savanas tropicais na Austrália, por meio de uma incubação 

com testemunhos de solos intactos, investigou como as mudanças sazonais 

afetam a troca solo- atmosfera desses gases. Foi estimado pelos autores uma 

emissão total dos solos de 0,12 kg N ha-1ano-1 (N2O), 0,68 kg N ha-1ano-1 (NO) 

e 6,65 kg N ha-1ano-1 (N2). Esse monitoramento feito durante 13 anos avaliou a 

umidade e temperatura dos solos, destacou que os solos extremamente 

saturados que levam às mais altas emissões de N2O e N2 ocorrem apenas em 

alguns dias do ano e por conta disso tem pouco impacto no fluxo anual total. 

No entanto, esses eventos se mostraram como sendo uma contribuição em 

potencial para as emissões de NO (contribuição total de 5 – 22 %). Os autores 

indicam que a liberação total de gases de N dos solos é baixa e claramente 

dominada pela perda na forma de nitrogênio inerte (N2). 

 Embora possa ser encontrado na literatura investigação sobre a troca 

solo-atmosfera de NO e N2O, informações confiáveis sobre a liberação de N2 

via desnitrificação ainda são escassas para a maioria dos ecossistemas 

terrestres (BUTTERBACH-BAHL et al., 2013; DANNENMANN et al., 2011; 

GROFFMAN et al., 2006). Isto é, em parte, devido ao fato relutantemente 

aceito, mas atualmente bem provado, de que a técnica de inibição de acetileno 

amplamente utilizada anteriormente não consegue quantificar com precisão a 

perda de N2 do solo (FELBER et al., 2012) . As técnicas atuais de medição sob 

uma atmosfera controlada utilizando método de incubação com fluxo do gás 

hélio (BUTTERBACH-BAHl et al., 2002) ou através do consumo do traçador 15N 

no substrato lábel (ROLSTON et al., 1978) são muito sofisticadas e caras. No 

entanto, medições confiáveis de N2 são uma ferramenta valiosa na 

compreensão da bioquímica e dos balanços de massa de N (BUTTERBACH-

BAHL et al., 2013). 

 De acordo com PERRY (2011), os solos da região da Serra dos 

Órgãos apresentam uma temperatura média de 16°C e EPPA em torno de 

50%. Considerando o trabalho realizado por WERNER et al. (2014), em que os 
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autores relatam essa condição de solo como sendo propícia para uma emissão 

de N2 em torno de 7 kg ha-1ano-1, a hipótese de fechamento do balanço de N 

devido ao processo de desnitrificação seria confirmada. No entanto, faz-se 

necessário um estudo como esse na região da Serra dos Órgãos para que 

esse fato seja verificado. 
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4.4 FÓSFORO  

 

4.4.1 Precipitação Total  

 

4.4.1.1 Concentrações  

 

Nas tabelas 30 e 31 estão os resultados da estatística descritiva e o 

resumo das análises químicas das formas de P estudadas. Para os resultados 

de concentração não foram contabilizados os eventos de deposição seca, 10 

na vertente oceânica e 13 na vertente continental. Nesta última também foi 

excluída uma amostra do dia 15 de fevereiro de 2015 devido a provável 

contaminação, pois apresentou concentração muito superior às demais (PTD= 

13,2 µmol L-1). As concentrações de cada amostra individualmente encontram-

se nos anexos 8 e 9. 

Tabela 30 Estatística descritiva das concentrações de P inorgânico e orgânico 
(µmol L-1) associadas à precipitação total na Vertente Oceânica. 

 
PO4

3- POD PTD 

MA 0,2 1,7 2,0 

MEDIANA 0,2 1,3 1,5 

MPV 0,3 1,8 2,0 

DP 0,3 1,1 1,0 

CV% 150 63 52 

MÍNIMO <LD <LD 1,0 

MÁXIMO 1,1 5,6 5,9 

n 39 39 39 

MA = média aritmética ; MPV = média ponderada pelo volume; DP = desvio padrão; 

CV%= coeficiente de variação; POD= fósforo orgânico dissolvido; PTD= fósforo total 

dissolvido. 
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Tabela 31 Estatística descritiva das concentrações de P inorgânico e orgânico 
(µmol L-1) associadas à precipitação total na Vertente Continental. 

 
PO4

3- POD PTD 

MA 0,2 1,8 2,0 

MEDIANA 0,1 1,6 1,7 

MPV 0,1 2,3 2,4 

DP 0,2 1,3 1,2 

CV% 143 72 61 

MÍNIMO <LD <LD <LD 

MÁXIMO 1,0 5,8 5,9 

n 37 37 37 

MA = média aritmética ; MPV = média ponderada pelo volume; DP = desvio padrão; 

CV%= coeficiente de variação. 

 

As concentrações MPV das espécies de P apresentadas nas tabelas 30 

e 31 são vistas na forma percentual na Figura 40. As concentrações de PTD 

em amostras de águas pluviais nas vertentes continental e oceânica foram de 

2,4 e 2,0 µmol P L-1 respectivamente. A forma orgânica (POD; 90-95%) foi 

maior que a inorgânica em ambos os locais (PO4
3-; 5-10%). Segundo 

MAHOWALD et al. (2008), que estudaram a distribuição global das fontes 

atmosféricas de P, concentrações, taxas de deposição e impactos 

antropogênicos,  um sexto do fosforo total na atmosfera encontra-se na forma 

de fosfato. Como uma média global, MAHOWALD et al. (2008) estima também 

que 14% do P atmosférico podem ter origem em fontes biogênicas primárias. 

Os valores de fósforo orgânico dissolvido (POD) e fósforo total dissolvido 

(PTD) são ligeiramente maiores na vertente continental. Pólen e outras fontes 

biogênicas podem predominar na fração orgânica dissolvida do P atmosférico 

em florestas e em áreas próximas ou em áreas com densa vegetação e essa 

deposição possui grande importância local e regional (DOSKEY; UGOAGWU, 

1989). 
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O PO4
3- apresenta-se um pouco superior na vertente oceânica. VET et al. 

(2014) observaram que o P particulado pode ser emitido para a atmosfera 

através da ressuspensão de poeira superficial, por processos de combustão, 

sal marinho e fontes biogênicas primárias, sendo uma parte na forma de PO4
3- , 

o que pode estar influenciando sua  maior concentração na vertente voltada 

para o oceano.  

Os coeficientes de variação da fração do PO4
3- em ambas as vertentes 

foram altos (150 e 143%; tabelas 30 e 31). Dentre os principais aspectos do 

ciclo do P, os processos de combustão são os responsáveis pela maior fonte 

global de P para a atmosfera, por meio da queima de combustíveis fósseis em 

indústrias e em veículos, incineradores e queima de biomassa. São estimadas 

emissões de 1,8 Tg P ano-1 para a atmosfera, devido a processos de 

combustão, que representam mais de 50% das fontes atmosféricas globais de 

P (WANG et al., 2014). No entanto, existem poucos trabalhos que avaliam a 

deposição atmosférica de  P sobre florestas e  as elevadas deposições podem 

ser consideradas preocupantes.  

A deposição de P nos ecossistemas pode aumentar a produtividade em 

regiões que possuem déficit deste nutriente, como é o caso das florestas 

tropicais. No entanto, a entrada de P através da deposição atmosférica, na 

forma de PO4
3- proveniente das atividades humanas aumentou ao longo do 

tempo, principalmente entre 1960 e 2000 (WANG et al., 2014). Com isso os 

autores sugerem que o impacto causado no ciclo global do P devido às 

emissões antropogênicas é maior do que se pensava e alertam para a 

necessidade de mais estudos de longo prazo (VET et al., 2014). 

GARCIA (2013) verificou uma concentração média anual para os 

ecossistemas aquáticos de 0,2 µmol L-1 de PO4
3- na região de Araraquara (área 

agrícola), o mesmo encontrado, em média, para as duas vertentes deste 

estudo. O autor estimou que a fração solúvel de P representa, em média, 17% 

do total de P presente no aerossol, mas em áreas urbanizadas e/ ou 

industrializadas essa contribuição pode representar mais de 50%, devido à 

queima de biomassa e aos fertilizantes que são aplicados no solo. 
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Figura 40 : Distribuição percentual das concentrações médias ponderadas pelo volume das 
concentrações de P associada à precipitação total. 

 

A tabela 32 apresenta a comparação sazonal das concentrações MPV 

das formas de P nos período seco e chuvoso, baseados na distribuição mensal 

de chuvas com base no comportamento das chuvas das séries históricas no 

PARNASO. O período chuvoso compreendeu todas as amostras coletadas nos 

meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março dos anos 

de 2014 e 2015 e o período seco de abril a setembro dos dois anos. 

 

Tabela 32 Concentração (µmol L-1) média ponderada pelo volume das formas 
de P no período seco e período chuvoso nas Vertentes Oceânica e Continental 
na precipitação total. 

LOCAL n ppt (mm) PO4
3- POD PTD 

Vertente Oceânica 

 

 

   período seco  21 859 0,3 2,2 2,5 

período chuvoso  18 1307 0,2 1,5 1,7 

Vertente Continental 

 

       

período seco 17            272 0,2 1,8 2,0 

período chuvoso  20 865 0,1 2,4 2,5 

. n= número de amostras. 

 

PO4
3- 

5% 

POD 
95% 

VERTENTE CONTINENTAL 

PO4
3- 

10% 

POD 
90% 

VERTENTE OCEÂNICA 
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Na vertente oceânica PO4
3- e POD foram maiores no período seco, 

enquanto que na vertente continental, apenas o PO4
3- foi superior nesse 

mesmo período e a fração orgânica, maior no período chuvoso. 

Estatisticamente, o PTD apresentou uma diferença significativa entre os 

períodos (Maan Witney; p < 0,05). Essa diferença entre as vertentes pode estar 

associada a maior deposição de partículas biogênicas através da deposição 

seca na oceânica, por ser um período de queimadas mais intensas, e durante a 

deposição úmida na continental. 

  Em várias publicações, a liberação de P durante a queima de 

biomassa na Amazônia foi reportada (ARTAXO et al., 2002; HOFFER et al., 

2006., MACE et al.,2003; MAHOWALD et al., 2005; TREBS et al., 2004; 

WILLIAMS et al., 1997). Segundo BOY et al. (2008), que estudou a queima de 

biomassa amazônica  e a consequente deposição de nutrientes na floresta 

montana andina  do norte do Equador, esses compostos apresentaram maior 

deposição total, durante o período de queimadas. Assim, a queima de 

biomassa na Amazônia pode ser um importante fator que impulsiona a 

deposição de elementos, mesmo para florestas mais distantes, como por 

exemplo, para as florestas montanas do estado do RJ, área bem distante dos 

limites da Amazônia (ECHALAR et al., 1998). 

Estudos têm mostrado que o PT atmosférico está sofrendo alterações, 

devido ao aumento dos aerossóis provenientes da queima de biomassa e do 

material biogênico primário principalmente no período de secas (GRAHAM et 

al., 2003; MAHOWALD et al., 2005., BAKER et al., 2006). Esse aumento 

consequentemente gera impactos na biogeoquímica terrestre e oceânica. 

Assim como também está sendo observado que o aumento da deposição de N 

tem mudado a limitação do N para limitação por outros nutrientes como o P ou 

elementos-traço (GALLOWAY et al., 2003).   

Tanto a acidificação quanto a eutrofização provavelmente terão impacto 

na composição florística das florestas montanas. Como essas florestas 

estudadas pertencem aos ecossistemas mais ricos em espécie do mundo, 

existe o risco da perda de biodiversidade (BOY et al., 2008). A intensidade 

atual na qual está a atividade de queima de biomassa na América Latina é tão 
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intensa que está interferindo no ciclo de nutrientes até das partes mais remotas 

da Amazônia. Com isso, os eventos de queima de biomassa na Amazônia 

terão efeitos em locais que recebam elementos através de massas de ar que 

passem por trechos preservados da bacia amazônica (BOY et al., 2008). 

Nas figuras 41 a 46 encontram-se as distribuições das concentrações 

MPV das espécies PO4
3-, POD e PTD nas amostras de precipitação total 

correlacionado com o volume semanal precipitado (mm) dos mesmos coletores 

para o período deste estudo. Não foi possível identificar claramente uma 

sazonalidade dos dados, com exceção do PO4
3- nas duas vertentes e do POD 

na oceânica.  

 

Figura 41 Concentrações de PO4
3-

 nas amostras de precipitação total da Vertente Continental. 
Azul: precipitação; vermelho: concentração de PO4

3-
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Figura 42 Concentrações de POD nas amostras de precipitação total da Vertente Continental. Azul: 
precipitação; vermelho: concentração de POD. 

 

 
Figura 43 Concentrações de PTD nas amostras de precipitação total da Vertente Continental. Azul: 
precipitação; vermelho: concentração de PTD. 
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Figura 44 Concentrações de PO4

3-
 nas amostras de precipitação total da Vertente Oceânica. Azul: 

precipitação; vermelho: concentração de PO4
3-

 

 

 

 
Figura 45  Concentrações de POD nas amostras de precipitação total da Vertente Oceânica. Azul: 
precipitação; vermelho: concentração de POD. 
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Figura 46 Concentrações de PTD nas amostras de precipitação total da Vertente Oceânica. Azul: 
precipitação; vermelho: concentração de PTD. 

 

As tabelas 33 e 34 mostram os resultados das correlações entre os 

parâmetros de P orgânico e inorgânico analisados na água da chuva da 

vertente oceânica e continental, respectivamente, a um nível de significância de 

95%. Em ambas as vertentes o POD apresenta forte correlação com o PTD, já 

que a fração orgânica compõe de 90 a 95% do PTD no aporte atmosférico.     

 

Tabela 33 Matriz de correlação entre os parâmetros analisados na água da 
chuva na vertente continental. 

 Matriz de correlação_Vertente Continental p < ,050 N=37  
 

Variável Precipitação Condutividade H+ PO4
 3- PTD POD 

Precipitação 1,00      

Condutividade -0,09 1,00     

H+ 0,40 -0,02 1,00    

PO4 
3- -0,19 0,06 -0,31 1,00   

PTD 0,31 0,08 0,32 -0,24 1,00  

POD 0,32 0,06 0,36 -0,42 0,98 1,00 
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Tabela 34 Matriz de correlação entre os parâmetros analisados na água da 
chuva na vertente oceânica. 

 Matriz de correlação_Vertente Oceânica p < 0,050 N=39 
 

Variável 
Precipitação Condutividade H+ 

PO4
 

3- 
PTD POD 

Precipitação 1,00      

Condutividade -0,15 1,00     

H+ 0,11 -0,02 1,00    

PO4 
3- 0,07 -0,09 0,32 1,00   

PTD 0,10 0,02 -0,28 -0,17 1,00  

POD 0,08 0,04 -0,33 -0,39 0,97 1,00 
 

 

4.4.1.2 Fluxos de deposição de Fósforo 

 

Os fluxos de deposição total do PTD na vertente oceânica e continental 

foram respectivamente 1,4 e 0,93 kg ha-1 ano-1(Figura 47). A maior deposição 

de PTD na vertente oceânica em relação à continental se explica pela maior 

precipitação anual acumulada (Figura 24), visto que a concentração MPV foi 

maior na vertente continental. 

Na figura 47, no caso do PO4
3-, a concentração foi um fator determinante 

para o maior fluxo de PO4
3- na vertente oceânica. 

 
Figura 47 Fluxos (kg ha

-1 
ano

-1
) de deposição das espécies de P via precipitação total nas 

vertentes continental e oceânica. 
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LEWIS (1986) reportou uma entrada atmosférica de 1,7 kg ha-1ano-1 de 

PTD para a floresta montana na Venezuela, e WILCKE et al. (2001), 0,6 kg ha-

1ano-1 numa floresta montana no Equador. Em contraste, CAMPO et al. (2001) 

registrou 0,16 kg ha-1ano-1 de PTD para florestas tropicais mais secas no 

México, assim como VITOUSEK et al. (1986 ),  0,17 kg ha-1ano-1 para florestas 

da Costa Rica, e FILOSO et al. (1999) 0,10 kg ha-1ano-1 para o arquipélago de 

Anavilhanas, no Rio Negro, Amazônia. A entrada de P por meio da precipitação 

total mostra uma faixa de variação de 10 vezes nos trópicos, com uma 

indicação de que os locais mais úmidos tendem a ter maiores valores que os 

locais secos (Tabela 35). 

Segundo WILLIAMS et al. (1997), no Lago Calado, na Amazônia Central, 

a composição do P na chuva de 0,22 kg ha-1 ano-1 (Tabela 35),   estava 

associada principalmente, a uma constante fonte de aerossóis de origem 

oceânica e das florestas e menos significativamente influenciado pela queima 

de biomassa local e regional, como esperavam os autores. No entanto, como 

não existiam dados de longo período amostral, não foi possível estudar 

mudanças em fatores biogênicos, antropogênicos ou meteorológicos que 

indicariam alterações na precipitação atmosférica. Em uma pesquisa mais 

recente realizada por WANG et al. (2014) foram realizadas medidas de fluxo 

atmosférico de P na Amazônia, onde os valores encontrados estão na faixa de 

0,2 a 0,6 kg ha-1 ano-1, atribuídos às queimadas na região. 

Numa Floresta tropical Madura não perturbada, chamada Chamela, na 

costa Pacífica do México, CAMPO et al. (2001) avaliaram durante 6 anos 

consecutivos a entrada de P na precipitação total (Tabela 35). As 

concentrações médias anuais mostraram baixa variação, apresentando uma 

pequena redução com o aumento da precipitação, apesar dessa relação não 

ter sido significativa, pois a deposição anual de P não aumentou com a 

considerável variação da precipitação durante o período de estudo. Os 

menores valores de entrada atmosférica foram encontrados nos anos mais 

secos e um dos maiores valores encontrados ocorreu no mês após um período 

de ausência de chuvas, estando relacionado à deposição de poeira e o outro 

caso em que houve um pico de P, o autor não encontrou uma correlação, no 
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entanto foi relatado que correspondeu a um período de grande abundância de 

pólen. 

BOY et al. (2008) relataram que a queima de biomassa é mais intensa 

nos anos de El Niño, e justifica seus mais altos valores de deposição de PTD 

nos meses mais secos que ocorreram  queimadas (tabela 35), apesar dessas 

diferenças não serem tão significativas.  

Neste estudo o alto aporte de PTD na vertente oceânica pode estar 

relacionado a um transporte de material da RMRJ (uma megalópole), como 

também na vertente continental estar sendo influenciado pela área agrícola do 

seu entorno, este fato deve ser analisado mais profundamente. A vertente 

continental, pelo fato de chover menos, está mais sujeita a ocorrência de 

queimadas locais, o que pode influenciar. Deve ser levado em consideração 

também, que o período chuvoso deste estudo foi atípico, caracterizado por 

forte estiagem, principalmente no verão. Portanto, as queimadas locais devem 

ter tido uma significativa contribuição. 
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Tabela 35  Aporte atmosférico de fósforo ( em kg ha-1 ano-1 ) em áreas de florestas tropicais. 
Local Ppt (mm) Altitude(m) POD PO4

3- PTD Referência 

vertente oceânica (Floresta Montana) 

Serra do Órgãos 
2163 1000 1,23 0,18 1,41 este estudo 

vertente continental (Floresta Montana) 

Serra dos Órgãos 
1195 1000 0,88 0,048 0,93 este estudo 

Equador (Floresta Montana)   2340-2667 1900-2200   0,64 - 1,1 Boy et al., 2008 

Amazônia Central (Lago Calado) 2754 n.m.   0,22 Williams et al., 1997 

Colômbia (Floresta Montana) 1453 - 2115 3370 - 2550   0,48 - 0,72 Veneklaas, 1990 

Nigéria ( Floresta secundária)     0,54 – 0,70 Muoghalu, 2003 

Equador (Floresta Montana pristina e 

alterada) 
2970 – 3065 1900 - 2200 0 -0,12 0,23 -0,35 0,6 Wilcke et al., 2009 

Floresta Tropical Porto Rico 2500 – 5000 425 0,3 0,1 0,4 
McDowell; Asbury, 

1994 

Venezuela/ Floresta Tropical Úmida (Rio 

Caura) 
2423 600   1,7 Lewis, 1986 

La Selva, Costa Rica 1500 1200   0,17 Vitousek et al., 1986 

Floresta Tropical  (México) 752 100   0,16 Campo et al., 2001 

Amazônia ( Rio Negro) 2083 n.m.  0,19 0,18 Filoso et al., 1999 

Floresta Tropical Úmida     0,07 – 1,7 Bruijnzeel, 1991 

Floresta de galeria (Cerrado) 1400 n.m.   0,7 Parron et al., 2011 

n.m. = nível do mar;                                                                                  
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4.4.2 Escoamento Fluvial  

 

4.4.2.1 Concentrações de fósforo 

 

Nas tabelas 36, 37 e 38 encontram-se a estatística descritiva das 

concentrações de PO4
3-, POD e PTD analisadas nos rios Santo Antônio, Beija 

Flor e Paquequer, respectivamente. As concentrações de cada amostra 

individualmente de cada rio encontram-se nos anexos 10, 11 e 12. As frações 

dissolvidas foram analisadas durante as treze campanhas realizadas no 

período de 19 de setembro de 2014 a 16 de setembro de 2015, já a fração 

particulada de P resulta de 6 campanhas realizadas no período de 28 de abril 

de 2014 a 16 de setembro de 2015 (Tabelas 39, 40 e 41; figura 52). 

Nas tabelas 36, 37 e 38, a variação anual do fósforo inorgânico (PO4
3-) 

nos rios não mostrou um padrão definido das suas concentrações ao longo do 

tempo. No entanto, sabe-se que o PO4
3- é a forma de fósforo que está 

diretamente disponível para ser assimilado pela vegetação, ao contrário do 

POD (BRUIJNZEL, 1991). 

O Santo Antônio foi o rio que apresentou a maior concentração MPV de 

POD (2,8 µmol L-1), seguido do Beija Flor (2,0 µmol L-1) e Paquequer (1,9 µmol 

L-1).  Assim sendo, pode-se observar que nos três rios estudados, as 

concentrações superiores do POD em relação ao PO4
3- sugere absorção do 

PO4
3- pelas plantas e algas do local. 

ALVIM (2016) estudou a cabeceira do rio Paquequer e encontrou 

concentração de 0,5 µmol L-1 em média, para PO4
3-, valor muito próximo ao 

encontrado nesse estudo que foi realizado no mesmo local. Já o POD, 0,4 µmol 

L-1, foi 5 vezes menor do que o encontrado no presente estudo. 

 Quanto ao PTD, possivelmente devido ao número reduzido de amostras 

realizadas (n=2) o valor encontrado por ALVIM (2016), em média, foi de 0,9 

µmol L-1, praticamente três vezes inferior ao encontrado na média neste 

estudo, mas próximo ao valor mínimo de 1,1 µmol L-1 (Tabela 38),  
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Tabela 36 Estatística descritiva das concentrações de PTD, POD e PO4
3- (µmol 

L-1) nas águas fluviais do rio Santo Antônio (Vertente Continental), no período 
de 19 de setembro de 2014 a 16 de setembro de 2015. 
n=13 PO4

3- POD PTD 

MÉDIA 1,0 2,9 3,9 

MPv 1,0 2,8 3,8 

MEDIANA 0,9 3,2 3,8 

DP 0,4 1,5 1,5 

CV% 37 53 38 

MINIMO 0,5 <LD 1,3 

MAXIMO 1,8 5,7 6,6 

MPv = média ponderada pela vazão; DP = desvio padrão; CV%= coeficiente de 

variação. 

 

 

Tabela 37 Estatística descritiva das concentrações de PTD, POD e PO4
3- (µmol 

L-1) nas águas fluviais do rio Beija Flor, no período de 19 de setembro de 2014 
a 16 de setembro de 2015. 

   n=13 PO4
3- POD PTD 

 

MÉDIA 0,8 1,8 2,7 

MPv 0,7 2,0 2,7 

MEDIANA 0,8 2,0 3,0 

DP 0,4 1,0 0,8 

CV% 50 54 32 

MINIMO 0,4 <LD 1,1 

MAXIMO 1,6 3,4 4,2 

MPv = média ponderada pela vazão; DP = desvio padrão; CV%= coeficiente de 

variação. 
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Tabela 38 Estatística descritiva das concentrações de PTD, POD e PO4
3- (µmol 

L-1) nas águas fluviais do rio Paquequer, no período de 19 de setembro de 
2014 a 16 de setembro de 2015. 

n=13 PO4
3- POD PTD 

MÉDIA 

 

0,7 1,8 2,5 

MPv 0,6 1,9 2,4 

MEDIANA 0,5 1,6 2,3 

DP 0,4 0,8 0,8 

CV% 73 47 34 

MINIMO 0,2 0,8 1,1 

MAXIMO 1,8 3,5 3,8 

MPv = média ponderada pela vazão; DP = desvio padrão; CV%= coeficiente de 

variação. 

 

Os fatores que controlam as concentrações de P dissolvido e particulado 

nas águas fluviais em locais remotos sem influência antrópica são 

essencialmente o aporte atmosférico, o intemperismo das rochas, a variação 

sazonal na ciclagem do P na vegetação e as reações do PO4
3- com óxidos / 

hidróxidos de Al e Fe nos solos, que eventualmente se formam partículas em 

suspensão que são transportadas nos rios (CAMPO et al., 2001; PARRON et 

al., 2011; MCGRODDY et al., 2008). Em rios com cobertura de vegetação, a 

penetração da luz é reduzida, e com isso a ciclagem do P é impulsionada pela 

atividade heterotrófica, que depende basicamente da serapilheira e de outros 

detritos orgânicos da área no entorno (WHITER; JAVIER, 2008).   

Na figura 48, a distribuição relativa de P mostra que o PO4
3- 

correspondeu a 26% do P total dissolvido nos rios Santo Antônio e Beija Flor e 

28% no Paquequer e a maior parte da fração dissolvida foi encontrada na 

forma orgânica nos três rios, variando de 72 a 74%. Com relação à distribuição 

percentual nas águas pluviais, houve um enriquecimento do PO4
3- em relação 

ao POD, que pode ser devido à transformação do POD em PO4
3- por 
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microorganismos, especialmente no solo. Outra possibilidade seria a 

solubilização de minerais, como apatita. 

 

Figura 48 Distribuição relativa das concentrações médias ponderadas pelo volume de POD e 
PO4

3-
 dos rios estudados. 

As formas de P, dissolvidas e particuladas, podem mudar de uma para 

outra como resposta aos mecanismos biogeoquímicos. Por exemplo, a 

decomposição microbiana ou dessorção química pode converter o P 

particulado a P dissolvido. Da mesma forma, organismos podem transformar o 

P dissolvido em formas de P particulado orgânico. Como resultado, P está 

presente nos rios em formas orgânicas e inorgânicas e é continuamente 

reciclado. Todas as formas desse elemento são importantes, entretanto, os 

ortofosfatos, principalmente o PO4
3-, assumem a maior relevância por ser a 

principal forma de fosfato assimilada pelos vegetais aquáticos (HOUSE; 

DENISON, 2002; WHITERS; JARVIE, 2008).   

As tabelas 39, 40 e 41 mostram a composição das espécies de P 

estudadas somente para o período (6 campanhas) no qual houve medições de 

PP. As concentrações das outras frações de P também estão apresentadas 

nessas tabelas para o mesmo período.  

As concentrações MPV do PP foram semelhantes para os rios Santo 

Antônio e Paquequer, mas no Beija Flor a concentração representou a metade 

dos outros rios, o que pode estar relacionado à mineralogia do material 

particulado em suspensão. O rio Beija Flor apresentou as mesmas 

concentrações de POD e de PO4
3- e inferiores de PP em relação ao rio 

Paquequer. O rio Santo Antônio apresentou as maiores concentrações de PT, 

possivelmente devido as menores vazões (menor efeito da diluição). 
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As concentrações de PO4
3- mantiveram-se baixas durante todo período 

de estudo em todos os rios. No rio Santo Antônio, as concentrações do POD 

variaram sazonalmente com a vazão, aumentando conforme a vazão diminuía 

e vice-versa em todo período, exceto nas amostragens de 07/janeiro, 

11/fevereiro e 08/abril.  Nos rios Beija Flor e Paquequer não se observou um 

padrão de distribuição relacionado com a vazão (Figuras 49, 50 e 51). 

No Rio Paquequer, a variação sazonal mais expressiva ocorreu para o 

POD, com valores mais altos entre a segunda metade do verão e do outono. O 

PP apresentou uma relação inversa com a vazão em todo período excluindo-se 

as do mês de setembro (Figura 49).  

O Rio Santo Antônio, apresentou as maiores concentrações de POD 

variando inversamente com a descarga hídrica (figura 51), fato que pode estar 

associado a áreas parcialmente inundadas, onde detritos de macrófitas 

aquáticas são acumulados preferencialmente durante a estação seca. A 

oscilação do nível da água e a consequente variação das áreas alagadas 

levam a um processo de interação dinâmica entre os ambientes aquáticos e 

terrestres. Assim, o ambiente terrestre pode agir como uma fonte de P, e 

também de N, para a agua do rio. 

 

 

Figura 49 Variação das formas de P com a vazão do rio Paquequer. 
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Figura 50 Variação das formas de P com a vazão do Rio Beija Flor. 

 
Figura 51 Variação das formas de P com a vazão do Rio Santo Antônio. 
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Tabela 39  Estatística descritiva das concentrações das formas de P (µmol  L-1) 
no rio Santo Antônio, no período de 28 de abril de 2014 a 16 de setembro de 
2015. 

n= 6 PO4
3- POD PTD PP PT 

MA 1,1 2,9 4,0 0,8 4,8 

MPV 1,1 2,9 3,9 0,9 4,8 

MEDIANA 0,9 3,4 4,2 0,7 4,8 

DP 0,5 1,4 1,2 0,4 0,9 

CV% 49,4 47,9 30,0 53,9 18,4 

MÍNIMO 0,5 0,7 2,4 0,4 3,9 

MÁXIMO 1,8 4,3 5,4 1,5 5,9 

MA = média aritmética, MPv = média ponderada pela vazão; DP = desvio padrão; 

CV%= coeficiente de variação. 

 

 

Tabela 40  Estatística descritiva das concentrações das formas de P (µmol  L-1) 
no rio Beija Flor, no período de 28 de abril de 2014 a 16 de setembro de 2015. 

n=6 PO4
3- POD PTD PP PT 

MA 1,0 1,6 2,6 0,5 3,1 

MPV 0,9 1,6 2,5 0,4 2,9 

MEDIANA 0,9 1,4 2,7 0,6 3,3 

DP 0,5 0,9 0,8 0,2 1,0 

CV% 46,9 55,7 30,4 53,0 33,0 

MÍNIMO 0,5 0,7 1,8 0,1 1,9 

MÁXIMO 1,6 3,0 3,6 0,7 4,2 

MA = média aritmética, MPv = média ponderada pela vazão; DP = desvio padrão; 

CV%= coeficiente de variação. 
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Tabela 41  Estatística descritiva das formas de P (µmol  L-1) no rio Paquequer, 
no período de 28 de abril de 2014 a 16 de setembro de 2015. 

n=6 PO4
3- POD PTD PP PT 

MA 0,8 1,7 2,5 1,0 3,6 

MPV 1,0 1,6 2,6 1,0 3,7 

MEDIANA 0,7 1,4 2,5 0,6 3,4 

DP 0,6 1,0 0,9 1,1 1,5 

CV% 65,2 60,0 34,2 108,9 43,0 

MINIMO 0,3 0,8 1,4 0,1 1,5 

MAXIMO 1,8 3,5 3,8 2,8 5,9 

MA = média aritmética, MPv = média ponderada pela vazão; DP = desvio padrão; 

CV%= coeficiente de variação. 

 

A distribuição percentual das formas dissolvidas e particuladas nas 

águas fluviais dos rios Santo Antônio, Paquequer e Beija Flor é mostrada na 

Figura 52. O POD foi a forma predominante nos rios Santo Antônio (60% do 

PT) e Beija Flor (55% do PT). Por outro lado, o PP predominou nas águas do 

rio Paquequer (44% do PT). Esse último pode estar relacionado com maior 

escoamento superficial de material terrígeno durante a ocorrência de temporais 

e devido às altas vazões serem transportados para os rios constituindo o 

material particulado em suspensão. Outra possibilidade estaria relacionada 

com a mineralogia do material particulado em suspensão, contendo 

possivelmente mais hidróxidos de Fe e Al. 

O maior valor relativo do PTD se verifica nos rios Santo Antônio e Beija 

Flor. Na bacia do Paquequer, de acordo com Da Costa et al. (2018), o solo  

possui elevados valores de gibbsita e caulinita, o que sugere a presença de 

óxidos/ hidróxidos de Al e Fe, aos quais o PO4
3- tende a se adsorver. Esses 

minerais e essas formas amorfas tendem a constituir partículas de pequeno 

tamanho (fração argila e silte) que facilmente se mantém em suspensão nas 

águas turbulentas dos rios de encostas. 
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A menor concentração MPV de PP no rio Beija Flor pode estar 

relacionado ao predomínio de minerais primários em suspensão e à 

mineralogia dos solos, que tem relação com a mineralogia dos sedimentos de  

fundo. Uma proporção maior de minerais primários (menos P) em relação aos 

óxidos /hidróxidos amorfos de Fe e Al explicariam tal fato. 

O PP presente nas águas fluviais da cabeceira do rio Paquequer provém 

da associação aos hidróxidos de Fe e Al (P ligado ao Fe e Al) que são 

lixiviados do solo durante as enxurradas, principalmente ao longo do período 

úmido (Isabele Oliveira – dissertação de mestrado- comunicação pessoal). 

 
 

 

Figura 52 Distribuição das concentrações molares das formas de PT nos rios estudados, no 
período de 28 de abril de 2014 a 16 de setembro de 2015. 
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No presente estudo o PP nas águas dos rios não mostrou um 

comportamento muito claro (Figuras 49, 50 e 51) possivelmente porque foi 

amostrado somente no período seco. ROCHA-SILVA (2009) mostrou um 

comportamento de aumento progressivo do PP no rio Campo Belo (Itatiaia, RJ) 

diretamente influenciado pela descarga fluvial no período chuvoso. O que pode 

ser destacado é que os rios Beija Flor e Paquequer, na maior parte dos pontos, 

possuem uma clara relação de maior concentração de PP e maior vazão do rio, 

apesar das distintas MPV das formas particuladas, sendo de 1 µmol  L-1 no 

Paquequer e 0,4 µmol L-1 no Beija Flor. O P orgânico e inorgânico dissolvidos 

na coluna d´água podem ser adsorvidos ao material particulado e com isso ser 

retirado da coluna d’água ou ser dessorvido do material particulado e com isso 

disponibilizado na mesma (SCHESINGER, W.H., 2005). Essa diferença entre 

as concentrações das frações particuladas nos rios pode ser devido a essa 

dinâmica. Outra possibilidade seria mais chuva em uma bacia que na outra, o 

que levaria a maior diluição na primeira, ou ainda erosão. 

As florestas apresentam um sistema ativo biologicamente, o que 

favorece a transformação do P inorgânico em P orgânico através do processo 

de imobilização, resultando no acúmulo de P orgânico no solo e 

consequentemente um acréscimo de POD para o corpo hídrico relacionado 

com o aumento do escoamento superficial do solo (TIESSEN, 1995). Os rios 

estudados possuem declividade média devido à topografia acidentada da bacia 

(GUIMARÃES, 2018), o que favorece os mecanismos de transporte do solo 

para o rio tanto no período chuvoso quanto seco. 

De modo geral, o P é sorvido pelas partículas de óxidos e hidróxidos de 

Fe e Al do solo e as maiores perdas por lixiviação ocorrem no período chuvoso, 

ou seja, de maior vazão, devido à maior disponibilidade de água para o 

transporte de partículas do solo nos rios. Por outro lado, durante o período 

seco, as menores vazões e turbulências nos rios, são condições que 

favorecem a permanência dos sedimentos finos de fundo do rio, o que implica 

em concentrações menores de P nas águas fluviais (HOUSE; DENISON, 

2002). Este fato pode explicar os padrões de comportamento sazonal do rio 

Paquequer (Tabela 42).  Esse padrão de frações menores de P no período 

seco que no chuvoso foi encontrado apenas no rio Beija Flor, principalmente no 
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processo relacionado à decomposição da matéria orgânica liberando o POD do 

solo, que no período de chuvas intensas, é transportado através do 

escoamento superficial do solo, favorecendo o aumento da concentração no 

corpo hídrico (Tabela 42). 

 

 Tabela 42 Concentração (µmol L-1) média ponderada pela vazão (± DP) das 
formas de fósforo no período seco e  chuvoso nas três cabeceiras estudadas. 

LOCAL n PO4
3- POD PTD 

Rio Santo Antônio         

Período seco  8 1,0 ± 0,5 3,3 ± 1,3 4,3 ± 1,1 

Período chuvoso  5 0,9 ± 0,1 2,2 ± 2,0 3,1 ± 2,0 

Rio Beija Flor         

Período seco 8 0,6 ± 0,5 1,8 ± 0,8 2,4 ± 0,7 

Período chuvoso  5 0,8 ± 0,3 2,2 ± 1,2 2,9 ± 1,0 

Rio Paquequer         

Período seco 8 0,6 ± 0,5 2,0 ± 0,9 2,7 ± 0,8 

Período chuvoso  5 0,4 ± 0,2 1,8 ± 0,8 2,2 ± 1,0 

. n= número de amostras 

 

4.4.2.2 Fluxos e balanço de fósforo 

 

Na tabela 43 encontra-se uma comparação de dados deste trabalho e de 

outros sobre fluxo de saída de P em cabeceiras de drenagem florestadas, onde 

mostram predomínio do POD em relação ao total de P exportado nestas 

bacias. 
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Tabela 43 Comparação de dados deste e de outros trabalhos sobre fluxo de saída de P  kg ha-1 ano-1 em cabeceiras florestadas. 

RIO LOCAL REFERÊNCIA PP POD PID PTD PT 

 

Rio Paquequer PARNASO1 este estudo 0,24* 0,66 0,19 0,85 0,86* 

Beija-Flor PARNASO1 este estudo 0,05* 0,44 0,16 0,60 0,36* 

Santo Antônio APA PETRÓPOLIS2 este estudo 0,04* 0,19 0,07 0,26 0,23* 

 

Rio Campo Belo 

 

Itatiaia/  Floresta Tropical Rocha Silva, 2005 0,80 2,9 1,0 3,9  

Rio Caura 

 

Venezuela/ Floresta Tropical 

Umida Lewis, 1986 0,23 0,24 0,063 0,3 0,46 

Rio Chamela Mexico/Floresta Tropical seca Campo et al., 2001    0,06  

Rio Paquequer PARNASO Alvim, 2016 0,06 0,14 0,16 0,3 0,36 

Cabeceiras  2 Floresta não perturbada Wilcke et al., 2009  0,12 0,22 0,34  

Cabeceiras  5 

Floresta alterada por 

desmatamento Wilcke et al., 2009  0,04 0,14 0,18  

Icacos/Sonadora/Toronja Floresta Tropical Porto Rico McDowell; Asbury, 1994  0,03 0,03 

0,03 - 

0,07 

 

 

* kg ha-1 6 meses-1; 1 : Parque Nacional da Serra dos órgãos;2 Área de Proteção Ambiental Petrópolis. 
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  Lewis (1986) relata sobre as perdas por escoamento fluvial no rio Caura, 

que drena uma floresta tropical úmida não perturbada na Venezuela. As 

concentrações nas frações de P apresentaram mínimas variações entre os 

períodos seco e chuvoso, apesar das grandes variações sazonais na vazão. O 

autor relata que seus dados são consistentes com a hipótese de que 

ecossistemas florestados maduros têm alta produção de nutrientes por não 

estarem acumulando biomassa e também mostra em seus dados que 

ecossistemas maduros amenizam fortemente as perdas de nutrientes que 

normalmente ocorrem com as variações sazonais. O rio Caura apresentou uma 

contribuição para o PP de 53%, 45% de POD e 12% de PO4
3-. A maior fração 

particulada foi atribuída pelo autor à lixiviação nos grandes eventos de 

enxurradas (Tabela43). 

Campo et al. (2001) avaliou a ciclagem do P numa floresta tropical seca 

madura no México por seis anos e obteve como resultado uma retenção de 

0,10 kg ha-1 ano-1 de P na bacia do rio Chamela (Tabela 43). Existe a 

possibilidade da conservação do P nas folhas (JORDAN et al., 1980), raízes e 

micorrizas (CUEVAS; MEDINA, 1988), microorganismos e a sorção geoquímica 

(SALCEDO et al.,1991),  retendo nutrientes no ecossistema. O P contido na 

matéria orgânica forma ligações (C – O – P), que sofre decomposição e 

fragmentação por ataque enzimático. As raízes das plantas e suas associações 

micorrizais produzem a enzima fosfatase que quebra as ligações dos ésters na 

matéria orgânica e liberam íons PO4
3- que podem interagir com a fase mineral 

do solo. É possível que a deposição atmosférica de P obtida por CAMPO et al. 

(2001) esteja subestimada, pois a metodologia baseou-se na coleta em 

eventos de chuva exclusivamente, com isso partículas depositadas através da 

deposição seca não foram consideradas.  

Mcdowell e Asbury (1994), estimaram a exportação de nutrientes em 

três florestas tropicais montanas. Com relação ao aporte atmosférico, houve 

retenção de 0,3 kg ha-1 ano-1 na vegetação em todas as cabeceiras estudadas 

(Tabela 43). 

Rocha Silva (2005) avaliou o comportamento do P em três pontos do rio 

Campo Belo, localizado na vertente sul do maciço de Itatiaia (RJ) e coberto por 
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vegetação nativa, encontrou no ponto mais alto e preservado, a 510m de 

altitude, predomínio do POD sobre todas as outras formas de P. Os fluxos de 

saída apresentaram valores máximos no período de maior precipitação, 

refletindo o maior escoamento superficial do material orgânico depositado no 

solo durante as chuvas (Tabela 43).  

Alvim (2016) encontrou um fluxo menor de todas as formas de P (Tabela 

43) com relação ao presente estudo na mesma área do rio Paquequer, 

possivelmente por seus dados serem uma média de duas coletas realizadas 

(verão e inverno). Neste estudo, entre as bacias é interessante destacar a 

semelhança do fluxo de saída do PP entre Paquequer e Beija Flor, o que 

evidencia que no Paquequer o maior fluxo e proporção entre as formas de P 

estejam relacionados à mineralogia do material particulado em suspensão.  

Wilcke et al. (2009) estudou duas áreas de Floresta Montana Tropical no 

Equador, uma preservada e outra desmatada, e as diferenças encontradas 

nesses fluxos de P (Tabela 43) foram guiados pelo maior fluxo de água no solo 

da floresta alterada com relação à preservada, devido ao maior volume de 

água transprecipitado como consequência das copas mais abertas após o 

desmatamento. 

Os fluxos de entrada do PTD via aporte atmosférico foram maiores que 

as saídas via escoamento fluvial (Tabela 44), refletindo a possibilidade de 

retenção de P nas três cabeceiras. A menor retenção ocorreu no rio Paquequer 

(0,6 kg P ha-1 ano-1), seguida pelo Santo Antônio (0,7 kg P ha-1 ano-1) e a maior 

ocorreu no Beija Flor (0,8 kg P ha-1 ano-1). 

Tabela 44 Balanço de entrada e saída de P (kg ha-1 ano-1) nas cabeceiras dos 
rios Santo Antônio (RSA), Paquequer (RPQ) e Beija Flor (RBF). 

  CABECEIRA RSA CABECEIRA RPQ CABECEIRA RBF 

ENTRADA (P) 0,93 1,41 1,41 

SAÍDA (EF) 0,26 0,84 0,60 

BALANÇO -0,67 -0,57 -0,81 
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Existem relativamente poucos dados publicados para comparar com os 

locais estudados no que diz respeito às frações de P. Numa revisão, 

PROCTOR (1987) mostrou que a entrada de nutrientes pela precipitação total 

(kg ha-1ano-1) em cinco locais de floresta tropical de terra baixa variou de 0,4 a 

2,3 para o P, o que condiz com os aportes encontrados neste estudo. 

Newman (1995) mostrou que a entrada de P da atmosfera e litosfera 

(deposição e intemperismo respectivamente) pode ser critico para a 

estabilidade em longo prazo de muitos ecossistemas. As entradas dessas duas 

fontes estão na ordem de 0,1 a 1,0 kg ha-1ano-1 que é semelhante à faixa 

estimada de perda de 0,01 a 0,7 kg ha-1ano-1 (BRUIJNZEEL, 1990, 1991). 

Essas são boas razões para sugerir que a entrada de P seja essencialmente 

determinante na dinâmica das florestas tropicais a longo prazo em substratos 

altamente intemperizados. 

Deve-se levar em consideração que o aporte atmosférico de P pode 

ainda assim, estar sendo subestimado, pois a deposição sobre as copas das 

árvores (devido à maior área superficial em relação à área plana compreendida 

pela cobertura da copa sobre o solo) contribuiria para um maior fluxo de 

entrada de P. Fato este que poderia ser verificado na saída via escoamento 

fluvial, no entanto os fluxos foram muito baixos. Observa-se na tabela 44 que 

ocorre uma retenção de P nas três cabeceiras devido ao aporte atmosférico ser 

aproximadamente 2 a 4 vezes maior que a saída via escoamento fluvial. 

 Existe a hipótese de retenção de P nos sedimentos de fundo que se 

deslocam durante as chuvaradas, carreando também muito mais material em 

suspensão com mais P associado. No entanto esses eventos não foram 

amostrados, visto que as medidas de vazão realizadas neste estudo 

representam vazões de base. 

 Na tabela 45 foram utilizados os dados de vazão estimados por 

MATTOS (2017) para os cálculos dos fluxos dos nutrientes. Esses dados são 

em média 87% superiores aos medidos neste estudo e é possível observar 

resultados de balanço significativamente diferentes. 
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 Considerando que o valor de PP possa ser extrapolado para todo o 

período de estudo, o fluxo de saída seria de aproximadamente 1,16 kg ha-1ano-

1 . Com isso, o déficit passaria a ser de aproximadamente 0,25 kg P ha-1ano-1, 

ou seja, 18% em relação ao aporte atmosférico.   

Dados de PT e PP foram obtidos apenas para os rios, então, apesar de 

não fechar o balanço, por não ter dados de deposição atmosférica, destaca-se 

um aumento do PT de 2,7 e do PP de 2,6.vezes ao considerar as enxurradas, 

devido ao maior transporte da fração particulada pelo intemperismo das rochas. 

Segundo SHARPLEY et al. (1992), CARPENTER (1998) e SIMS E KLEINMAN 

(2005), a perda de fósforo particulado em escoamentos está entre 60 e 90% do 

total.  

Tabela 45  Balanço de entrada e saída de P (kg ha-1ano-1) no rio Beija Flor, 
considerando vazão estimada para o período de estudo. 

  Fluxo (kg ha-1 ano-1) 

  
APORTE 

ATMOSFÉRICO 
EF ESTE 

TRABALHO 

EF VAZÃO 
ESTIMADA 

MATOS, 
2017 

BALANÇO 
ESTE 

ESTUDO 

BALANÇO 
VAZÃO 

MATTOS, 
2017 

PTD 1,41 0,60 1,03 -0,81 -0,38 

PP*   0,05 0,13     

PT*  0,65 1,16   

EF= escoamento fluvial;  *  dados apenas de 6 coletas apenas para EF.  Vazão média 

MATTOS (2017) = 155 L s-1; Vazão média este estudo = 83 L s-1 

  

Além da hipótese do balanço não fechar devido à subestimativa das 

vazões, existe a possibilidade de estar ocorrendo retenção de P nos 

sedimentos fluviais (figura 53). Considerando que estes se deslocam durante 

as fortes chuvas, a maior parte do P está associado à matéria orgânica sólida e 

às partículas finas de óxidos/ hidróxidos de Fe e Al que estão associadas às 

argilas, fração que cresce muito juntamente com a vazão. 

O P associado à forma particulada (orgânica e/ou inorgânica) não foi 

estimada para todo o ano de estudo. No entanto, o PP presente nas águas 

fluviais da cabeceira do rio Paquequer provém da associação aos hidróxidos de 
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Fe e Al (P ligado ao Fe e Al) que são retirados do solo durante as enxurradas, 

principalmente ao longo do período úmido. 

 
Figura 53 Modelo conceitual do aporte e transporte de P no ambiente florestal montanhoso 
tropical.  
FONTE: O autor, 2018. 
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5    CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos no presente trabalho, do ponto de vista 

hidrológico, essa região montanhosa coberta por Mata Atlântica apresentou 

características distintas entre as vertentes oceânica e continental. Por estar 

localizada em região serrana, com a face para o oceano, existe a 

predominância de chuvas orográficas e a ocorrência de uma discreta estação 

seca na Vertente Oceânica, ao passo que a face Continental apresentou menor 

precipitação durante todo o ano de estudo. Essa característica refletiu 

diretamente no escoamento fluvial, pois as vazões do rio Santo Antônio foram 

inferiores às dos rios Beija Flor e Paquequer em todo período de estudo. 

Repercutindo igualmente na maior condutividade do rio Santo Antônio. 

As concentrações médias do NTD na precipitação total apresentaram 

valores muito próximos nas duas vertentes e evidenciaram a importante fonte 

que o N é para estes ecossistemas. No entanto, quando considerado os fluxos 

de deposição de NTD, foi encontrado diferença estatisticamente significativa 

entre as duas vertentes, diretamente relacionados à precipitação nos locais. Os 

fluxos de deposição de NTD foram superiores na vertente oceânica, com uma 

contribuição relativa da fração orgânica superior à inorgânica em ambos os 

locais. Essa diferença foi mais acentuada na vertente oceânica. 

Não foi observada sazonalidade definida para as concentrações de NTD, 

NOD, NID e ureia na precipitação total nos locais de estudo, exceto para NH4
+ 

que foi significativamente superior no período seco na vertente continental, o 

que pode estar relacionado às queimadas mais frequentes nos dias de menor 

precipitação anual. 

As águas fluviais são mais enriquecidas em NOD que a precipitação 

total, cuja origem deve estar associada à transprecipitação e a lavagem da 

serapilheira. 

A diferença na retenção de N em ambos os locais pode ser atribuída a 

alguns fatores tais como: a) a floresta ainda em estágio de crescimento, b) 

emissão de N2 produzido pelo processo de desnitrificação e emissão de N2. 
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Além disso, as medidas das vazões dos rios em escala anual foram 

subestimadas. 

Já no caso do P, o predomínio da fração orgânica é muito superior 

àquela verificada para o nitrogênio.  No entanto, seus fluxos (N e P) foram 

superiores na vertente oceânica, com predomínio da forma orgânica para os 

dois locais.  O P inorgânico na solução do solo é rapidamente adsorvido pelas 

argilas do solo. 

Apenas o POD na precipitação total da vertente oceânica apresentou 

uma diferença significativa entre os períodos, com concentração superior no 

período seco. 

As concentrações do POD predominaram sobre as do PO4
3- nos três 

rios, porém, menos acentuadamente em relação ao que se verifica na 

precipitação total. 

 A influência da RMRJ ficou evidente e se confirma com esse estudo que 

a deposição de nutrientes vem se intensificando na região serrana, podendo de 

fato estar influenciando a vertente continental, com efeitos ainda não 

dimensionados ao ciclo de nutrientes nesses locais, mesmo que protegidos 

ambientalmente. No entanto, o fato de haver maior deposição na vertente 

oceânica está ligado diretamente à maior precipitação neste local. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1: Parâmetros físico-químicos das amostras de agua de chuva da Vertente 
Oceânica. 

DATA COLETA Amostra PRECIPITAÇÃO (mm) Condutividade (µScm
-1

) pH H+ 

10/09/14 PA140910PT 85,0 7,5 5,02 9,55 

17/09/14 PA140917PT 12,1 11,8 5,20 10,90 

24/09/14 PA140924PT 10,7 9,4 5,22 6,03 

01/10/14 PA141001PT 5,0 15,7 5,67 2,14 

08/10/14 PA141008PT 56,8 11,8 5,20 10,90 

22/10/14 PA141022PT 75,8 13,7 4,67 21,48 

29/10/14 PA141029PT 54,6 11,7 4,65 22,39 

05/11/14 PA141105PT 70,0 8,5 5,71 1,96 

12/11/14 PA141112PT 76,8 10,4 5,52 3,02 

19/11/14 PA141119PT 90,2 10,9 4,77 17,18 

26/11/14 PA141127PT 32,9 8,6 4,76 17,54 

03/12/14 PA141203PT 101,2 5,7 4,76 17,22 

10/12/14 PA141210PT 18,1 19,2 4,61 24,66 

17/12/14 PA141217PT 80,8 7,3 5,21 6,14 

07/01/15 PA150107PT 172,0 23,3 6,01 0,98 

28/01/15 PA150128PT 84,8 10,5 4,65 22,39 

04/02/15 PA150204PT 63,3 12 4,58 26,30 

11/02/15 PA150211PT 59,3 8,5 5,07 8,47 

04/03/15 PA150304PT 119,2 9,9 4,90 12,65 

11/03/15 PA150311PT 29,3 4 5,34 4,54 

18/03/15 PA150318PT 24,4 21 6,36 0,44 

25/03/15 PA150325PT 73,8 5 5,85 1,42 

01/04/15 PA150401PT 74,3 10,4 6,20 0,64 

08/04/15 PA150408PT 80,3 10,9 5,11 7,85 

22/04/15 PA150422PT 89,6 20 4,28 52,24 

29/04/15 PA150429PT 29,9 17,3 5,19 6,46 

06/05/15 PA150506PT 48,4 6,8 4,90 12,62 

12/05/15 PA150512PT 45,1 7,7 5,24 5,73 

20/05/15 PA150520PT 0,0 15,8 4,63 23,33 

03/06/15 PA150603PT 42,9 10 4,67 21,48 

17/06/15 PA150617PT 18,4 5,7 5,64 2,32 

24/06/15 PA150624PT 100,1 7,7 5,00 10,12 

01/07/15 PA150701PT 106,3 17,2 5,94 1,15 

08/07/15 PA150708PT 12,1 30 5,18 6,64 

22/07/15 PA150722PT 9,7 11,8 5,20 10,90 

29/07/15 PA150729PT 24,8 5,4 6,21 0,62 

26/08/15 PA150826PT 17,4 12 5,10 7,98 

02/09/15 PA150902PT 28,2 63 5,92 1,21 

09/09/15 PA150909PT 60,8 6,3 5,20 6,37 

16/09/15 PA150916PT 75,8 46 5,07 8,61 
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ANEXO 2: Parâmetros físico-químicos das amostras de agua de chuva da Vertente 
Continental. 

DATA COLETA Amostra 
PRECIPITAÇÃO 

(mm) Condutividade pH H+ 

10/09/14 VC140910PT 7,9 11,1 5,43 3,7 

24/09/14 VC140924PT 11,0 9,7 5,41 3,9 

01/10/14 VC141001PT 9,7 15,8 5,75 1,8 

08/10/14 VC141008PT 1,1 9,3 5,3 9,5 

22/10/14 VC141022PT 15,0 17,2 5,536 2,9 

29/10/14 VC141029PT 20,3 3,6 5,785 1,6 

05/11/14 VC141105PT 27,7 8,5 5,025 9,4 

12/11/14 VC141112PT 11,0 9,5 5,491 3,2 

19/11/14 VC141119PT 49,4 7,8 4,896 12,7 

26/11/14 VC141127PT 35,9 6,6 4,785 16,4 

03/12/14 VC141203PT 130,1 9,6 4,798 15,9 

10/12/14 VC141210PT 9,6 26,9 5,34 4,6 

17/12/14 VC141217PT 39,9 7,6 5,312 4,9 

07/01/15 VC150107PT 190,5 11,5 4,834 14,7 

28/01/15 VC150128PT 42,4 13 4,64 22,9 

04/02/15 VC150204PT 27,9 9,9 4,65 22,4 

11/02/15 VC150211PT 67,8 6,6 4,96 11,0 

25/02/15 VC150225PT 41,4 6,7 5,096 8,0 

04/03/2015 VC150304PT 46,9 11,1 5,822 1,5 

11/03/2015 VC150311PT 34,4 4,1 5,02 9,5 

18/03/2015 VC150318PT 17,9 4 4,954 11,1 

25/03/15 VC150325PT 56,3 2,9 5,589 2,6 

01/04/15 VC150401PT 75,0 2,4 5,817 1,5 

08/04/15 VC150408PT 16,0 7,7 4,77 17,0 

29/04/15 VC150429PT 8,1 6,8 5,388 4,1 

06/05/15 VC150506PT 10,9 16,6 5,221 6,0 

12/05/15 VC150512PT 9,5 4,8 5,07 8,5 

20/05/15 VC150520PT 18,5 18,3 5,145 7,2 

28/05/15 VC150528PT 11,5 8,1 5,609 2,5 

03/06/15 VC150603PT 10,0 5,7 5,358 4,4 

17/06/15 VC150617PT 9,5 4,7 5,3 9,5 

24/06/15 VC150624PT 7,1 13,7 5,3 9,5 

08/07/15 VC150708PT 9,3 4,3 6,266 0,5 

29/07/15 VC150729PT 8,2 36,8 5,671 2,1 

09/09/15 VC150909PT 52,3 8,1 5,6 2,5 

17/09/2015 VC150917PT 55,3 23,2 4,836 14,6 
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ANEXO 3: Concentração em µmol N L-1
 das amostras de agua de chuva da Vertente Oceânica. 

DATA COLETA Amostra NTD NO2- NO3- NH4+ NID NOD Ureia 

10/09/14 PA140910PT 32,53 0,11 7,40 2,40 9,91 22,62 22,84 

17/09/14 PA140917PT 147,81 0,04 17,29 47,40 64,73 83,08 15,08 

24/09/14 PA140924PT 72,68 0,47 24,20 2,17 26,84 45,84 10,01 

01/10/14 PA141001PT 139,79 0,66 49,90 2,96 53,52 86,28 9,51 

08/10/14 PA141008PT 30,70 0,44 4,20 2,46 7,10 23,60 12,00 

22/10/14 PA141022PT 134,95 0,85 41,75 46,19 88,78 46,16 10,51 

29/10/14 PA141029PT 74,24 0,07 5,51 5,22 10,81 63,43 10,66 

05/11/14 PA141105PT 63,64 0,09 22,18 4,93 27,20 36,45 12,51 

12/11/14 PA141112PT 73,37 0,41 28,25 26,60 55,26 18,11 17,52 

19/11/14 PA141119PT 58,76 0,07 21,27 2,39 23,73 35,02 19,27 

26/11/14 PA141127PT 59,85 0,30 23,88 15,84 40,01 19,84 18,27 

03/12/14 PA141203PT 48,20 0,22 4,77 1,86 6,85 41,35 22,90 

10/12/14 PA141210PT 38,28 0,05 9,89 1,30 11,24 27,04 26,53 

17/12/14 PA141217PT 31,83 0,04 3,98 2,90 6,92 24,91 24,49 

07/01/15 PA150107PT 43,29 0,03 13,43 15,09 28,55 14,75 13,14 

28/01/15 PA150128PT 51,22 0,03 11,70 9,63 21,36 29,86 7,26 

04/02/15 PA150204PT 47,45 0,03 8,77 4,30 13,10 34,35 9,26 

11/02/15 PA150211PT 24,60 0,00 8,21 3,34 11,55 13,05 9,28 

04/03/15 PA150304PT 36,03 0,25 10,59 3,79 14,63 21,40 17,20 

11/03/15 PA150311PT 38,93 0,07 9,82 5,26 15,16 23,77 9,53 

18/03/15 PA150318PT 42,56 0,01 7,80 4,90 12,71 29,85 29,77 

25/03/15 PA150325PT 27,81 0,00 6,98 3,20 10,18 17,63 17,61 

01/04/15 PA150401PT 59,41 0,07 8,01 1,86 9,94 49,47 48,55 

08/04/15 PA150408PT 42,74 0,03 7,05 1,40 8,48 34,26 23,02 

22/04/15 PA150422PT 69,04 0,19 5,51 16,72 22,43 46,62 8,39 

29/04/15 PA150429PT 38,41 0,05 4,49 8,10 4,54 33,87 25,04 

06/05/15 PA150506PT 48,79 0,03 9,10 0,79 9,91 38,88 20,64 

12/05/15 PA150512PT 37,54 0,05 10,76 1,81 12,63 24,92 24,12 

20/05/15 PA150520PT 27,79 0,07 8,59 0,50 9,17 18,63 8,58 

03/06/15 PA150603PT 48,49 0,05 4,54 7,90 12,48 36,00 7,40 

17/06/15 PA150617PT 46,89 0,05 15,52 12,62 28,19 18,70 11,24 

24/06/15 PA150624PT 30,79 0,00 1,09 0,42 1,52 29,28 10,39 

01/07/15 PA150701PT 33,56 0,05 2,05 1,40 3,50 30,07 17,65 

08/07/15 PA150708PT 52,43 0,05 17,89 7,10 25,04 27,39 7,13 

22/07/15 PA150722PT 30,97 0,11 5,47 0,90 6,48 24,49 9,50 

29/07/15 PA150729PT 63,16 0,05 30,37 10,80 41,22 21,94 14,07 

26/08/15 PA150826PT 53,26 0,12 17,52 15,37 33,02 20,24 9,88 

02/09/15 PA150902PT 31,08 0,10 4,19 4,89 9,18 21,90 7,13 

09/09/15 PA150909PT 38,31 0,03 16,17 9,60 25,80 12,52 8,64 

16/09/15 PA150916PT 46,21 0,03 10,70 24,30 35,03 11,18 7,67 
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      ANEXO 4: Concentração em µmol N L-1
 das amostras de agua de chuva da Vertente 

Continental. 

DATA Amostra NTD NO2- NO3-  NH4+  NID NOD Ureia 

10/09/14 VC140910PT 32,5 0,11 7,4 4,4 11,9 20,6 11,0 

24/09/14 VC140924PT 139,8 0,66 49,9 44,2 94,8 45,0 9,8 

01/10/14 VC141001PT 134,9 0,85 41,7 83,6 126,2 8,8 10,0 

08/10/14 VC141008PT 84,2 0,07 5,5 2,5 8,1 76,2 13,8 

22/10/14 VC141022PT 113,4 0,41 28,3 79,5 108,2 5,2 21,3 

29/10/14 VC141029PT 38,8 0,07 21,3 12,3 21,3 17,4 21,2 

05/11/14 VC141105PT 59,9 0,30 23,9 23,5 47,7 12,1 10,6 

12/11/14 VC141112PT 60,2 0,22 4,8 41,1 46,0 14,2 13,8 

19/11/14 VC141119PT 30,3 0,05 10,9 11,3 22,2 8,0 9,6 

26/11/14 VC141127PT 31,8 0,04 4,0 15,8 19,8 12,0 7,8 

03/12/14 VC141203PT 53,3 0,03 13,4 12,3 13,5 39,8 8,0 

10/12/14 VC141210PT 53,3 0,10 8,4 1,3 9,8 43,5 6,6 

17/12/14 VC141217PT 47,9 0,03 7,1 2,9 9,9 38,0 11,0 

07/01/15 VC150107PT 51,2 0,03 11,7 9,3 21,0 30,2 18,6 

28/01/15 VC150128PT 57,4 0,04 17,3 25,0 42,3 15,0 9,6 

04/02/15 VC150204PT 46,0 0,25 10,6 16,6 27,5 18,5 11,2 

11/02/15 VC150211PT 38,9 0,07 9,8 2,2 12,1 26,9 8,6 

25/02/15 VC150225PT 42,6 0,01 9,8 14,3 24,1 18,5 8,0 

04/03/2015 VC150304PT 26,3 0,00 15,0 1,6 16,5 9,8 8,6 

11/03/2015 VC150311PT 29,4 0,07 3,6 5,3 9,0 20,4 16,7 

18/03/2015 VC150318PT 42,7 0,03 7,1 5,9 12,9 29,8 10,5 

25/03/15 VC150325PT 46,4 0,12 4,4 10,3 14,8 31,6 26,9 

01/04/15 VC150401PT 69,0 0,19 5,5 27,5 33,2 35,8 10,0 

08/04/15 VC150408PT 38,4 0,05 4,5 1,4 6,0 32,5 11,8 

29/04/15 VC150429PT 57,8 0,07 4,2 2,5 6,7 51,1 15,0 

06/05/15 VC150506PT 51,6 0,19 8,9 7,7 16,8 34,8 11,0 

12/05/15 VC150512PT 58,5 0,05 4,5 10,8 15,4 43,1 8,4 

20/05/15 VC150520PT 43,8 0,07 2,0 8,6 10,7 33,1 22,1 

28/05/15 VC150528PT 46,9 0,05 9,4 17,9 27,4 19,5 9,6 

03/06/15 VC150603PT 40,8 0,00 1,1 15,6 16,6 24,1 16,6 

17/06/15 VC150617PT 52,4 0,05 7,9 15,5 23,5 29,0 10,2 

24/06/15 VC150624PT 31,0 0,11 5,5 1,4 6,9 24,0 9,1 

08/07/15 VC150708PT 34,1 0,10 3,7 17,1 20,8 13,3 7,8 

29/07/15 VC150729PT 73,3 0,12 17,5 42,4 60,0 13,3 9,6 

09/09/15 VC150909PT 58,3 0,03 16,2 35,4 51,6 6,7 9,9 

17/09/2015 VC150917PT 60,2 0,03 10,7 23,4 34,1 26,1 10,2 
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ANEXO 5: Rio Santo Antônio – Nitrogênio (concentração em µmol L-1). 

 

 

 

 

 

 

DATA Amostra VAZÃO  NH4+  NO3-  NO2-  NID (°C) µS cm-1 pH H+ NTD  NOD  uréia COD 

19/set VC140919RSA 38 1,1 1,4 0,38 2,88 19,3 17,4 6,13 0,74 7,0 4,1 6,5 46,7 

29/out VC141029RSA 9 1,2 1,2 0,07 2,47 19,7 17,6 6,12 0,76 7,7 5,2 6,3 78,9 

03/dez VC141203RSA 12 1,2 1,1 0,11 2,41 20,1 17 6,08 0,83 7,6 5,2 5,1 71,2 

17/dez VC141217RSA 13 1,2 1,4 0,07 2,67 20,4 16,5 6,48 0,33 8,3 5,6 6,2 74,7 

07/jan VC150107RSA 25 0,9 1,1 0,07 2,07 21,1 14 6,36 0,44 9,8 7,7 4,9 137,7 

11/fev VC150211RSA 28 1,9 1,135 0,042 3,077 20,6 15,6 6,65 0,22 9,0 5,9 8,0 93,0 

08/abr VC150408RSA 31 1,8 0,515 0,042 2,357 18 12,7 5,9 1,26 12,3 9,9 7,9 111,2 

29/abr VC150429RSA 17 2,8 0,44 0,09 3,33 18,4 14,9 6,23 0,59 13,4 10,0 8,0 61,8 

10/jun VC150610RSA 13 3,6 1,055 0,11 4,765 16,9 15,7 6,38 0,42 13,9 9,1 7,4 48,3 

24/jun VC150624RSA 15 2,0 0,54 0,09 2,63 16,2 18,9 5,77 1,70 10,1 7,5 6,8 48,1 

19/ago VC150819RSA 7 2,0 0,48 0,09 2,57 18,4 17,6 6,43 0,37 6,1 3,5 9,0 82,5 

02/set VC150902RSA 9 1,9 0,18 0,09 2,21 17,3 17 6,718 0,19 8,7 6,5 8,8 72,1 

16/set VC150916RSA 13 2,07 0,515 0,08 2,665 18,4 17,2 6,3 0,50 6,1 3,4 6,1 99,1 
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ANEXO 6: Rio Beija Flor - Nitrogênio (concentração em µmol L-1).

Amostra VAZAO  NH4+  NO3- NO2-  NID TEMPERATURA CONDUTIVIDADE pH H+ NTD  NOD  Ureia COD 

PA140919RBF 28 1,4 4 0,26 5,7 15,2 7,5 6,1 0,7 14,3 8,7 8,5 201,8 

PA141029RBF 28 1,2 6,4 0,2 7,8 15,7 13,6 6,2 0,7 16,7 8,9 7,1 201,8 

PA141203RBF 81 1,8 4,8 0,12 6,7 17,4 9,9 6,1 0,9 15,6 8,9 7,3 184,8 

PA141217RBF 154 1,4 3,7 0,15 5,3 15,7 7,7 6,0 0,9 19,7 14,5 7,3 213,3 

PA150107RBF 154 1,5 4,1 0,12 5,7 18,3 8,3 6,3 0,5 17,4 11,7 7,5 233,1 

PA150211RBF 80 2,3 5,185 0,107 7,6 18,9 9,4 6,3 0,5 20,8 13,2 8,6 237,6 

PA150408RBF 273 1,8 4,555 0,06 6,4 14,5 7,1 5,2 5,8 25,4 19,0 7,1 312,1 

PA150429RBF 74 2,3 5,24 0,12 7,7 14,9 8,8 5,8 1,7 17,4 9,7 9,6 141,8 

PA150610RBF 37 2,3 10,57 0,12 13,0 12,8 10,4 6,0 1,1 23,2 10,2 7,8 129,0 

PA150624RBF 58 2,6 7,995 0,16 10,8 13 9,5 5,8 1,6 16,1 5,4 10,6 172,1 

PA150819RBF 19 1,9 3,87 0,1 5,9 13,7 12,8 6,4 0,4 14,6 8,7 6,6 103,0 

PA150902RBF 26 1,9 9,9 0,17 12,0 13,7 15,4 6,2 0,6 30,0 18,0 6,6 191,2 

PA150916RBF 61 2 7,55 0,15 9,7 13,7 11,4 5,9 1,3 19,3 9,6 7,1 301,7 
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Anexo 7 Rio Paquequer - Nitrogênio (concentração em µmol L-1). 

 

 

DATA Amostra VAZÃO  NH4+  NO3- NO2-  NID TEMPERATURA CONDUTIVIDADE pH H+ NTD  NOD  UREIA  COD 

19/set PA140919RPQ 21 1,5 4 0,26 5,76 15,9 7,5 5,3 4,6 8,41 2,6 5,2 240,3 

29/out PA141029RPQ 34 1,2 3,3 0,17 4,67 16,2 8,3 5,1 8,5 15,86 11,2 7,0 42,5 

03/dez PA141203RPQ 59 1,5 3,4 0,11 5,01 18,3 6,2 5,2 6,6 18,35 13,3 2,9 217,3 

17/dez PA141217RPQ 101 1,6 2,7 0,12 4,42 18,3 5,6 5,2 6,6 17,52 13,1 8,9 220,6 

07/jan PA150107RPQ 75 1,4 2,5 0,11 4,01 19,2 5,9 5,4 4,2 16,20 12,2 10,7 306,3 

11/fev PA150211RPQ 58 1,9 2,08 0,107 4,087 19,9 6,1 5,5 3,3 17,38 13,3 8,3 321,6 

08/abr PA150408RPQ 203 1,8 3,645 0,101 5,546 14,5 7,1 5,2 5,8 22,77 17,2 8,2 375,1 

29/abr PA150429RPQ 37 2,4 2,745 0,15 5,295 15,2 6 5,1 7,9 10,12 4,8 6,1 219,8 

10/jun PA150610RPQ 22 2 6,28 0,15 8,43 13,1 6,4 5,2 6,9 19,81 11,4 6,3 158,7 

24/jun PA150624RPQ 86 1,9 5,095 0,13 7,125 13,8 6,4 5,0 11,2 22,08 15,0 6,8 246,8 

19/ago PA150819RPQ 11 1,9 8,545 0,13 10,575 14,6 8,3 5,1 8,1 13,07 2,5 6,4 160,8 

02/set PA150902RPQ 53 1,76 12,2 0,16 14,12 14,1 11 5,5 2,9 20,01 5,9 5,1 240,3 

16/set PA150916RPQ 49 1,51 1,35 0,13 2,99 16,5 7,2 4,9 13,2 22,77 19,8 6,7 374,3 
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Anexo 8: precipitação total_Vertente Oceânica_P  (concentração em µmol L-1). 

Amostra PO4
3- PTD POD 

PA140910PT 0,02 3,1 3,1 

PA140917PT 0,12 1,4 1,2 

PA140924PT 0,02 1,2 1,2 

PA141001PT 0,08 1,3 1,2 

PA141008PT 0,19 1,7 1,5 

PA141022PT 0,19 1,54 1,4 

PA141029PT 0,02 1,50 1,5 

PA141105PT 0,02 2,00 2,0 

PA141112PT 0,02 1,00 1,0 

PA141119PT 0,02 1,15 1,1 

PA141127PT 0,11 1,07 1,0 

PA141203PT 0,13 1,20 1,1 

PA141210PT 0,33 1,50 1,2 

PA141217PT 0,02 1,30 1,3 

PA150107PT 0,35 1,56 1,2 

PA150128PT 0,40 1,20 0,8 

PA150211PT 1,00 1,50 0,5 

PA150304PT 0,30 2,04 1,7 

PA150311PT 0,30 1,54 1,2 

PA150318PT 0,35 1,20 0,9 

PA150325PT 0,35 1,50 1,2 

PA150401PT 0,30 5,90 5,6 

PA150408PT 0,40 1,54 1,1 

PA150422PT 0,83 1,40 0,6 

PA150429PT 0,30 1,90 1,6 

PA150506PT 0,33 2,39 2,1 

PA150512PT 1,06 1,83 0,8 

PA150520PT 0,49 1,40 0,9 

PA150603PT 0,37 2,23 1,9 

PA150617PT 0,37 0,98 0,6 

PA150624PT 0,35 2,41 2,1 

PA150701PT 0,02 3,52 3,5 

PA150708PT 0,03 2,75 2,7 

PA150722PT 0,03 1,41 1,4 

PA150729PT 0,05 4,09 4,0 

PA150826PT 0,19 2,33 2,1 

PA150902PT 0,05 2,65 2,6 

PA150909PT 0,05 3,70 3,7 

PA150916PT 0,03 2,91 2,9 
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Anexo 9 : precipitação total_Vertente Continental_P  (concentração em µmol L-1). 

Amostra PO4
 3- PTD POD 

VC140910PT 0,11 1,9 1,8 

VC140924PT 0,47 1,54 1,1 

VC141001PT 0,66 1,22 0,6 

VC141008PT 0,38 1,35 1,0 

VC141022PT 0,85 1,64 0,8 

VC141029PT 0,07 2,51 2,4 

VC141105PT 0,09 4 3,9 

VC141112PT 0,41 0,86 0,5 

VC141119PT 0,64 0,87 0,2 

VC141127PT 0,09 4,29 4,2 

VC141203PT 0,08 2,06 2,0 

VC141210PT 0,10 1,7 1,6 

VC141217PT 0,09 0,89 0,8 

VC150107PT 0,03 5,85 5,8 

VC150128PT 0,03 2,54 2,5 

VC150204PT 0,03 2 2,0 

VC150211PT 0,02 0,51 0,5 

VC150225PT 0,04 1,34 1,3 

VC150304PT 0,25 0,3 0,0 

VC150311PT 0,07 0,86 0,8 

VC150318PT 0,02 1,59 1,6 

VC150325PT 0,0 2,01 2,0 

VC150401PT 0,07 0,89 0,8 

VC150408PT 0,03 2,52 2,5 

VC150429PT 0,05 2,27 2,2 

VC150506PT 0,03 1,15 1,1 

VC150512PT 0,05 2,43 2,4 

VC150520PT 0,07 0,89 0,8 

VC150528PT 0,19 4,4 4,2 

VC150603PT 0,05 2,01 2,0 

VC150617PT 0,05 2,12 2,1 

VC150624PT 0,05 3,3 3,3 

VC150708PT 0,05 0,7 0,7 

VC150729PT 0,05 2,93 2,9 

VC150826PT 1,03 1,48 0,5 

VC150909PT 0,10 1,22 1,1 

VC150917PT 0,03 2,64 2,6 
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Anexo 10 Rio Santo Antônio - Fósforo (concentração em µmol L-1).

Amostra VAZÃO Temperatura condutividade pH H+ PO4
-3

 POD PTD 

VC140919RSA 38 19,3 17,4 6,13 0,74 1,075 4,265 5,34 

VC141029RSA 9 19,7 17,6 6,12 0,76 0,92 5,69 6,61 

VC141203RSA 12 20,1 17 6,08 0,83 0,8 3,15 3,95 

VC141217RSA 13 20,4 16,5 6,48 0,33 0,765 0,545 1,31 

VC150107RSA 25 21,1 14 6,36 0,44 1,015 1,705 2,72 

VC150211RSA 28 20,6 15,6 6,65 0,22 0,88 1,76 2,64 

VC150408RSA 31 18 12,7 5,9 1,26 0,85 2,99 3,84 

VC150429RSA 17 18,4 14,9 6,23 0,59 0,8 4,34 5,14 

VC150610RSA 13 16,9 15,7 6,38 0,42 0,69 3,15 3,84 

VC150624RSA 15 16,2 18,9 5,77 1,70 1,035 1,835 2,87 

VC150819RSA 7 18,4 17,6 6,43 0,37 0,52 4,01 4,53 

VC150902RSA 9 17,3 17 6,718 0,19 1,785 3,565 5,35 

VC150916RSA 13 18,4 17,2 6,3 0,50 1,72 0,68 2,4 



192 
 

 

Anexo 11: Rio Beija Flor_ Fósforo (concentração em µmol L-1). 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra VAZAO TEMPERATURA CONDUTIVIDADE pH H+ PO4
-3 POD PTD 

PA140919RBF 28 15,2 7,5 6,1 0,7 0,375 2,805 3,18 

PA141029RBF 28 15,7 13,6 6,2 0,7 0,495 2,475 2,97 

PA141203RBF 81 17,4 9,9 6,1 0,9 0,92 0,21 1,13 

PA141217RBF 154 15,7 7,7 6,0 0,9 0,575 2,395 2,97 

PA150107RBF 154 18,3 8,3 6,3 0,5 0,77 3,4 4,17 

PA150211RBF 80 18,9 9,4 6,3 0,5 1,2 1,01 2,21 

PA150408RBF 273 14,5 7,1 5,2 5,8 0,38 1,97 2,35 

PA150429RBF 74 14,9 8,8 5,8 1,7 0,465 1,285 1,75 

PA150610RBF 37 12,8 10,4 6,0 1,1 1,595 0,665 2,26 

PA150624RBF 58 13 9,5 5,8 1,6 0,94 0,83 1,77 

PA150819RBF 19 13,7 12,8 6,4 0,4 0,92 2,24 3,16 

PA150902RBF 26 13,7 15,4 6,2 0,6 1,55 1,59 3,14 

PA150916RBF 61 13,7 11,4 5,9 1,3 0,59 3,02 3,61 
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Anexo 12: Rio Paquequer_ Fósforo (concentração em µm)

Amostra VAZÃO TEMPERATURA CONDUTIVIDADE pH H+ PO4
-3 POD PTD 

PA140919RPQ 21 15,9 7,5 5,3 4,6 0,445 1,605 2,05 

PA141029RPQ 34 16,2 8,3 5,1 8,5 0,36 0,77 1,13 

PA141203RPQ 59 18,3 6,2 5,2 6,6 0,285 2,055 2,34 

PA141217RPQ 101 18,3 5,6 5,2 6,6 0,305 1,825 2,13 

PA150107RPQ 75 19,2 5,9 5,4 4,2 0,455 1,265 1,72 

PA150211RPQ 58 19,9 6,1 5,5 3,3 0,77 2,92 3,69 

PA150408RPQ 203 14,5 7,1 5,2 5,8 0,22 2,55 2,77 

PA150429RPQ 37 15,2 6 5,1 7,9 0,28 3,52 3,8 

PA150610RPQ 22 13,1 6,4 5,2 6,9 0,51 1,84 2,35 

PA150624RPQ 86 13,8 6,4 5,0 11,2 0,975 1,585 2,56 

PA150819RPQ 11 14,6 8,3 5,1 8,1 0,47 0,96 1,43 

PA150902RPQ 53 14,1 11 5,5 2,9 1,79 1,29 3,08 

PA150916RPQ 49 16,5 7,2 4,9 13,2 1,06 0,75 1,81 
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