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RESUMO 

 

A laguna de Araruama é o maior corpo hídrico hipersalino do Brasil, situada em uma importante 

região turística da costa leste Fluminense. Durante as últimas décadas essa região experimentou 

um grande aumento de densidade demográfica, devido ao desenvolvimento da infraestrutura de 

acesso à região. No entanto, o aumento demográfico não foi acompanhado na mesma medida 

por intervenções de coleta e tratamento de efluentes domésticos, deste modo grandes volumes 

de esgoto in natura foram despejados diretamente na laguna nas últimas décadas. O presente 

trabalho teve como objetivo analisar a qualidade água entre os anos de 2010 e 2011 através da 

distribuição espacial de uma gama de parâmetros. Para tanto, foram utilizados dados fornecidos 

pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que após extensa mortandade de peixes em 2009 

viu-se motivado à realização de uma densa campanha amostral. A amostragem pautou-se em 

52 estações amplamente distribuídas por toda a laguna, cabe ressaltar que tamanha densidade 

amostral não é usual e é inédita para a laguna de Araruama. As coletas foram realizadas nos 

seguintes períodos: inverno de 2010 (dias 11, 25 e 27 de agosto de 2010), verão de 2010 (dias 

30 de novembro de 2010, 01 e 13 de dezembro de 2010), inverno de 2011 (dias 28 e 29 de junho 

de 2011, 12 de julho de 2011), primavera de 2011 (dias 30 de agosto de 2011, 13 de setembro 

de 2011). Logo após uma mortandade de peixes foi realizada uma nova amostragem no verão 

de 2011 (dias 06 e 20 de dezembro de 2011). As mostras foram analisadas segundo normas 

internacionais pelo laboratório do INEA e os parâmetros analisados foram: condutividade, pH, 

resíduos sólidos não filtráveis, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

amônio, nitrito, nitrato, orto-fosfato, fósforo total e coliformes termotolerantes. De maneira 

geral as distribuições espaciais dos elementos obedeceram a variáveis climáticas e padrões de 

circulação hidrodinâmica. Sendo assim, a parte extrema oeste da laguna mostrou-se mais 

sensível a alterações no padrão de qualidade da água, por ser uma região de menor intensidade 

hidrodinâmica e por receber as maiores contribuições alóctones do sistema. Entretanto foi 

observada a formação de um gradiente leste-oeste de condutividade, com os menores valores 

para condutividade no oeste da laguna. As concentrações de coliformes encontradas nesta 

região estão possivelmente associadas ao aporte de efluentes e à baixa salinidade. As altas 

concentrações de oxigênio dissolvido e as baixas de demanda bioquímica de oxigênio indicam 

baixa probabilidade de anoxia do ambiente. As concentrações de nutrientes observadas 

apresentaram baixos valores, no entanto foi possível observar regiões em que valores de 

concentrações mais marcantes foram observados, caso do canal de Itajuru. De acordo com o 

presente estudo é possível concluir que a maior fonte de nutrientes para laguna parece ser de 

origem antrópica através do lançamento de efluentes e a sazonalidade associada ocupação 

desordenada possuem papéis preponderantes na qualidade da água da laguna de Araruama. 

 

Palavras-chave: NUTRIENTES. ESTADO TRÓFICO. BALANÇO HÍDRICO. 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Araruama lagoon is the larger water hypersaline body of Brasil, located in an important 

touristic region of the Fluminense east coast. During the last decades this region experienced a 

huge increase in demographic density, due the development of access infrastructure in this zone. 

However, the demographic increase was not followed in the way by the interventions in the 

collection and treatment of the sewage, that way large volumes of in natura sewage was 

discharged in the lagoon over the last decades. The aim of this present work was analyzed the 

water quality by the spatial distribution of several parameters. Therefore, were used data 

provided by the Environment State Institute (INEA), that after an extensive fish kill in 2009 

was motivated to realize a dense sample campaign. The sampling was based on 52 stations 

largely spread for all over lagoon. The collections were carried out in the following periods: 

winter 2010 (August 11, 25 and 27, 2010), summer 2010 (November 30, 2010, December 01 

and 13, 2010), winter 2011 2011 (June 28 and 29, 2011, July 12, 2011), spring 2011 (August 

30, 2011, September 13, 2011). Right after a fish kill was performed a new sampling in summer 

2011 (December 6 and 20, 2011). The samples were analyzed according to international 

standards by the INEA laboratory and the parameters analyzed was: conductivity, pH, total 

suspended solids, turbidity, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, ammonium, nitrite, 

nitrate, orto-phosphate, total phosphorous and thermotolerant coliforms. In general, the spatial 

distributions of the elements obey the climatic variables and hydrodynamics circulation patters. 

Therefore, the extreme west part of the lagoon demonstrates more sensibility to changes in the 

water quality, for being a region of less hydrodynamics intensity and for receiving the greater 

contributions of the watershed. However, was observed the formation of conductivity gradient 

in east west direction, with the lower values for conductivity in the west of the lagoon. The 

coliforms concentrations found in this region was possibly associated with sewage inputs and 

low salinity. The high concentrations of dissolved oxygen and low biochemical oxygen demand 

indicates a low probability of system anoxia. Nutrients concentrations presented low values, 

however was possible to note regions with remarkable values, case of Itajuru channel. 

According with this present work is possible to conclude that the major nutrient source for the 

lagoons seems to be anthropogenic through the discharge of effluents and seasonality associated 

with disordered occupation have preponderant roles in the water quality of the Araruama 

lagoon.  

Key words: NUTRIENTS. TROPHIC STATUS. WATER BALANCE. SPATIAL 

DISTRIBUTION. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Historicamente a região dos lagos no Estado do Rio de Janeiro atrai turistas e residentes 

do Brasil e do mundo devido ao clima agradável durante todo o ano e suas belíssimas paisagens. 

Neste contexto a laguna de Araruama tem papel de destaque, considerado o maior atrativo 

natural da região, portanto sendo um importante ativo para o desenvolvimento socioeconômico 

da região. Grande parte da atividade econômica gira em torno da qualidade ambiental da laguna 

de Araruama, seja devido a impactos diretos como a pesca ou indiretos com reflexos em toda 

cadeia turística. O principal motor econômico da região são serviços e comércio e estão sempre 

atrelados de alguma forma à laguna. Portanto, a qualidade da água deste corpo hídrico é fator 

chave para o desenvolvimento socioeconômico da população residente. 

Esta região sempre procurada por turistas e veranistas devido a diversas belezas naturais 

teve seu acesso facilitado por obras de infraestrutura durante a década de 1970, principalmente 

pela construção da ponte Rio-Niterói (CARMOUZE e BARROSO., 1989). Durante as décadas 

seguintes continuaram com investimentos em estrutura, principalmente logística, chegando a 

construção de dois aeroportos na região. A melhoria da infraestrutura somada ao 

desenvolvimento econômico do país nas últimas décadas fez com que aumentasse tanto a 

população residente da região quanto a população flutuante no período do verão. Infelizmente 

a atenção e a energia estiveram voltadas sempre para investimentos na facilitação ao acesso da 

região visando sempre ao desenvolvimento econômico, consequentemente outras intervenções 

necessárias não acompanharam ao aumento da densidade demográfica. Por exemplo, obras para 

melhoria do saneamento básico foram negligenciadas por muito tempo na região dos lagos, por 

décadas toneladas de esgoto in natura foram despejadas na laguna de Araruama sem tratamento 

prévio. 

 As principais alterações antropogênicas no uso do solo nestes casos são; desmatamento, 

agropecuária, pesca e a urbanização da bacia de drenagem (KNOOPERS et al., 1999). Sendo 

assim, os tributários atuam como fontes difusas de nutrientes para a laguna sempre que ocorrer 

precipitação suficiente para carrear rejeitos de atividades antropogênicas (SOUZA, M. F. L. et 

al., 2003). Portanto o aumento da pressão ambiental na laguna de Araruama originada na 

ocupação desordenada sem a devida fiscalização do poder público resultaram em mudanças de 

longo prazo na qualidade da água e podem ser observadas até hoje (MOREIRA-TURCQ, 2000). 
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O continuado lançamento de esgotos sem tratamento na laguna provocou mudanças 

significativas no equilíbrio de seu ecossistema, durante anos este corpo hídrico depurou 

toneladas de esgoto (SILVA e ROSMAN, 2016). O aumento da concentração de nutrientes 

somado ao alto tempo de residência da água resultou no processo de eutrofização, 

eventualmente em severos picos de stress (KJERFVE, B. et al., 1996; SOUZA e 

WASSERMAN, 1996; KNOOPERS et al., 1999). O processo de eutrofização avançado e 

continuado pode trazer grandes prejuízos a economia local, podendo chegar a se tornar um 

problema irreversível, consequentemente ameaçando todo o sistema lagunar (ANDERSON et 

al., 2002). No entanto, apesar de diversos estudos científicos apontarem a tendência do 

desenvolvimento da eutrofização pouco foi feito pelos órgãos competentes acerca do 

lançamento de nutrientes na laguna. No entanto, a extração de conchas da laguna parece ter 

contribuído para o agravamento das condições de qualidade da água, inclusive alterando as 

condições de transparência (DA SILVA et al., 2005). 

Com o intuito de gerir demandas de diversos atores frente ao cenário de degradação 

ambiental das águas da laguna foi criado no ano de 1999, o Consórcio Intermunicipal Lagos 

São João, responsável pelas lagunas de Araruama e Saquarema e os rios São João, Una e das 

Ostras (CBHLSJ, 2017). Sendo assim foi possível a união dos poderes municipais, a Secretaria 

de Estadual do Ambiente e segmentos do terceiro setor em prol da conservação do ambiente. O 

consórcio tem como o principal objetivo o monitoramento da qualidade da água da laguna de 

Araruama, através de coleta de dados e análise dos processos biológicos associados (CBHLSJ, 

2017). O intuito do consórcio ao promover essas medidas é uma melhor compreensão do 

sistema, visando viabilizar o ecossistema lagunar de Araruama. 

Motivadas por uma extensa mortandade de peixes no verão de 2009 o consórcio em 

parceria com o INEA promoveu uma extensa campanha amostral durante os anos de 2010 e 

2011. Vale ressaltar aqui a densidade desta malha amostral, pois é inédita na laguna de 

Araruama e dificilmente encontrada em lagos estudados ao redor do mundo. De posse destes 

dados foram produzidos mapas de isolinhas com o objetivo de produzir uma representação 

gráfica dos diversos parâmetros medidos em cada período amostral. Portanto, a partir dos mapas 

de interpolação foi possível discutir acerca dos processos biogeoquímicos atuantes na laguna 

de Araruama. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho consiste no mapeamento da distribuição espaço-temporal de 

variáveis indicadoras de qualidade de água, a fim de identificar processos que controlam a 

qualidade da água ao longo do tempo e ao longo da laguna de Araruama durante o período 

amostral. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Produzir de mapas para a representação espacial das concentrações dos diversos 

parâmetros analisados. 

Examinar dados meteorológicos para a caracterização do balanço hídrico mensal e anual 

do período em questão, a fim de melhor compreender a sua relação com a com a distribuição 

espacial das concentrações. 

Caracterizar possíveis variações sazonais na distribuição espacial dos parâmetros 

avaliados. 
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3 BASE TEÓRICA 

 

 3.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

  

 Lagoas costeiras podem ser amplamente definidas como corpos hídricos lênticos 

distribuídos ao longo da linha de costa. Mais precisamente, estes ambientes podem ser descritos 

como ecossistemas aquáticos rasos que se desenvolveram na interface dos ecossistemas 

marinho e terrestre, e podem ter conexão permanente ou intermitente com o mar (KJERFVE, 

1986). São ambientes altamente produtivos, figurando entre os mais produtivos do planeta, 

estando associados ao aporte de nutrientes inorgânicos, que podem ser origem natural ou 

antrópica (VOLLENWEIDER, 1992; CERDA et al., 2013). Portanto, a relação entre os aportes 

de nutrientes e as concentrações de nutrientes já existentes na laguna dependem de parâmetros 

físicos, químicos e biológicos, além de outras variáveis (PORTIELJE e VAN DER MOLEN, 

1999). 

 Ambientes costeiros são degradados ao redor do mundo por atividades relacionadas à 

indústria, à agricultura e à urbanização. Em regiões economicamente desenvolvidas e quase 

sempre densamente povoadas, todas estas atividades tendem a alterar as características destes 

corpos hídricos. A eutrofização de corpos hídricos é um processo natural caracterizado pelo 

excessivo crescimento algal devido ao aporte de nutrientes carreados pelas drenagens. Fatores 

como profundidade e hidrodinâmica são os principais contribuintes para o desenvolvimento 

deste fenômeno (KITSIOU e KARYDIS, 2011). Entretanto o lançamento de efluentes nestes 

corpos hídricos contendo nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo tende a acelerar este 

processo natural (WU, 1999). A eutrofização é o impacto mais frequentemente observado em 

ambientes costeiros ao redor do mundo, devido a aporte de nutrientes oriundos de efluentes 

urbanos. 

Durante as últimas décadas ficou claro que o processo de eutrofização de corpos 

hídricos, principalmente em áreas costeiras, é um problema ambiental de magnitude 

significante. Os sintomas limnológicos mais claros apresentados por um corpo hídrico 

eutrofizado são altas concentrações de clorofila-a, excesso de algas, florações de epífitas 

(BRICKER et al., 2003). Estes sintomas podem levar estes sistemas aos estados de anoxia e 

hipóxia, além de ocasionalmente alimentar florações algais tóxicas e prejudiciais ao 

ecossistema (ANDERSON et al., 2002). O oxigênio consumido na decomposição destas plantas 

causa anoxia no ambiente resultando em mortandade de peixes. De fato, este fenômeno é 
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responsável direto pela redução da biodiversidade (CARPENTER et al., 1998). A eutrofização 

de corpos hídricos apresenta diversas consequências, as florações algais e o crescimento de 

plantas aquáticas são as mais fáceis de serem observadas e sentidas por causarem redução no 

uso da água. Pesca, recreação, indústria, agricultura e a utilização para fins humanos são 

prontamente afetados pelo desenvolvimento da produção primária.  

 

3.2 PROCESSOS TRÓFICOS EM AMBIENTES COSTEIROS 

 

O conceito de eutrofização está intimamente ligado ao estado trófico, que por sua vez é 

utilizado como indicador de atividade biológica, normalmente para os índices de estado trófico 

são utilizadas concentrações de nutrientes, produção primária e turbidez (XU, Y. et al., 2010). 

Portanto, concentrações relativas de nitrogênio e fósforo são excelentes indicadores do estado 

trófico, existem autores que utilizam somente a concentração de nutrientes para definição do 

estado trófico  (LUCENA et al., 2002). Alterações no estado trófico para níveis mais elevados 

de trofia pode resultar em mudanças nas características da água ,por exemplo domínio por 

macrófitas e baixa turbidez para domínio por fitoplâncton e alta turbidez, causando severos 

danos ao ecossistema (PORTIELJE e VAN DER MOLEN, 1999) 

As concentrações dos nutrientes e a forma química em que estão dispostos nos corpos 

hídricos são de suma importância para a relação com o estado trófico. Os nutrientes na zona 

eufótica devem estar em sua forma inorgânica para que o fitoplâncton possa produzir matéria 

orgânica através da fotossíntese. A maioria das substancias necessárias para produção primária 

estão em concentrações maiores frente às suas necessidades, no entanto nitrogênio e fósforo 

são utilizados quase ao ponto de exaustão pelo fitoplâncton (RYTHER e DUNSTAN, 1971). 

Compreender os processos relacionados aos ciclos biogeoquímicos dos nutrientes é essencial 

para o melhor entendimento acerca da qualidade da água.  

A transformação do nitrogênio molecular em reativo ocorre através de descargas 

elétricas na atmosfera, chuvas, fixação biológica, ecossistemas relacionados às drenagens 

incluindo o lançamento de efluentes domésticos (GALLOWAY et al., 2004). No entanto para 

a fixação biológica é o processo natural mais importante, bactérias nitrificantes 

quimiossintetizantes possuem importante no ciclo do nitrogênio, pois são capazes promover 

alterações nos estados de oxidação dos compostos nitrogenados colaborando com a ciclagem 

deste elemento (TISON et al., 1977). O nitrogênio pode ser encontrado sobre as formas orgânica 
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e inorgânica na água. A orgânica diz respeito ao elemento incorporado em organismos e 

detritos, enquanto a inorgânica dissolvida pode-se observar as seguintes formas: amônio 

(NH4
+), amônia (NH3), nitrito (NO2

-), nitrato (NO3
-), óxido nitroso (N2O) e nitrogênio 

molecular (N2) (Tison et al., 1977).  

A deposição de matéria orgânica em ecossistemas costeiros pode ser resultado da rápida 

sedimentação de florações algais anuais, ou em ambientes dominados por macrófitas através da 

deposição de galhos e folhas durante o ano. De fato, toda matéria orgânica contém 

macromoléculas de carbono contendo nitrogênio, tais como ácidos nucleicos, proteínas, 

poliaminas, o qual se torna disponível para os decompositores com a morte das células. A 

liberação do nitrogênio desta matéria orgânica faz com que torne novamente disponível na 

coluna d’água, nas formas de amônio e ureia em ambientes anóxicos. Este  processo de 

reciclagem do nitrogênio é conhecido como amonificação, este é um importante processo para 

a conservação do amônio em ambientes aquáticos (HERBERT, 1999).  

A nitrificação é o processo em que o amônio é oxidado a nitrato, este processo acontece 

em dois estágios. O primeiro estágio é executado por bactérias oxidantes do amônio, logo 

transformando as moléculas de amônio em nitrito. Durante o segundo o nitrito é catalisado 

também por bactérias oxidantes transformando-o em nitrato. Diversos parâmetros físico-

químicos-biológico estão relacionados à eficiência do processo de nitrificação em ecossistemas 

costeiros. Estas variáveis são: temperatura, concentração de amônio, concentração de oxigênio 

dissolvido, ph, concentração de CO2 dissolvido, presença de compostos inibidores, atividade 

da macrofauna e existência de raízes de macrófitas. Deste modo, sedimentos de ecossistemas 

costeiros estão sujeitos a variações diárias e sazonais de temperatura. Por isso devemos esperar 

que estas bactérias apresentem maiores taxas de crescimento nos meses de verão quando a 

temperatura atinge o ponto máximo (HERBERT, 1999). 

Entretanto o aumento de temperatura também afeta a disponibilidade do oxigênio no 

ambiente, somado com o aumento da respiração bentônica nos meses de verão, resultando em 

um decréscimo do oxigênio dissolvido nos sedimentos. Bactérias nitrificantes são 

necessariamente aeróbicas, portanto a concentração e a distribuição espacial do oxigênio afetam 

diretamente o processo de nitrificação (HERBERT, 1999). Entretanto bactérias nitrificantes 

ainda precisam disputar o oxigênio dissolvido com outros organismos que também o utilizam 

em seus processos metabólicos. Em ambientes com baixas concentrações de oxigênio, bactérias 

aeróbicas produzem óxido nitroso e nitrito a partir do amônio (JØRGENSEN et al., 1984). Por 
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outro lado ambientes supersaturados em oxigênio dissolvido podem inibir entre 15% e 25% a 

atividade das bactérias nitrificantes (HENRIKSEN, 1988). 

A desnitrificação pode representar o final do ciclo biogeoquímico do nitrogênio nos 

ecossistemas. Este processo é chave para diminuição do nitrogênio nos ecossistemas, a 

transformação das formas disponíveis em gases como N20 e N2 diminui a disponibilidade deste 

elemento para a produção primária (HERBERT, 1999).  Para tanto, existem dois caminhos 

principais, a desnitrificação heterotrófica e autotrófica. Durante o processo heterotrófico as 

formas de nitrogênio assumem formas reduzidas intermediárias, assumindo a seguinte ordem: 

NO3
- → NO2

-→ NO → N2O→ N2. Enquanto que no processo quimiossintético (anammox ou 

oxidação dissimilatória) obedece à seguinte ordem NO2
- → NH4

+ →N2  (figura 1) (RYABENKO 

et al., 2012). 

 

Figura 1 – Esquema do ciclo biogeoquímico do nitrogênio 

 

O desenvolvimento de uma técnica na década de 1940 capaz de transformar o nitrogênio 

atmosférico em reativo em escala industrial e a queima de combustível fóssil vem alterando o 

ciclo biogeoquímico deste elemento. A desnitrificação parece não possuir a mesma velocidade 

em que a fixação vem sendo realizada, isto vem causando diversos impactos ambientais de 

magnitudes diferentes (GALLOWAY et al., 2004). Dentre estes impactos destaca-se de 

maneira global o lançamento do N2O para atmosfera, um potente gás estufa. Localmente aporte 

em excesso de nitrogênio despejado em corpos hídricos, principalmente pelo resultado do uso 

de fertilizantes na agricultura. 
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Outro elemento indispensável ao desenvolvimento da produção primária, o fósforo, é 

despejado nos corpos hídricos em formas orgânica e inorgânica através dos fluxos hídricos nas 

bacias de drenagem. Sendo assim, o aporte de fósforo recebido pelos corpos hídricos depende 

da capacidade de retenção dos elementos na bacia. Esta retenção é definida como a capacidade 

dos corpos hídricos de retirar o fósforo da coluna d’agua, através de mecanismos físicos, 

químicos e biológicos (REDDY et al., 1999). No entanto o fósforo está biodisponível apenas 

quando se encontra em uma espécie inorgânica, o orto-fosfato (FREITAS et al., 2014). 

Em águas naturais, o fósforo dissolvido na água compreende o orto-fosfato e o fósforo 

orgânico dissolvido derivado da degradação de compostos orgânicos (BAI et al., 2014). 

Entretanto o orto-fosfato é a forma mais importante do fósforo para suprimento da produção 

primária, o fosfato orgânico dissolvido está disponível apenas em alguns ecossistemas. Nestes 

ecossistemas a concentração do fósforo orgânico dissolvido pode ultrapassar a concentração de 

orto-fosfato de duas maneiras. Primeiro, farto aporte de fósforo orgânico nos corpos hídricos 

oriundo do desenvolvimento da agricultura. Segundo, o fósforo orgânico existe altas 

concentrações nos sedimentos dos lagos, pode ser que em determinados momentos este fósforo 

seja liberado para coluna d´água (LI et al., 2015). Sendo assim, a mineralização do fósforo 

dissolvido na matéria orgânica pode ser uma importante fonte de nutriente para o fitoplâncton. 

A mineralização do fósforo pode colaborar com o suprimento de nutrientes para florações 

algais, quando determinado ecossistema apresenta insuficiente orto-fosfato (WANG et al., 

2010). 

Uma vez que é de suma importância a espécie química dos nutrientes para a produção 

primária, passa a ser indispensável a compreensão da ciclagem de nutrientes na superfície 

terrestre. Por exemplo, a justificativa para a limitação do fósforo no oceano e mais 

frequentemente nitrogênio  em água doce reside em diferenças em seus respectivos ciclos 

biogeoquímicos (CONLEY, 1999).  De acordo com a lei mínimo de Liebig (1840), a falta de 

um nutriente essencial para o desenvolvimento da produção primária é capaz de limitar o 

desenvolvimento e/ou produção. Diversos fatores têm potencial para limitar a produção 

primária, no entanto em determinado tempo e espaço somente um elemento pode atuar como 

limitante (CADE et al., 1999). Portanto a taxa de crescimento da produção primária deve ser 

limitada pela necessidade de recurso menos disponível no determinado momento. 

Para cada molécula de matéria orgânica produzida pelo fitoplâncton são necessárias 106 

de carbono, 16 de nitrogênio e 1 de fósforo, o carbono normalmente é desprezado por estar em 

altas concentrações na superfície da Terra (REDFIELD, 1958). Portando, como são consumidos 
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a taxas diferentes, nitrogênio e fósforo podem ser considerados em determinadas situações 

fatores limitantes ao desenvolvimento da produção primária. No entanto para ambientes já 

degradados observa-se uma forte limitação da produção primária pelo nitrogênio, enquanto o 

fósforo é limitante em ecossistemas livres de poluição (DOWNING, 1997). 

Desnitrificação em ambientes costeiros e marinho aparentemente acontece com as 

mesmas taxas, no entanto a fixação no ambiente marinho não possui a mesma taxa, gerando 

déficit neste ambiente (CONLEY, 1999). Este balanço negativo poderia justificar a limitação 

da produção primária pelo nitrogênio nos oceanos de uma maneira geral. No entanto o sequestro 

de fósforo em regiões oceânicas tropicais em sedimentos calcários faz com que este elemento 

seja fator limitante em determinadas regiões (SMITH, 1984).  

Em água doce a fixação parece ser fácil, com a abundancia em nitrogênio, o fósforo 

assume o papel de limitante nestes ecossistemas. Outra grande diferença entre os ciclos 

biogeoquímicos marinhos e costeiros, está na capacidade de imobilidade do fósforo em água 

doce. Em condições continentais o fósforo é retido no sedimento através da relação com ferro, 

se tornando imóvel. Já em ambiente marinho costeiro o fósforo depositado é remineralizado 

com mais facilidade, a liberação pra coluna d’água acontece com alta dependência da 

concentração de sulfetos (CONLEY, 1999). 

Em ambientes terrestres o sequestro do fósforo aumenta consideravelmente, devido a 

transformações mineralógicas ao longo do tempo geológico o fósforo passa a indisponível para 

o ecossistema. Portanto a idade do solo é crucial, a velocidade destas reações é muito lenta, o 

tempo necessário para o sequestro do fósforo está entre 103 – 105 anos. Também por esta razão 

ecossistemas marinhos costeiros tropicais normalmente estão limitados pelo fósforo, por 

estarem a associados a solos suficientemente antigos para reter considerável quantidade deste 

elemento em suas respectivas bacias de drenagem. (WALKER e SYERS, 1976).  

Sendo assim, a utilização do fósforo total e da clorofila-a (VOLLENWEIDER, 1992) 

para a determinação de estado trófico em sistemas costeiros tropicais pode não ser o método 

ideal. A utilização destes parâmetros como método de definição de estado trófico foi 

originalmente desenvolvida para lagos e reservatório em climas temperados. No entanto, em 

lagoas costeiras existe uma tendência maior a limitação pelo nitrogênio, o que tornaria a 

utilização do fósforo menos indicada. A utilização do nitrogênio total para determinação do 

estado trófico não é muito utilizada. No entanto, por vezes pode ser mais indicado 



26 

 

 

principalmente com o aumento no lançamento de efluentes domésticos com baixa razão N:P, e 

assim aumento a tendência de limitação pelo nitrogênio (KNOPPERS et al., 1991). 

Neste contexto, a distribuição espacial dos nutrientes é essencial para análise e 

compreensão da qualidade. Para tal é de suma importância o entendimento dos fatores 

relacionados à hidrodinâmica. Lagoas costeiras são sistemas quase sempre de pouca 

profundidade conectados com o mar por uma ou mais entradas, com pouca influência dos 

aportes de água doce. A estabilidade destas entradas é resultado de um delicado equilíbrio entre 

a força da maré e ocasionais inundações. O resultado do desequilíbrio destas forças é o maior 

contato com o mar, podendo promover a abertura da lagoa e a ação das ondas, aumentando 

aporte de sedimentos marinhos para o interior da lagoa. Intervenções humanas nestes ambientes 

são constantes, seja para garantir a navegação ou evitar problemas com a qualidade da água 

devido a insuficiente renovação da água (FERNANDES et al., 2002). 

 

3.3 SISTEMAS COSTEIROS 

 

Na maioria dos sistemas costeiros com abertura restrita ao mar, a forçante do vento 

supera a influência da maré na maior parte do corpo hídrico (FERNANDES et al., 2002). Em 

lagos rasos, ondas provocadas pela força do vento frequentemente retrabalha a interface água-

sedimento, portanto normalmente causa intensa resuspensão de sedimentos (Zhu et al., 2007). 

A incidência de ventos fortes pode causar o aumento do material particulado em suspensão 

(LUETTICH et al., 1990; ZHU et al., 2005; ZHU et al., 2007). A intensidade da resuspenção 

pode fazer com que aumente a liberação de nutrientes do sedimento para a coluna d’água 

(SØNDERGAARD et al., 1992). No entanto a resuspensão também pode colaborar para 

deposição de compostos solúveis por precipitação (GUNATILAKA, 1982). 

Alterações no clima devem ser acompanhadas por alterações também no ciclo 

hidrológico e na hidrodinâmica de ecossistemas costeiros. (JUSTIĆ et al., 2003) mostrou que 

ecossistemas costeiros com condições hidrodinâmicas diferentes devem responder de maneira 

diferente a mudanças climáticas com respeito a susceptibilidade a eutrofização. Sendo assim, 

são esperadas diferentes respostas acerca da remoção ou redução de nutrientes em sistemas com 

diferentes hidrodinâmicas (XU, J. et al., 2010). Estas alterações também devem promover maior 

variabilidade de resposta da produção primária em relação ao enriquecimento de nutrientes, 
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portanto inviabilizando a observação de padrões de florações algais em escala de tempo (LE 

PAPE et al., 1996). 

Lagunas costeiras são ecossistemas dinâmicos com limitada troca de água, o que afeta 

fortemente as variações físicas, químicas e biológicas na coluna d’água. A matéria orgânica 

alóctone nestes sistemas, de uma maneira geral, pode ser de origem natural e/ou antropogênico. 

A matéria orgânica é eficientemente retida dado o alto tempo de residência da água, ausência 

de fontes de energia (correntes, maré e ondas), intensa interação sedimento/água e a 

intensificação da eutrofização (GRAY et al., 2002). 

Eventos de hipóxia e anoxia são frequentes em ecossistemas costeiros em todo o mundo, 

no entanto a frequência e a magnitude destes eventos estão aumentando por ações humanas. A 

condição de hipóxia ocorre quando a concentração de oxigênio dissolvido está abaixo de 2 mg 

L-1 (RABALAIS et al., 2010). Baixas concentrações de oxigênio dissolvido podem alterar o 

comportamento biológico, reduzir o desenvolvimento e aumentar a mortalidade de espécies 

aquáticas, além de perturbar os processos biogeoquímicos. Os principais colaboradores para a 

ocorrências destes eventos de hipóxia são a estratificação da coluna d’água e o aporte de matéria 

orgânica (STRAMMA et al., 2008; BARROS et al., 2017). Diversos são os efeitos negativos 

da estratificação associada à hipóxia em ecossistemas costeiros. Dentre estes, destacam-se a 

perda do ambiente adequado e necessário para peixes de fundo e a fauna bentônica, compressão 

do habitat de peixes pelágicos, mortandade, aumento de predação, diminuição de recursos 

alimentares para a fauna, alteração na energia trófica de transferência e alteração da migração 

(RABALAIS et al., 2010). 

A temperatura é um dos mais importantes fatores físicos mais importantes de maneira 

geral para o metabolismo dos lagos. O aquecimento da superfície da água pela penetração da 

radiação solar pode produzir intensos gradientes, os quais exercem funções fundamentais na 

hidrodinâmica e estratificação da coluna d’água. Estratificação e a distribuição vertical da 

temperatura também influencia a distribuição, desenvolvimento e reprodução de vários 

organismos aquáticos. Propriedades térmicas de lagos são comumente descritas e categorizadas 

em termos qualitativos como padrão de mistura, ou quantitativos como termoclina, balanço de 

calor e estabilidade da coluna d’ água (EDMUNDSON e MAZUMDER, 2002). 

Parâmetros geomorfológicos como profundidade e área da superfície são determinantes 

para a retenção de calor e a natureza e extensão da estratificação termal. Características térmicas 

dos lagos dependem de fatores climáticos e da geografia local. Contudo, a transparência é outro 
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importante fator que pode afetar a estrutura termal e a retenção de calor de um lago. Sendo 

assim, a profundidade do epilímnio está diretamente relacionada com a transparência, 

assumindo que a clorofila-a é a principal responsável pela atenuação da luz solar 

(EDMUNDSON e MAZUMDER, 2002). 

A fixação de CO2 e a respiração da produção primária são os processos metabólicos 

mais importantes, na produção e na decomposição da matéria orgânica (COLE et al., 2000). A 

atividade biológica influencia o equilíbrio de CO2 nas águas superficiais, podendo ser altamente 

regulada pela estratificação da água em lagos. A estratificação temporária com o epilímnio mais 

quente que o hipolímnio em determinados períodos do ano, ou até mesmo no intervalo de um 

dia são observadas em lagos glaciais, temperados e tropicais (figura 2) (HENRY e BARBOSA, 

1989; MELACK e JELLISON, 1998; EDMUNDSON e MAZUMDER, 2002). Estratificações 

persistentes também são encontradas em diversos lagos ao redor do mundo, tanto profundos 

quanto rasos, onde os padrões de estratificação são determinados por condições morfológicas e 

climáticas. A mistura da água é controlada por parâmetros físicos como hidrologia, 

profundidade, intensidade e frequência de ventos, temperatura e salinidade. Estes parâmetros 

físicos também devem influenciar perfis verticais de gases biogênicos (MAROTTA et al., 

2009). 

 

Figura 2 – Seção transversal de um lago e perfil de temperatura em função da profundidade, ambos hipotéticos. 

 

3.4 EUTROFIZAÇÃO 
 

Problemas como a eutrofização associada à estratificação têm causado severos danos 

ambientais a ecossistemas costeiros ao redor do mundo, sendo a mortandade de peixes o de 

maior impacto. Lagos eutróficos costumam sofrer com a depleção de oxigênio no hipolímnio 

durante o verão e o outono, além da acumulação de substancias na forma química reduzida no 
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hipolímnio. Sendo assim, o espaço que o peixe pode ocupar é reduzido,  e a potencialidade de 

mortandade de peixes aumenta com possíveis florações algais tóxicas e a surgência de águas 

anóxicas (MÜLLER e STADELMANN, 2004). A concentração de oxigênio deve ser suficiente 

para cobrir todas as necessidades fisiológicas destes animais ao longo da vida. Vale ressaltar 

que a eutrofização não afeta somente peixes no hipolímnio por depletação de oxigênio, no 

epilímnio florações algais tóxicas e alto ph também podem ter efeitos adversos para a fauna 

(BARROS et al., 2017). 

Sendo assim o aporte antrópico de nutrientes para corpos hídricos costeiros tem gerados 

diversos problemas ambientais. Dentre os principais destaca-se a eutrofização, contudo sua 

intensidade dependerá de características hidrodinâmicas, estratificação e clima. A eutrofização 

e seus problemas associados vêm sendo estudados a bastante tempo, no entanto em meados do 

século passado começou realmente a receber atenção de acadêmicos e governantes 

(GALLOWAY et al., 2004). Durante a década de 1950 diversos artigos foram publicados acerca 

de problemas ambientais relacionados à eutrofização. 

(EDMONDSON et al., 1956) observam a eutrofização artificial do lago Washington. O 

aumento no aporte de efluentes domésticos nas décadas foi responsável por mudanças nas 

espécies e populações do lago. De 1933 a 1950 os organismos fitoplanctônicos dominantes 

eram Anabaena e várias diatomáceas e dinoflagelados. No entanto em 1955 aparentemente pela 

primeira vez, surgiu uma grande floração de Oscillatoria rubescens, espécie causadora de 

incômodos em diversos lagos. Um grande aumento no déficit de oxigênio no hipolímnio foi 

observado e tomado como evidência do aumento na produção primária. No entanto a relação 

entre a produção primária e o déficit de oxigênio no hipolímnio se mostrou fraca, e a correlação 

entre as concentrações de fosfato e o déficit de oxigênio se mostraram contundentes. 

Durante as décadas que sucederam os anos 1950, o aumento da preocupação com o 

problema da eutrofização aumentou, devido ao aumento no número de corpos hídricos 

acometidos por este problema  ao redor do mundo, em grande parte pelo aumento no uso de 

fertilizantes nitrogenados e queima de combustíveis fósseis (GALLOWAY et al., 2004). O 

aumento da preocupação mundial foi acompanhado por um aprofundamento no tema por 

diversos pesquisadores e vários lugares do mundo. Este fato impulsionou o aumento de estudos 

e publicações sobre a eutrofização com diversas abordagens e em diversos ambientes, portanto 

proporcionando uma compreensão crescente sobre o tema.  
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A perda de qualidade da água pode trazer diversos impactos negativos à economia. 

Doenças e óbitos, relacionados diretamente (ingestão algas tóxicas) ou indiretos (exposição a 

aerossol algal tóxico, consumo de peixes contaminados) com nitrogênio inorgânico pode gerar 

altos custos econômicos, como perda de salário e dias de trabalho, além de tratamentos e 

investigações médicas (VAN DOLAH et al., 2001). Por exemplo, a estimativa de gasto anual 

com saúde pública com doenças causadas por peixes contaminados no Estados Unidos, varia 

entre 400 mil e 2 milhões de dólares (CAMARGO e ALONSO, 2006).  

Extensivas mortandades de peixes e invertebrados (estoques cultivados ou selvagens) 

podem resultar em perdas econômicas ainda maiores devido à redução de oferta de espécies de 

peixes e mariscos. Portanto gerando uma contração no mercado consumidor, geralmente 

associada ao fechamento de áreas importantes de pescaria (CAMARGO e ALONSO, 2006). 

Por exemplo, de novembro de 1987 a fevereiro de 1988 foi estimada uma perda comercial com 

mariscos da ordem de 8 milhões de dólares devido a uma floração algal no Estado da Carolina 

do Norte (EUA) (TESTER et al., 1991). Nos anos de 1988, 1989 e 1990, uma mortandade de 

salmões por uma floração fitoplanctônica deve ter gerado prejuízos de aproximadamente 18 

milhões de dólares (HOAGLAND et al., 2002). 

Entretanto, outros efeitos colaterais podem trazer elevados prejuízos à atividade 

econômica. Por exemplo, problemas com o gosto e odor no fornecimento de água potável, 

melhorias adicionais no tratamento da água, aumento de gastos no monitoramento e gestão de 

águas poluídas, diminuição do valor estético do corpo hídrico e redução do uso da água para 

recreação e turismo (HITZFELD et al., 2000; VAN DOLAH et al., 2001). Contudo estes são 

gastos mais difíceis de serem estimados e muitos especialistas apontam os impactos negativos 

na recreação e turismo como as principais perdas econômicas, pelo menos localmente (VAN 

DOLAH et al., 2001; CAMARGO e ALONSO, 2006). 

A maior parte dos lagos que apresentaram a eutrofização como problema está associado 

a áreas de alta densidade demográfica ou forte atividade agrícola. Portanto, a origem da 

eutrofização artificial reside na grande maioria dos casos em aportes de nutrientes oriundos do 

aporte de efluentes ou pela lixiviação de solo com altas concentrações de nutrientes. Entretanto 

mesmo com o avanço de informações e tecnologia acerca do tema, casos severos de 

eutrofização continuam a acontecer em lagos ao redor do mundo, apesar das altas perdas 

econômicas envolvidas. 
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 O Brasil como a maioria dos países possuidores de um extenso litoral, abriga as cidades 

de maiores densidades demográfica em sua costa. A região costeira do Brasil é caracterizada 

por um grande número de lagos e lagunas de variados tamanhos (OLIVEIRA e KJERFVE, 

1993). Portanto, trata-se de corpos hídricos com ecossistemas frágeis e vulneráveis a diversos 

tipos de contaminantes, neste caso em destaque para o nitrogênio e o fósforo em suas formas 

reativas. São diversos os casos de eutrofização artificial no Brasil quase sempre relacionados 

ao lançamento de efluentes domésticos associados a grandes centros urbanos. 

 GARCIA et al. (2003), realizaram um estudo acerca da distribuição espaço temporal de 

alguns parâmetros físicos da lagoa dos Patos entre os anos 1996 e 2001 e os relacionou à 

precipitação do período. Observou a formação de um íngreme gradiente de salinidade. Na 

região próxima do estuário foram observadas concentrações pouco mais baixas que da água do 

mar, enquanto que nas regiões mais afastadas os teores de sais são próximos a zero. No entanto, 

a temperatura e a transparência não demonstraram grandes variações espaciais. Existe uma 

grande variação anual destes parâmetros fortemente correlacionado com a precipitação na bacia 

de drenagem da lagoa dos Patos. Variações entre anos muito úmidos e anos muito secos 

parecem não ter grandes impactos em relação à temperatura e à transparência da água, no 

entanto a salinidade e nível d’água são consideravelmente afetados. A transparência e a 

salinidade (região do estuário) estão relacionadas à precipitação na bacia de drenagem, em 

períodos muito úmido tendem em direção abaixo de suas médias históricas, enquanto que no 

período seco espera-se o inverso. 

 Entre todas as lagunas costeiras talvez a mais famosa do Brasil seja a lagoa Rodrigo de 

Freitas, um sistema semi-confinado eutrófico situada em uma área nobre na cidade do Rio de 

Janeiro. Esta lagoa é um importante destino turístico e recreativo historicamente da cidade do 

Rio de Janeiro, que por sua vez é maior destino turístico do país. No entanto, a perda de 

qualidade ambiental por impactos relacionados a urbanização são notórios, sendo assim são 

relativamente frequentes eventos de mortandade peixes por anoxia devido a florações algais 

(BRANCO et al., 2014). A lagoa Rodrigo de Freitas é um ecossistema altamente eutrofizado e 

claramente afetado pela hidrodinâmica e aporte de efluentes domésticos. A lagoa é conecta com 

o mar pelo canal do Jardim de Alah, no entanto este canal é frequentemente preenchido por 

sedimentos. Esta condição restringe ainda mais o acesso da água do mar e consequentemente a 

renovação da água na lagoa, logo se mantém estagnada. O relativo longo tempo de residência 

na lagoa associado a alta disponibilidade nutrientes e matéria orgânica impulsiona a 

eutrofização (GONZALEZ et al., 2010). 
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3.5 LAGUNA DE ARARUAMA 
 

 A costa leste do estado Rio de Janeiro é caracterizada por um grande número de lagoas, 

algumas destas são hipersalinas. Lagoas hipersalinas normalmente apresentam pouca 

profundidade, portanto são fortemente influenciadas pela ação dos ventos, resultando na 

homogeneidade da coluna d’água.  A incidência dos ventos nordeste também favorece a 

ocorrência de uma ressurgência na região entre Búzios e Saquarema, portanto colaborando para 

o clima semi-árido da região afastando as chuvas por convecção. A bacia hidrográfica da laguna 

de Araruama é cercada por alguns corpos hipersalinos, tais como, Pitanguinha, Pernambuco, 

Azul e Vermelha (LAUT et al., 2017). 

Dentre os corpos hídricos da costa leste fluminense destaca-se a laguna de Araruama, 

tanto por sua exuberância quanto por sua influência econômica para a região. Principalmente 

devido a mudanças na coloração da água e mais recentemente mortandades de peixes, este 

corpo hídrico passou a receber maior atenção dos setores acadêmicos e administrações públicas 

nos últimos anos (SOUZA, 1993; KJERFVE, B. et al., 1996; SOUZA, 1997; MOREIRA-

TURCQ, 2000; SOUZA, M. F. L. et al., 2003; SILVA e ROSMAN, 2016). 

Monitoramentos esporádicos nas lagunas do leste fluminense começaram a ser 

realizados no final da década de 1970, principalmente pelo extinto órgão estadual FEEMA 

atualmente INEA. Estudos acadêmicos acerca de produção primária pelágica e bentônica, 

mineralização de matéria orgânica, troca de nutrientes pela interface sedimento-água, balanço 

de massa de elementos biogênicos e avaliações de produtividade pesqueira, começaram a ser 

realizados desde meados da década de 1980 (KNOPPERS et al., 1991). No entanto trabalhos 

acerca da hidrologia e aporte eram negligenciados naquele tempo (KNOPPERS et al., 1991). 

Durante a década de 1990 ocorreram mudanças na aparência da água da laguna, 

passando por vezes de cristalinas para uma coloração escura, isto motivou estudos acerca da 

qualidade da água e estado trófico (SOUZA, 1993; SOUZA, 1997; MOREIRA-TURCQ, 2000).  

Neste período o sistema teria caráter oligotrófico, com baixa produção primária limitada pelo 

fósforo, e por esta razão as águas da laguna seriam transparentes (SOUZA, 1993). Ainda 

haveria uma dominação da produção fitobentônica frente a fitoplanctônica, apontando para uma 

acumulação de nutrientes nos sedimentos, colaborando para a transparência da água (SOUZA, 

1993). 
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A salinidade sugere ter forte relação com essas mudanças ocorridas na aparência da 

laguna, condições de balanço hídrico positivo sugerem impactos na qualidade da água. Esta 

condição suspeita-se alterar o padrão do metabolismo da laguna, auxiliando a dominação na 

produção fitoplanctônica frente a fitobentônica (MOREIRA-TURCQ, 2000). Esta mudança de 

característica pode ter alterado a ciclagem dos nutrientes, antes tendiam a acumulação nos 

sedimentos por meio dos fitobentos que tendiam a permanecer na coluna d’água. Uma maior 

concentração de nutrientes na coluna d’água favorece o desenvolvimento do fitoplancton, que 

por sua vez parece estar ligado com a mudança da coloração da água. 

O aumento no aporte de efluentes sugere forte contribuição neste processo, 

principalmente na porção oeste da laguna, região de desembocadura dos principais rios (rio 

Mataruna e das Moças) e de circulação hidrodinâmica reduzida (SOUZA, 1997). No entanto 

estudo realizado por (CUNHA e WASSERMAN, 2003) na lagoa de Piratininga (Niterói-RJ) 

aponta para os sedimentos como um grande reservatório de nutrientes. Sugerem os autores que 

este reservatório deve estar alimentando a produção primária deste referido corpo hídrico, 

deixando os aportes de efluentes em segundo plano nesta questão. Portanto é possível pelo 

menos imaginar a reprodução do cenário para a laguna de Araruama, e sugerir que a atual 

incapacidade de reter nutrientes nos sedimentos pode estar alimentando florações algais, 

resultando em perda de qualidade ambiental. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A laguna de Araruama (Figura 3) está situada no extremo leste da costa do Rio de 

Janeiro e localizada entre as latitudes 22°50’– 22°57’S e longitudes 42°00’–42°30’W (Kjerfve, 

B. et al., 1996). A laguna de Araruama e os demais corpos hídricos do leste fluminense tiveram 

como gênese os mesmos processos geológicos, ao longo do |Holoceno, sendo recorrente o 

aprisionamento de massas d´água por barreiras de areia (B. TURQ, 1999). Estas lagunas 

originadas durante o Holoceno mantiveram ligação permanente ou intermitente com o mar e 

somado ao balanço hídrico negativo resultaram em sistemas hipersalinos (SOUZA, M. F. L. et 

al., 2003).   

 

Figura 3 – Mapa de localização da área de estudo – Laguna de Araruama. 

 

4.1.1 Clima 
 

A região da laguna de Araruama e a sua bacia adjacente é climatologicamente 

caracterizada como semiárida (BARBIÉRE, 1999). Existe um considerável gradiente de 
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precipitação na região, sendo assim observa-se um decréscimo de aproximadamente 1300 

mm/ano na região lagunar de Maricá para menos de 800 mm/ano em Arraial do Cabo (B. 

TURQ, 1999). A existência de uma anomalia termal negativa recorrente na costa de Cabo Frio 

e Arraial do Cabo faz com que chuvas por convecção sejam raras nesta região (KNOPPERS et 

al., 1991). Fatores morfogênicos também colaboram para o déficit hídrico e o clima semiárido, 

por ser uma região relativamente distante da Serra do Mar as chuvas orogênicas também são 

afastadas. Além disso, parte da umidade trazida por frentes frias originarias do sul do país ficam 

retidas na Serra do Mato Grosso, portanto colaborando para a baixa precipitação média anual 

desta região (figura 4) (BARBIÉRE, 1999) . 

 

Figura 4 – Isoietas de precipitação região leste Fluminense – Dados SNIRH. 

 

4.1.2 Características morfológicas 
 

 As características geomorfológicas também são fatores chave para a hipersalinidade da 

laguna de Araruama. Proporcionalmente a área da bacia de drenagem da laguna (587 m²) é 

excepcionalmente pequena frente área da própria laguna (220 m²), ou seja, a laguna corresponde 
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a aproximadamente 40% de sua área de drenagem. Além da pequena área de drenagem tem-se 

um o baixo relevo, com variação de altitude de 40 a 100 metros separados por vales planos 

interconectados ou não. De fato, os maiores contribuintes de água doce para a laguna são os 

rios Mataruna e das Moças, ambos situados na parte oeste da laguna (P.PERRIN, 1999). O 

somatório destes diversos fatores aliados à permanente entrada da água do mar através do canal 

do Itajuru (possui 14 Km de extensão) são os responsáveis pela característica hipersalina da 

laguna de Araruama. Sendo assim, a laguna de Araruama é classifica por (KJERFVE, B. et al., 

1996) como um sistema sufocado devido ao alto tempo de renovação, T50% de aproximadamente 

85 dias, além de intensa circulação hidrodinâmica promovida por ventos nordeste. 

 A laguna de Araruama possui profundidade média de 3 metros, os valores de batimetria 

variam entre 2 e 8 metros e seu volume é de aproximadamente 0,6 Km³ (KJERFVE, B. et al., 

1996). A laguna consiste em sete ou mais células de forma aproximadamente elíptica e de 

tamanhos variados, separadas por extensos rasos espigões de areia (KNOPPERS et al., 1991). 

As lagunas rasas como as do leste fluminense estão sujeitas a variações quase instantâneas, 

como brusca queda de temperatura por chegada de frente fria. Ao mesmo tempo, dias seguidos 

de tempo estável são capazes de promover a homogeneidade da temperatura na coluna d’água 

através de convecção, no entanto, também ocorre a colaboração dos ventos neste processo 

(SOUZA, M. F. L. et al., 2003).. 

Variações nos níveis de água, salinidade e temperatura também podem ocorrer 

independente da frequência das marés, sendo assim resultado de frentes frias, variações de 

runoff e ciclos sazonais de temperatura. Forte aumento do nível da água e queda na salinidade 

estão geralmente associados à precipitação e à contribuição de água doce, este fato é mais 

perceptível nas lagoas interiores, por serem menos salinas que as exteriores (B. KJERFVE, 

1999). Sendo assim, a laguna de Araruama tem a tendência de permanecer hipersalina ao longo 

de todo ano, independente de período úmido ou seco. 

 

4.1.3 Caracterização da Bacia Hidrográfica 
 

Como mencionado anteriormente, A bacia de drenagem da laguna de Araruama é 

extremamente pequena, sendo ocupada por marnéis, áreas urbanas, agro-pecuária e encostas 

florestadas de aproximadamente 600 metros no extremo oeste (KJERFVE, B. et al., 1996). 
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 Ainda segundo (KJERFVE, B. et al., 1996), os rios Mataruna e das Moças são os 

maiores contribuintes de água doce para a laguna, sendo responsáveis por mais de 50% do 

referido aporte. Os demais corpos hídricos da bacia apresentam caráter intermitente, sendo 

assim provendo descargas de água doce na laguna principalmente no período chuvoso 

(SOUZA, 1993).  

Em vias de atender à necessidade hídrica para consumo humano desta região uma parte 

do volume da vazão da bacia do Rio São João é transposta pela adutora de Juturnaíba. Sendo 

assim, este volume é distribuído para a população inserida na bacia hidrográfica da laguna de 

Araruama. No entanto após a aumento da oferta de água na região com inauguração da adutora, 

não foi acompanhada ao longo do tempo por obras de saneamento (KJERFVE, B. et al., 1996).  

Este volume de água doce originalmente pertencente a outro sistema deve interferir na 

qualidade ambiental da água na laguna, tanto por auxiliar a queda na salinidade quanto por 

aporte de efluentes. Importante enfatizar que estes aportes oriundos indiretamente da adutora 

de Juturnaíba têm forte caráter sazonal, portanto volumes muito superiores no período do verão 

(alta temporada da região) em relação ao inverno.  

 Durante a década de 1970 diversas obras de infraestrutura foram realizadas no estado 

do Rio de Janeiro, dentre estas destaca-se a conclusão da ponte Rio-Niterói. Devido à melhoria 

dos acessos somados ao clima agradável e belíssimas paisagens, esta região do Estado passou 

a receber um número cada vez maior de residentes e turistas do Brasil e do mundo. De acordo 

com censo do IBGE de 2010 a população residente na bacia hidrográfica da laguna de Araruama 

é de 566.461 habitantes. A figura 5 mostra o crescimento populacional da região a partir da 

década de 1970. 
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Figura 5 - Crescimento populacional dos municípios na bacia hidrográfica da Lagoa de Araruama. Dados IBGE. 

 

  A crescente urbanização desordenada foi possivelmente a principal responsável por 

recentes perdas da qualidade da água da laguna. Com o passar dos anos trouxe consequências 

negativas para a laguna, durante décadas este corpo hídrico depurou toneladas de esgoto sem 

qualquer tratamento prévio. Sendo assim, episódios de eutrofização e mortandade de peixes 

foram relativamente frequentes (SILVA e ROSMAN, 2016). Resultado desta falta de 

planejamento foi o aumento no aporte de efluentes in natura despejados na laguna ao longo das 

últimas décadas. Vale ressaltar que a instituição responsável pelo gerenciamento hídrico da 

laguna de Araruama e sua bacia adjacente é o Comitê de Bacias Lagos São João.  

Segundo as concessionárias responsáveis pelo tratamento de efluentes da região, 90 a 

100% do esgoto coletado é submetido a tratamento terciário (SNIS, 2016; JUTURNAÍBA, 

2017; PROLAGOS, 2017).  Vale aqui ressaltar que além do aumento da população residente 

nas últimas décadas, a região experimenta um aumento da ordem de 500% no período do verão 

(SILVA e ROSMAN, 2016). Este fato constitui um grande desafio para o sistema de 

saneamento e consequentemente para a qualidade ambiental da região. 

  

4.1.4 Balanço Hídrico e Circulação Hidrodinâmica 

 

 Os dados utilizados para exposição e análise do balanço hídrico foram disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Sendo utilizada a série histórica de dados 
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disponível para a estação meteorológica de Arraial do Cabo. Para obtenção do balanço hídrico 

foram utilizados os dados de pluviosidade destas estações, no entanto não existem dados de 

evaporação para o período desejado. Sendo assim a evaporação do período foi calculada 

utilizando-se a equação de Linacre, através de dados fornecidos pelo INMET(LINACRE, 

1993). 

  A ambiente da região da laguna de Araruama é caracterizado na maior parte do tempo 

por um déficit hídrico, quando a análise é disposta de forma anual (Kjerfve, B. et al., 1996; 

Moreira-Turcq, 2000). No entanto, existem momentos em que a precipitação supera a 

evaporação, como no ano 2009, em que ocorreu um superávit hídrico de aproximadamente 35 

mm (Figura 6). O ano de 2010 marca o retorno das características climáticas da região 

apresentando um forte déficit hídrico. Apesar do balanço hídrico persistir no ano seguinte, não 

esteve presente com a mesma intensidade que o ano anterior. 

 

 

Figura 6 – Balanço hídrico anual entre 2009 e 2013 – Estação meteorológica de Arraial do Cabo. 

 

Dos dados disponíveis para o cálculo do balanço hídrico foram organizados e calculados 

mensalmente entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011, contemplando todo o período amostral 

(figura 7). Esta organização teve como objetivo proporcionar melhor subsidio para 

interpretação da distribuição espacial na superfície da água na laguna de Araruama. Sendo 

assim observa-se que durante este período os meses de abril e maio nos dois anos apresentaram 

altos valores de precipitação, caracterizando os meses mais úmidos. É interessante notar a 
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diferença entre os segundos semestres dos anos em questão. Durante o segundo semestre de 

2010 praticamente todos os meses apresentaram balanço hídrico negativo, com exceção aos 

aproximadamente 50 mm de superávit apresentados em julho. Em 2011 o segundo semestre é 

marcado por um aumento progressivo positivo do balanço hídrico a partir de outubro. Sendo 

assim, se torna uma tarefa difícil afirmar os meses característicos para o balanço negativo 

durante campanha de amostragem. 

 

 

Figura 7 – Balanço hídrico mensal entre os anos de 2010 e 2011 – Estação meteorológica de Arraial do Cabo. 

 

 A laguna de Araruama não possui dados acerca das velocidades e direções de correntes 

medidos in situ, todos os modelos de circulação existentes foram baseados em cálculos 

matemáticos. 

 Devido à pouca profundidade média da laguna sua hidrodinâmica é fortemente 

controlada pela direção e intensidade dos ventos incidentes na região (B. KJERFVE, 1999). A 

direção do vento incidente nesta região na maior parte do tempo é nordeste, alterando para 

sudoeste durante passagens de frentes frias. A incidência dos ventos faz com que sejam criados 

padrões de circulação conhecidos como vórtex nos diversos sacos da laguna. A direção dos 

ventos regula a circulação de maneira tal, que durante a incidência de ventos nordeste, observa-

se a circulação destes vórtexs no sentido anti-horário, enquanto que o vento sudoeste faz com 
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que essa circulação ocorra no sentido horário  (B. TURQ, 1999). Sendo assim, é possível 

relacionar regiões da laguna que estão mais expostas ao vento possuam uma intensidade 

hidrodinâmica maior, ao passo que áreas mais abrigadas se espera menor intensidade. Sendo 

assim, espera-se que a região central da laguna possua intensidade da circulação hidrodinâmica 

maior do que em áreas mais abrigadas como o extremo oeste da laguna. No entanto, também é 

possível supor a influência da maré na área de conexão com o mar, o canal de Itajurú e 

adjacências. É possível que nestas áreas a influência da maré se sobreponha à influência dos 

ventos (KJERFVE, B. et al., 1996). 

 

4.2 COLETA DE AMOSTRAS 
 

As amostras para este trabalho foram coletadas e analisadas pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA). Após uma grande mortandade de peixes em 2009 o INEA motivou-se à 

realização de uma extensa campanha amostral a fim de investigar a qualidade da água. A 

campanha pautou-se em 52 estações (Figura 6), com coletas realizadas nos seguintes períodos: 

inverno de 2010 (dias 11, 25 e 27 de agosto de 2010), verão de 2010 (dias 30 de novembro de 

2010, 01 e 13 de dezembro de 2010), inverno de 2011 (dias 28 e 29 de junho de 2011, 12 de 

julho de 2011), primavera de 2011 (dias 30 de agosto de 2011, 13 de setembro de 2011). Logo 

após uma mortandade de peixes foi realizada uma nova amostragem no verão de 2011 (dias 06 

e 20 de dezembro de 2011). 

 

Figura 8 - Estações de amostragem do INEA, coletadas no período entre 2010 e 2011. 

 

4.3 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 
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 Para a análise dos diversos parâmetros coletados o laboratório do INEA adota padrões 

internacionais do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Wef, 2012). 

Uma síntese das metodologias utilizadas pelo INEA para análise de cada parâmetro será aqui 

apresentada. 

 Condutividade – SM 2510 - É a medida da capacidade de uma solução aquosa carregar 

corrente elétrica. Esta capacidade depende da presença de íons, suas concentrações, mobilidade, 

valência e a temperatura durante a análise. Uma solução padrão de KCL é analisada afim de 

determinar a condutividade e a constante da célula analisadora. Após a determinação da 

constante a condutividade é medida. No entanto deve ser considerada a atenuação da 

temperatura nos cálculos. 

 Potencial Hidrogeniônico – SM 4500 H+ - O princípio básico para medida 

eletrométrica do pH é a determinação da atividade dos íons de hidrogênio por medida 

potenciométrica utilizando um eletrodo padrão de hidrogênio e um eletrodo referencial. O 

eletrodo de hidrogênio consiste em um eletrodo de platina em que o gás hidrogênio é 

borbulhado a ume pressão de 101 kPa. Antes da realização das análises é mandatório a 

calibração do sistema de eletrodos, através de uma solução tampão padrão de pH conhecido. 

Sendo assim, para a análise da amostra é necessário estabelecer o equilíbrio entre os eletrodos 

e a amostra por meio de agitação, para garantir a homogeneidade. 

 Resíduos Não Filtráveis Totais - SM 2540 - Uma amostra bem misturada é filtrada 

através de um filtro padrão de fibra de vidro (GF-C ou GF-F), e o filtrado é evaporado até a 

secura em um prato pesado e seco até peso constante a 180 ° C. O aumento no peso do prato 

representa o total de sólidos dissolvidos. Este procedimento pode ser utilizado para secagem 

em outras temperaturas. 

 Turbidez – SM 2130 – O método nefelométrico é baseado na comparação da 

intensidade da luz dissipada pela amostra sob condições pré-definidas pela luz dissipada por 

padrão de referência. Quanto maior a intensidade da luz dissipada, maior a turbidez. Para 

amostras com valores prováveis menores que 40 NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), 

depois de agitada a amostra é despejada naz cubeta do turbidímetro, a turbidez é obtida 

diretamente na própria escala do instrumento. Para amostras com valores prováveis maiores 

que 40 NTU é necessária a diluição com uma solução livre de turbidez, até que estas medidas 

caiam para valores entre 30 e 40 NTU. Neste caso o fator de diluição deve ser aplicado afim de 

obter a turbidez da amostra original. 
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 Oxigênio Dissolvido – SM 4500-O – Para a análise do OD de uma amostra coletada 

em um recipiente de 300 ml é necessário adicionar 1 ml de MnSO4, seguido de 1 ml do reagente 

alcalino-iodeto-azida. Quando o precipitado estiver suficientemente assentado para deixar 

limpo o que estiver acima do hidróxido de manganês, então adicona-se 1 ml de H2SO4. Titular 

um volume correspondente a 200 ml da amostra original depois da correção. Vencida esta etapa 

deve-se titular 0.025M Na2S2O3 para cor palha pálida. Adicionar algumas gotas de solução de 

amido e continuar a titulação até o desaparecimento da primeira cor azul. Feito isso utilizar a 

equação disposta no SM para obtenção da concentração de OD em mg/L. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – SM5210 – Este método consiste em encher um 

recipiente de tamanho especificado com uma amostra e, hermeticamente fechada, incuba-la por 

5 dias sob temperatura específica. Antes da incubação é necessária a análise da concentração 

do oxigênio dissolvido, após os 5 dias o oxigênio dissolvido é analisado novamente. Sendo 

assim, a diferença entre as concentrações antes da incubação e após os 5 dias, obtém-se a 

concentração da demanda bioquímica de oxigênio. 

Amônio – SM 4500 NH3+ - Utilizando o método do fenato, um composto intensamente 

azul, o indophenol, é formado pela reação de amônia, hipoclorito e fenol catalisados pelo 

nitroprussiato de sódio. Para a realização da análise por espectrofotometria a amostra deve estar 

livre de sólidos em suspensão, utilizando uma membrana filtro de 0.45 µm poro de diâmetro. 

Para a análise é necessário um espectrofotômetro capaz de regular comprimento de onda na 

faixa dos 640 nm com caminho de luz de 1 cm ou mais. Uma curva de calibração com as 

absorbâncias deve ser feita com a partir da utilização de soluções padrão de amônio. Sendo 

assim, a concentração da amostra deve ser calculada em comparação com as absorbâncias 

obtidas na curva de calibração. 

Nitrito – SM 4500 NO2
- - O nitrito foi analisado pelo método colorimétrico. A 

determinação do nitrito é feita através da formação de um composto roxo avermelhado 

produzido entre pH 2 a 2.5 pela ligação diazotizada da sulfanilamida. O alcance de aplicação 

deste método para medições feitas por espectrofotometria é de 10 – 1000 µg/L. Para a realização 

da análise por espectrofotometria a amostra deve estar livre de sólidos em suspensão, utilizando 

uma membrana filtro de 0.45 µm poro de diâmetro. A amostra deve estar entre pH 5 e 9 para 

análise, caso contrário, o pH deve ser ajustado de modo a atingir esta faixa. As medições 

fotométricas devem ser feitas entre 10 minutos e 2 horas depois da adição do reagente de cor 

as amostras e padrões, então a absorbância deve ser medida em 543 nm. 
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Nitrato –  SM 4500 NO3
-  – O nitrato foi determinado através do método de redução do 

cádmio. Neste método o nitrato é quase quantitativamente reduzido para nitrito na presença de 

cádmio. Sendo assim, o nitrito produzido é determinado pelo método colorimétrico, descrito no 

item anterior. No entanto, o nitrito também deve ser determinado para que ao final possa ser 

descontado da concentração observada através da absorbância resultado da espectrofotometria. 

 Orto-fosfato e Fósforo total – SM 4500-P – Para determinação do fósforo o molibdato 

de amônio e potássio de antimônio reagem em meio ácido com o orto-fosfato para formar um 

ácido heteropoli - ácido fosfomolíbico - que é reduzido a azul de molibdênio intensamente 

colorido pelo ácido ascórbico. Em casos de amostras com alta turbidez é aconselhável o preparo 

de branco com a amostra adicionando todos os reagentes excetuando molibdato de amônio e 

potássio de antimônio. Sendo assim, o resultado da absorbância da amostra analisada deve 

subtraída da absorbância obtida pelo branco. 

  

 Coliformes Termotolerantes – SM 9221 – Foi utilizado o teste direto (média A-1) para 

determinação da concentração dos coliformes termotolerantes (NMP/100 ml). Para que os 

compostos sólidos sejam dissolvidos deve aquecer a amostra, posteriormente adicionar 

polietilenoglicol e éter p-isooctilfenílico, além de ajustar o pH para 6.9. Para amostras de 10 

mL, deve ser preparado meio de força dupla para que a concentração final de ingredientes após 

a adição da amostra esteja correta. Portanto, os tubos devem ser incubados por 3 horas a 35°C, 

após a esta etapa transferir os tubos para um banho a 44°C e incubar novamente por 21 horas. 

A produção de gás em 24 horas ou menos é um indicador positivo da existência de coliformes 

termotolerantes. Para calcular a concentração dos coliformes termotolerantes utilizar o método 

descrito em SM 9221 C. 

 

4.4 INTERPOLAÇÃO 
 

Geoestatística fornece um conjunto de ferramentas estatísticas para a incorporação de 

informações e coordenadas espaciais da qualidade da água no processamento dos dados, 

portanto permitindo a modelagem e interpretações dos padrões, previsão de dados não 

amostrados e a incerteza associada à previsão (GOOVAERTS, 1998).  O objetivo da 

interpolação espacial é criar uma representação gráfica mais próxima possível da realidade 

(Laut et al., 2017).  Para a realização deste trabalho foi utilizado o software Surfer 13 para a 
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interpolação dos dados utilizando o método da krigagem. Portanto, utilizando este método 

foram gerados mapas de isolinhas para cada parâmetro em cada respectivo período amostral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A laguna de Araruama vem sendo objeto de estudo de vários pesquisadores por diversas 

áreas e razões desde a década de 1970. No entanto acredita-se que a campanha realizada pelo 

INEA nos anos de 2010 e 201, de fato a de maior densidade amostral já realizada na laguna. A 

alta densidade amostral resultou em uma grande quantidade dados, o que viabilizou a produção 

de mapas que refletem com alta precisão a realidade da distribuição espacial dos diversos 

parâmetros analisados. 

 Foi realizada uma análise de cluster (anexo 1) com os dados com fim de determinar 

possíveis agrupamentos de dados com diferenças estatísticas para realização de gráficos box-

plot e um teste não-paramétrico (Kruskal-Wallis), no entanto o resultado desta análise 

estatística foi incapaz de apontar diferenças entre possíveis setores da laguna. Portanto, optou-

se pela divisão arbitrária da laguna em dois setores e confronto de dados entre os mesmos 

(figura 9), através de gráficos box plot. A escolha do setor oeste justifica-se por ser uma área 

onde espera-se um maior reflexo do uso da terra na bacia, por abrigar os maiores rios 

contribuintes para a laguna. Sendo assim, o setor central foi escolhido por se esperar apresentar 

características opostas ao oeste, ou seja, baixa influência da bacia de drenagem sobre a 

qualidade da água. A justificativa para a escolha de somente dois setores acontece por possíveis 

diferenças entre a espacialização dos parâmetros em relação a bacia de drenagem, de modo a 

escolha de demais setores, provavelmente reproduzia padrões intermediários entre os dois 

setores escolhidos. Optou-se por organizar os dados em uma tabela de estatística básica, de 

modo a oferecer uma visão global dos parâmetros analisados (tabela 1). 

 

 

Figura 9 – Mapa com demarcação dos setores, em amarelo o setor oeste e em vermelho o central.
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Tabela 1 - Estatística básica dos parâmetros analisados organizados por períodos  

                                                                                                                                                                                                                                                                      (continua) 

Parâmetros 
Inverno de 2010 Verão de 2010/2011 Inverno de 2011 

 σ máx min  σ máx min  σ máx min 

Coliformes Termotolerantes - 

NMP/100mL 123 496 3500 23 512 2422 16000 23 302 1349 9200 23 

Condutividade - umho/cm 54266 4718 59900 37900 59216 8345 64400 5700 60790 11487 65800 6540 

 DBO - mg/L 3,0 1,0 6,0 2,0 2,4 0,8 5,0 2,0 4,9 0,8 6,6 3,4 

Fósforo Total - mg/L 0,053 0,019 0,100 0,010 0,147 0,615 4,400 0,020 0,151 0,058 0,330 0,080 

Nitrato - mg N/L - - - - - - - - 0,111 0,155 0,500 0,010 

Nitrito - mg N/L 0,005 0,011 0,060 0,000 0,007 0,015 0,080 0,001 0,003 0,005 0,020 0,001 

Nitrogenio Amoniacal mg N/L 0,05 0,07 0,45 0,01 0,03 0,05 0,20 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 

OD - mg/L 8,4 1,2 10,2 6,6 6,7 1,0 9,0 5,2 10,1 1,1 11,6 7,8 

Orto-fosfato dissolvido - mg/L 0,02 0,01 0,05 0,01 - - - - 0,04 0,02 0,10 0,02 

pH 8,1 0,2 8,3 7,6 8,2 0,1 8,5 7,7 8,6 0,1 8,8 8,3 

Resíduos sólidos não filtráveis totais - 

mg/L (RNFT) 121,6 22,9 170,0 64,0 133,4 33,0 301,0 84,0 119,5 28,3 169,0 80,0 

Temperatura - ÂºC 22,0 0,9 24,0 20,0 28,8 1,2 33,0 26,0 20,7 0,8 22,0 20,0 

Turbidez - u T - - - - 4,5 2,0 13,0 0,8 - - - - 

  

: média, σ: desvio padrão, máx: valor máximo, min: valor mínimo. 
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Tabela 2 - Estatística básica dos parâmetros analisados organizados por períodos  

                                                                                                                                                                                                     (conclusão) 

Parâmetros 
Primavera 2011 Verão de 2011/2012 

 σ máx min  σ máx min 

Coliformes Termotolerantes - NMP/100mL 30 33 230 23 1180 2929 16000 23 

Condutividade - umho/cm 65402 3426 68200 56000 65826 5654 70000 52000 

 DBO - mg/L 2,7 0,8 5,2 2,0 2,9 0,9 5,0 2,0 

Fósforo Total - mg/L 0,174 0,156 0,700 0,060 0,130 0,102 0,370 0,050 

Nitrato - mg N/L 0,061 0,023 0,100 0,010 0,030 0,027 0,110 0,010 

Nitrito - mg N/L 0,002 0,002 0,008 0,001 0,006 0,005 0,020 0,001 

Nitrogenio Amoniacal mg N/L 0,07 0,06 0,21 0,01 0,07 0,05 0,26 0,01 

OD - mg/L 5,8 1,4 8,0 2,4 7,1 1,1 10,0 4,4 

Orto-fosfato dissolvido - mg/L 0,03 0,03 0,16 0,01 0,02 0,02 0,10 0,01 

pH 7,7 0,3 8,3 7,2 7,8 0,3 8,6 7,3 

Resíduos sólidos não filtráveis totais - mg/L (RNFT) 34,5 10,4 73,0 16,0 90,0 57,6 235,0 1,0 

Temperatura - ÂºC 24,4 0,7 25,0 22,0 23,6 2,3 26,0 20,0 

Turbidez - u T - - - - - - - - 
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 Por alguns parâmetros não apresentarem normalidade dos dados (testado com 

Komolgorov – Smirnov), optou-se por utilizar o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para 

o confronto dos dados dos setores oeste e leste para o período amostral. O teste foi realizado ao 

nível de 0,05% (α = 0,05), equivalendo a uma probabilidade de 95% destes resultados quando 

realizados nas mesmas condições. De acordo com o teste de Kruskal-Wallis foram observadas 

diferenças estatísticas nos setores em alguns parâmetros, com maiores médias para o setor oeste, 

são estes: coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total e orto-fosfato. O nitrato também 

apresentou diferença estatística, no entanto com maior média para o setor central (Tabela 2).  

 

Tabela 3 – Resultado da aplicação do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para os setores oeste e central 

Tabela de Agrupamentos (n = 120) 

  Setores Médias  Teste K-W 

Coliformes (NTP/100 mL) 
Setor Oeste 286,78 a 

3,04 
Setor Central 23,86 b 

Condutividade (µ ohm/cm) 
Setor Central 63240,42 a 

1,34 
Setor Oeste 59904,25 a 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg L -1) 
Setor Oeste 3,58 a 

4,14 
Setor Central 2,66 b 

Oxigênio Dissolvido (mg L -1) 
Setor Oeste 7,46 a 

0,52 
Setor Central 6,94 a 

Fósforo Total (mg L -1) 
Setor Oeste 0,11 a 

2,36 
Setor Central 0,066 b 

Nitrato (mg L -1) 
Setor Central 0,05 a 

2,75 
Setor Oeste 0,03 b 

Nitrito (mg L -1) 
Setor Oeste 0,003 a 

0,92 
Setor Central 0,002 a 

Amônio (mg L -1) 
Setor Central 0,04 a 

1,91 
Setor Oeste 0,04 a 

Orto-Fosfato (mg L -1) 
Setor Oeste 0,03 a 

3,06 
Setor Central 0,02 b 

pH (mg L -1) 
Setor Oeste 8,03 a 

1,52 
Setor Central 7,91 a 

Resíduos Sólidos Não Filtráveis Totais (mg L -1) 
Setor Oeste 77,06 a 

2,38 
Setor Central 98,87 a 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Kruskal-

Wallis ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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5.1 CONDUTIVIDADE (SALINIDADE) 

 

A salinidade é um parâmetro chave para a compreensão da qualidade da água, pois 

parece estar intimamente ligada a florações algais na Laguna de Araruama. A baixa salinidade 

parece colaborar com florações algais, de modo que alta salinidade, de alguma maneira, inibe 

o crescimento do fitoplâncton (SOUZA, M. F. L. et al., 2003). Somada à questão da salinidade, 

está o despejo de efluentes domésticos, provocando uma diminuição da qualidade da água, 

sendo a eutrofização o principal responsável desta diminuição.  Como demonstrado por 

(KJERFVE, BJÖRN et al., 1996) utilizando dados de salinidade medidos entre os anos de 1965 

e 1990, as concentração de sal na água parecem estar diminuindo no período recente.  

O volume precipitado na bacia de drenagem tem íntima relação com a salinidade da 

laguna. Devido a sua pequena bacia de drenagem são necessários volumes de chuvas 

anormalmente altos para que reflita em decréscimo no teor de sal na laguna. Este fato foi 

observado no verão de 2010, atipicamente chuvoso (o mais chuvoso observado desde 2003). 

Ainda no período seco (agosto de 2010) observou-se uma grande diminuição da salinidade na 

porção extremo oeste da laguna (figura 10), este fato foi atribuído às precipitações do verão de 

2010 e a características hidrodinâmicas do período. Ao que parece devido a uma menor 

intensidade da circulação hidrodinâmica naquela porção, a baixa salinidade ainda reflete a 

intensa precipitação do verão. A variação fortemente marcada na porção oeste da laguna poderia 

sugerir maior influência desta micro bacia sobre a salinidade, e de uma maneira geral sobre a 

qualidade da água, já que a precipitação está associada ao runoff da bacia. 

 

 

Figura 10 – Distribuição espacial da condutividade na laguna de Araruama no inverno 2010. Dados em µ 

ohm/cm. 
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 Os dados de salinidade não apresentados neste trabalho devido à ausência de 

informações acerca do processo de obtenção e análise dos dados, não foi possível reconhecer o 

equipamento utilizado e respectivo fator de conversão. No verão de 2010/2011 (figura 11) a 

laguna retorna a sua característica hipersalina em sua totalidade, apresentando valores 

homogêneos de condutividade. No entanto observam-se valores de condutividade abaixo do 

que se considera hipersalino no Canal de Itajuru, este fato é provavelmente explicado por 

avanços de frente salinos proporcionados pelos ciclos de maré. A respeito da penetração de 

água francamente marinha seria de esperar um gradiente de concentração progressiva no sentido 

canal de Itajuru-interior da laguna. O fato de observarem-se valores menores de condutividade 

na enseada das Palmeiras em relação ao canal de Itajuru pode ser explicado pela amostragem 

possivelmente realizada em momentos distintos de condições de maré. No entanto é mais 

provável que o valor de baixa condutividade nesta região também pode estar associado a 

descarte de efluentes oriundos do Município de Cabo Frio. Vale aqui ressaltar que esta região 

experimenta grande aumento populacional, como consequência ocorre um aumento no volume 

de efluente despejado na laguna. 

 

 

Figura 11 – Distribuição espacial da condutividade na laguna de Araruama no verão 2010/2011. Dados em µ 

ohm/cm. 

 

 Após a atípica precipitação no verão de 2010, as condições pluviométricas da região 

parecem voltar ao normal, considerando a distribuição das chuvas entre 2003 e 2011 somente 

o verão de 2010 mostrou-se anomalamente chuvoso. As condições de salinidade da laguna 

também demonstraram uma tendência de retorno às condições normais, sempre com a porção 

extremo oeste da laguna sujeita a maior influência de sua micro bacia. Durante inverno de 2011 

(figura 12) as condições de condutividade estariam voltando ao normal, com condições 
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climáticas normais no verão de 2010/2011 os baixos valores de condutividade na porção oeste 

da laguna não se repetiram. 

 

Figura 12 - Distribuição espacial da condutividade na laguna de Araruama no inverno de 2011. Neste período a 

porção Leste da laguna não foi amostrada. Dados em µ ohm/cm. 

 

 Observou-se que neste período não existiu diferença marcante entre verão e inverno, 

pelo menos no que diz respeito à condutividade. Talvez a única diferença observável seja no 

verão de 2010/2011 na enseada das Palmeiras, possivelmente causada por lançamento de 

efluentes da cidade Cabo Frio, no entanto este comportamento não foi observado no verão de 

2011/2012. 

 Na primavera de 2011 e no verão de 2011/2012 (figuras 13 e 14), fica claramente 

evidenciado de que maneira acontece o processo de entrada da água do mar na laguna de 

Araruama pelo canal de Itajuru. A entrada ocorre como uma frente e é interessante notar a 

formação de um gradiente crescente de condutividade no sentido canal-interior da laguna. O 

verão de 2010 teria marcado profundamente as condições de salinidade, contudo na medida em 

que as condições climáticas retornam ao normal, a laguna retorna lentamente as suas 

características hipersalinas. Vale ressaltar a região conhecida como Boqueirão, na saída do 

canal de Itajuru, é uma área de intensa evaporação, colaborando assim para salinização da 

laguna. Sendo assim, esta região é onde se observa em todos os períodos os maiores valores de 

condutividade (salinidade), não é sem justificativa que a maior parte dos marnéis da laguna 

estejam nesta região. 
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Figura 13 - Distribuição espacial da condutividade na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados em µ 

ohm/cm. 

 

Figura 14- Distribuição espacial da condutividade na laguna de Araruama no verão 2011/2012. Dados em µ 

ohm/cm. 

 

 A análise estatística apresentada em box plot de uma maneira geral mostra o aumento 

da condutividade durante o período amostral com o aumento gradual das médias (figura 15). 

Interessante notar que a condutividade (salinidade) apresenta as menores médias durante o 

inverno em ambos os setores, este fato parece sugerir um relativo longo período para a 

diminuição da salinidade após o período chuvoso, já que estes menores valores devem estar 

atribuídos ao período de chuvas. O setor oeste durante o inverno de 2010 apresentou uma ampla 

variabilidade dos dados em comparação ao setor central, provavelmente relacionada aos aportes 

dos rios Mataruna e das Moças durante o verão chuvoso, o que sugere relativo amplo tempo de 

mistura entre os aportes de água doce e a água hipersalina da laguna. Enquanto que o baixo 

desvio padrão apresentado na primavera de 2011 também em ambos os setores, neste caso ao 

que parece relacionado com o forte déficit hídrico do período. 



51 

 

 

 

Figura 15 – Box plot para o comportamento da condutividade em relação aos setores oeste e central durante o 

período amostral. 

 

 

5.2 TEMPERATURA  

 

 Na laguna de Araruama a temperatura está associada exclusivamente à radiação solar, 

portanto, as interações de calor com a água e a atmosfera. Infelizmente as avaliações realizadas 

durante o monitoramento não consideraram a estratificação, através de medições ao longo da 

coluna d’água. A elaboração de perfis de temperatura seria mais representativa e auxiliaria na 

compreensão dos processos físico-químicos e bacteriológicos. No entanto admite-se que a 

temperatura tenha um perfil homogêneo na coluna d’água (MOREIRA-TURCQ, 2000).  Seria 

de se esperar que a laguna apresentasse valores homogêneos de temperatura por toda a sua 

extensão, excetuando a zona influenciada por frentes marinhas através do canal de Itajuru.  

No entanto alguns fatores que podem explicar as diferenças de temperatura precisam ser 

pontuados. O primeiro e mais relevante aspecto a ser pontuado é o fato de que as análises de 

temperatura não foram realizadas no mesmo momento. Demandaria um esforço absurdo a 

realização da amostragem de 52 pontos ao mesmo tempo, na verdade com uma malha amostral 

deste tamanho é natural que a amostragem ocorra ao longo de alguns dias, para este parâmetro 

uma malha amostral menos densa ou equipamentos com medições automáticas seriam mais 
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adequados. Portanto, somente este fato poderia explicar uma diferença espacial tão marcante 

na temperatura da laguna no inverno de 2011 (figura 16) e no verão de 2011/2012 (figura 17). 

Nestes períodos observa-se a laguna dividida muito claramente em duas áreas muito 

homogêneas, a porção oeste se mostra homogênea e também a porção leste, no entanto apesar 

desta distinção a variabilidade é baixa (diferença de 2,5 °C) não sendo assim um fator de 

relevância para a atividade biológica e química. distintas 

 

Figura 16 - Distribuição espacial da temperatura na laguna de Araruama no inverno de 2011. Dados em graus 

°C. 

 

Figura 17 - Distribuição espacial da temperatura na laguna de Araruama no verão de 2011/2012. Dados em 

graus °C. 

 

A mistura vertical na coluna d agua pode causar uma variação na temperatura da água 

(SOUZA, M. F. L. et al., 2003). Em determinadas áreas da laguna podem ocorrer estratificação 

da temperatura na coluna d’água, ou seja, uma queda abrupta no perfil da temperatura em 

direção ao fundo. Este gradiente é constantemente quebrado pelos fortes ventos incidentes na 

laguna. Portanto é de se esperar que em áreas mais abrigadas se observe temperaturas maiores 
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na lâmina d’água, enquanto que em áreas mais expostas e consequentemente a ação do vento 

espera-se temperaturas menores (figura 16). 

 

 

Figura 18- Distribuição espacial da temperatura na laguna de Araruama no inverno de 2010. Dados em graus 

°C. 

 

 

5.3 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO  
 

 Os pH de ambientes aquosos são determinados pelo sistema tampão dominante na água 

(GOLAN et al., 2016). Normalmente em lagoas costeiras e mares fechados observa-se uma 

faixa de ph entre 7.9 e 8.2 (MENÉNDEZ et al., 2001).  Espera-se que na condição de 

hipersalinidade o ph apresente forte caráter tamponante. Com a alta salinidade apresentada, ou 

seja, um alto teor de eletrólitos, é de se esperar que caso ocorram mudanças na faixa de pH, 

seriam necessários eventos extremamente fortes. Como florações algais que podem aumentar o 

pH. As figuras 19, 20, 21, 22 e 23 mostram a distribuição espacial do pH durante o período 

amostral. 
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Figura 19 - Distribuição espacial do ph na laguna de Araruama no inverno de 2010 

 

 

Figura 20 - Distribuição espacial do pH na laguna de Araruama no verão de 2010/2011 

 

 

Figura 21 - Distribuição espacial do pH na laguna de Araruama no inverno de 2011 
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Figura 22 - Distribuição espacial do pH na laguna de Araruama na primavera de 2011 

 

 

Figura 23 - Distribuição espacial do pH na laguna de Araruama no verão de 2011/2012 

 

Pode-se observar que a faixa de variação do pH durante o inverno de 2010 e o verão de 

2011/2012 permanece dentro do esperado para este tipo de ambiente, oscilando entre 7,5 e 8,8. 

Não foram observadas alterações sazonais e em nenhum momento incremento (figura 24), o 

que poderia indicar uma floração algal. No entanto estas observações são incapazes de apontar 

ausência de florações algais. O ano de 2011 ocorreu uma grande mortandade de peixes na 

laguna o que poderia estar relacionado com alguma floração algal. Estes valores indicam que 

possíveis alterações do pH por consequências da decomposição da produção primária foi 

incapaz de sobrepor ao efeito tamponante da salinidade. O alto teor de sais e a temperatura da 

água faz com que as alterações do pH, tanto para cima como para baixo, sejam mais difíceis. 

Cabe aqui destacar a mortandade de peixes ocorrida em agosto de 2011 (figura 20), onde 

observa-se um incremento no pH, no entanto ainda distante da caracterização de uma floração 
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algal. Como as que aconteceram na lagoa de Saquarema (CARMOUZE e VASCONCELOS, 

1992) e Lagoa da Barra em Maricá (CARMOUZE et al., 1998).  

No entanto, deve-se considerar que dado o forte poder tamponante da salinidade, mesmo 

que as florações algais atingissem magnitude suficiente para alterar o pH, é provável que esta 

mudança perdure por pouco tempo. Considerando a possibilidade da duração de alteração do 

pH aconteceria em um curto espaço de tempo, é possível que o intervalo amostral inviabilize a 

observação desta anomalia. 

 

Figura 24 -Box plot para o comportamento do pH em relação aos setores oeste e central durante o período 

amostral. 

 

 

5.4 RESÍDUOS NÃO FILTRÁVEIS TOTAIS  

 

O material particulado em suspensão tem um papel muito importante nas atividades 

metabólicas em um  ecossistema em ciclos biogeoquímicos aquáticos (PATRA et al., 2016).  

Este material em suspensão aumenta a turbidez e consequentemente diminui a disponibilidade 

de energia solar para a atividade fotossintética do fitoplâncton, o que deve afetar a produção 

primária (ROLINSKI e UMGIESSER, 2005). No entanto no caso da laguna de Araruama a 

turbidez é causada pela produção primária, principalmente em momentos de baixa salinidade 

(MOREIRA-TURCQ, 2000). 
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Até o inverno de 2011 (figuras 25, 26, 27 e 28) observa-se valores de concentração altos 

para o material particulado em suspensão, provavelmente relacionados ao anômalo verão 

chuvoso de 2009/2010. É interessante notar a ocorrência de uma drástica queda nesses valores 

após a mortandade de peixes no inverno de 2011.Possivelmente a queda na concentração RNFT 

esteja relacionada com o retorno da escassez de chuvas, consequentemente uma diminuição no 

aporte de material particulado para a laguna. No verão de 2011/2012 (figura 29) os valores de 

concentração estão mal distribuídos, a porção extrema oeste apresenta valores baixos, enquanto 

que a porção leste valores mais altos (figura 30). De maneira geral o setor oeste apresentou 

valores mais baixos durante todo o período amostral, é possível que esta observação esteja 

relacionada com a hidrodinâmica menos intensa desta área. 

 

 

Figura 25 - Distribuição espacial do RNFT na laguna de Araruama no inverno de 2010. Dados em mg L -1. 

 

 

Figura 26 - Distribuição espacial do RNFT na laguna de Araruama no verão de 2010/2011. Dados em mg L -1. 
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Figura 27 - Distribuição espacial do RNFT na laguna de Araruama no inverno de 2011.Dados em mg L -1. 

 

 

 

 

Figura 28 - Distribuição espacial do RNFT na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados em mg L -1. 

 

 
 

Figura 29 - Distribuição espacial do RNFT na laguna de Araruama no verão 2011/2012. Dados em mg L -1. 
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Figura 30 - Box plot para o comportamento do resíduos nãos filtráveis totais em relação aos setores oeste e 

central durante o período amostral. 

 

 

5.5 TURBIDEZ  

  

 A relação entre a turbidez e o acesso da radiação solar à coluna d’água é de suma 

importância para o ecossistema, contribuindo para a distribuição da produção primária, 

consequentemente afetando a vida dos seres em níveis tróficos superiores. O incremento da 

turbidez pode levar à redução da atividade biológica (BOWERS et al., 2002). Como dito 

anteriormente a produção primária é a principal responsável pela diminuição da transparência 

da água na laguna de Araruama. No entanto existe a contribuição mineral lixiviados da bacia 

de drenagem e carreados para o interior da laguna por runoff. A reflexão da luz solar pelas 

partículas minerais depende de seu tamanho, forma e propriedades da superfície das partículas 

(BERHO et al., 2004). 

 Infelizmente a turbidez somente foi analisada na última campanha de amostragem, em 

dezembro de 2011. Como observa-se na figura 31, os valores de turbidez são baixos para toda 

a lagoa, mostrando a baixa colaboração mineral na coloração da água. A porção extrema oeste 

da laguna é a mais influenciada por aportes minerais alóctones oriundos da bacia de drenagem, 

devido ao fato de ser uma região mais úmida e com a bacia de drenagem mais extensa.  
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Figura 31 - Distribuição espacial da turbidez na laguna de Araruama no verão 2010/2011. Dados em NTU. 

 

5.6 OXIGÊNIO DISSOLVIDO  

 

 Em ambientes aquáticos a concentração de oxigênio dissolvido na água é amplamente 

influenciada por processos químicos e biológicos de oxidação. Compostos reduzidos podem 

utilizar grande parte deste oxigênio em processos de oxidação, resultando em perda de 

qualidade ambiental para ecossistemas aquáticos (BRUM et al., 1999). O OD é essencial para 

a comunidade aeróbica em sistemas aquáticos, pois está envolvido em todos processos 

metabólicos (HULL et al., 2008). A compreensão do comportamento do OD e seus processos 

relacionados podem contribuir para a previsão e controle de eventos catastróficos em lagoas 

costeiras, por exemplo mortandades de peixes por anoxia (D’AUTILIA et al., 2004).  

 Diminuições nas concentrações de oxigênio dissolvido podem ocorrer devido ao 

metabolismo de florações algais resultado do aporte de nutrientes naturais ou artificiais, para 

estes ambientes (SOUZA et al., 2011). A diminuição ocorre principalmente pelo consumo do 

OD sobretudo pelo processo de respiração fitoplanctônica ou bacteriana (em momentos 

noturnos), a depender da demanda de oxigênio, o ambiente pode chegar à anoxia (PEREIRA 

COUTINHO et al., 2012).  

  A concentração do OD na laguna de Araruama pode ser considerada alta e amplamente 

distribuída por toda a lagoa, além disso não parece existir uma estratificação na coluna d água 

(MOREIRA-TURCQ, 2000). No caso de Araruama a incidência de fortes ventos, na maior 

parte do tempo de NE, parecem ser os principais responsáveis pela difusão do oxigênio na água 

(KJERFVE, B. et al., 1996). Como pode ser observado no inverno de 2011 (figura 32) pouco 

antes de uma severa mortandade de peixes, as concentrações de OD são altas e amplamente 
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distribuídas por toda a laguna. Portanto, é improvável que a mortandade ocorrida pouco após 

este período tenha como motivo a falta de oxigênio. 

 

Figura 32 - Distribuição espacial do oxigênio dissolvido na laguna de Araruama no inverno de 2011. Dados em 

mg L-1. 

  

 Na primavera de 2011 (figura 33) as concentrações de OD estão um pouco menores em 

relação ao inverno, no entanto ainda apresentam valores significativamente altos. Destaca-se a 

porção extrema oeste da laguna por apresentar concentrações menores de OD em relação ao 

restante da laguna, possivelmente por ser uma área mais abrigada de ventos e possuir circulação 

hidrodinâmica restrita (figura 35). 

 

Figura 33 - Distribuição espacial do oxigênio dissolvido na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados 

em mg L-1. 

 

 No verão de 2011/2012 (figura 34) as concentrações de OD voltam a subir em relação 

à primavera de 2011, entretanto sem atingir os níveis do inverno de 2011. É possível observar 

a porção extrema oeste sempre apresentando concentrações mais baixas em relação ao restante 
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da laguna. A porção mais central da laguna também apresenta valores mais baixos em relação 

ao restante da laguna. Infelizmente este fato não pode ser comparado ao inverno, no entanto se 

comparado à primavera, é possível observar que esse fenômeno não ocorreu naquele período. 

Por se tratar do período do verão, momento em que esta região experimenta absurda explosão 

demográfica, acontece um aumento no descarte de efluente tratado e in natura ocasionado pelo 

aumento do número de pessoas ao redor da laguna. A porção central onde pode ser visualizado 

uma menor concentração de OD é justamente a região de maior densidade demográfica. 

Possivelmente as baixas concentração de OD nesta região estão relacionadas a aportes de 

nutrientes, lançados na laguna por efluentes domésticos e também a uma intensificação na 

demanda bioquímica de oxigênio, como será discutido mais à frente. 

 

 

Figura 34 - Distribuição espacial do oxigênio dissolvido na laguna de Araruama no verão de 2011/2012. Dados 

em mg L-1. 
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Figura 35- Box plot para o comportamento do OD em relação aos setores oeste e central durante o período 

amostral. 

 

 

5.7 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO5) 

 

 A concentração de oxigênio dissolvido é uma das principais preocupações acerca da 

qualidade da água, este parâmetro é controlado pela taxa líquida de produção primária, ciclo do 

nitrogênio e outros processos bioquímicos (LOPES et al., 2005). O consumo do oxigênio por 

processos de degradação da matéria orgânica é chamado de demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), portanto a concentração da DBO está intimamente ligada com a concentração de 

matéria orgânica disponível. A variação na concentração da DBO depende da intensidade da 

luz solar, da temperatura e do aporte de nutrientes oriundos da bacia de drenagem 

(GRELOWSKI et al., 2000).  

O aumento na concentração de DBO pode ser crítico para ecossistemas aquáticos, 

chegando ao ponto de causar extensas mortandades de peixes por anoxia (TOWNSEND et al., 

1992). Mortandades causadas por esse motivo são motivo de preocupação e pesquisa de longa 

data na ocasião de diversos casos ocorridos ao redor do mundo. (GREENBANK, 1945; 

BARRETT, 1971; BARICA, 1974; OLMSTED e CLOUTMAN, 1974; VANHOOF e 

VANSAN, 1981; BROWN et al., 1983; KUDO e MIYAHARA, 1991). Na laguna de Araruama 
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ocorreram duas mortandades de peixes próximas ao período amostral, uma em 2009 meses 

antes do início da amostragem, e outra em agosto de 2010. 

No entanto o que se pode observar durante esse período foram valores de concentração 

de DBO5 bastante baixos, apresentando valor mínimo de 1,4 mg L-1 no verão de 2010/2011 e 

valor máximo de 6,4 no inverno de 2011. Dado os altos valores de OD e baixos de DBO5 é 

provável que estas mortandades de peixes não estejam relacionadas à falta de oxigênio na 

coluna d´ água. Especula-se que a influência de florações algais tóxicas sejam a razão das 

mortandades na laguna de Araruama. 

Os maiores responsáveis pelos aportes de DBO5 são o despejo de esgoto não tratado e a 

drenagem natural da bacia. Nos últimos anos a urbanização se deu em ritmo acelerado nos 

arredores na laguna e é notório que esta tendência não foi acompanhada pelos organismos 

públicos e privados competentes. Resultado foi o aumento da ligação de esgotos não tratados à 

laguna de Araruama, consequentemente um aumento na concentração de DBO5. Nos últimos 

anos essa situação melhorou consideravelmente em relação à coleta e ao tratamento de esgoto, 

com ETEs que retiram aproximadamente 90% da concentração de DBO5 antes do descarte 

(OLIVEIRA e VON SPERLING, 2008). Já a bacia de drenagem pode ser apontada como a 

responsável pelo aporte natural DBO5, quanto em momentos de precipitação a matéria orgânica 

alóctone é depositada e decomposta na laguna.  

Pode-se observar concentrações baixas de DBO5 durante todo o período amostral, 

mesmo no verão, período em que esta região experimenta alta densidade demográfica. É 

possível considerar que o aporte de DBO5 na laguna ainda está muito aquém da sua capacidade 

limite de depuração, de modo que este parâmetro parece não estar relacionado com a 

diminuição da qualidade da água. 

No inverno de 2010 (Figura 36) as concentrações de DBO5 variaram entre 1,8 e 5,8 mg 

L-1, destacando-se a região próxima à cidade de Iguaba Grande com concentrações mais 

elevadas. Possivelmente a explicação reside no aporte de efluentes não tratados nesta região. 

Na porção oeste também se observa valores mais elevados em comparação à porção leste, 

explicado por aportes de matéria orgânica originadas na bacia de drenagem. 
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Figura 36- Distribuição espacial da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) na laguna de Araruama no inverno 

de 2010. Dados em mg L-1. 

 

 Baixas concentrações de DBO5 estão amplamente distribuídas por toda a laguna no 

verão de 2010/2011 (Figura 37), com exceção de uma zona no interior da laguna apresentando 

valores duas vezes maiores do que seu entorno. As baixas concentrações podem estar 

relacionadas ao período chuvoso, devido à diluição em função da precipitação (SOUZA e 

WASSERMAN, 1996). Por ser uma área com deficiente captação de efluentes, somada a um 

período de intensa ocupação, é provável que as elevadas concentrações na porção central da 

laguna estejam relacionadas com o aporte de efluentes domésticos não tratados. 

 

Figura 37 - Distribuição espacial da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) na laguna de Araruama no verão 

de 2010/2011. Dados em mg L-1. 

 

 Infelizmente durante o período de inverno de 2011 a campanha realizada pelo Instituto 

Estadual do Ambiente foi incapaz de abranger toda a laguna, o geoprocessamento dos dados 

deste período está representado na figura 38. A distribuição espacial da DBO5 é similar ao 

período de inverno de 2010, pelo menos no que diz respeito à parte meio oeste da laguna. No 
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inverno de 2010 as maiores concentrações de DBO5 estavam na porção mais central da laguna, 

enquanto que no inverno de 2011 estavam no extremo oeste, atingindo máxima de 6,4 mg L-1 

de DBO5. As concentrações de DBO5 no inverno de 2010 se mostraram maiores em relação ao 

verão de 2010/2011, o inverno de 2011 novamente se pode observar concentrações maiores em 

relação ao verão de 2010/2011.  

O período de inverno é quando o déficit hídrico historicamente acontece (KJERFVE, B. 

et al., 1996) e as concentrações mais altas principalmente na porção oeste da laguna podem ser 

explicadas por este fato. A intensidade da evaporação neste período frente à escassez de 

precipitações, poderia explicar as diferenças de concentrações. Para a porção leste da laguna 

não é possível realizar este tipo de comparação, no entanto no inverno de 2010 foram 

observados valores consideravelmente baixos. Estas baixas concentrações podem ser 

explicadas pelas incursões da água do mar para o interior da laguna, resultado das forças da 

maré. A entrada da água do mar causa diluição na concentração da DBO5, com mais intensidade 

na porção leste, zona onde ocorre influência marinha. 

 

Figura 38 - Distribuição espacial da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) na laguna de Araruama no 

inverno2011. Dados em mg L-1. 

 

 A estação da primavera é historicamente um período mais úmido em relação ao inverno 

na região, similar ao período do verão de 2010-2011, é possível que as baixas concentrações de 

DBO5 sejam explicadas pela diluição (figura 39). O aumento da precipitação associado aos 

fortes ventos deve contribuir para o aumento do OD na água, portanto também colaborando 

para os menores valores de DBO5 encontrados. As concentrações observadas neste período são 

menores em relação ao período do verão (maior precipitação), quando poderiam ser esperadas 

concentrações relativamente próximas a deste período. No entanto o que foi observado são 

concentrações menores em relação ao período de maior precipitação. Esta constatação pode ser 
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explicada pelo fato do período da primavera ser um período de consideravelmente menor de 

procura turística pela região, consequentemente é um período em que os aportes de efluentes 

para a laguna são menores. Sendo assim, a DBO5 possivelmente diluída durante o período da 

primavera foi menor em relação ao verão, motivo para a observação de concentrações em 

relação ao período de maior precipitação. 

 

Figura 39 - Distribuição espacial da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) na laguna de Araruama na 

primavera 2011. Dados em mg L-1. 

 

 O verão de 2011/2012 apresentou volumes consideravelmente mais baixos de 

precipitação em relação ao verão de 2010/2011. Este fato resultou em mudanças na distribuição 

espacial da concentração de DBO5 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O 

volume de precipitação ocorrido no verão de 2011/2012 não foi suficiente para a diluição ampla 

da concentração de DBO5 na laguna.  

Em grande parte da laguna o aumento da concentração de DBO5 foi de 

aproximadamente 1 mg L-1, no entanto ocorreram zonas onde as concentrações aumentaram 

consideravelmente no (figura 40) consistiu em três e meia vezes o aumento da concentração na 

porção extremo oeste da laguna, em relação ao verão de 2010/2011. Este fato é explicado pela 

matéria orgânica alóctone oriunda da bacia de drenagem e pelo aumento do aporte de efluentes 

não tratados durante este período do verão devido a intensa ocupação da região por 

turistas/veranistas. A porção extremo leste (região do canal de Itajuru) apresentou um aumento 

de aproximadamente três vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. É bastante 

provável que a explicação resida no aumento da concentração de efluentes despejados na laguna 

durante o período de intensa ocupação da região no período do verão. 
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Figura 40 - Distribuição espacial da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) na laguna de Araruama no verão 

2011/2012. Dados em mg L-1. 

  

De maneira geral, as concentrações médias de demanda bioquímica de oxigênio 

estiveram em patamares semelhantes durante todo o período amostral. No entanto, destaca-se 

o setor oeste no período do inverno de 2011, com médias superiores aos demais períodos.  

Infelizmente a falta de dados para a comparação com o setor central, e outras variáveis como 

clorofila-a dificulta muito a interpretação desta anomalia (figura 41). 

 

Figura 41 - Box plot para o comportamento do DBO5 em relação aos setores oeste e central durante o período 

amostral. 
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5.8 NITROGÊNIO INORGÂNICO DISSOLVIDO (NID)  
 

Lagunas costeiras estão sujeitas a diversas fontes de nutrientes. O nitrogênio oriundo da 

bacia de drenagem, principalmente na forma de nitrato, pode chegar a altas concentrações e 

resultar em florações algais (COLLOS et al., 2003). O monitoramento das concentrações do 

NID é de suma importância para a conservação de corpos hídricos (ITO et al., 2012). Dentre as 

potenciais formas de contribuições naturais  para o aumento na concentração do  nitrogênio em 

lagoas costeiras estão os avanços da frente de maré, precipitação, rede de drenagem da bacia 

associada e água subterrânea (SYLAIOS e THEOCHARIS, 2002). Este processo natural pode 

ser acelerado por aportes de nutrientes de origem antrópica (efluentes) e resultar em um 

processo de eutrofização (TRINDADE e MENDONÇA, 2014).  Os maiores responsáveis pela 

eutrofização de no Brasil são; uso de fertilizantes na agricultura, o desmatamento  e o despejo 

de esgoto sem tratamento (SANTOS et al., 2008). 

O lançamento de efluentes domésticos sem tratamento faz com que aumente a 

concentração das formas de nitrogênio inorgânico dissolvido. A concentração de nutrientes tem 

papel importante na produção do fitoplâncton, e as formas de nitrogênio preferidas pela 

produção primária são nitrato e amônio (CHEN et al., 2009).  O aumento na concentração de 

nitrogênio dissolvido faz com que também aumente a produção fitoplanctônica, aumentando a 

biomassa (GANGULY et al., 2015).  

Nos corpos hídricos existem três formas de nitrogênio inorgânico, amônio (NH4
+), 

nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). A predominância de determinada espécie está relacionada com 

o potencial redox reinante no ambiente, além de bactérias relacionadas aos processos de 

nitrificação. O amônio será encontrado em maior abundância em ambientes redutores 

(anóxico), nitrito em ambientes com concentrações de oxigênio intermediárias e nitrato em 

ambientes francamente oxidantes (HERBERT, 1999).  

 

5.9 AMÔNIO (NH4
+) 

 

Dentre as formas de NID o amônio é considerado como indicador de efluentes lançados 

recentemente no corpo hídrico (BERENZEN et al., 2001). Neste caso o amônio é resultado da 

degradação da ureia contida nos efluentes lançados na laguna (KNOBLAUCH et al., 2012). 
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Contribuições naturais devem ocorrer, principalmente na porção extremo oeste da laguna, 

estando relacionas a áreas alagadas observadas naquela região.  

As concentrações medidas durante o período amostral mostraram-se relativamente 

baixas, inferiores a 0,1 mg L-1, amplamente distribuídas por toda a laguna. No entanto, 

observam-se pontos de maior concentração, como no inverno de 2010 (figura 42) na enseada 

do Siqueira, concentrações de 0,4 mg L-1 devem estar relacionadas ao lançamento de efluentes 

tratados da cidade Cabo Frio. 

 

 

Figura 42 - Distribuição espacial do amônio na laguna de Araruama no inverno 2010. Dados em mg L-1. 

 

 No verão de 2010/2011 (figura 43) observa-se na porção extremo oeste da laguna 

concentrações na ordem de 0,2 mg L-1, enquanto que no restante da laguna as concentrações 

observadas são muito próximas a zero. A porção extrema oeste devido a sua hidrodinâmica 

reduzida e ao aporte de efluentes oriundos dos rios Mataruna e das Moças, resulta numa 

tendência a maior concentração nesta região. Os baixos valores encontrados no restante da 

laguna, deve ser explicado pela alta precipitação durante este período, este fato somado a uma 

maior circulação hidrodinâmica deve diluir os aportes de amônio que mesmo assim são bem 

baixos. 
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Figura 43 - Distribuição espacial do amônio na laguna de Araruama no verão 2010/2011. Dados em mg L-1. 

 

 No inverno de 2011 (figura 44) foram observadas concentrações muito baixas 

disseminadas por toda a laguna, valores da ordem de 0,008 mg L-1. Contudo uma mancha no 

interior da laguna mostra valores um pouco mais elevados, na ordem de 0,044 mg L-1, 

provavelmente está relacionado com o aporte de efluentes juntamente a característica 

hidrodinâmica da laguna. De qualquer forma, as concentrações são extremamente baixas. 

 

Figura 44 - Distribuição espacial do amônio na laguna de Araruama no inverno 2011. Dados em mg L-1. 

 

 Durante a primavera de 2011 (figura 45), observa-se o aumento da concentração de 

amônio. Supõe-se que as vazões dos lançamentos de efluentes permaneceram estáveis durante 

os períodos de inverno e primavera. Considerados momentos de menor densidade demográfica, 

os efluentes lançados nestes períodos estão relacionados a população residente do entorno da 

laguna (KJERFVE, B. et al., 1996). O aumento do déficit hídrico durante este período, parece 

influenciar a concentração de amônio na laguna.  
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 A porção centro-oeste da laguna apresenta concentrações mais elevadas, sugere-se que 

estejam relacionadas com os aportes de efluentes e pela característica hidrodinâmica da laguna. 

Diferentemente da porção centro-oeste, a parte leste da laguna apresenta valores muito baixos 

de concentração, ao que parecem justificados pela diluição causada pela entrada da água do 

mar. Em meio à região em que se observa baixos valores de concentração está a enseada do 

Siqueira apresentando altas concentrações amônio. Vale ressaltar que a enseada do Siqueira é 

um local onde ocorrem ainda algum despejo de efluentes oriundos da cidade Cabo Frio. Como 

justificativa para este fato pode-se inferir que dado o volume de efluentes despejados na 

enseada, a entrada de água do mar é incapaz de baixar as concentrações de amônio por diluição.  

 

 

Figura 45- Distribuição espacial do amônio na laguna de Araruama na primavera 2011. Dados em mg L-1. 

 

Mencionado anteriormente o verão é um período de alta ocupação no entorno da laguna 

de Araruama. Como consequência são esperados aumentos nos volumes de efluentes 

despejados na laguna, principalmente referentes a regiões de maior densidade demográfica. No 

período do verão de 2011/2012 (figura 46), foram observados valores máximos de concentração 

semelhantes à primavera de 2011, na ordem 0,2 mg L-1.  As maiores médias encontradas 

estiveram associadas ao período do verão e o setor central, provavelmente as maiores 

concentrações encontradas nessa região estiveram relacionadas a ações antrópicas na bacia 

(figura 47). 

Os maiores valores de concentração estão distribuídos na porção centro-leste da laguna, 

justamente a região de maior densidade demográfica para este período. Já a parte oeste da 

laguna foram observados valores muito baixos, próximos a zero. Apesar do período de alta 

ocupação, os baixos valores estão provavelmente relacionados à alta pluviosidade do período. 
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Maiores volumes de precipitação somados a uma maior bacia de drenagem, provocam a 

diluição do amônio nesta região da laguna. A baixa circulação hidrodinâmica faz com que as 

baixas concentrações fiquem relativamente confinadas a esta região. 

Interessante notar que a intensificação dos aportes de efluentes devido ao aumento da 

ocupação da bacia, deveria promover um incremento nas concentrações de amônio 

disseminadas por toda a laguna. No entanto, o que se observa são valores ainda baixos de 

concentrações frente ao crescente aporte de efluentes, portanto mesmo a elevada carga de 

efluentes ainda é incapaz de degradar a qualidade da água deste corpo hídrico. Este fato, tem 

importante significado em termos de contaminação deste ecossistema, os aportes de efluentes 

somente poderiam ser considerados pela degradação da qualidade da água à medida em que 

passa a ocorrer a acumulação de nutrientes em algum compartimento. Sendo assim, os aportes 

de efluentes não parecem causar grandes impactos na qualidade da água da laguna, supõe-se 

que devido ao enorme volume e aos intensos processos de oxidação. Este processo é 

corroborado pelas baixas concentrações encontradas para DBO5 para toda a laguna em todos 

os períodos amostrais.  

 

 

Figura 46 - Distribuição espacial do amônio na laguna de Araruama no verão 2011/2012. Dados em mg L-1. 
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Figura 47 - Box plot para o comportamento do amônio em relação aos setores oeste e central durante o período 

amostral. 

 

 

 

5.10 NITRITO 

  

 Nitrificação é um processo que ocorre em duas etapas ligando os lados reduzidos e 

oxidados do ciclo do nitrogênio. As etapas estão fortemente ligadas ao componente 

intermediário, o nitrito, este raramente acumula-se em regiões costeiras devido a características 

oxidantes dessas regiões (SCHAEFER e HOLLIBAUGH, 2017). Apesar de aparentemente não 

ser o caso da laguna de Araruama, picos de nitrito são preocupantes pela possibilidade de 

ocorrência toxicidade (NO2
-), contribuição para produção de N2O e pode levar a mudanças na 

composição de comunidades fitoplantônica (SCHAEFER e HOLLIBAUGH, 2017).  

 Na laguna de Araruama as concentrações de nitrito observadas apresentaram baixos 

valores durante todo o período amostral. Estas concentrações observadas já poderiam ser 

esperadas dado ao forte caráter oxidante da laguna. As concentrações de nitrito distribuídas por 

toda a laguna não passam de 0,1 mg L-1, contudo variações espaciais foram observadas. 

 No inverno de 2010 (figura 48) as concentrações de nitrito disseminadas na maior parte 

da laguna apresentam valores extremamente baixos. É possível que o atípico verão de 

2009/2010, com precipitações acima da média, tenha atuado, diluindo as já baixas 
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concentrações. Este fato pode justificar as mais baixas concentrações no de 2010, frente às 

concentrações observadas no ano de 2011. Entretanto na região extremo leste foram observados 

valores maiores de nitrito. As concentrações um pouco mais elevadas de nitrito nesta região 

(enseada do Siqueira) estão provavelmente relacionadas com lançamentos de efluentes 

domésticos oriundos da cidade de Cabo Frio.  

 

Figura 48 - Distribuição espacial do nitrito na laguna de Araruama no inverno de 2010. Dados em mg L-1. 

 

 No verão de 2010/2011 (figura 49) a distribuição da concentração permaneceu próxima 

a zero na maior parte da laguna, principalmente em sua porção central. Observam-se valores de 

concentrações similares, na porção leste se comparados ao inverno de 2010, entretanto neste 

período as concentrações apresentam-se mais distribuídas espacialmente (figura 53). A maior 

distribuição deve estar relacionada com a hidrodinâmica. No verão a intensidade/velocidade 

dos ventos nordeste é maior, tornando também mais intensa a circulação da água da laguna 

colaborando com a dispersão do nitrito. Interessante notar a maior concentração de nitrito na 

porção oeste da laguna durante o verão. Uma das justificativa para este fato deve-se à baixa 

hidrodinâmica desta região da laguna. Somado à baixa hidrodinâmica está o aporte de nutrientes 

oriundos da bacia de rios que têm a foz nesta parte da laguna. Os principais rios são o Mataruna 

e Das Moças, os maiores contribuintes de água doce para a laguna. Todos estes fatores atuando 

simultaneamente justificam a presença de maiores concentrações de nitrito nesta região da 

laguna. 
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Figura 49- Distribuição espacial do nitrito na laguna de Araruama no verão de 2010/2011. Dados em mg L-1. 

 

 Existe uma falha na coleta de dados realizado pelo INEA no inverno de 2011, na porção 

leste da laguna (figura 50). Analisando o restante dos dados nota-se que as concentrações de 

nitrito estão maiores frente ao mesmo período do ano anterior. Este fato parece corroborar a 

hipótese de que as concentrações próximas a zero encontradas no inverno de 2010 são resultado 

de diluição causada pelo período chuvoso de 2009/2010. As maiores concentrações encontradas 

na região central da laguna devem estar relacionadas ao lançamento de efluentes, oriundos 

principalmente da região de Iguaba Grande. E à distribuição espacial resultado da 

hidrodinâmica, sendo esta parte de onde observam-se as maiores concentrações, a de maior 

intensidade na laguna. 

 

Figura 50 - Distribuição espacial do nitrito na laguna de Araruama no inverno de 2011. Dados em mg L-1. 

 

 Durante a primavera de 2011 (figura 41) observou-se um incremento na concentração 

do nitrito de forma generalizada na porção centro-leste da laguna. Este incremento deve estar 

relacionado com o aporte de nutrientes, oriundo de efluentes despejados ao redor de toda a 
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laguna (figura 53). O retorno das condições climáticas de déficit hídrico característico desta 

região deve ter colaborado para o aumento da concentração neste período devido à intensa 

evaporação. Já a porção leste apresentou concentrações muito próximas a zero. Esta condição 

é provavelmente justificada pela diluição causada pela entrada da água do mar e pela circulação 

hidrodinâmica mais intensa neste setor. 

 

 

Figura 51 - Distribuição espacial do nitrito na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados em mg L-1. 

 

 É interessante notar que mesmo no período de superávit hídrico, a concentração de 

nitrito observada esteve maior se comparada ao período seco. Durante o período seco 

teoricamente ocorre um incremento da concentração das substancias em solução devido à 

intensa evaporação. Entretanto o que se observa no verão de 2011/2012 (figura 52) são 

concentrações semelhantes ao inverno de 2011 (figura 50). Poderíamos supor que o aumento 

da precipitação no período do verão é compensado por um aumento também no lançamento de 

efluentes. Pode residir nesse fato a explicação para a observação de concentrações máximas 

semelhantes tanto no período chuvoso quanto no período seco. As maiores concentrações foram 

observadas na porção leste da laguna, a justificativa para esta distribuição espacial é o grande 

aumento de densidade demográfica nesta região.  
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Figura 52- Distribuição espacial do nitrito na laguna de Araruama no verão de 2011/2012. Dados em mg L-1. 

 

 

Figura 53 - Box plot para o comportamento do nitrito em relação aos setores oeste e central durante o período 

amostral. 

 

 

5.11 NITRATO 

 

 De maneira geral o nitrato apresentou concentrações mais elevadas em comparação às 

outras formas de nitrogênio inorgânico (amônio e nitrito), além de amplamente distribuído por 

toda laguna.  O amônio normalmente é oriundo dos efluentes domésticos e quando depositado 

na laguna não encontra condições para a preservação da sua forma devido ao forte caráter 
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oxidante da laguna, por isso apresenta baixas concentrações. O nitrito é um composto 

intermediário entre a forma mais reduzida (amônio) e a mais oxidada (nitrato) e por isso 

apresenta menor competência em manter sua forma, sendo assim normalmente encontrado em 

baixas concentrações (HERBERT, 1999). O nitrato aparece em maiores concentrações por 

entrar na laguna através de efluentes domésticos, no entanto esta forma de nitrogênio inorgânico 

dissolvido fica por mais tempo no sistema devido a sua oxidação. Sendo assim, concentrações 

de nitrato são favorecidas pelo caráter oxidante da laguna, que por sua vez é resultado da alta 

incidência e intensidade dos ventos de nordeste no período do verão (KJERFVE, B. et al., 

1996).  No entanto, oscilações espaço temporais das concentrações de nitrato também devem 

estar associadas a pluviosidade, o consumo biológico da própria laguna e também por 

remineralições a partir dos sedimentos. Contudo, as concentrações mais altas de nitrato não 

estão somente relacionadas à aportes de esgotos e ao caráter oxidante do sistema como um todo, 

o processo de reciclagem interna da laguna parece contribuir para o favorecimento do nitrato. 

Infelizmente somente foram realizadas coletas completas nos períodos de inverno de 2010 e 

verão de 2010/2011. 

 No inverno de 2011 (figura 54) praticamente metade das estações amostrais da laguna 

não puderam ser analisadas pelo INEA, portanto somente será discutida a porção centro-oeste 

da laguna. Durante este período observou-se concentrações de nitrato amplamente distribuídas. 

É interessante notar que esta característica não foi observada para as outras formas de nitrogênio 

inorgânico dissolvido. Enquanto o nitrato está amplamente distribuído por toda a laguna, o 

amônio e o nitrito apresentam manchas localizadas de concentração enquanto a maior parte da 

laguna observa-se concentrações irrelevantes. Outro fato interessante a ser notado é que as 

maiores concentrações de nitrato, nitrito e amônio durante o inverno de 2011 estão localizadas 

na porção central da laguna. É possível que a explicação para este fato resida de alguma maneira 

na intensidade da circulação hidrodinâmica nesta parte da laguna de Araruama. 
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Figura 54 - Distribuição espacial do nitrato na laguna de Araruama no inverno de 2011. Dados em mg L-1. 

 

 Durante a primavera de 2011 (figura 55) foi possível observar um aumento na 

concentração do nitrato em relação ao período do inverno do mesmo ano. Um aumento na 

distribuição também foi observado no período na primavera, regiões da laguna que 

apresentaram valores próximos de zero para concentração de nitrato não foram observadas na 

primavera. O valor mínimo observado na primavera (0,7 mg L-1) foi maior do que o máximo 

observado no inverno (0,48 mg L-1), o que pode demonstrar a intensidade e a velocidade da 

concentração deste nutriente. 

 O aumento da concentração de nitrato difundida por toda a laguna deve ser explicado 

pelo déficit hídrico característico desta época do ano para a região (KJERFVE, B. et al., 1996). 

A relação entre o balanço hídrico e as concentrações é inversamente proporcional, em tempos 

de déficit hídrico deve acorrer aumento nas concentrações.  

 

 

Figura 55 - Distribuição espacial do nitrato na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados em mg L-1. 
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 No verão de 2011/2012 (figura 56) foi observada uma diminuição generalizada de 

nitrato em toda a laguna, sendo a concentração máxima encontrada de 1 mg L-1 na região 

central. Esta característica da distribuição espacial da concentração de nitrato deve ser explicada 

pela chegada do período chuvoso (superávit hídrico). Com a chegada do período chuvoso é 

provável que as concentrações de substâncias em solução na laguna experimentem um 

decréscimo em suas respectivas concentrações devido a diluição. Interessante notar o 

decréscimo na concentração do nitrato difundido por toda a laguna, entretanto nas regiões mais 

restritas ou próximas às margens essas concentrações estiveram nulas ou próximas a zero. Este 

fato deve corroborar a ideia da diluição de substancias em solução durante o período chuvoso, 

já que estas regiões são as mais afetadas por tributários da região, principalmente a região 

extrema oeste da laguna. No entanto, também é provável que o nitrato esteja sendo utilizado 

pelos produtores primários para o seu desenvolvimento, o que poderia resultar em depletações 

espaço temporais nas concentrações do nitrato na laguna. 

 A diminuição da concentração de nitrato em toda laguna no período do verão não deve 

ser encarada como um indicativo positivo da qualidade da água, principalmente em um período 

onde há um considerável aumento no aporte de efluentes. A respeito desta afirmação, um 

decréscimo generalizado na concentração de nitrito também foi observado, no entanto o amônio 

apresenta comportamento contrário. Foi observado um aumento considerável na concentração 

do amônio, principalmente na porção oeste (região da cidade de Cabo Frio largamente ocupada 

neste período do ano). Provavelmente o aumento da concentração de amônio nesta região seja 

devido ao aumento do lançamento de efluentes, uma vez que amônio é a forma de nitrogênio 

reinante em efluentes domésticos (SOUZA, M. F. L. et al., 2003; LOURENCO et al., 2005). 

 

 

Figura 56 - Distribuição espacial do nitrato na laguna de Araruama no verão de 2011/2012. Dados em mg L-1. 
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 Na figura 57 observa-se a formação de um certo padrão em que as médias das 

concentrações de nitrato se apresentam levemente maiores no período da primavera em 

comparação com o verão, para ambos os setores durante o período amostral. Ao que parece a 

primavera segue uma tendência do inverno de acordo com as semelhantes médias no ano de 

2011, no entanto infelizmente por uma falha na coleta das análises pelo INEA tornou-se 

impossível o confronto com os dados do setor central. 

  

 

Figura 57 - Box plot para o comportamento do nitrato em relação aos setores oeste e central durante o período 

amostral. 

 

 

5.12 ORTO-FOSFATO (PO4-) 
 

 A importância ecológica do fósforo advém do seu papel de destaque nos processos do 

metabolismo biológico. O fosfato tem participação primordial nas reações de fosforilação 

durante o processo de fotossíntese, sendo assim sua disponibilidade é um fator chave para 

fisiologia algal, que constitui um importante componente em ecossistemas aquáticos (DAS 

GUPTA et al., 2016). Sendo assim o fósforo tem papel importantíssimo em processos de 

eutrofização e florações algais tóxicas (HEISLER et al., 2008). A falta de disponibilidade de 

fósforo para a produção primária pode levar ao estado trófico de oligotrofia, enquanto que o 

excesso de disponibilidade certamente levará a eutrofização do corpo hídrico. Diversos estudos 
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ao longo das últimas décadas concluíram que a laguna é deficiente em fósforo (SOUZA, 1993; 

WASSERMAN e Silva-FILHO, 1995; SOUZA, 1997; MOREIRA-TURCQ, 2000; SOUZA, 

M. F. L. et al., 2003), constituindo-se o elemento limitante à produção primária. 

 De maneira geral o orto-fosfato não apresentou altas concentrações durante todo o 

período amostral, a maior concentração observada foi no período da primavera de 2011 com o 

valor de 0,13 mg L-1. O período da primavera de 2011 parece ser o momento em que a laguna 

começa a retornar as suas características habituais, após o atípico verão chuvoso de 2010. 

Durante esse mesmo período o nitrato (figura 60) também apresentou as maiores concentrações 

observadas e amplamente distribuídas por toda a laguna. O mesmo comportamento não foi 

observado nas demais formas de nitrogênio, é possível que durante este período tenha ocorrido 

um processo de regeneração do amônio possivelmente relacionado ao déficit hídrico. 

 Tanto no período da primavera como nos demais períodos amostrais as concentrações 

de orto-fosfato observadas estiveram muito bem distribuídas por toda a laguna (figuras 58, 59, 

60, 61 e 62). Portanto não foi observado nenhum ponto onde ocorresse picos isolados de altas 

concentrações. Aparentemente, a principal fonte de fósforo para a laguna não parece ser de 

origem antrópica, ou seja, lançamento de efluentes domésticos. Processos erosivos e lixiviação 

são importantes fontes naturais de fósforo para corpos hídricos e ecossistemas costeiros 

(ZHANG et al., 2014). Outra fonte de possível de fósforo são os sedimentos depositados no 

fundo da laguna. O fósforo pode ser incorporado aos sedimentos pela sedimentação de sólidos 

suspensos ou por contato direto com a água através de mecanismos de adsorção, precipitação, 

substituição mineral isomórfica ou troca aniônica (DEVESA-REY et al., 2009). O fósforo 

incorporado ao sedimento pode ser liberado para coluna d’ água em determinadas condições 

físico-químicas, contribuindo para o incremento da sua concentração (LI et al., 2012). Portanto, 

a depender das características físico-químicas, o orto-fosfato pode estar propenso a ser 

incorporado ao sedimentou ou a ser liberado do sedimento para a coluna d’água. 

 Para corroborar a ideia de que o fósforo tem papel central na produção primária, ou seja, 

é o fator limitante, foi utilizada a equação de Redfield para três períodos possíveis devido a 

lacunas na aquisição de dados. Para tanto, a produção de uma célula de fitoplâncton necessita 

de carbono, nitrogênio e fósforo com proporção molecular de 109:16:1 para os respectivos 

elementos (REDFIELD, 1958; RYTHER e DUNSTAN, 1971). No entanto por habitarmos um 

planeta abundante em carbono este elemento será desprezado deste cálculo proporcional, de 

fato os elementos essenciais para a produção primária são nitrogênio e fósforo. Os fatores como 

concentrações de ferro, de sílica e luminosidade também são fatores determinantes para o 
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desenvolvimento da produção primária, porém por não ser o caso da laguna de Araruama estes 

elementos foram desconsiderados. Portanto a relação molar de equilíbrio do nitrogênio pelo 

fósforo para a produção primária é de 16. Caso esta razão apresente valor menor que 16 o fator 

limitante é o nitrogênio, caso apresente valor maior que 16 o fator limitante será o fósforo. 

 Para realização do cálculo Redfield são necessárias as concentrações molares dos 

nutrientes em solução, amônio, nitrito, nitrato (Nitrogênio Inorgânico Total) e orto-fosfato 

(Fósforo Inorgânico Total). Não foi possível calcular a relação para os períodos do ano de 2010 

devido à falta de dados de nitrato. No inverno de 2011 (figura 59) somente a parte centro-oeste 

foi contemplada pela campanha de amostragem, com isso a opção de calcular a relação de 

nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) e fósforo inorgânico dissolvido (PID) com a média 

molar de toda a laguna de acordo com a tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 – Relação de Redfield para os períodos inverno, primavera e verão de 2011 

Período Relação molar NID/PID 

Inverno 2011 6,77 

Primavera 2011 22,75 

Verão 2011/2012 30,79 

 

 É interessante notar que apesar de diversos autores apontarem o fósforo como fator 

limitante para a produção primária na laguna de Araruama, observa-se no período do inverno 

de 2011 a limitação pelo nitrogênio. Embora as concentrações de fosfato não estejam muito 

altas no período do inverno de 2011 em relação às demais campanhas amostrais, podemos pelos 

menos suspeitar que este nutriente estivesse sendo utilizando pela produção primária. É 

provável que o fosfato estivesse alimentando alguma floração algal tóxica neste período, 

podendo assim ser apontada como uma das responsáveis pela grande mortandade de peixes 

ocorrida em 24 de agosto de 2011. 

  A alta temperatura no verão faz com que aumente ainda mais o metabolismo dos 

organismos, isto torna ainda mais rápida a assimilação do fósforo e a incorporação à sua 

biomassa. Talvez este fato explique o fato de encontrarmos concentrações muito baixas 

disseminadas por toda laguna no período do verão, mesmo com o aumento do aporte de fósforo 

por efluentes domésticos. Análises de clorofila-a deste período poderiam corroborar ou 

rechaçar esta hipótese, mas infelizmente este parâmetro não foi analisado pelo INEA.  
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Figura 58- Distribuição espacial do orto-fosfato na laguna de Araruama no inverno de 2010. Dados em mg L-1. 

 

 

Figura 59 - Distribuição espacial do orto-fosfato na laguna de Araruama no inverno de 2011. Dados em mg L-1. 

 

 

 

Figura 60- Distribuição espacial do orto-fosfato na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados em mg L-

1. 
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Figura 61 - Distribuição espacial do orto-fosfato na laguna de Araruama no verão 2011/2012. Dados em mg L-1. 

 

  

 

Figura 62 - Box plot para o comportamento do orto-fosfato em relação aos setores oeste e central durante o 

período amostral. 

 

 

 

5.13 FÓSFORO TOTAL 
  

 O fósforo total corresponde a soma de todas as formas de fósforo contidas na amostra 

de água (orgânicas e inorgânicas). Para a determinação do fósforo total de uma amostra, 

converte-se todas as formas de fósforo em sua forma inorgânica (orto-fosfato). A determinação 
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deste parâmetro é importante para a caracterização do grau de fertilização do sistema (estado 

trófico). Diversos índices de estado trófico foram desenvolvidos por alguns autores, entretanto 

a execução deste aqui é inviabilizada pela falta das concentrações de nitrogênio total e clorofila-

a (KRATZER e BREZONIK, 1981; KAJAK, 1983; ZDANOWSKI, 1983). Perante a 

inviabilidade de execução do cálculo para o índice de estado trófico será considerado como 

base o trabalho de (THORNTON e RAST, 1993) para considerações acerca da distribuição de 

fósforo total na laguna de Araruama. Neste trabalho os autores consideram valores de 

concentração acima de 60 µg L-1 como indicativo de eutrofização artificial em regiões semi-

áridas. 

 Sendo assim, no inverno de 2010 (figura 63) chamam a atenção as regiões do município 

de Araruama e da enseada do Siqueira em Cabo. O primeiro com valores de concentração por 

volta 80 µg L-1 e o segundo com concentrações de cerca de 95 µg L-1. Estes valores evidenciam 

o enriquecimento da laguna, resultante de uma provável ineficácia do tratamento dos esgotos. 

Pode ainda estar associado a processos de remineralização de nutrientes a partir do sedimento. 

No entanto valores um pouco menos elevados são observados disseminados por toda laguna 

reforçando a hipótese da remineralização do fósforo a partir do sedimento. 

 Observa-se nas campanhas amostrais realizadas no ano de 2011 (figuras 64, 65, 66 e 67) 

um forte incremento na concentração de fósforo total em comparação ao período do inverno de 

2010 (figura 68). Este fato sugere uma possível relação entre a baixa concentração encontrada 

no inverno de 2010 e o atípico verão chuvoso do mesmo ano. Progressivamente, as condições 

climáticas retomam as características habituais, ou seja, déficit hídrico e então observa-se o 

aumento nas concentrações de fósforo total. No entanto, acredita-se que esta relação não é a 

única e nem a principal justificativa. Existe também a possibilidade de que os sedimentos sejam 

uma abundante fonte de fósforo para a laguna, neste fato parece residir a questão chave para os 

aportes de fósforo e consequentemente para a eutrofização da laguna (KNOPPERS et al., 1996; 

MOREIRA-TURCQ, 2000) . Sendo assim é possível que o verão de 2010 tenha alterado as 

características físico-químicas da água. Enquanto em 2010 estas características favoreciam a 

imobilidade do fósforo, é possível que com o retorno ao déficit hídrico em 2011 alterações 

nestas características favoreceram a liberação do fósforo retido no sedimento para a coluna 

d’água. 

O período da primavera de 2011 (figura 66) chama atenção por concentrações bastante 

elevadas em comparação aos demais períodos amostrados. Possivelmente as concentrações 

encontradas neste período estejam relacionadas com uma grande mortandade de peixes ocorrida 
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em agosto de 2011. No entanto é imprudente relacionar as altas concentrações como causa da 

mortandade sem o devido aprofundamento nesta questão. Entretanto, pode-se afirmar que a 

laguna de Araruama vem sofrendo um processo de eutrofização cultural. 

  

 

Figura 63 - Distribuição espacial do fósforo total na laguna de Araruama no inverno 2010. Dados em mg L-1. 

 

Figura 64 - Distribuição espacial do fósforo total na laguna de Araruama no verão de 2010/2011. Dados em mg 

L-1. 
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Figura 65 - Distribuição espacial do fósforo total na laguna de Araruama no inverno de 2011. Dados em mg L-1. 

 

 

Figura 66 - Distribuição espacial do fósforo total na laguna de Araruama na primavera de 2011. Dados em mg 

L-1. 

 

 

Figura 67 - Distribuição espacial do fósforo total na laguna de Araruama no verão 2011/2012. Dados em mg L-1. 
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Figura 68 - Box plot para o comportamento do fósforo total em relação aos setores oeste e central durante o 

período amostral. 

 

 

 

5.14 COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

 A concentração de coliformes é um importante indicativo das condições de 

balneabilidade de qualquer corpo hídrico e normalmente indicam contaminação por esgoto 

doméstico. A degradação da água por coliformes pode resultar em sérios riscos à saúde humana 

para banhistas e consumidores de mariscos, em alguns casos pode ser proibida a coleta de 

mariscos em determinadas áreas. Em bacias de drenagem urbanas existe uma forte correlação 

entre o solo impermeabilizado e os níveis de coliformes encontrados em águas superficiais. 

Também é observada correlação entre a alta densidade demográfica e as concentrações de 

coliformes nas águas superficiais das bacias associadas (HENNANI et al., 2012). O grande 

número de animais domésticos em bacias urbanas pode ter grande responsabilidade no 

incremento da concentração de coliformes em águas superficiais. Fontes de coliformes de 

origem animal podem ser maiores que humanas em bacias urbanas (MALLIN et al., 2000). 

Portanto as fontes de coliformes para a laguna de Araruama podem ser consideradas de origem 

antrópica, tanto pelo lançamento de efluentes domésticos como pelos animais domésticos. 
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 Neste contexto a bacia da parte extremo oeste da laguna parece ter forte influência na 

qualidade da água, somado ao fato da baixa circulação hidrodinâmica daquela região. 

Interessante notar no inverno de 2010 (figura 69) altas concentrações de coliformes na porção 

extremo oeste, enquanto que o restante da laguna apresenta valores próximos de zero para 

concentração de coliformes. Seguramente a observação destas altas concentrações são 

resultados do verão muito chuvoso ocorrido no mesmo ano e que deve fazer aumentar as 

concentrações na porção oeste que recebe mais águas continentais. A hidrodinâmicas da laguna 

também deve ter um papel importante no processo de diluição das concentrações, 

principalmente considerando que os coliformes têm uma sobrevida curta em águas sob 

influência da radiação e da salinidade (MALLIN et al., 2000). As intensas chuvas ocorridas no 

verão de 2010 promoveram a “lavagem” desta micro bacia, resultando em um aporte anormal 

de material para a laguna. A intensa precipitação também resultou na queda da salinidade da 

laguna, que devido à restrição hidrodinâmica desta região da laguna perdurou até o inverno do 

mesmo ano. 

 

 

Figura 69 -  Distribuição espacial dos coliformes termotolerantes na laguna de Araruama no inverno de 2010. 

Dados apresentados em NTP/100ml. 

 

 No verão de 2010/2011 (figura 70) são observadas altas concentrações de coliformes 

desde a enseada do Siqueira e passando pelo canal de Itajurú em direção ao mar. Seguramente 

as altas concentrações observadas neste período são resultado da intensa ocupação urbana nesta 

região, em especial no município de Cabo Frio. Portanto o aumento da densidade demográfica 

resultado da vocação turística da região é acompanhada por um proporcional aumento do 

lançamento de efluentes da laguna (BOUKEF et al., 2012). Além disso, esta é região da laguna 

onde as menores concentrações de salinidade são observadas devido à conexão do canal de 
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Itajuru com o mar. Deste modo baixa salinidade se torna um agravante em relação a qualidade 

da água nesta região da laguna por facilitar a sobrevivência de coliformes. 

 

Figura 70- Distribuição espacial dos coliformes termotolerantes na laguna de Araruama no verão de 2010/2011. 

Dados apresentados em NTP/100ml. 

 

 O quadro da laguna de Araruama no inverno de 2011 (figura 71) é semelhante ao verão 

do mesmo ano. Altas concentrações de coliformes continuaram a ser encontradas no canal de 

Itajurú. No entanto apresentaram concentrações consideravelmente mais baixas se comparadas 

ao verão de 2011. Certamente as justificativas para a observação destas altas concentrações são 

as mesmas para o período anterior. O decréscimo das concentrações de coliformes em 

comparação ao período amostral anterior é resultado da baixa procura por turistas esta época 

do ano. Portanto as concentrações de coliformes observadas neste período são resultado do 

lançamento de efluentes pela população residente desta região. 

 

Figura 71 - Distribuição espacial dos coliformes termotolerantes na laguna de Araruama no inverno de 2011. 

Dados apresentados em NTP/100ml. 
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 Concentrações muito baixas de coliformes foram encontradas no período da primavera 

de 2011 (figura 72). Foram as mais baixas encontradas em todo o período de monitoramento. 

Interessante notar que as altas concentrações de coliformes encontradas na porção extremo 

oeste da laguna durante o inverno de 2010, não foram observadas no inverno e primavera de 

2011. Durante a primavera de 2011 é possível notar a influência da bacia sobre a concentração 

de coliformes, no entanto na ordem de aproximadamente 20x menor em comparação ao inverno 

de 2011. Certamente o retorno do déficit hídrico em 2011 tem papel essencial sobre a 

distribuição da concentração de coliformes durante o período seco de 2011. O menor volume 

precipitado durante o período chuvoso de 2011desfavoreceu a lixiviação da bacia, com isso a 

redução do aporte de material para a laguna, além de não ter sido capaz de causar grandes 

impactos na salinidade. Como mencionado anteriormente, a redução da turbidez e o aumento 

da salinidade são fatores que favorecem a mais rápida mortalidade das bactérias. 

 No canal do Itajuru foram observadas concentrações muito baixas, quando seria de 

esperar concentrações relativamente altas, mesmo em um período de baixa ocupação 

demográfica como foi observado no inverno do mesmo ano. Uma possível explicação para a 

observação destes resultados pode residir em uma possível diluição das concentrações de 

coliformes no momento da enchente, justificando os baixos valores encontrados. 

 

 

Figura 72 -  Distribuição espacial dos coliformes termotolerantes na laguna de Araruama na primavera de 2011. 

Dados apresentados em NTP/100ml. 

 

  A distribuição espacial das concentrações de coliformes no verão de 2011/2012 (figura 

73) se assemelha muito a distribuição observada no verão do ano anterior. Porém diferenças 

nas concentrações e na distribuição espacial podem ser notadas. As concentrações observadas 
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no verão de 2011/2012 são ainda maiores em comparação com verão de 2010/2011. Chama 

atenção a distribuição espacial neste período, sendo plausível observar um grande aumento na 

disseminação dos coliformes na laguna. Enquanto que no período do verão de 2010/2011 as 

concentrações mais altas estiveram confinadas à enseada do Siqueira e canal do Itajuru, neste 

período estão amplamente disseminadas próximas ao munícipio de São Pedro da Aldeia. 

Provavelmente a própria hidrodinâmica da laguna e talvez a incidência de ventos sudoeste 

sejam os responsáveis pela distribuição espacial dos coliformes no verão de 2011/2012.  

 Sendo assim, foi possível identificar relações para as diferenças na espacialização entre 

os setores oeste e central. Ao que parece as concentrações mais elevadas parecem estar 

relacionadas ao período do verão de 2011/2012 (menos chuvoso em comparação verão do ano 

anterior) e ocupação da bacia durante este período (figura 74). 

 

Figura 73 - Distribuição espacial dos coliformes termotolerantes na laguna de Araruama no verão de 2011/2012. 

Dados apresentados em NTP/100ml. 
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Figura 74 - Box plot para o comportamento dos coliformes termotolerantes em relação aos setores oeste e 

central durante o período amostral. 
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7 CONCLUSÃO 
   

 A distribuição espacial representada graficamente a partir de mapas de isolinhas foi 

capaz de subsidiar a interpretação do comportamento dos processos relacionados aos 

parâmetros amostrados. A partir de uma malha amostral muito densa (52 estações) é possível 

imaginar que esta distribuição espacial dos elementos na superfície da água esteve muito 

próxima da realidade durante a amostragem. Vale ressaltar o caráter inédito para os padrões de 

amostragem realizado aqui nesta dissertação. 

 No entanto, tamanho esforço amostral pode ser mostrar ineficaz para a análise de 

parâmetros com ampla variação temporal. Neste caso destaca-se as distribuições espaciais da 

temperatura superficial da água, quando temperaturas absolutamente discrepantes são 

observadas em diferentes setores da laguna. Em especial o verão de 2011/2012 observou-se 

uma gritante diferença de 5° celcius de temperatura entre os setores oeste e leste da laguna de 

Araruama. A grande diferença espacial deste parâmetro provavelmente deve-se ao elevado 

número de estações amostrais, sendo assim necessário alguns dias para cumprir a campanha. 

Portanto, ao que parece esta enorme diferença obtida durante as medições na laguna deve ser 

explicada pela realização da campanha durante vários dias e tão logo sendo incapaz de 

contemplar a amplitude de variação deste parâmetro. 

 De maneira geral a distribuição espacial dos parâmetros amostrados esteve relacionada 

com o balanço hídrico, poluição por lançamento de efluentes e características hidrodinâmicas 

da laguna.  Sendo assim, a formação de gradientes de condutividade (salinidade) formados tanto 

de leste em direção ao centro, como de oeste em direção ao centro de forma mais marcante nos 

períodos de inverno. Esta observação pode sugerir a necessidade de determinado tempo para 

que os aportes de água doce durante as precipitações de verão influenciem a salinidade da 

laguna.  

 Dado ao forte poder tamponante da salinidade, a distribuição espacial do Ph manteve-

se dentro da faixa esperara para este tipo de ambiente, oscilando, entre 7,5 e 8,8, durante todo 

período amostral. Deve-se considerar que dado o forte poder tamponante, mesmo que florações 

algais atinjam magnitudes capazes de alterar o ph é provável que tais alterações perdurem por 

pouco tempo. 
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 Os resíduos sólidos não filtráveis totais apresentaram pequenas alterações espaciais 

durante o período analisado, no entanto fortes alterações temporais puderam ser notadas. 

Durante o ano de 2010 até o inverno de 2011 os altos valores observados devem estar 

relacionados ao atípico verão chuvoso de 2009/2010. Já na primavera de 2011 nota-se drástica 

queda nestes valores disseminados por toda laguna estando provavelmente relacionados com o 

retorno do normal climático para o ambiente da laguna.  

 Infelizmente a turbidez somente foi analisada na última campanha de amostragem, em 

dezembro de 2011. Contudo, neste período foi observado uma maior contribuição de aportes 

alóctones pela bacia na porção extremo oeste da laguna. 

 A parte extrema oeste da laguna também sugere forte influência para as concentrações 

de oxigênio dissolvido (OD). Principalmente pelos fatos desta região possuir menor intensidade 

hidrodinâmica e por estar mais abrigada do intenso e constante vento, menores concentrações 

de OD foram observadas neste setor. Para o restante da laguna as concentrações de OD 

mantiveram-se elevadas durante o período analisado, sendo provavelmente o vento o maior 

responsável por estes valores. 

 Enquanto que foram observadas elevadas concentrações de OD, baixos valores de 

concentração para demanda bioquímica de oxigênio também foram observados disseminados 

por quase toda a laguna durante o período analisado. Portanto, é plausível considerar que o 

aporte de DBO5 na laguna está muito abaixo da capacidade depuração. Sendo assim, 

provavelmente estes parâmetros não estiveram relacionados com as mortandades de peixes, 

logo não devem estar relacionados com a diminuição da qualidade da água. 

 Durante toda a campanha amostral o amônio apresentou valores muito baixos 

amplamente disseminados por toda laguna, quase sempre abaixo de 1 mg L-1, explicado pelo 

forte caráter oxidante da laguna. No entanto, observou-se regiões em que essas concentrações 

estiveram mais elevadas em determinados período, enseada do Siqueira (inverno de 2010) e 

extremo oeste da laguna (verão 2010/2011). Estes valores mais elevados de concentração de 

amônio estão relacionados a aportes de efluentes domésticos no caso da enseada do Siqueira, e 

no extremo oeste da laguna além dos efluentes existe a contribuição da bacia de drenagem. No 

entanto mesmo no período de alta densidade demográfica foram observadas baixas 

concentrações de amônio, é possível conjecturar que este elemento estava sendo utilizado pela 

produção primária e/ou prontamente oxidado para a forma de nitrato. 
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 As concentrações de nitrito observadas foram extremamente baixas disseminadas por 

toda a laguna, as concentrações encontradas na maior parte da laguna estão próximas a 0,001 

mg L-1, durante do período analisado. Os valores encontrados eram de certa forma já esperados 

dado o caráter oxidante do ambiente associado a características do ciclo biogeoquímico do 

nitrogênio. No entanto, variações espaciais foram observadas e estão associadas a locais de 

lançamento de efluentes, sendo as maiores concentrações encontradas nos mesmos locais onde 

foram encontrados os picos de amônio. Possivelmente a origem deste nitrito esteja relacionado 

com a nitrificação do amônio lançado na laguna através de efluentes domésticos. 

 A forma de nitrogênio inorgânico dissolvido a apresentar os maiores valores de 

concentrações, além de ampla distribuição, foi o nitrato. A distribuição disseminada por toda a 

laguna deve-se a características hidrodinâmicas e a estabilidade desta forma de nitrogênio. 

Provavelmente as elevadas concentrações estiveram associadas a oxidação do amônio através 

do seu ciclo, transformando-o em nitrato, além de aportes derivados de efluentes domésticos e 

da bacia de drenagem. 

 O volume de chuvas parece ter influenciado as concentrações de orto-fosfato na laguna, 

valores muito baixos foram observados na primavera de 2011 principalmente na porção oeste.  

No decorrer do período amostral parece ter existido uma tendência ao incremento dessas 

concentrações a medida em que o ambiente retorna ao seu característico déficit hídrico. As 

principais fontes de fósforo para o ecossistema provavelmente foram aportes de efluentes 

domésticos e/ou a remineralização nos sedimentos. 

 A distribuição espacial dos coliformes esteve intimamente ligada aos aportes de 

efluentes domésticos. Na porção extremo oeste o aporte de efluentes esteve provavelmente 

associado aos rios Mataruna e das Moças, que auxiliados pela baixa condutividade (salinidade) 

resultaram em altas concentrações de coliformes. As maiores concentrações foram observadas 

no próximas ou no próprio canal do Itajuru, o aporte de efluentes oriundos da cidade Cabo Frio 

foi certamente o grande responsável pela apresentação destas altíssimas concentrações. 
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