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RESUMO 

 

 

O cálculo do balanço dos fluxos fluviais é utilizado como uma ferramenta 

importante para gestão dos corpos hídricos e interpretação de processos 

biogeoquímicos atuantes nos mesmos, podendo ser afetados por vários fenômenos 

naturais e atividades antrópicas. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo 

determinar o balanço dos fluxos fluviais de nitrogênio (N) e fósforo (P) no médio-

baixo rio Paraíba do Sul, associando com o uso do solo nas áreas de drenagem de 

cada trecho considerado, classificando os diversos segmentos fluviais em relação ao 

potencial de acumulação ou exportação de nutrientes. Foram realizadas duas 

campanhas: período chuvoso (março de 2007) e seco (agosto de 2007), sendo 

determinados: o perfil batimétrico, a velocidade de corrente e a vazão nos pontos 

percorridos, além da análise das variáveis físicas e químicas nas amostras de água. 

De forma geral, as concentrações de N e seus derivados foram maiores em agosto, 

já as de P foram maiores em março. Os fluxos de nutrientes apresentaram, 

basicamente, comportamento controlado por três fatores. O primeiro deles está 

relacionado com a retirada de água do sistema Light/Guandú, que regulariza a vazão 

do rio e retira grande quantidade de material. Em seguida foi observado um 

acréscimo nos fluxos devido à influência de diversos afluentes, até a chegada a foz. 

A influência marinha exercida pela força da maré acarreta em uma diminuição nos 

valores de fluxo, na região próxima a desembocadura do rio, devido ao 

represamento da água e diminuição da vazão. As análises estatísticas utilizadas 

(agrupamento e ACP) permitiram identificar os principais fatores que controlam a 

distribuição dos dados, sendo encontrada a sazonalidade como principal fator, 

explicando cerca de 30% da variância dos dados; e em seguida a distribuição 

espacial das estações de coleta, explicando cerca de 27% dos dados. A partir dos 

dados obtidos pelo balanço de massa obteve-se um indicativo das áreas 

potencialmente impactadas, sendo considerado principalmente o trecho médio da 

bacia. 

 
Palavras-chave: Fluxo. Nutriente. 
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ABSTRACT 

 

 

The estimated balance of the fluvial flux, is used as a important toll for the 

administration of hydric bodies and interpretation of biogeochemistry process 

influencing on it, that could also be affected by a series of natural phenomenon and 

anthropic activities. In order to estimate the balance of the fluvial flux from N and P 

on medium/low Paraiba do Sul River, closely associated with the use of the soil in 

drainage basin of each interval, classifying in relation with the potential increase or 

decrease of nutrients. 

Samples had been collected in two seasons. The wet, rainy season (March 

2007) and the dry season (August 2007) to evaluate bathymetric profile, stream flow 

speed and the outflow on studied points. Physics and Chemistry analysis were also 

taken on water samples. In general nitrogen concentrations and derivates were 

higher in August. Phosphors were higher in March. The nutrient flux basically was 

ruled by three facts. The first is related to water drain by the Light/Guandu system, 

keeping the river flow removing large quantities of material. Followed by an increase 

of the flow related to the several affluents influence to the river mouth. The marine 

influence resulted by the tide causes a decrease on the data of the flow, in a in a 

area by the river outlet as the water gets repress, with less outflow. With statistics 

analysis (cluster and ACP) main facts that rule the distribution were identified with the 

seasonal fact classified as a main fact, explaining 30% of the data’s variance, 

followed by location where the samples were collected, explaining 27% of data. 

Estimated balance data indicates areas potentially impacted like the medium/high 

interval in the river basin. 

 

Keywords: Flux. Nutrient.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  ASPECTOS GERAIS 

 

 

A água é um recurso fundamental para a vida e também o mais crítico. Cerca 

de 71% da superfície do planeta é constituído de água, sendo que somente 3% são 

de água doce e, desse total, 98% estão em águas subterrâneas e congeladas em 

regiões polares. Isto quer dizer que a maior parte da água disponível e própria para 

consumo é mínima perto da quantidade total de água existente no planeta.  

Atualmente, o mau uso, aliado à crescente demanda pelo recurso, vem 

preocupando especialistas e autoridades no assunto, pelo evidente decréscimo da 

disponibilidade de água limpa em todo o planeta. Trata-se de um recurso natural de 

valor econômico, estratégico e social essencial à existência e bem estar do homem e 

à manutenção dos ecossistemas do planeta.  

Ressalta-se, ainda, que a água é um recurso natural que não é perdido no 

sistema, pois é renovada através do ciclo hidrológico, que representa a 

interdependência e o movimento contínuo da água entre os três grandes 

reservatórios existentes, que são os oceanos, a atmosfera e os continentes. 

Com relação à composição química, todas as águas fluviais possuem 

constituintes orgânicos e inorgânicos. Segundo Tchobanoglous e Schroeder (1985), 

com relação aos compostos inorgânicos presentes no ambiente aquático, as 

espécies iônicas presentes são derivadas do contato direto da água com os 

depósitos minerais presentes na bacia de drenagem. As espécies mais abundantes 

são bicarbonatos, sulfatos e cloretos (de cálcio, magnésio e sódio). 

Nesse contexto, os rios desempenham um importante papel de transporte, 

agindo como carreadores de água e elementos (dissolvidos e particulados) dos 
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continentes para os oceanos, sendo considerados como um dos principais elos entre 

o ciclo hidrológico e o biogeoquímico global (BERNER; BERNER, 1987; 

MANTOURA et al., 1991; MILLIMAN; SYVITSKI, 1992; HAY, 1998; JICKELS, 1998; 

MILLIMAN et al., 2008). 

Os rios transportam elementos biogênicos como nitrogênio e fósforo, na forma 

orgânica e inorgânica, tanto dissolvido quanto particulado. Estes elementos são 

essenciais para a manutenção da produtividade primária nos ambientes aquáticos 

(continentais, costeiros e oceânicos), já que constituem a base dos processos de 

metabolismo e estrutura das células.  

O material, dissolvido e particulado, carreado pelas águas fluviais sofre, ao 

longo de seu percurso, interferências de processos físicos, químicos e biológicos 

que transformam parte desse material lixiviado do ambiente terrestre. Todo o 

material transportado pelo rio é responsável por repor o estoque de sedimento 

costeiro e exporta elementos biogênicos essenciais para a manutenção da estrutura 

biológica das regiões estuarina e costeira (SMITH; HITCHCOCK, 1994; RAYMOND; 

COLE, 2003). 

A origem, composição e transferência de nutrientes na bacia de drenagem é 

controlada de forma natural pela interação entre o clima, a fisiografia, a matriz 

geológica e a cobertura sedimentar e vegetal. Sendo também influenciada pelos 

processos físicos e biogeoquímicos que transformam, reciclam e retém materiais nos 

ambientes lacustres, estuarinos e marinhos (BILLEN et al., 1991). 

A ação antrópica também possui papel extremamente relevante nesta 

dinâmica, atuando na intensificação ou diminuição dos processos devido às 

alterações no uso do solo e da água ao longo das bacias de drenagem dos corpos 

hídricos. 

Rios que apresentam altas taxas de entrada de nutrientes em relação à 

capacidade de processamento, na maioria das vezes, comportam-se como fonte. 

Por outro lado, rios que apresentam baixas entradas de nutrientes em relação à 

utilização pelo corpo hídrico comportam-se, na maioria das vezes, como sorvedouro, 

especialmente durante a estação de crescimento biológico (ALLAN; CASTILLO, 

2007). 

O estabelecimento de gradientes de concentração e as taxas de cargas de 

material transportado ao longo do rio e deste para as partes externas da sua bacia 

hidrográfica, são passos fundamentais no controle da qualidade da água e na gestão 
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de bacias hidrográficas. Utilizando-se, por exemplo, uma abordagem de balanço de 

massas (fluxos fluviais de elementos) ao longo do rio pode-se identificar e 

hierarquizar segmentos fluviais (i.e. porções da bacia) em que atuem processos de 

transformação, eliminação, adição ou imobilização de materiais durante o seu 

transporte no continuum aquático (BIDONE et al., 1999). 

 

 

1.2  AMBIENTES FLUVIAIS 

 

 

Os rios apresentam-se como ecossistemas aquáticos de fluxo e interação 

permanentes, já que possuem um contínuo movimento horizontal das correntes e 

uma interação com sua bacia hidrográfica, destacando-se a importância da 

contribuição de material alóctone (TUNDISI, 2008). 

Estes ambientes são uma parte essencial do ciclo hidrológico, em que a água 

é carreada das cabeceiras e regiões de montanha em direção ao mar, e atuam como 

a principal via de circulação de matéria orgânica e inorgânica do continente para o 

ambiente marinho.  

Os rios podem ser considerados ambientes muito dinâmicos, sofrendo 

alterações ao longo de seu percurso em função da sazonalidade, morfologia e 

intemperismo. As características temporais relacionam-se principalmente com o ciclo 

hidrológico, que provocam flutuações na vazão, devido às variações sazonais de 

precipitação na bacia de drenagem, definido pelos períodos de estiagem e chuvoso. 

Os fatores mais importantes que controlam as alterações na dinâmica fluvial são a 

largura e profundidade do canal do rio, a velocidade das correntes, a rugosidade do 

sedimento, o grau de sinuosidade e a declividade.  

Sistemas fluviais são constituídos por compartimentos acoplados, 

funcionando como uma sucessão de filtros, continuamente retendo e transformando 

materiais como sedimentos e materiais biogênicos de fontes terrestres. Processos 

como a pulsação do aporte, a magnitude, o balanço hídrico, o tempo de residência 

das águas do compartimento receptor, a eficiência da reciclagem interna, além de 

processos físico-químicos entre partículas e materiais dissolvidos na água e no 

sedimento determinam o grau de retenção, transformação e exportação para os 

oceanos (BILLEN et al., 1991). 
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O escoamento de base dos rios é alimentado principalmente pelos fluxos 

subterrâneos, que deságuam na rede hidrográfica.  Vale ressaltar que, mesmo em 

regiões com excedentes hídricos, a falta de condições geológicas para formação de 

reservas importantes de água subterrânea, pode engendrar um quadro de rios 

temporários ou intermitentes, durante o período de estiagem (REBOUÇAS, 1999). 

O desenvolvimento de estudos sobre ambientes fluviais requer o 

conhecimento das vazões de um rio, a fim de que se possa fazer um balanço de 

disponibilidades e demandas ao longo do tempo.   

A vazão de um rio, ou descarga, é o volume de água que atravessa uma 

determinada seção transversal do rio por unidade de tempo, sendo comumente 

expressa em metros cúbicos por segundo (m³.s-1). Sua medição é importante porque 

influencia a qualidade da água, os organismos que nela vivem ou que dependem 

dela e seus habitats (PALHARES et al., 2007). 

Já o fluxo, do ponto de vista da Física, é a medida de transferência de massa 

de um sistema, e, aplicado ao ambiente fluvial, pode ser definido pela massa (do 

elemento ou composto de interesse) que passa através de uma secção transversal 

do rio por unidade de tempo. A estimativa do fluxo é obtida através da multiplicação 

entre a concentração dos compostos medidos em cada amostra e a descarga líquida 

instantânea (vazão), assumindo um fluxo constante durante o período de 

amostragem (OVALLE et al., 1990) como explicitado na fórmula a seguir: 

 
Fl = Conc x Q 

 
Fl = fluxo instantâneo do parâmetro observado (g.s-1 ou mg.s-1) 

Conc = concentração obtida do parâmetro de interesse (µM ou g.L-1) 

Q = descarga instantânea (vazão) = velocidade x área (L.s-1 ou m3.s-1). 

 

O cálculo dos fluxos de entrada e saída é utilizado como uma das ferramentas 

para interpretação de processos biogeoquímicos, que ocorrem nas áreas das bacias 

de drenagem e podem ser afetados por várias atividades antrópicas (HOLLAND; 

TUREKIAN, 2003). 

É importante ressaltar que os fluxos de nutrientes em vários processos são 

frequentemente generalizados e estimados empiricamente (WELCH; 

JACOBY,  2001; SZYPER; GOLDYN, 2002), ou inferidos pelas medidas das cargas 
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de entrada e saída de fluxo, onde a diferença é o que fica estocado (EKHOLM et al., 

1997; MARION; BRIENT, 1998) ou transformado dentro do sistema. 

Esse balanço de massas é definido em função da diferença dos fluxos (p.ex. 

em g.s-1 ou t.dia-1) de entrada e saída no sistema, e que devem ser bem 

caracterizados a fim de determinar o grau de importância e seu mecanismo de 

atuação. Para o cálculo desse balanço são utilizados os dados de vazão (p.ex, em 

m³.s-1) e a concentração de constituintes orgânicos ou inorgânicos (p.ex. em mg.L-1), 

obtendo-se os fluxos e os fluxos específicos dessas substâncias (TUNDISI, 1998).  

Os fluxos específicos, calculados levando-se em consideração a área de 

drenagem do ponto em que foram realizadas as medições de vazão e concentração, 

podem ser expressos, por exemplo, em t.km-2.ano-1 ou kg.km-2.dia-1. Os fluxos 

específicos representam a normalização do valor da vazão pela área drenada, o que 

permite a comparação de fluxos materiais oriundos de porções de bacias com 

diferentes tamanhos em área, usos e localizados em qualquer posição (montante ou 

jusante). 

Dessa maneira, a partir dos cálculos, sobretudo de fluxo específico, é possível 

identificar regiões mais representativas de transporte de matéria de uma 

determinada área da bacia de drenagem. Essas medidas são extremamente 

relevantes para subsidiar a gestão das bacias hidrográficas, e indicam a atuação de 

aportes materiais e/ou processos naturais e antrópicos que, via de regra, não podem 

ser mensurados a partir somente da medição da concentração. 

Para se calcular o balanço de massa é necessário primeiramente especificar 

o tipo de sistema a ser estudado e delimitar suas fronteiras. De forma prática, o 

cálculo do balanço de massa consiste na diferença entre a entrada e a saída de 

material no sistema (Figura 1). O balanço de massa é influenciado pelos processos 

internos do sistema de transformação dos elementos pelos processos 

biogeoquímicos, como adsorção, dessorção, assimilação, excreção, precipitação, 

dissolução, sedimentação e ressuspensão. O aporte de materiais oriundo dos 

afluentes no segmento fluvial estudado também deve ser considerado 
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Figura 1 – Diagrama simplificado dos fluxos de matéria 
 

 

Da mesma forma, os fluxos de nutrientes calculados a partir de balanços de 

massa permitem inferir, especificamente, se um sistema é exportador ou importador 

destes elementos (GORDON et al., 1996).  

 

 

1.3   COMPORTAMENTO DO NITROGÊNIO E DO FÓSFORO EM RIOS 

 

 

Segundo Esteves (1998), os nutrientes são elementos que estão funcionalmente 

envolvidos no processo de vida dos organismos, como crescimento, produtividade e 

fisiologia das plantas aquáticas. São elementos essenciais ao desenvolvimento da biota 

aquática e que podem, em excesso, provocar a eutrofização dos lagos e reservatórios, 

ou seja, seu enriquecimento exagerado, com danos consideráveis para o meio 

ambiente. 

Esses compostos químicos vitais, frequentemente determinam a produtividade 

biológica de um ecossistema. Os elementos mais utilizados são ditos macronutrientes, 

e incluem o fósforo, nitrogênio, carbono, potássio, cálcio, enxofre, e magnésio. Outros 

elementos, que incluem cobre, ferro, manganês, silício, molibdênio, cloreto e o zinco 

são exigidos em quantidades menores e são referidos como micronutrientes (ALLAN; 

CASTILLO, 2007). 

Estudos sobre nutrientes abordam aspectos que incluem quantidade, 

distribuição, processos e taxas de ciclagem, ou seja, taxas de entrada e de saída.  

Esses fatores são essenciais para o conhecimento da estrutura e dinâmica dos 

ecossistemas (HAY; LACERDA, 1984). Segundo Delitti (1995), a ciclagem de nutrientes 

minerais compreende a trajetória dos elementos essenciais à vida dentro dos 

ecossistemas. O padrão de ciclagem resultante é  característico em cada 
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compartimento e reflete o somatório das respostas adaptativas da comunidade 

biológica frente às características abióticas (físicas e químicas) de cada região. 

Os principais elementos nutrientes encontrados em rios, lagos e reservatórios 

são: nitrogênio, fósforo, carbono e sílicio. Quando há uma depleção de nutrientes 

nos fluxos fluviais a disponibilidade do elemento não é apenas alterada em suas 

diferentes formas nas águas superficiais, mas também pode alterar a produtividade 

biológica do ecossistema a jusante (ESTEVES, 1998). Ainda existem divergências 

quanto às generalizações da limitação de N ou P em ambientes aquáticos costeiros, 

continentais e oceânicos (ELSER et al., 1990; DOWNING et al., 1999b; 

FRANCOEUR, 2001; ELSER et al., 2007). Dessa forma, é possível admitir que cada 

ambiente possui características intrínsecas e a limitação por algum desses 

nutrientes pode estar relacionada à fatores específicos locais ou regionais, 

impossibilitando as generalizações. 

Os rios transportam nitrogênio, principalmente, sob as formas de nitrato, nitrito e 

amônia, e fósforo sob a forma de ortofosfato. As proporções de cada um desses 

componentes dos ciclos biogeoquímicos variam em função do clima, da estação do 

ano, da geologia e do uso do solo na bacia hidrográfica. Apesar dos rios serem 

considerados como transportadores de material, é possível que localmente existam 

regiões de acúmulo de material. Contudo, esses materiais acumulados por um 

determinado período de tempo, podem ser liberados para o meio por processos 

bioquímicos, como alterações de pH e Eh,  ou físicos, como a ação de correntes ou 

períodos de intensa precipitação (TUNDISI, 1998). 

Conforme citado anteriormente, o nitrogênio e o fósforo são nutrientes limitantes 

dos sistemas de água doce, pois suas formas biologicamente disponíveis representam 

uma pequena proporção desses compostos na Terra. Porém, em altas concentrações, 

esses elementos transformam-se em fatores de eutrofização dos corpos d’água.  

O ciclo do nitrogênio envolve reações de oxidação e redução mediadas por 

fatores biológicos, químicos e físicos. Muitas espécies de nitrogênio orgânico são 

biomoléculas, tais como proteínas, peptídeos, enzimas e materiais genéticos que 

influenciam diretamente o crescimento das plantas e a fertilização dos solos 

(WINSTANLEY, 2001).  

O nitrogênio sai continuamente do ambiente aquático sob a forma gasosa 

pela ação de bactérias desnitrificantes (Reação 1), e continuamente retorna ao ciclo 

pela ação das bactérias ou algas fixadoras de nitrogênio (biofixação), através da 
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radiação e por outras formas de fixação física (ODUM, 1988). Em ambientes 

aquáticos existe uma primeira fase aeróbica de nitrificação, na qual bactérias 

nitrificantes oxidam amônio a nitrito e posteriormente nitrito a nitrato (Reações 2 e 3, 

respectivamente) e em um segundo momento, o nitrato formado é convertido em 

nitrogênio gasoso por bactérias quimiorganotróficas, que requerem uma fonte de 

carbono para a desnitrificação  (Reação 1) (RODRIGUES, 2009). 

 

NO3
- → NO2

- → NO → N2  (1)   

2 NH4
++ 3 O2 → 2 NO2

- + 2 H2O + 4 H+ (2) 

2 NO2
- + O2 → 2 NO3

- (3) 

 

As principais fontes naturais de nitrogênio para os ecossistemas aquáticos 

são: chuvas, materiais alóctones lixiviados de origem orgânica e inorgânica e a 

fixação de nitrogênio molecular (ESTEVES, 1998). Seu fluxo total tem fundamental 

importância na manutenção da vida, pois limita a produtividade primária nos 

ecossistemas afetando toda a cadeia produtiva (GALLOWAY, 1998; DODDS et al., 

2000; GALOWAY et al., 2003). Esse nutriente entra no sistema hídrico, principalmente, 

pelo processo de lixiviação dos solos, e tem sua quantidade aumentada em função da 

presença de zonas agrícolas e demais alterações antrópicas. Ao atingir os rios, são 

absorvidos pelo fitoplâncton e plantas aquáticas, principalmente, na forma de nitrato, 

que é a forma predominante desse nutriente em ambientes oxidados. 

No tocante ao processo fotossintético envolvendo os compostos 

nitrogenados, ressalta-se o comportamento da forma reduzida, que é o amônio, 

diretamente assimilável pelos vegetais. Em contrapartida, o nitrato, quando 

assimilado, deve reduzir-se obrigatoriamente à forma de amônia por via enzimática 

no interior da célula, havendo, neste caso, um alto consumo de energia por estes 

organismos (BAUMGARTEN et al., 2001). 

O nitrito, um estado intermediário do ciclo do nitrogênio, é formado durante a 

decomposição da matéria orgânica e prontamente oxidada a nitrato em ambientes 

com nível de saturação de oxigênio em torno de 100%. Em ambientes de baixa 

concentração de oxigênio pode ocorrer uma redução parcial do nitrato, elevando as 

concentrações de nitrito. Portanto, a presença de altos teores de nitrito nas águas, 

significa uma alta atividade bacteriana e carência de oxigênio. Valores altos podem 
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ser encontrados para as águas de saídas de esgotos domésticos, sendo o nitrito 

considerado como indicador de poluição orgânica (BAUMGARTEN et al., 2001). 

Já o nitrogênio amoniacal (amônia e íon amônio) pode estar presente em 

águas naturais, em baixos teores, tanto na forma ionizada (NH4
+ - forma não tóxica) 

como na forma não ionizada (NH3 – forma tóxica) devido ao processo de 

degeneração biológica de matéria orgânica animal e vegetal. A razão NH3/NH4
+ é 

controlada basicamente pelo pH, pelo qual valores acima de 7,5 favorecem o 

equilíbrio para formação do composto tóxico (NH3) e valores de pH abaixo de 7,0 

favorecem a formação da forma não tóxica (NH4
+). A amônia é o principal produto da 

excreção dos organismos aquáticos, resultado do catabolismo (degradação) das 

proteínas, produzida principalmente pela hidrólise da uréia. Altos valores do íon 

amônio são encontrados em meios anóxicos, onde ocorre uma intensa 

mineralização anaeróbica da matéria orgânica e em locais próximos a despejos 

urbanos (BAUMGARTEN et al., 2001). 

Com isso, o estado de oxidação do meio possui fundamental importância para 

a compreensão dos processos biogeoquímicos associados, principalmente, ao ciclo 

no nitrogênio. A figura 2, a seguir, apresenta um ciclo biogeoquímico resumido do 

nitrogênio. 
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Fonte: Modificado de GOMES, M. A. F.; SPADOTTO, C. A., 2011. 

Figura 2 – Ciclo biogeoquímico do nitrogênio mostrando os principais processos 
envolvidos 
 

 

Diferente do nitrogênio, o ciclo do fósforo é comparativamente mais simples, isso 

porque o fósforo ocorre em poucas formas químicas. O fósforo é liberado dos 

reservatórios – as rochas e outros depósitos formados em idades geológicas passadas 

– por processos de erosão que liberam fosfatos para o ecossistema (ODUM, 1988). 

Esse fosfato é formado basicamente a partir de rochas da bacia de drenagem, em 

função da quantidade de fosfato existente em seus minerais primários, dentre estes o 

mais significativo é a apatita – Ca5(PO4)3(F,OH,Cl) (ESTEVES, 1998). 

O fósforo geralmente é encontrado no ambiente nas formas orgânica e 

inorgânica, tanto dissolvido nas águas, quanto associado à partículas em suspensão. 

Dentre as diversas formas de fósforo a mais importante é a de ortofosfatos, já que esta 

é a principal forma de fosfato assimilada pelas plantas aquáticas (CHESTER, 1990). 

Os ortofosfatos (fosfato inorgânico dissolvido) entram no rio por escoamento 

superficial, entradas atmosféricas e águas subterrâneas, são assimilados pela biota 

aquática sendo convertidos na forma orgânica, que segue ao longo da cadeia alimentar. 
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Posteriormente, essa forma orgânica é mineralizada à forma inorgânica pela excreção e 

a decomposição da matéria orgânica (ALLAN; CASTILLO, 2007). 

Além das fontes naturais, há também liberação deste elemento por fontes 

antrópicas como por erosão de terrenos quimicamente adubados com ortofosfatos 

aplicados na agricultura, que são carreados para os rios através de lixiviação. Contudo, 

Guiraud (1995) considera que a principal fonte antrópica é o esgoto doméstico 

resultante de detergentes sintéticos, domésticos e industriais. Apesar de normalmente 

ocorrer em baixa concentração nos corpos hídricos, o fluxo de fósforo tem aumentado 

sensivelmente nos últimos anos. Sendo assim, de maneira geral, a fonte agrícola será 

mais importante em áreas rurais e a doméstica em áreas urbanas ou periurbanas. 

O fósforo exportado através de fontes pontuais e difusas pode resultar no 

aumento da eutrofização dos corpos d’água, com potencial desenvolvimento sazonal de 

algas tóxicas, podendo gerar grandes impactos na qualidade global das águas 

(ESCHRIQUE, 2007). 

O ciclo biogeoquímico simplicado do fósforo está apresentado na Figura 3, a 

seguir. 
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Fonte: Modificado de CARMOUZE, 1994; SHÜÜR, 2006.  

Legenda: PID – Fósforo inorgânico dissolvido; POP – Fósforo orgânico particulado; PIP – Fósforo 

inorgânico particulado; POD– Fósforo orgânico dissolvido. 

Figura 3 – Ciclo biogeoquímico do fósforo mostrando os principais processos 
envolvidos 

 

 

Segundo Knoppers (1994) uma das características dos rios tropicais é a 

alteração sazonal do potencial de limitação entre o nitrogênio e o fósforo, o que pode 

ser encoberto por impactos antrópicos. De forma geral, rios afetados pela emissão de 

fertilizantes apresentam relações N:P elevadas, determinando um potencial de limitação 

da produtividade primária pelo fósforo, já os rios impactados por efluentes domésticos 
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apresentam relações N:P baixas, sendo o nitrogênio o elemento limitante (BILLEN et al., 

1991; MEYBECK, 2003). 

Essa emissão excessiva de nutrientes e matéria orgânica pelas bacias aumenta 

o estado trófico dos ambientes aquáticos, tornando o processo de eutrofização natural 

em cultural (antrópica), afetando diretamente a qualidade da água dos ambientes. 

Consequentemente há um aumento da demanda de oxigênio utilizado na degradação 

da matéria orgânica, o que provoca condições de hipoxia na interface água-sedimento e 

anoxia nos sedimentos. Essas modificações das condições redox afetam a 

disponibilidade de contaminantes orgânicos, assim como a reciclagem dos elementos 

biogênicos e a composição da biota aquática (RAST; HOLLAND, 1988; DAY et al., 

1989; GOLTERMAN et al., 1991; BRICKER; STEVENSON, 1996; BIANCHI, 2007). 

Inúmeras bacias, rios, lagos, reservatórios e estuários da zona costeira brasileira estão 

sofrendo impactos múltiplos e o processo de eutrofização cultural (KNOPPERS; 

KJERFVE, 1999; SOUZA et al., 2003; NIENCHESKI et al., 1999). 

Seguindo o fluxo natural dos rios, essas águas ricas em nutrientes deságuam 

nos oceanos carreando toda a carga orgânica para as zonas costeiras. Com isso, o 

descarte de nitrogênio e fósforo em excesso oriundo da drenagem fluvial de áreas 

impactadas pode causar a eutrofização dos corpos receptores, gerando uma piora na 

qualidade ambiental da região costeira. 
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2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE DE TRABALHO 

 

 

A justificativa deste estudo está pautada no fato da bacia do rio Paraíba do Sul 

englobar uma das áreas mais industrializadas do país, responsável por cerca de 10% 

do PIB brasileiro. Esta bacia abastace ainda cerca de 14 milhões de pessoas e, 

somando-se os principais usos, a bacia é responsável por 52% da demanda  de água 

da região Sudeste (MORAIS; GONTIJO JR., 2010). 

Especificamente no Rio de Janeiro, o rio Paraíba do Sul é considerado o 

principal manancial de águas lóticas, e é responsável por cerca de 80% do suprimento 

de água da população na área metropolitana do Rio de Janeiro (Grande Rio), 

atendendo 10 milhões de pessoas, sendo também responsável por cerca de 20% da 

produção de energia hidrelétrica gerada no estado (ARAÚJO, 1998). 

Sendo assim, o entendimento do comportamento dos principais elementos 

responsáveis pela eutrofização das águas (N e P) possui importância significativa para 

o gerenciamento da bacia. Neste sentido, um estudo que contemple os fluxos e o 

balanço de massa de N e P é imprescindível para a determinação das áreas críticas ou 

vulneráveis, que podem ser suscetíveis aos impactos ambientais.  

Desta forma, o trabalho pode ainda fornecer subsídios aos estudos de gestão de 

recursos hídricos em geral,  por apresentar dados primários dos fluxos de nutrientes ao 

longo do rio (os quais podem ser referências para outros estudos), e por sugerir 

metodologia para a hierarquização/classificação de segmentos fluviais e áreas críticas 

na bacia para intervenção ambiental.  

A hipótese desse trabalho é a de que o fluxo de nutrientes (nitrogênio e fósforo) 

no rio Paraíba do Sul é controlado pelo uso e ocupação do solo na região da bacia.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

Determinar o balanço dos fluxos fluviais de N e P no médio-baixo rio Paraíba 

do Sul, associando diretamente com o uso do solo nas áreas de drenagem de cada 

trecho considerado, classificando os diversos segmentos fluviais em relação ao 

potencial de acumulação ou exportação de nutrientes. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Determinar a concentração de nutrientes (N e P), além de outros 

parâmetros considerados neste estudo, em pontos definidos no rio Paraíba do Sul e 

seus afluentes; 

b) Determinar a vazão nas estações selecionadas e amostradas no rio 

Paraíba do Sul; 

c) Caracterizar as condições da qualidade da água no trecho médio-baixo 

do rio Paraíba do Sul; 

d) Realizar análises comparativas com outras bacias; 

e) Subsidiar a gestão da Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 
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4 ÁREA DE ESTUDOS 

 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 

A bacia do rio Paraíba do Sul situa-se na região sudeste do país, entre as 

latitudes 20°26’ e 23°39’ S e as longitudes de 041°00’ e 046°30’ W. Praticamente 

toda a bacia integra o Sudeste do Planalto Cristalino Atlântico, mostrando, em seu 

relevo, uma sucessão de montanhas e vales paralelos à linha da costa (TEIXEIRA et 

al., 1999). 

Essa região ocupa uma área de aproximadamente 55.500 km² apresenta 

forma alongada com comprimento três vezes maior que sua largura máxima 

(MARENGO; ALVES, 2005). Estende-se pelo território dos estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, abrange 180 municípios (88 em Minas Gerais, 53 no 

Rio de Janeiro e 39 em São Paulo) e é considerada, em superfície, uma das três 

maiores bacias hidrográficas secundárias do país (COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL, 2010; INSTITUTO 

ESTADUAL DO AMBIENTE, 2010). Em razão das diferentes características físicas e 

geomorfológicas encontradas, a bacia do rio Paraíba do Sul pode ser subdividida em 

diversos trechos, como pode ser observado na Figura 4. Os trechos foram definidos 

principalmente em função dos afluentes mais relevantes que drenam para o rio e as 

características de relevo.  
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Fonte: HABTEC, 2008.  

Figura 4 – Bacia do rio Paraíba do Sul e suas sub-bacias 
 

 

A depressão tectônica do vale do rio Paraíba do Sul distribui-se na direção 

sudoeste-nordeste entre as Serras do Mar e da Mantiqueira e, segundo Comitê para 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (2010) situa-se numa das 

poucas regiões do país de relevo muito acidentado, com colinas e montanhas de 

mais de 2.000 metros nos pontos mais elevados, destacando-se o Pico das Agulhas 

Negras com 2.787 m acima do nível do mar situado no Maciço do Itatiaia, e muito 

poucas áreas planas.  

O rio Paraíba do Sul é formado pela confluência dos rios Paraitinga e 

Paraibuna. O primeiro nasce na Serra da Bocaina a 1.800 m de altitude e o segundo 

na Serra do Mar a 1.200 m de altitude (TEIXEIRA et al., 1999 apud SÃO PAULO, 

1977; ABRANCHES, 1999) e deságua no norte fluminense, em Atafona, no 

município de São João da Barra, percorrendo uma extensão de aproximadamente 

1.180 Km (CEIVAP, 2001; AMORIM; FERREIRA, 2000 apud MARENGO; ALVES, 

2005). Entre os afluentes mais importantes do rio Paraíba do Sul, destacam-se, pela 
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margem esquerda os rios Paraibuna/Preto, Pomba e Muriaé e pela margem direita, 

os rios Piraí, Piabanha e Dois Rios.  

O divisor de águas ao norte da bacia localiza-se entre o rio Grande (bacia do 

Paraná) e o rio Doce (Sistema do leste brasileiro) por intermédio da Serra da 

Mantiqueira. Ao sul, a Serra do Mar separa a bacia do Paraíba do Sul de diversas 

outras pequenas bacias costeiras, que drenam diretamente para o Oceano Atlântico. 

Na região leste o isolamento da bacia se faz por meio de relevos montanhosos 

localizados entra a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, que separa esse sistema 

do rio Itabapoana. A oeste, o Paraíba do Sul apresenta divisores de águas com o rio 

Tietê (bacia do Paraná), do qual é separado por meio de diversas ramificações dos 

maciços da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Esse sistema lótico é um dos 

mais importantes da região sudeste, por sua localização entre os maiores centros 

industriais do país, tendo como conseqüência elevados níveis de utilização 

(ARAÚJO, 1996). 

Ressalta-se que o rio Paraíba do Sul é responsável pelo abastecimento de 

água para cerca de 10 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, incluindo 

85% dos habitantes da Região Metropolitana, através da captação de 44 m3.s-1 para 

o sistema Guandú (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2010).  

Sua situação atual é preocupante, tendo sido impactado por várias formas de 

exploração no seu curso: desmatamentos nas margens, gerando assoreamento, uso 

indevido de agrotóxicos, lançamento de efluentes domésticos e resíduos sólidos, 

além do desvio de 40% da sua vazão para o rio Guandú.  

Esta bacia localiza-se em região de Mata Atlântica, reduzida hoje a 7% de sua 

extensão original no território brasileiro. Na bacia, ocupa hoje cerca de 11%, e os 

remanescentes mais expressivos estão restritos às áreas de mais difícil acesso, nas 

Serras do Mar e da Mantiqueira, parcialmente protegidos em Unidades de 

Conservação de importância nacional, como os Parques Nacionais do Itatiaia, da 

Bocaina e da Serra dos Órgãos, e internacional, como a Reserva da Biosfera 

(BRASIL, 2000). 

Ocorrem na bacia duas categorias de floresta: a floresta ombrófila, sob 

influência de um clima mais úmido, e a floresta estacional, nas áreas de clima mais 

seco, com períodos pronunciados de baixas pluviosidades (< 60 mm mensais) nos 

meses de inverno (julho a setembro). Do que resta de florestas na bacia, a floresta 

ombrófila ocupa maior área (67% dos remanescentes), com 52% no trecho paulista, 
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46% no trecho fluminense e 2% no trecho mineiro. A floresta estacional, que ocorre 

em maior parte nas sub-bacias dos rios Pomba e Muriaé, apresenta 51% de seus 

remanescentes no trecho mineiro, 47% no trecho fluminense e apenas 2% no trecho 

paulista da bacia. Além das florestas, ocorrem na bacia pequenas áreas de outros 

ecossistemas integrantes do bioma Mata Atlântica: campos de altitude (acima de 

1.500 m), vegetação de várzea (já quase completamente destruída pelas ocupações 

com lavouras, mineração, cidades, estradas e indústrias) e, restingas e manguezais 

no curso final do rio Paraíba do Sul (HABTEC ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA, 2008). 

Verifica-se a ocorrência de vegetação secundária (capoeiras), ocupando 

maior área do que os remanescentes florestais que abrange diversos estágios de 

sucessão da floresta, e que podem ser resultantes de cortes seletivos ou da 

regeneração de áreas desmatadas. Apesar das florestas da bacia já terem sido 

drasticamente reduzidas, a destruição persiste, tanto por exploração de madeira e 

lenha como por queimadas e substituição por pastagens ou agricultura (HABTEC 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, 2008). 

 
 
4.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 
 

A bacia do rio Paraíba do Sul compreende uma região de complexa 

interpretação geotectônica, principalmente com respeito à compartimentação das 

seqüências litoestratigráficas correspondentes ao período entre o 

Cambro-ordoviaciano e o Pré-cambriano Inferior. Estes períodos são constituídos 

basicamente por gnaisses, migmátitos, granitos e granulitos que afloram na bacia, 

tanto na forma de lentes como em área contínua (BRASIL, 1983). 

Na região ocorrem três unidades geológicas bem distintas: (i) rochas pré-

cambrianas associadas com relevos de morros e serras, (ii) sedimentos terciários 

associados a relevos suaves e (iii) rochas quaternárias associadas a planícies 

aluvionares. Esta grande diversidade geológica/geomorfológica tem contribuído para 

o desenvolvimento de diversas unidades pedológicas tais como latossolos, 

argissolos, cambissolos e gleissolos melânicos (OLIVEIRA et al., 1999).  



31 

 

 

De forma geral, essa unidade geomorfológica é considerada como Planalto 

Atlântico. Seu ponto mais elevado é o Pico das Agulhas Negras com 2.787 m acima 

do nível do mar, situado no Maciço do Itatiaia. 

A bacia do rio Paraíba do Sul pode ser dividida em áreas (Figura 4) e dessa 

forma considera-se como curso médio do rio Paraíba do Sul, o tronco de Guararema 

a Itaocara. Neste, existem dois trechos bem distintos, um de Guararema a 

Cachoeira, denominado médio superior e outro de Cachoeira a Itaocara, 

denominado médio inferior.  

 Já a região do médio-inferior vale do rio Paraíba do Sul situa-se num domínio 

geomorfológico de morros elevados, colinas e planícies aluviais. Neste setor podem-

se identificar três ambientes morfológicos principais: A Serra do Mar, 

geologicamente conhecida como Cristalino; os Tabuleiros Terciários, muitas vezes 

chamada de “Mar de Morros” e a Baixada Campista formada pela planície aluvionar 

do rio Paraíba do Sul. 

A área da foz do rio apresenta uma vasta várzea originária de uma antiga 

baía, que após regressão marinha, ocasionou uma planície de grande extensão, 

sendo comum a ocorrência de solos com camadas argilosas, cuja distribuição se 

apresenta caótica. A explicação para esta distribuição complexa e heterogênea dos 

solos, na planície fluvial do Paraíba, pode ser explicada pela história geológica desta 

região formada por aportes de sedimentos marinhos e fluviais da era Quaternária 

(VARGAS et al., 2008). 

A foz do rio Paraíba do Sul sofre alterações significativas na linha de costa 

desde a década de 50, sendo caracterizada por instabilidade no balanço sedimentar 

no delta do rio. Dentre as causas naturais desse dinamismo estão os regimes de 

vento, ação de ondas e correntes litorâneas (ROCHA; RIBEIRO, 2008). A ação 

antrópica tem participação nesse processo através da contenção de sedimentos por 

barragens e represas ao longo do rio, das regularizações das vazões, do crescente 

assoreamento do rio em seu baixo curso e a regularização da descarga no Oceano 

Atlântico (RIBEIRO et al., 2004). 
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4.3 HISTÓRICO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO 

 
 

O desenvolvimento da região da bacia do rio Paraíba do Sul teve seu início 

com o processo de ocupação na segunda metade do século XVI, através da 

atividade canavieira. Porém, foi com a produção cafeeira, no século XVIII, que a 

região teve o seu ápice, dando início aos desmatamentos e a ocupação extensiva da 

bacia, com uma consequente alteração drástica da paisagem regional. A cafeicultura 

perdurou até o início do século XX, quando a região começou a entrar em 

decadência devido à degradação das terras muito desmatadas e exaustivamente 

utilizadas (BRASIL, 2000). 

Já no século XX, o uso da bacia do rio Paraíba do Sul foi direcionado ao meio 

urbano, com predominância de atividades industriais, sendo intensificado a partir de 

meados do século. Esse favorecimento ocorreu pela facilidade de acesso na bacia, 

através de meios de transporte pelas inúmeras estradas de ferro e de rodagem 

oriundas do desenvolvimento do ciclo do café, interligando importantes núcleos 

urbanos e comerciais dos três estados, como Taubaté (SP), Resende (RJ) e Juiz de 

Fora (MG) (BRASIL, 2000). 

O acelerado desenvolvimento urbano-industrial, tanto na bacia do rio Paraíba 

do Sul como nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, trouxe uma 

grande demanda de energia e água para o abastecimento da crescente população e 

das indústrias que se estabeleceram no eixo São Paulo – Rio. Foram implantados 

grandes aproveitamentos hidrelétricos na bacia, destacando-se a UHE Paraibuna 

(da CESP – Companhia Energética de São Paulo), situado na confluência dos 

formadores do rio Paraíba do Sul (os rios Paraitinga e Paraibuna); UHE Funil (de 

FURNAS Centrais Elétricas S/A), situada no rio Paraíba do Sul, em Itatiaia, na divisa 

entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro; o mais importante e complexo 

aproveitamento hidrelétrico da bacia, o Complexo de Lajes (da Light Energia S/A – 

composto por 5 reservatórios: Santa Cecília, Vigários, Santana, Tocos e Lajes – 

responsável hoje pela captação de 2/3 da vazão do rio Paraíba do Sul no seu trecho 

médio, destinada ao abastecimento de água e energia a cerca de 8 milhões de 

habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; além da UHE Ilha dos 

Pombos (da Light Energia S/A), situada no rio Paraíba do Sul, no município 

fluminense de Carmo. 
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Essa série de aproveitamentos de pequeno (PCHs1 – Figura 5) e grande porte 

(UHEs2 – Figura 6) e os usos múltiplos da água implementados ao longo do rio 

Paraíba do Sul, visam à regularização de vazões, o controle de cheias e à geração 

de energia elétrica. A importância do estudo da variabilidade em vazões de rios 

deve-se ao fato desta estar diretamente ligada ao gerenciamento de águas e ao uso 

dos recursos hídricos, o que por sua vez, afeta assentamentos populacionais, a 

disponibilidade de água tanto em ambiente urbano quanto em atividades rurais, o 

desenho de sistemas de irrigação, a geração de energia hidrelétrica, e diversas 

outras atividades (MARENGO; UVO, 1996). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 PCHs – Pequenas Centrais Hidrelétricas 

2
 UHEs – Usinas Hidrelétricas Estacionárias 
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Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2011.  

Figura 5 – Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) na bacia do rio Paraíba do 

Sul 
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Fonte: Adaptado de AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2011.  

Figura 6 – Usinas Hidrelétricas Estacionárias (UHE’s) na bacia do rio Paraíba do 

Sul 

 

 

A importância política e econômica desta bacia, no contexto nacional, vem 

exigindo ações do Governo e a mobilização de diversos setores da sociedade para 

sua recuperação, a qual tem registrado tendências decrescentes nas vazões do rio 

em vários pontos no canal principal, desde Paraibuna (SP) até Campos (RJ). Dentre 

as possíveis causas desta redução sistemática nas vazões e cotas do Paraíba do 

Sul, temos: (i) efeitos antropogênicos de uso da água para abastecimento e geração 

de energia, como a construção de barragens e açudes; (ii) desvio de rios para usos 

na agricultura e que pode aumentar a evaporação; (iii) mudanças no uso da terra 

que podem afetar todo o ciclo hidrológico; (iv) mudanças gradativas no canal do rio 

devido à sedimentação e deposição de sedimentos que podem não ter sido 

considerados no momento de calcular as vazões usando a curva chave; e, 

finalmente, (v) mudanças gradativas no regime e distribuição de chuvas na bacia, 

decorrentes de mudanças climáticas regionais. 
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Atualmente, a maior parte da bacia ainda é ocupada por atividades 

agropecuárias, seguindo o modelo de desmatamento e de produção extensiva 

(Figura 7). A paisagem predominante é a de pastagens, com solos já muito erodidos 

e degradados, gerando uma produção pecuária de baixa qualidade. Todo esse 

cenário de improdutividade e poluição ambiental é proveniente da falta de 

preocupação com a conservação do solo durante todo o período de ocupação da 

bacia. 

 



37 

 

 

 
 

 

 F
on

te
: C

O
M

IT
Ê

 P
A

R
A

 IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 D

A
 B

A
C

IA
 H

ID
R

O
G

R
Á

F
IC

A
 D

O
 R

IO
 P

A
R

A
ÍB

A
 D

O
 S

U
L,

 2
01

0.
  

F
ig

ur
a 

7 
– 

U
so

s 
do

 s
ol

o 
e 

co
be

rt
ur

a 
ve

ge
ta

l n
a 

ba
ci

a 
do

 r
io

 P
ar

aí
ba

 d
o 

S
ul

 
 

 



38 

 

 

4.4 CLIMA E HIDROLOGIA 

 
 

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

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

máximas precipitações ocorrem nas cabeceiras mineiras da bacia e nos pontos mais 

altos das Serras do Mar e da Mantiqueira, chegando a valores de 2.250 mm/mês nos 

meses com máxima precipitação (dezembro e janeiro). No inverno, o intervalo entre 

os meses de maio a agosto corresponde ao período mais seco, com precipitação 

acumulada inferior a 50 mm/mês (MARENGO; ALVES, 2005). 

O comportamento hidrológico da bacia de drenagem é controlado pelas 

condições climáticas (quantidade e intensidade das precipitações e temperatura), 

pela topografia, (área de captação, forma geométrica do relevo, declividade e 

orientação das encostas), pelas características do solo (granulometria e estrutura), 

pelas características geológicas e pelas características de cobertura vegetal 

(BARBIERE; NETO, 1999). 

Para a caracterização das chuvas na bacia de drenagem do rio Paraíba do 

Sul foram consideradas estações fluviométricas da Agência Nacional de Águas 

(ANA) em diferentes trechos da bacia. A partir dos dados obtidos (Figura 8), nota-se 

que as curvas de precipitação mensal na região do rio Paraíba do Sul apresentam o 

mesmo padrão de chuvas, ou seja, verões chuvosos e invernos mais secos. 

Especificamente em 2007, ano em que foram realizadas as coletas deste estudo, 

observa-se um comportamento típico, com valores médios mensais para a bacia do 

rio Paraíba do Sul de 29 ± 26 mm, durante o inverno e 219 ± 43 mm durante o verão. 

Não foram encontradas diferenças significativas (p<0,001) quando comparado com a 

média considerada para o período de 2000 a 2010, nos quais foram encontrados 

valores médios de 32 ± 23 mm de chuvas no inverno e 241 ± 88 mm durante o 

verão. 
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Fonte: HIDROWEB, 2010.  
Legenda: Junho = inverno; Dezembro = verão 

Figura 8 – Curva de precipitação mensal na região do rio Paraíba do Sul, 
entre os anos de 2000 e 2010 

 
 

É importante salientar que, em geral, as vazões fluviais apresentam grande 

variabilidade sazonal. Entretanto, no Vale do Paraíba, região que usufrui os recursos 

do rio Paraíba do Sul, as vazões apresentam regularidade, garantida pelos 

reservatórios de cabeceira (rios Paraitinga/Paraibuna). Esta situação é pouco 

alterada pelos afluentes do Paraíba, a jusante destes reservatórios (MARENGO; 

ALVES, 2005). A regularização das vazões proporcionada pelo conjunto de 

aproveitamentos (elétricos e de abastecimento) influencia diretamente este estudo, 

pois promove uma atenuação das variações sazonais na dinâmica fluvial. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1  CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM E ESTAÇÕES DE COLETA 

 
 

São descritas a seguir as metodologias utilizadas em campo e laboratório, 

para a coleta e análise das amostras realizadas neste estudo. Foram realizadas 

duas campanhas de medição dos parâmetros hidrológicos, físicos e químicos no 

trecho médio-baixo do rio Paraíba do Sul. A primeira campanha foi desenvolvida no 

período de 21 a 25 de março de 2007 (verão, período chuvoso) e a segunda, no 

período de 20 a 24 de agosto do mesmo ano (inverno, período seco), ambas em 19 

estações de coleta, que incluíram o rio Paraíba do Sul e seus principais afluentes. 

As estações amostradas foram definidas visando à caracterização ambiental 

do rio Paraíba do Sul no seu curso médio-baixo, incluindo o trecho inicial no 

município de Itatiaia (a 1 km da UHE Funil) até a foz no município de São João da 

Barra, totalizando cerca de 450 km de rio. Foram consideradas as características da 

área, tais como a presença de afluentes, municípios, barragens de hidrelétricas e 

campos de agropecuária. 

 As coordenadas das estações de amostragem foram georreferenciadas no 

campo com um aparelho GPS. O Quadro 1 apresenta as coordenadas e uma breve 

descrição de cada estação, enquanto a Figura 9 localiza cada estação no trecho 

estudado em relação à bacia do rio Paraíba do Sul. Ressalta-se que devido à escala 

de visualização do mapa não foi possível representar precisamente os pontos PIR-

01 e PRB-04.  
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Tabela 1 – Localização das 19 estações amostradas no rio Paraíba do Sul 
 

ESTAÇÕES COORDENADAS* DESCRIÇÃO 

PRB-01 22°30’27.19’’ S; 
44°34’03.42’’ W 

Rio Paraíba do Sul, 1 km a jusante do reservatório da UHE Funil, 
município de Itatiaia. 

PRB-02 22°25’28.34’’ S, 
44°17’02.03’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de Porto Real. 

PRB-03 22°28’42.23’’ S, 
44°03’47.95’’ W 

Rio Paraíba do Sul, entre os municípios de Volta Redonda e Barra do 
Piraí. 

PIR-01 22°28’09.50’’ S, 
43°49’32.90’’ W Rio Piraí, a montante da confluência com o rio Paraíba do Sul. 

PRB-04 22°28’06.60’’ S, 
43°49’43.32’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de Barra do Piraí. 

PRB-05 22°21’33.38’’ S, 
43°41’14.29’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de Barra do Piraí. 

PRB-06 22°13’54.32’’ S, 
43°25’16.45’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de Paraíba do Sul. 

PRB-07 21°59’27.84’’ S, 
42°54’35.15’’ W 

Rio Paraíba do Sul, na margem, no município de Sapucaia, com 
despejo direto de esgotos domésticos. 

PRE-01 22°05’32.07’’ S, 
43°08’49.17’’ W Rio Preto, a montante da confluência com o rio Paraíba do Sul. 

PIA-01 22°08’31.39’’ S, 
43°09’32.03’’ W 

Rio Piabanha, a montante da confluência com o rio Paraíba do Sul, 
município de Três Rios. 

PRB-08 21°53’11.33’’ S, 
42°41’53.19’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de Além Paraíba. 

PIP-01 21°39’20.22’’ S, 
42°18’02.46’’ W 

Rio Pirapetinga, no município de Pirapetinga, a montante da 
confluência com o rio Paraíba do Sul, com despejo direto de esgotos 
domésticos. 

PRB-09 21°39’52.93’’ S, 
42°05’00.47’’ W 

Rio Paraíba do Sul, no município de Itaocara, com muitas ilhas e 
vegetação. 

POM-01 21°37’44.08’’ S, 
42°05’18.01’’ W 

Rio Pomba, a montante da confluência com o rio Paraíba do Sul, no 
município de Aperibé, presenças de rochas afloradas no leito. 

PRB-10 21°35’26.92’’ S, 
41°55’46.18’’ W 

Rio Paraíba do Sul, a montante do município de Cambuci, ilhas com 
vegetação e pasto, residências na margem lançando esgotos 
diretamente no rio. 

PRB-11 21°35’57.52’’ S, 
41°50’30.30’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de Pureza. 

PRB-12 21°38’36.85’’ S, 
41°44’42.32’’ W Rio Paraíba do Sul, no município de São Fidélis. 

MUR-01 21°40’58.75’’ S, 
41°21’53.72'' W 

Rio Muriaé, a montante da confluência com o rio Paraíba do Sul, no 
município de Campos dos Goytacazes, próximo a uma indústria de 
álcool. 

PRB-13 21°40'11.80'' S, 
41°05'50.64'' W Rio Paraíba do Sul, próximo ao município de São João da Barra. 

*DATUM – WGS 84 
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Figura 9 – Mapa de localização das estações de coleta 

 
 
5.2 METODOLOGIA DE CAMPO 

 
 

As amostragens de água foram realizadas em 19 estações (ver Quadro 1). A 

determinação de variáveis físicas e químicas neste estudo visa subsidiar o melhor 

entendimento das condições geoquímicas do rio. 

 

 

5.2.1 Condições climáticas 
 
 
 As condições climatológicas durante a campanha foram descritas em cada 

estação, a partir das observações em campo, no momento das amostragens. As 

condições climatológicas nas duas campanhas foram variáveis, desde períodos com 

insolação intensa até a ocorrência de chuva fraca. O Quadro 2 apresenta as 

condições do tempo no momento das coletas.  
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Durante a primeira campanha, em março de 2007, o tempo esteve bom, 

desde completamente aberto até nublado na maioria das estações, com chuva fraca 

durante os trabalhos, apenas na estação PRB-04, quando a coleta ocorreu no final 

do dia 21/03, porém foi caracterizada como uma chuva rápida típica do período 

climático quente-chuvoso. Já na segunda campanha o tempo esteve bom, desde 

completamente aberto até encoberto na maioria das estações, com chuva somente 

após o término dos trabalhos no último dia de coleta, ou seja, no final do dia 24/08. 

 

 

Tabela 2 – Condições climatológicas observadas durante as campanhas no rio 

Paraíba do Sul 

 

ESTAÇÕES CAMPANHA 1 – Março de 2007 CAMPANHA 2 – Agosto de 2007 

PRB-01 Parcialmente encoberto 4/8 Encoberto 7/8 a aberto 0/8 

PRB-02 Aberto 0/8 Aberto 0/8 

PRB-03 Nublado 6/8 Aberto 0/8 

PIR-01 Nublado 7/8 Aberto 0/8 

PRB-04 Chuva fraca Aberto 0/8 

PRB-05 Nublado 7/8 Fechado 8/8 

PRB-06 Parcialmente encoberto 4/8 Bom 3/8 

PRB-07 Parcialmente encoberto 4/8 Bom 1/8 

PIA-01 Aberto 0/8 Aberto 0/8 

PRE-01 Parcialmente encoberto 4/8 Aberto 0/8 

PRB-08 Aberto 2/8 Encoberto 7/8 

PIP-01 Aberto 0/8 Bom com sol 3/8 

POM-01 Aberto 0/8 Bom 2/8 

PRB-09 Aberto 2/8 Vento leste moderado 3/8 

PRB-10 Aberto 2/8 Encoberto 7/8 

PRB-11 Aberto 1/8 Aberto 3/8 

PRB-12 Aberto 0/8 Aberto 0/8 

MUR-01 Nublado 4/8 Aberto 0/8 c/ sol e vento NE moderado 

PRB-13 Aberto 0/8 Aberto 0/8 c/ sol e vento NE fraco-moderado 
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5.2.2 Batimetria, velocidade de corrente e vazão 
 
 

Durante a campanha foi verificado o perfil batimétrico da seção transversal do 

leito do rio e a velocidade da corrente em cada estação de coleta, a fim de estimar a 

vazão nos pontos percorridos. 

Primeiramente, foi realizado o levantamento batimétrico do leito de cada rio, 

com o auxílio de um ecobatímetro digital (Handheld Sonar System PX - Hawkeye) 

para medição da profundidade. As medições foram obtidas em intervalos de 3 a 10 

metros, dependendo da extensão do rio. Uma vez conhecida a topografia do leito, 

foram realizadas medições da velocidade da corrente com fluxômetro convencional 

(Mechanical Flowmeter, General Oceanics), sendo o tempo de leitura determinado 

em 120 segundos. 

Esta medida foi determinada através do lançamento do fluxômetro em 

diferentes profundidades e locais do perfil, garantindo-se assim uma melhor 

qualidade e confiabilidade do dado gerado. No local, foram determinados cinco 

pontos de amostragem, no qual o fluxômetro foi lançado uma vez a cada metro, até 

o leito do rio, quando possível, conforme desenho esquemático apresentado na 

Figura 10. 

 

 

 
 

Figura 10 - Pontos aproximados de lançamento do fluxômetro 
 

Após o cálculo da velocidade da corrente em cada ponto amostrado, foi 

construído um grid de velocidade no programa Surfer 7.0®, que posteriormente foi 

integrado pela área da seção transversal do rio para o cálculo da vazão. 
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5.2.3  Metodologia de coleta e análises in situ das amostras de água 
 

As amostras de água para análise das variáveis físicas e químicas foram 

coletadas a subsuperfície da coluna d’água (0,5 m), com Garrafa de Van Dorn 

horizontal de 5 L de capacidade nas 19 estações.  

A primeira subamostra drenada da garrafa de Van Dorn foi utilizada para a 

determinação do oxigênio dissolvido, através da fixação com iodeto de potássio 

alcalino (KI/OH) e cloreto de manganês (MnCl2), sendo armazenada para posterior 

análise em laboratório. Em seguida, foi drenada uma subamostra para determinação 

da temperatura, pH e condutividade, com auxílio da sonda multiparamétrica YSI 55 e 

pHmetro Lutron pH-206. 

É importante salientar que, antes da coleta das amostras, todos os frascos de 

polipropileno utilizados foram previamente limpos em banho de HCl (10%), e, no 

momento da amostragem, foram rinsados (3 vezes) com água do próprio local. 

O Quadro 3, a seguir, apresenta o conjunto de variáveis físicas e químicas 

amostradas, assim como os métodos de preservação e acondicionamento das 

amostras para o transporte até os laboratórios especializados para o processamento 

das análises. 

A turbidez foi medida com auxílio de um turbidímetro portátil da HACH 2100P, 

no laboratório de campo ao final de cada dia de coleta. 

A análise de oxigênio dissolvido (OD) segue o método de Winkler e inicia-se 

com a adição de 1 mL de ácido sulfúrico 50% (H2SO4) à amostra coletada (já fixada 

com 1 mL de iodeto de potássio alcalino (KI/OH) e 1,0 mL cloreto de manganês 

(MnCl2) no momento da coleta). Foram utilizadas duas alíquotas de 25 mL cada para 

a titulação, cada amostra foi titulada com tiossulfato de sódio (Na2S2O3) até atingir 

coloração mais clara. Em seguida, acrescentam-se gotas de amido e segue-se com 

a titulação até atingir-se o ponto de virada. 

A análise do material particulado em suspensão (MPS) foi desenvolvida a 

partir da filtração de amostras brutas, sendo filtrados 500 mL. Os filtros foram 

devidamente armazenados e levados ao laboratório. Detalhes sobre a metodologia 

realizada em laboratório no tópico 5.3.1. 

Já uma parte do procedimento para determinação da clorofila-a foi realizada 

ainda em campo, através do processo de filtração, com o cuidado de manter a 

amostra protegida da luz. As amostras foram filtradas até 500 mL. Em seguida, o 
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filtro de acetato de celulose (45 µm) utilizado foi levado para congelamento, sendo 

armazenado para posterior análise em laboratório. Detalhes sobre a metodologia 

realizada em laboratório no tópico 5.3.1. 

Todos os frascos com material para posterior análise foram hermeticamente 

fechados, etiquetados e mantidos sob refrigeração, até serem enviados para o 

laboratório, onde foram congelados até o momento da realização das análises. 

Observa-se que todos os resultados determinados durante a campanha e a relação 

de amostras foram anotados em fichas de campo, elaboradas especificamente para 

o estudo. 

 
 

Tabela 3 – Métodos de preservação e armazenamento das amostras no rio 
Paraíba do Sul 

 

VARIÁVEIS IN SITU PRESERVAÇÃO ACONDICIONAMENTO 

Temperatura da água Sonda YSI   

Oxigênio Dissolvido  Química (KI/OH;MnCl2) Temperatura ambiente 

Turbidez  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Condutividade Sonda YSI   

pH Sonda YSI   

MPS  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Clorofila-a  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Fósforo Total  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Fosfato  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Nitrogênio Total  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Amônia  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Nitrato  Térmica (4ºC) Refrigerado 

Nitrito  Térmica (4ºC) Refrigerado 
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5.3 METODOLOGIA DE LABORATÓRIO 

 
 
5.3.1  Análises na água 

 

Para análise de fosfato uma alíquota de 25 mL da amostra filtrada foi disposta 

em uma proveta de 50 mL. Em seguida foram adicionados à amostra 0,5 mL de 

ácido ascórbico (C6H8O6) e 0,5 mL da mistura dos reagentes colorimétricos 

(tetrahidrato heptamolibdato de amônio [(NH4)6Mo7O24.4H2O] + tartarato antimônio 

de potássio [K(SbO)C4H4O6] + ácido sulfúrico [H2SO4 4,5 M]). A amostra foi 

vigorosamente agitada e em seguida deixada em repouso por um período de 10-15 

minutos para a promoção da reação. Passado este tempo, foi feita a leitura dos 

valores de absorbâncias no espectrofotômetro MICRONAL modelo B582, com 

comprimento de onda de 880 nm e em cubeta de 1 cm de caminho óptico 

(GRASSHOFF et al., 1983). O princípio de determinação do método mede o fósforo 

sob forma de íon ortofosfato, que reage com o molibdato de amônio em meio ácido, 

formando o complexo fosfomolibdato. 

Para a análise de nitrito foi utilizada a amostra filtrada. Desta, foi retirada uma 

alíquota de 25 mL a qual foi adicionada 0,5 mL de sulfanilamida e 0,5 mL de n-naftil, 

em seguida a amostra foi homogeneizada como auxílio de um bastão de vidro. Após 

30 min as amostras foram levadas para leitura em espectofotômetro à 540 nm. 

(GRASSHOFF et al., 1983). Método de diazotação formando alfa-naftilamino-p-

azobenzeno-p-sulfônico de coloração rósea.  

A análise de nitrato nas amostras filtradas inicia-se com a preparação da 

coluna redutora de nitrato, para tal, o cádmio precisa ser lavado com HCl (6N), água 

destilada e sulfato de cobre. O passo seguinte consiste na ativação da coluna 

redutora de nitrato, este processo ocorre através da passagem de 100 mL de um 

padrão de 100 µmol. L-1 de nitrato pela coluna que é fechada em seguida. No dia 

seguinte, aproximadamente 2 L de uma solução de lavagem de cloreto de amônia 

são passada pela coluna, com vazão de 5 mL/min. A partir deste ponto a coluna 

estará pronta para a passagem das amostras. Durante esta etapa, as amostras, 

brancos e padrões devem ser acrescidos de cloreto de amônia em igual volume. 

Primeiramente, passa-se cloreto de amônia não diluído na coluna, sendo retirada 

uma alíquota, em seguida passa-se um branco, a curva (padrões de menores 

concentrações aos de maiores concentrações), outro branco e as amostras, sendo 
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que, a cada 10 amostras passa-se novamente um branco a fim de verificar o 

rendimento da coluna, que foi de 85 a 95%. Ao final, retira-se uma alíquota de 25 mL 

de cada amostra e adiciona-se 1 mL de sulfanilamida e 1 mL de n-naftil, em seguida 

a amostra foi homogeneizada como auxílio de um bastão de vidro. Após 30 min as 

amostras foram levas para leitura em espectofotômetro à 540 nm (GRASSHOFF et 

al., 1983), seguindo a mesma metodologia do nitrito após a redução pela coluna de 

Cd. 

Para a análise de amônia em amostra filtrada foi retirada uma alíquota de 

25 mL a qual foi adicionada 1 mL de citrato, 1 mL de fenol e 1 mL de trione. Após o 

intervalo de 2 horas as amostras foram levas para leitura em espectofotômetro à 

630 nm. (FAO, 1975). O método utilizado preconiza a formação do complexo azul de 

indofenol. 

Para as análises de nitrogênio total e fósforo total foram utilizadas amostras 

não filtradas. Em um tubo de ensaio, foram despejados 15 mL da amostra e em 

seguida, foram adicionados 2,5 mL de persulfato de potássio (K2S2O8) a cada 

amostra. Feito isso, os tubos foram devidamente fechados e colocados em autoclave 

a 121ºC por 30 min., sob uma pressão de aproximadamente 1,5 kgF. Os tubos foram 

retirados da autoclave até alcançarem a temperatura ambiente. Em seguida, foi 

utilizada a mesma metodologia de análise de nitrato e fosfato descrita acima, para as 

análises de nitrogênio e fósforo total, respectivamente (GRASSHOFF et al., 1983). 

Em todas as análises laboratoriais foram realizadas duplicatas, brancos e 

soluções padrão para confecção da curva de calibração, apenas substituindo os 

15 mL da amostra por água deionizada e pelo próprio padrão, respectivamente. Os 

resultados foram obtidos pela comparação dos valores de absorbância da amostra 

com os de uma curva analítica levantada diariamente e expressa em µM. 

A análise do material particulado em suspensão (MPS) foi realizada a partir 

do processo de filtração da amostra bruta. Para tal procedimento foram utilizados 

filtros de fibra de vidro GF/F com poro de 0,45 µm, previamente pesados em balança 

analítica 0,1 mg. Estes foram posteriormente levados para secagem em estufa, 

sendo novamente pesados. O resultado final é obtido pelo cálculo da diferença das 

massas dos filtros (STRICKLAND; PARSONS, 1972). 

A finalização do procedimento para determinação de clorofila-a foi realizada 

em laboratório, e consistiu em introduzir cada filtro em um tubo escuro com 10 mL de 

acetona (90%) e agitar até dissolução do filtro. Após o período de 20 h, com a 
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amostra no escuro, foi necessário ainda a centrifugação da solução para posterior 

leitura em espectrofotômetro nos seguintes comprimentos de onda: 630 µm, 645µm, 

665 µm e 750 µm. O resultado final foi obtido conforme metodologia de cálculo 

proposta por Strickland e Parsons (1972). 

 
 

5.4 CÁLCULOS E TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

Primeiramente, a partir dos resultados obtidos de vazão e concentração foi 

realizado o cálculo do fluxo de N e P em cada uma das estações de coleta, através 

da multiplicação dos valores de concentração pela vazão. 

Em seguida, para uma abordagem mais apurada e identificação do 

comportamento do N e P ao longo do rio Paraíba do Sul, foi realizado o cálculo do 

fluxo específico, a partir da divisão dos valores de fluxo pela área de drenagem de 

cada ponto de coleta. 

Para o cálculo do balanço de massa, foi realizada a diferença do valor de 

fluxo específico encontrado na estação de saída do segmento fluvial considerado 

pelo valor do fluxo específico na estação de entrada, imediatamente a montante. Os 

valores positivos indicam o incremento do elemento considerado no trecho e os 

valores negativos indicam algum tipo perda (ou acúmulo) no trecho. Ganhos e 

perdas podem ser atribuídos a processos geoquímicos, aporte de rios afluentes e/ou 

efluentes (domésticos, industriais, agropecuários) e pela retirada de água para o 

abastecimento público, irrigação etc.. 

Tendo em vista que não foi encontrada uma distribuição normal para a 

maioria do conjunto de dados avaliados neste estudo, todo o tratamento estatístico 

foi realizado a partir de testes não paramétricos: 

 

(i) Testes de Kruskal-Wallis, para verificação da significância 

(p>0,05) das diferenças entre os conjuntos de dados testados e, 

(ii) Correlações de Spearman, para verificação das correlações 

entre os grupos considerados. 

 

Após a aplicação dos testes estatísticos citados e visando uma integração dos 

resultados obtidos, foram realizadas análises de componentes principais (ACP) e 
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agrupamentos no programa XLSTAT 7.0. Os valores que se encontraram abaixo do 

limite de detecção analítico foram considerados na análise estatística como metade 

do mesmo. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
6.1 COMPORTAMENTO DA VAZÃO FLUVIAL 

 

Para a análise histórica das vazões na bacia de drenagem do rio Paraíba do 

Sul, foi utilizada a estação fluviométrica do município de Campos dos Goytacazes, 

que é o ponto mais próximo à desembocadura, e integra os efeitos referentes ao 

fluxo fluvial de toda bacia. Os resultados mostram que no ano de 2007 os valores 

máximos de vazão no período de cheia (janeiro) foram relativamente elevados 

(1.757 m3/s) quando comparados aos máximos de vazão dos anos anteriores, com 

valores médios de 1.061 ± 381 m3/s (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2008). 

Durante o período de seca do rio no ano de 2007 os valores obtidos (432 m3/s) 

encontram-se dentro da faixa de variação esperada, sendo o valor médio encontrado 

no conjunto de dados de 520 ± 183 m3/s (Figura 11).  
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Fonte: ANA, 2008.  

Figura 11 – Valores de vazão histórica em Campos dos Goytacazes 

 
 

As vazões medidas durante as coletas de dados deste estudo nas estações 

do rio Paraíba do Sul mostraram variação relativamente ampla entre as campanhas, 

com média de 365 ± 252 m3.s-1 na primeira campanha (estação chuvosa) e 160 ± 

65,9 m3.s-1 na segunda (estação seca). Os maiores valores foram encontrados na 

estação chuvosa, apresentando valor médio de 780,9 m3.s-1 na primeira campanha e 

275,1 m3.s-1 na segunda campanha, ambos no ponto PRB-12 (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Vazão fluvial no médio-baixo rio Paraíba do Sul, nas campanhas de 

março/2007 (1ª campanha) e agosto/2007 (2ª campanha) 

 

Estações 
Vazão (m3.s-1) 

1a campanha 2a campanha 

PRB-01 219,7 199,6 

PRB-02 289,5 191,5 

PRB-03 284,8 181,1 

PRB-04 99,7 98,2 

PRB-05 72,7 77,0 

PRB-06 59,7 47,3 

PRB-07 - - 

PRB-08 404,8 161,3 

PRB-09 - - 

PRB-10 508,6 155,2 

PRB-11 643,9 157,8 

PRB-12 780,9 275,1 

PRB-13 649,0 220,8 

PIR-01 2,0 0,2 

PIA-01 74,5 12,2 

PRE-01 61,1 28,6 

PIP-01 8,3 2,1 

POM-01 91,0 60,9 

MUR-01 158,9 27,1 

 

 
 Os resultados de vazão encontrados no médio-baixo rio Paraíba do Sul estão 

apresentados na Tabela 4 e sintetizados na Figura 12. Os valores apontam para 

uma sensível diminuição e estabilização na vazão após a estação PRB-03 até a 

estação PRB-08, independente do período de coleta, o que está associado à 

captação de água para abastecimento do sistema Light/Guandú. Observa-se 

também, que a tendência crescente de aumento da vazão entre as estações PRB-06 

e PRB-12 ocorre devido à afluência de alguns rios contribuintes, como 

Preto/Paraibuna, Piabanha, Pirapetinga e Pomba, além de outros contribuintes de 

menor porte. Neste trecho (PRB-08 a PRB-12) não existem reservatórios de 

regularização da vazão do rio. Cabe ressaltar também a diminuição do valor de 

vazão na estação PRB-13, devido à sua atenuação pela influência da maré. 
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Figura 12 - Distribuição espacial da vazão medida nas estações de coleta do rio 

Paraíba do Sul. (a) primeira campanha: março - verão/cheia e (b) segunda 
campanha: agosto - inverno/seca. Setas indicam a localização dos pontos de 
coleta. 

(a) 

(b) 
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6.2 TEMPERATURA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, 

pH, TURBIDEZ E MPS 

 
 
A determinação destes parâmetros foi realizada com intuito de subsidiar a 

discussão dos resultados obtidos dos fluxos e balanços de massa de nutrientes (N e 

P) ao longo da bacia do Paraíba do Sul. A Tabela 5, a seguir, apresenta os 

resultados obtidos durante as campanhas de março e agosto de 2007. 



56 

 

 

Tabela 5 – Parâmetros analisados no médio-baixo rio Paraíba do Sul, nas 

campanhas de março/2007 (campanha 1 - C1 ) e agosto/2007 

(campanha 2- C2) 

 

Estações Campanha Temperatura 
(ºC) 

Condutividade 
(µS/cm) pH OD 

(mg/L) 
Turbidez 

(NTU) 
MPS 

(mg/L) 

PRB 01 C1 27,0 119 6,9 3,02 8,80 4,14 
PRB 02 C1 27,4 93,1 6,9 4,70 11,9 8,28 
PRB 03 C1 27,9 90,5 7,4 5,37 23,9 16,4 
PRB 04 C1 26,5 93,0 7,4 6,38 13,4 23,3 
PRB 05 C1 27,2 93,6 7,1 7,22 120 11,3 
PRB 06 C1 27,7 96,3 7,0 8,06 30,1 17,1 
PRB 07 C1 28,0 60,5 6,9 9,41 67,2 50,0 
PRB 08 C1 27,9 60,0 7,2 8,06 83,9 42,5 
PRB 09 C1 28,5 44,7 7,1 7,89 86,4 55,0 
PRB 10 C1 28,8 65,3 8,0 7,73 63,0 46,7 
PRB 11 C1 29,8 73,5 8,0 7,56 43,0 53,3 
PRB 12 C1 30,1 71,2 7,9 7,89 46,3 54,9 
PRB 13 C1 30,6 75,9 7,2 7,05 65,3 56,7 
MUR 01 C1 29,4 90,9 8,0 7,22 106 110 
PIA 01 C1 26,9 33,5 6,9 8,33 248 135 
PIP 01 C1 29,6 86,3 7,1 7,73 28,5 20,0 
PIR 01 C1 27,8 165 7,4 4,03 22,0 40,0 
POM 01 C1 30,1 59,8 7,3 7,89 37,3 24,0 
PRE 01 C1 25,9 40,2 7,2 8,57 93,7 70,0 
                
PRB 01 C2 20,2 84,7 7,0 6,72 6,96 4,44 
PRB 02 C2 22,5 51,0 6,7 7,73 9,91 5,71 
PRB 03 C2 24,0 52,7 7,0 7,39 6,40 6,67 
PRB 04 C2 22,5 46,0 6,7 7,39 5,61 7,50 
PRB 05 C2 21,4 48,3 6,8 7,56 9,80 11,4 
PRB 06 C2 22,5 48,4 6,9 8,40 7,20 7,14 
PRB 07 C2 22,4 39,1 6,9 8,73 6,11 20,0 
PRB 08 C2 23,2 38,1 6,9 9,07 6,39 5,71 
PRB 09 C2 23,2 72,6 6,9 8,73 5,65 7,14 
PRB 10 C2 22,6 68,7 6,9 8,40 5,80 7,14 
PRB 11 C2 23,3 67,9 7,0 8,73 6,70 11,4 
PRB 12 C2 24,0 73,5 7,0 8,90 5,90 12,9 
PRB 13 C2 23,2 76,0 6,7 9,41 10,1 11,4 
MUR 01 C2 24,0 105 6,8 8,57 10,5 11,4 
PIA 01 C2 23,1 52,3 6,8 9,41 8,40 3,75 
PIP 01 C2 23,6 53,2 7,0 7,05 10,9 5,00 
PIR 01 C2 24,6 94,6 6,8 3,02 10,4 10,0 
POM 01 C2 24,0 54,0 7,2 9,07 4,76 5,71 
PRE 01 C2 21,5 24,8 6,7 8,73 5,00 7,14 
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Para a análise dos parâmetros citados, foram utilizadas as médias e desvios 

padrões de todo o conjunto de dados obtidos, ou seja, do rio Paraíba do Sul e de 

seus afluentes. 

A temperatura desempenha um papel crucial no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas. O aumento 

da temperatura aumenta a cinética de processos biogeoquímicos, como fotossíntese 

e altera a solubilidade do oxigênio das águas. Segundo a Figura 13, os maiores 

valores de temperatura foram encontrados em março, em todas as estações, com 

média de 28,27 ± 1,35 ºC, enquanto que a campanha de agosto apresentou média 

de 22,94 ± 1,08 ºC. Ressalta-se que os valores encontrados apresentaram uma 

diferença significativa (p<0,001). 

Nas duas épocas amostradas, nota-se uma tendência a valores ligeiramente 

maiores no trecho a partir da estação PIP-01 até a PRB-13, provavelmente pela 

localização mais costeira, caracterizado por um clima levemente mais quente devido 

a baixa altitude, comparando com as estações localizadas na área mais continental 

(PRB-01 a PRB-08). 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto. 

Figura 13 – Temperatura da água analisada nas estações de coleta 
 
 
As principais fontes de oxigênio dissolvido para a água são a produção 

primária e a entrada atmosférica, esta última associada principalmente à turbulência 

do corpo hídrico. Já os principais fatores que geram uma diminuição das 

concentrações de OD são a degradação da matéria orgânica (natural e antrópica) e 

a respiração dos organismos aquáticos. Além disso, a dissolução do oxigênio está 

relacionada à temperatura da água e à pressão atmosférica, de forma que, quanto 
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maior a temperatura, menor a dissolução desse gás, e quanto maior a pressão, 

maior a dissolução. 

Desta maneira, os valores de oxigênio dissolvido superficial (Figura 14) 

obtidos no mês de agosto (8,05 ± 1,46 mg.L-1) foram superiores aos de março 

(7,06 ± 1,65 mg.L-1), exceto nas estações PIR-01, PRB-07 e PIP-01, quando foram 

ligeiramente menores. A comparação entre estes valores mostrou uma diferença 

significativa (p=0,020) entre os meses de março e agosto. Os valores mínimos foram 

encontrados nas estações PRB-01 (março: 3,02 mg.L-1, 38% de saturação) e PIR-01 

(agosto: 3,02 mg.L-1, 36% de saturação). Ao passo que os valores máximos foram 

encontrados nas estações PRB-07 (março: 9,41 mg.L-1, 120% de saturação), PIA-01 

e PRB-13 (março: 9,41 mg.L-1, 110% de saturação em  ambas).  

Alguns valores de concentração de OD encontraram-se abaixo do 

preconizado (< 5 mg/L O2) pela legislação ambiental brasileira (CONAMA 357/05) 

para águas doces de classe 2. A estação PIR-01 apresentou os menores valores de 

OD nos dois períodos estudados, o que pode estar relacionado ao fato desta 

estação estar em uma área urbanizada (Barra do Piraí), com possível descarga de 

efluentes. Outras estações que apresentaram valores baixos de OD foram PRB-01 e 

PRB-02 durante a campanha de março de 2007, provavelmente associados à 

influência do reservatório de Funil (imediatamente a montante da primeira estação), 

devido ao aumento da camada anóxica no reservatório durante o verão. Dessa 

maneira, o gradiente positivo observado entre as estações PRB-01 a PRB-08 pode 

ser resultante da reoxigenação das águas com baixa concentração de OD oriundos 

da UHE Funil. 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto. 

 

Figura 14 – Oxigênio dissolvido (OD) na água analisado nas estações de coleta 
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Os valores de condutividade dependem diretamente das concentrações 

iônicas e da temperatura, e indicam a quantidade de sais existentes na coluna 

d’água e, portanto, representam uma medida indireta da concentração de poluentes. 

Em geral, níveis superiores a 100 µS/cm são encontrados em ambientes 

impactados. A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações 

na composição da água, especialmente na sua concentração mineral, mas não 

fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. 

Os valores de condutividade elétrica na superfície da água (Figura 15) 

apresentaram médias maiores em março (79,6 ± 7,32 µS.cm-1) quando comparados 

com as médias de agosto (60,6 ± 20,3 µS.cm-1), sendo encontrada uma diferença 

significativa (p=0,038). Porém, nas estações PIA-01, PRB-09, PRB-10, PRB-12 e 

MUR-01, os valores foram ligeiramente superiores no mês de agosto. O valor 

mínimo foi encontrado na estação PRE-01 (24,8 µS.cm-1) em agosto e máximo na 

PIR-01 (165 µS.cm-1) em março. O comportamento da condutividade em relação ao 

eixo longitudinal do rio mostrou valores variáveis, com tendência geral de aumento 

nas estações do trecho inicial (PRB-01 a PRB-06), provavelmente associado à 

influência antrópica nesta região da bacia de drenagem. 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto. 

Figura 15 – Condutividade elétrica da água analisada nas estações de coleta 
 
 
O pH, ou potencial hidrogeniônico, influencia diversos equilíbrios químicos no 

ambiente aquático, como a fisiologia e distribuição de determinadas espécies, 

dissolução e precipitação de materiais, além de indicar se o ambiente é acido, neutro 

ou alcalino. 

De acordo com a Figura 16 os valores de pH registrados foram maiores no 

mês de março (7,3 ± 0,4) quando comparados ao mês de agosto (6,9 ± 0,12), 

especialmente nas estações PRB-10, PRB-11, PRB-12 e MUR-01, cujos valores 
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foram superiores a 7,5. De forma geral, a campanha de março apresentou um 

comportamento levemente alcalino, enquanto que em agosto esteve levemente 

ácido. Ressalta-se que os valores encontrados apresentaram uma diferença 

significativa (p<0,001).  

Em um primeiro momento, os valores de pH poderiam estar sendo 

controlados pela produtividade primária, mais intensa no verão, gerando uma 

elevação dos valores de pH observadas neste período. Contudo, esse aumento não 

é claramente observado, uma vez que as maiores concentrações de OD e clorofila-a 

(apresentada a posteriori) foram encontradas no inverno. Dessa maneira, outros 

fatores não contemplados neste estudo devem estar influenciando os valores de pH, 

como a alcalinidade dos solos da bacia de drenagem, que pode aumentar os valores 

de pH da água no verão, devido a maior ocorrência de chuvas, intensificando a 

lixiviação dos solos.  
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto. 

Figura 16 – pH da água analisado nas estações de coleta 
 
 
A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação (por absorção e 

espalhamento) de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessar um corpo 

d’água, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas 

inorgânicas (desde o tamanho coloidal até areia, passando por argila e silte) e 

detritos orgânicos, p. ex. algas, bactérias e plâncton em geral. Alguns fatores estão 

relacionados ao aumento da turbidez, como erosão das margens, presença de 

esgotos domésticos e efluentes industriais. Como consequência ocorre redução da 

disponibilidade de luz para a fotossíntese, afetando diretamente as comunidades 

aquáticas. 
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Em relação a turbidez (Figura 17), os valores médios obtidos foram 

63,09 ± 56 UNT no mês de março e 7,50 ± 2,10 UNT em agosto. Foi encontrada 

uma diferença significativa (p<0,001) entre os valores observados (verão e inverno) 

e pode estar relacionada ao período da coleta, pois na estação chuvosa existe uma 

tendência a maior carreareamento de solos erodidos para o rio, contaminados ou 

não. Os maiores valores de turbidez foram registrados no município de Barra do 

Piraí (PRB-05) e nos afluentes, rio Piabanha (PIA-01) e rio Muriaé (MUR-01), 

próximo a uma indústria de álcool. 

Foram encontrados valores de turbidez acima de 100 NTU (valor estabelecido 

na legislação CONAMA 357/05), observados em 3 estações no período chuvoso. 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto. 

Figura 17 – Turbidez da água analisada nas estações de coleta 
 
 
Já o material particulado em suspensão (MPS), que é um fator importante no 

transporte de nutrientes, pode ser considerado um conjunto de partículas sólidas 

presentes na amostra de água, e, assim como a turbidez, influencia diretamente a 

passagem de luz na água, dificultando a fotossíntese dos organismos. 

A concentração superficial de material particulado em suspensão (Figura 18), 

acompanhou a turbidez e apresentou variação entre os meses de março e agosto, 

com médias de 44,14 ± 33,90 mg.L-1 e 8,51 ± 3,90 mg.L-1, respectivamente. A 

diferença entre os períodos de coleta é significativa (p<0,001). Além disso, houve 

uma tendência oscilatória nos meses estudados, com picos nas estações PIA-01 

(março) e PRB-07 (agosto).  
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto. 

Figura 18 – Material particulado em suspensão na água (MPS) analisado nas 
estações de coleta 

 

 

6.3 CONCENTRAÇÕES DE NITROGÊNIO (N) E FÓSFORO (P)  

 

 

6.3.1 Apresentação dos resultados de N e P 
 
 
A Tabela 6, a seguir, apresenta os resultados obtidos de concentração dos 

nutrientes inorgânicos dissolvidos nas amostras analisadas. 
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Tabela 6 – Nutrientes analisados no médio-baixo rio Paraíba do Sul, nas 
campanhas de março/2007 (campanha 1- C1) e agosto/2007 

(campanha 2 - C2) 
 
 

Estações Campanha N total 
(mg.L-1) 

Nitrato 
(mg.L-1) 

Nitrito 
(mg.L-1) 

Amônia 
(mg.L-1) 

P total 
(mg.L-1) 

Fosfato 
(mg.L-1) 

Clorofila 
(mg.m3) 

PRB 01 C1 0,88 0,65 0,008 0,02 0,10 0,01 0,12 
PRB 02 C1 0,89 0,75 <LD 0,02 0,12 0,03 <LD 
PRB 03 C1 1,05 0,66 0,017 0,12 0,10 0,04 <LD 
PRB 04 C1 1,06 0,72 0,024 0,08 0,08 0,03 <LD 
PRB 05 C1 1,05 0,85 0,028 0,06 0,10 0,04 <LD 
PRB 06 C1 1,06 0,91 0,018 0,01 0,10 0,04 0,43 
PRB 07 C1 1,01 0,75 0,020 0,02 0,13 0,03 <LD 
PRB 08 C1 1,14 0,70 0,020 0,02 0,07 0,02 <LD 
PRB 09 C1 0,93 0,70 0,014 0,07 0,06 0,03 0,51 
PRB 10 C1 0,71 0,67 0,013 < LD 0,08 0,03 0,59 
PRB 11 C1 1,71 0,71 <LD 0,09 0,10 0,04 <LD 
PRB 12 C1 1,09 0,70 <LD 0,04 0,08 0,03 0,58 
PRB 13 C1 0,93 0,76 <LD 0,01 0,09 0,03 <LD 
MUR 01 C1 0,84 0,39 0,014 0,05 0,08 0,03 <LD 
PIA 01 C1 1,38 1,24 0,039 0,06 0,12 0,03 0,52 
PIP 01 C1 0,95 0,05 0,014 0,02 0,08 0,03 <LD 
PIR 01 C1 1,36 0,90 0,074 0,39 0,11 0,06 0,13 
POM 01 C1 0,81 0,46 0,014 < LD 0,07 0,02 0,47 
PRE 01 C1 0,55 0,47 0,027 0,02 0,07 0,01 <LD 
                  
PRB 01 C2 3,05 0,76 <LD 0,02 0,02 0,01 2,03 
PRB 02 C2 3,22 0,74 0,007 0,17 0,04 0,03 2,44 
PRB 03 C2 5,27 0,81 0,009 0,18 0,07 0,04 2,89 
PRB 04 C2 4,06 0,90 0,021 0,09 0,05 0,02 4,02 
PRB 05 C2 4,53 0,87 0,015 0,07 0,06 0,04 3,99 
PRB 06 C2 5,47 0,77 <LD 1,51 0,05 0,04 2,65 
PRB 07 C2 3,52 0,83 0,013 0,05 0,05 0,04 1,80 
PRB 08 C2 9,50 0,60 0,009 6,39 0,08 0,03 2,05 
PRB 09 C2 3,85 0,85 0,005 0,17 0,05 0,03 3,58 
PRB 10 C2 3,20 0,64 0,006 0,03 0,06 0,02 1,47 
PRB 11 C2 3,67 0,58 <LD 0,04 0,05 0,02 3,34 
PRB 12 C2 4,43 0,65 <LD 0,02 0,05 0,02 4,74 
PRB 13 C2 2,81 0,42 0,005 0,06 0,04 0,01 9,77 
MUR 01 C2 1,06 0,24 <LD 0,01 0,04 0,02 3,59 
PIA 01 C2 7,32 3,42 0,067 < LD 0,22 0,16 2,31 
PIP 01 C2 2,74 0,77 0,003 0,04 0,23 0,01 2,36 
PIR 01 C2 5,91 0,86 0,071 < LD 0,14 0,09 3,12 
POM 01 C2 0,92 0,26 <LD 0,06 0,02 0,02 1,91 
PRE 01 C2 2,33 0,55 0,021 0,08 0,07 0,03 3,52 
         
LD - 0,08 0,05 0,003 0,01 0,02 0,01 0,10 

Nota: LD – limite de detecção analítico. 
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6.3.2 Nitrogênio 
 

 

Em relação ao nitrogênio total (Figura 19), notam-se maiores valores no mês 

de agosto (4,04 ± 2,05 mg.L-1) quando comparado a março (1,02 ± 0,26 mg.L-1), 

sendo encontrada diferença significativa (p<0,001) entre os meses. Observando o 

comportamento do nitrogênio total no decorrer do eixo longitudinal do rio Paraíba do 

Sul (Figura 19), nota-se uma tendência crescente de valores da estação PRB-01 a 

PRB-08 no mês de agosto, enquanto que em março, os valores das concentrações 

demonstraram homogeneidade. 

Os valores de nitrato nas estações do rio Paraíba do Sul, oscilaram entre 

0,46 mg.L-1 e 0,91 mg.L-1 no mês de março e entre 0,42 mg.L-1 e 0,90 mg.L-1 em 

agosto. A média para cada período de coleta foi 0,69 ± 0,24 mg.L-1 em março e 

0,82 ± 0,66 mg.L-1 em agosto. Não foi encontrada diferença significativa (p=0,715) 

para os valores de nitrato, apresentando ausência de gradientes de concentração, 

havendo pequenas oscilações nos dois períodos estudados. 

As concentrações de amônia foram baixas no mês de março, com valor médio 

de 0,06 ± 0,09 mg.L-1, enquanto em agosto o valor médio foi de 0,48 ± 1,47 mg.L-1, 

apresentando diferença de valores não significativa (p=0,714) entre os meses. De 

forma geral, os valores foram baixos (< 0,10 mg.L-1), com exceção de PRB-01 

(agosto), PRB-03 (março e agosto), PIR-01 (março), PRB-06 (agosto), PRB-08 

(agosto) e PRB-09 (agosto). Os valores de concentração de amônia podem estar 

sendo influenciados pela ação antrópica nas proximidades das estações de coleta. 

Assim como no caso do nitrato, não foram observados gradientes de concentração 

no comportamento da amônia. 

Já os valores de nitrito apresentaram concentrações, de maneira geral, abaixo 

do limite de detecção analítico, ou muito próximo a este, não sendo apresentado na 

Figura 19, a seguir. Os valores máximos foram encontrados na estação PIR-01 em 

ambas as campanhas, chegando a 0,074 mg.L-1 em março e 0,071 mg.L-1 em 

agosto. 

As concentrações de nitrato, nitrito e amônia deste estudo estiveram abaixo 

do limite determinado pela legislação brasileira (CONAMA 357/05), cujos valores 

preconizados são: 10 mg.L-1 (nitrato), 1,0 mg.L-1 (nitrito) e 3,7 mg.L-1 (nitrogênio 

amoniacal total para pH ≤ 7,5). 



65 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A

PRB-01 PRB-02 PRB-03 PIR-01 PRB-04 PRB-05 PRB-06 PRB-07 PRE-01 PIA-01 PRB-08 PIP-01 PRB-09 POM-01 PRB-10 PRB-11 PRB-12 MUR-01 PRB-13

N
 T

o
ta

l (
m

g
/L

)

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A

PRB-01 PRB-02 PRB-03 PIR-01 PRB-04 PRB-05 PRB-06 PRB-07 PRE-01 PIA-01 PRB-08 PIP-01 PRB-09 POM-01 PRB-10 PRB-11 PRB-12 MUR-01 PRB-13

N
it

ra
to

 (
m

g
/L

)  4,32

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A

PRB-01 PRB-02 PRB-03 PIR-01 PRB-04 PRB-05 PRB-06 PRB-07 PRE-01 PIA-01 PRB-08 PIP-01 PRB-09 POM-01 PRB-10 PRB-11 PRB-12 MUR-01 PRB-13

Estações

A
m

ô
n

ia
 (

m
g

/L
)

 
Legenda:  

M = Março; A = Agosto. 

Figura 19 – Nutrientes (nitrogênio total, nitrato, amônia) analisados no rio Paraíba do 
Sul 

 

 

6.3.3 Fósforo  
 
 

A Figura 20 apresenta as concentrações de fósforo total e fosfato. A média 

dos níveis de fósforo total no mês de março foi de 0,09 ± 0,02 mg.L-1, enquanto que 

em agosto foi de 0,07 ± 0,06 mg.L-1, apresentando diferença significativa (p=0,001). 

Os maiores valores (> 0,15 mg.L-1) foram registrados nas estações PIA-01 e PIP-01 

no período de estiagem. Em relação ao fosfato, as médias para as duas campanhas 

foram semelhantes: 0,03 ± 0,01 mg.L-1 em março e 0,04 ± 0,03 mg.L-1 em agosto, 

não sendo apresentada diferença significativa (p=0,389). De um modo geral, as 

concentrações foram ligeiramente superiores na maioria das estações no período de 

março, entretanto os dois valores mais altos encontrados no mês de agosto nas 

estações PIR-01 (0,09 mg.L-1) e PIA-01 (0,16 mg.L-1) elevaram a média deste mês. 

Não foram observados gradientes de concentração para o fósforo total e fosfato. 
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Em relação à legislação brasileira (CONAMA 357/05), foram encontrados 

alguns valores de fósforo total acima do estabelecido (até 0,05 mg.L-1) pela 

resolução CONAMA, principalmente no período de seca. 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto 

Figura 20 - Nutrientes (fósforo total e fosfato) analisados nas estações de coleta 
 

 

6.3.4 Clorofila-a 

 

 
A Figura 21, a seguir, mostra que os valores registrados para a clorofila-a no 

mês de agosto (3,24 ± 1,81 µg.L-1) foram muito superiores aos de março 

(0,18 ± 0,24 µg.L-1), apresentando diferença significativa entre os meses (p<0,001). 

Este fato ocorreu possivelmente em função do período de menor índice 

pluviométrico e conseqüentemente menor turbidez e material em suspensão na 

água, apesar das temperaturas da água serem um pouco mais baixas. Isso acarreta 

uma maior disponibilidade de luz para o crescimento do fitoplâncton do rio. Apesar 

de não ter sido observado nenhum gradiente de concentração destaca-se a estação 

PRB-13 com alto valor de clorofila (9,8 µg.L-1) em agosto, enquanto as demais 

estações mostraram concentrações inferiores a 5,0 µg.L-1. 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto 

Figura 21 – Clorofila-a total analisada nas estações de coleta 

 

 

Dessa maneira, os resultados indicam que potencialmente o principal fator 

que controla a produtividade primária nos períodos estudados pode ser a 

disponibilidade de luz, que foi maior no inverno, devido a pouca concentração de 

MPS e turbidez. Contudo, os valores de clorofila-a obtidos acompanharam as 

concentrações de N total (Figura 22), que apresentaram maiores concentrações no 

inverno, indicando também uma possível limitação de nitrogênio no período 

estudado. Com relação ao P total os dados não mostraram correlação (Figura 23). 
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Figura 22 – Correlação entre clorofila-a e N total nas estações de coleta 
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Figura 23 – Correlação entre clorofila-a e P total nas estações de coleta 
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Caso as concentrações de N total e de P total demonstrassem uma forte 

influência de esgotos domésticos e de atividades agropecuárias, estes deveriam 

apresentar um comportamento similar. Ressalta-se que esta influência existe, mas 

não é a única explicação para os teores encontrados nas águas. Como essa forte 

influência não é observada, outros fatores podem estar influenciando a dinâmica de 

N total e P total na água do rio Paraíba do Sul, como por exemplo, os processos 

intrínsecos específicos do ciclo biogeoquímico desses elementos. 

 As maiores concentrações de N total no inverno sugerem que o nitrogênio é 

menos fixado no solo pela atividade bacteriana (nitrobactérias) em épocas de pouca 

chuva. A análise dos fluxos destes constituintes da água fluvial na sequência do 

estudo ressalta o possível papel das barragens no trecho estudado. Sem dúvida 

todos estes aspectos, relacionados ao uso dos solos, concorrem para o 

comportamento do N total e do P total em termos da sua distribuição temporal 

sazonal (HEINRICHS, 2011).     

 
 

6.4 COMPARAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS 

 

 

O diagrama abaixo (Figura 24) apresenta as concentrações e as 

razões NID:PID  a partir de dados obtidos por: (i) Bidone et al. (1999) analisando a 

relação entre diferentes bacias hidrográficas ou bacias semelhantes com diferentes 

cenários de uso e ocupação do solo; (ii) Souza (2002) nas desembocaduras dos 

principais rios da costa leste brasileira; (iii) e por este estudo, especificamente no 

trecho médio-baixo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 
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Legenda: PRS – rio Paraíba do Sul 

                NID – Nitrogênio Inorgânico Dissolvido 

                PID – Fósforo Inorgânico Dissolvido 
 
Figura 24 – Comparação das concentrações de NID e PID deste estudo com outros 

rios 

 
 
 Tendo em vista que a qualidade das águas de um rio depende de aspectos 

fisiográficos, hidráulicos e antrópicos, esta qualidade pode ser variável ao longo do 

seu curso. Por este motivo optou-se por incluir na Figura 24 os dados de todas as 

estações amostradas, e não somente os da mais próxima da foz, setor 

preferencialmente considerado pelos dados de outros rios na figura. 

 As estações localizadas especificamente no rio Paraíba do Sul, nos estudos 

realizados por Bidone et al. (1999) e Souza (2002) foram ressaltadas na Figura 24, 

representadas pelos pontos 01, e 02 e 03 respectivamente, e correspondem à região 

próxima à desembocadura do rio. Os pontos 04 e 05 pertencem a este estudo na 

região próxima à foz. 

De forma geral, os dados obtidos neste estudo apresentaram valores 

próximos aos de rios de pequeno e médio porte pouco impactados. Os dados 
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apresentaram valores de NID entre 7,0 e 100 µM e PID entre 0,1 e 5,0 µM, sendo a 

razão NID:PID entre 10 e 100 (Figura 22). 

Em relação aos rios da costa brasileira (SOUZA, 2002), observa-se uma 

maior amplitude de variação dos dados entre inverno e verão (sobretudo nos valores 

de PID), o que não é observado nos dados referentes ao Paraíba do Sul, que se 

apresentam concentrados na mesma área. Em relação ao NID, nota-se valores 

superiores neste estudo, quando comparado aos dados de Souza (2002). Através de 

cálculos estatísticos (Kruskal-Wallis) observou-se que a diferença entre esses dois 

estudos foi significativa (p<0,001), tanto no inverno quanto no verão, pelo fato das 

estações de coleta deste estudo estarem situadas ao longo da bacia de drenagem, 

diferentemente dos demais estudos, que analisaram as amostras somente na 

desembocadura dos rios. Considerando apenas as estações na foz, as diferenças 

podem alcançar quase uma ordem de grandeza (vide diferença de NID entre os 

pontos 02 e 03). 

Já os valores de PID apresentaram-se semelhantes entre os dados deste 

estudo e a campanha de verão de Souza (2002), com valores próximos a 

1 µM, sendo esta diferença não significativa (p=0,110). No caso dos valores de PID 

relacionados ao período de inverno foi observada diferença significativa (p<0,001), 

com valores próximos a 0,1 µM. As diferenças entre os valores de PID para a região 

da foz são baixas. 

Comparando-se ainda os dados deste estudo com os demais conjuntos 

representados no diagrama (águas subterrâneas contaminadas, águas residuais e 

rios contaminados), nota-se que os valores de NID e PID no rio Paraíba do Sul e 

seus afluentes são, via de regra, menores. O conjunto com maiores valores de NID 

foi o de águas subterrâneas contaminadas, com média de 3.300 ± 624 µM, ao passo 

que os maiores valores de PID foram observados no conjunto de águas residuais, 

com média de 1449 ± 1043 µM. Em relação aos dados de rios contaminados foi 

observada uma média de 239 ± 60 µM para NID e 33  ± 22 µM para PID, enquanto 

que os valores encontrados neste estudo mostram uma média de 1,09 ± 0,82 µM 

para PID e 71,9 ± 81,5 µM para NID. 
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6.5 FLUXOS DE NITROGÊNIO (N) E FÓSFORO (P) E BALANÇO DE MASSAS 

 

 

6.5.1 Fluxos totais 
 
 

A Tabela 7, a seguir, apresenta os resultados de fluxos de N e P no rio 

Paraíba do Sul. 

 
 

Tabela 7 – Fluxos totais de nitrogênio (N total) e fósforo (P total) obtidos no rio 
Paraíba do Sul 

 

 

Estações 
N total (t.mês-1) P total (t.mês-1) 

C1 (mar/07) C2 (ago/07) C1 (mar/07) C2 (ago/07) 

PRB-01 500 1600 58 10 

PRB-02 670 1600 87 20 

PRB-03 780 2500 75 33 

PRB-04 280 1000 21 13 

PRB-05 200 900 18 13 

PRB-06 160 670 16 6,5 

PRB-08 1200 4000 71 33 

PRB-10 940 1300 110 24 

PRB-11 2900 1500 170 19 

PRB-12 2200 3200 160 33 

PRB-13 1600 1600 150 21 

PIR-01 7,1 3,2 0,5 0,1 

PIA-01 260 230 23 7,0 

PRE-01 86 170 12 5,1 

PIP-01 20 15 2 1,3 

POM-01 190 150 17 3,9 

MUR-01 350 75 35 3,0 

 
 
A partir dos valores de vazão e concentração de nutrientes (N e P) foi 

possível calcular o fluxo total (t.mês-1) destes elementos ao longo do trecho 

estudado no rio Paraíba do Sul e seus afluentes (Figura 25). A escolha da unidade 

de fluxo levou em consideração a média do mês amostrado para a avaliação da 

sazonalidade, apesar da amostragem ter sido realizada em um único dia, não sendo, 
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portanto considerado um valor médio estatístico. Os valores de fluxo de N total 

apresentaram-se mais elevados no período de agosto (1201 ± 1154 t.mês-1) quando 

comparado a março (721 ± 814 t.mês-1), não sendo encontrada, no entanto, uma 

diferença significativa (p=0,293). De forma geral, os valores tendem a aumentar em 

direção à foz do rio, tendo sido encontrados valores máximos nas estações PRS-08 

(4000 t.mês-1), em agosto e PRB-11 (2900 t.mês-1) em março. Essa tendência está 

fortemente relacionada com a vazão fluvial, já que os valores de concentração de N 

e P apresentaram pouca variação quando comparada com a descarga. 

Os valores de fluxo de P total foram superiores no período de março 

(60 ± 56,8 t.mês-1), ao passo que em agosto os valores foram de 14,5 ± 11,4 t.mês-1, 

sendo encontrada diferença significativa entre os períodos estudados (p=0,010). 

Nota-se que os valores obtidos em março foram maiores em direção à foz, com valor 

máximo registrado na estação PRB-11 (166,5 t.mês-1). Já em agosto esta tendência 

para os fluxos foi menos nítida, destacando-se as estações PRB-12 (33,5 t.mês-1), 

PRB-03 (33,4 t.mês-1) e PRB-08 (32,9 t.mês-1) com os maiores valores.  
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto 

 

Figura 25 – Fluxo de nutrientes (N total e P total em t.mês-1) analisados no rio 
Paraíba do Sul 
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6.5.2 Fluxos específicos e balanço de massas 
 

O fluxo específico (kg.km-2.dia-1) foi calculado levando-se em consideração a 

área da bacia de drenagem em cada estação de coleta. Os valores de fluxo 

específico de N total foram maiores no mês de agosto, com média de 

2,5 ± 1,5 kg.km-2.dia-1, destacando-se os pontos PRB-03 (5,2 kg.km-2.dia-1), em 

função da urbanização, e PRB-08 (4,3 kg.km-2.dia-1), devido à influência de dois 

principais rios da bacia de drenagem. Já em março a média foi de 1,1 ± 0,6 kg.km-

2.dia-1, sendo encontrada diferença significativa (p=0,020) entre os dados de fluxo 

específico entre as campanhas de agosto e março. De forma geral, os fluxos 

específicos de N total tendem a reduzir em direção à foz (Figura 26). 

Os valores do fluxo específico de P total (Figura 26) apresentaram-se maiores 

durante o período de março (0,10 ± 0,06 kg.km-2.dia-1), com máximo encontrado no 

ponto PRB-02 (0,20 kg.km-2.dia-1). Em agosto a média foi de 

0,03 ± 0,02 kg.km-2.dia-1, sendo esta diferença considerada significativa (p=0,001).  

Os fluxos específicos de N total e de P total seguem, em geral, a distribuição 

temporal (sazonal) e espacial (gradiente ao longo do rio) das suas concentrações. 
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Legenda:  
M = Março; A = Agosto 

Figura 26 – Fluxo específico de nutrientes (nitrogênio total e fósforo total) analisados 
no rio Paraíba do Sul 
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De maneira geral, os resultados obtidos de fluxo específico, podem ser 

influenciados pelas barragens, que atuam na retenção de N e P através do acúmulo 

de sedimentos pela diminuição da velocidade da água.  

Já as áreas urbanas atuam como fonte de nutrientes, devido ao descarte de 

efluentes doméstico e industrial, bem como as áreas rurais, que também atuam 

como fonte de nutrientes, porém em menor quantidade quando comparadas às 

áreas urbanas.  

Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos e o entendimento dos 

processos que controlam a distribuição dos nutrientes na bacia de drenagem do rio 

Paraíba do Sul, foi realizada uma divisão das áreas de drenagem de cada um dos 

segmentos fluviais definidos pelas estações de coleta. Ressalta-se que para 

realização desta divisão os segmentos que apresentaram área inferior a 100 km2 

foram agrupados e inseridos na região a jusante da respectiva estação, ou seja, a 

estação PRB-04 foi anexada à área da estação PRB-05, e a estação PRB-11 à área 

da estação PRB-12. As Figuras 27 e 28, a seguir, apresentam esquematicamente os 

segmentos do rio Paraíba do Sul considerados neste estudo, bem como suas 

principais características.  
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Figura 27 – Desenho esquemático dos segmentos considerados neste estudo 
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Figura 28 – Área de drenagem de cada segmento fluvial do rio Paraíba do Sul 
 
 

A Tabela 8, a seguir, apresenta os resultados de fluxos específicos de N e P 

no rio Paraíba do Sul. 
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Tabela 8 – Fluxos específicos de N total, P total e balanços de massa 
(kg.km-2.dia-1) por segmentos no rio Paraíba do Sul, nas duas 

campanhas 
 

 

 C1(março/2007) C2 (agosto/2007) 

Segmento Estações N total P total Estações N total P total 

A 

PRB-01 1,25 0,14 PRB-01 3,93 0,03 

PRB-02 1,55 0,20 PRB-02 3,69 0,05 
Balanço de 

massa 0,29 0,06 Balanço de 
massa -0,24 0,02 

B 

PRB-02 1,55 0,20 PRB-02 3,69 0,05 

PRB-03 1,63 0,16 PRB-03 5,20 0,07 
Balanço de 

massa 0,09 -0,04 Balanço de 
massa 1,51 0,02 

C 

PRB-03 1,63 0,16 PRB-03 5,20 0,07 

PRB-05 0,37 0,03 PRB-05 1,70 0,02 
Balanço de 

massa -1,26 -0,12 Balanço de 
massa -3,50 -0,05 

D 

PRB-05 0,37 0,03 PRB-05 1,70 0,02 

PRB-06 0,29 0,03 PRB-06 1,20 0,01 
Balanço de 

massa -0,08 0,00 Balanço de 
massa -0,50 -0,01 

E 

PRB-06 0,29 0,03 PRB-06 1,20 0,01 

PRB-08 1,29 0,08 PRB-08 4,29 0,04 
Balanço de 

massa 1,00 0,05 Balanço de 
massa 3,09 0,03 

F 

PRB-08 1,29 0,08 PRB-08 4,29 0,04 

PRB-10 0,92 0,11 PRB-10 1,26 0,02 
Balanço de 

massa -0,38 0,03 Balanço de 
massa -3,03 -0,02 

G 

PRB-10 0,92 0,11 PRB-10 1,26 0,02 

PRB-12 1,58 0,12 PRB-12 2,27 0,02 
Balanço de 

massa 0,66 0,01 Balanço de 
massa 1,01 0,00 

H 

PRB-12 1,58 0,12 PRB-12 2,27 0,02 

PRB-13 0,95 0,09 PRB-13 0,98 0,01 
Balanço de 

massa -0,63 -0,03 Balanço de 
massa -1,29 -0,01 

 

 
 

A partir dos resultados apresentados na Figura 29 e na Tabela 8 pode-se 

observar que os valores de P total obtidos na segunda campanha (ago/07) 

apresentaram menor amplitude de valores do que na primeira campanha (mar/07), o 

que pode estar relacionado a um período de menor precipitação. 

Os valores obtidos de P total variaram de -0,12 a 0,06 kg.km-2.dia-1 na 

campanha de março e de -0,05 a 0,03 kg.km-2.dia-1 na campanha de agosto. Foram 

observados acúmulos (perdas ou retiradas) nos segmentos C (entre as estações 
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PRB-03 e PRB-05) e H (entre PRB-12 e PRB-13) interpretados, respectivamente, 

pela retirada de matéria do sistema Light/Guandú, e pelo represamento da água 

devido à influência da maré. Já os acréscimos observados nos segmentos A (entre 

PRB-01 e PRB-02) e segmento E (entre PRB-06 e PRB-08) estão relacionados, 

respectivamente, à urbanização da região e à influência de dois afluentes de grande 

importância na bacia de drenagem (rios Paraibuna/Preto e Piabanha).  
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Figura 29 - Balanço de massa de fósforo total analisado no rio Paraíba do Sul 

 

 
No caso do balanço de massa de N total, observado na Figura 30, nota-se 

uma tendência de menor amplitude de valores nos dados durante a campanha de 

março, apesar deste ser um período de maior precipitação e consequentemente 

maior vazão - conforme dito anteriormente isso pode estar relacionado a uma maior 

fixação do nitrogênio nos solos no período seco. Contudo, as maiores concentrações 

de nitrogênio na água foram encontradas na campanha de agosto, acarretando em 

maiores amplitudes nos valores de fluxo específico.  

Os valores de N total variaram de -1,26 a 1,00 kg.m-2.dia-1 na campanha de 

março e de -3,50 a 3,09 kg.m-2.dia-1 na campanha de agosto (Tabela 8). Foram 
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observadas tendências gerais de acúmulos (perdas ou retiradas) nos segmentos C 

(entre as estações PRB-03 e PRB-05); segmento F (entre PRB-08 e PRB-10); e 

segmento H (entre PRB-12 e PRB-13), interpretados, respectivamente, pela retirada 

do sistema Light/Guandú, pela presença do reservatório da UHE Ilhas dos Pombos, 

e pelo represamento de água por influência marinha. Com relação aos incrementos 

de material, ressalta-se o encontrado no segmento B (entre PRB-02 e PRB-03) e 

segmento E, (entre PRB-06 e PRB-08), relacionados, respectivamente, à 

urbanização da região e à presença dos rios Piabanha e Paraibuna/Preto. 
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Figura 30 - Balanço de massa de nitrogênio total analisado no rio Paraíba do Sul 
 

 

A partir dos resultados obtidos, nota-se que o balanço de massas apresentou 

comportamento diferenciado para os nutrientes analisados, com maiores amplitudes 

no verão no caso do P total, e maiores amplitudes no inverno no caso do N total. 

Este comportamento pode ser explicado pelas diferenças intrínsecas em seus 

respectivos ciclos biogeoquímicos. De forma geral, esta distribuição sazonal segue 

àquela das concentrações.  
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Desta maneira, a partir da análise dos fluxos específicos de N e P e de seu 

balanço de massas em cada segmento (fluxo de saída - fluxo de entrada), é possível 

classificar os segmentos estudados em termos do aporte de nutrientes (Figura 31). 

O balanço positivo indica que o segmento apresenta fontes e é exportador de N total 

e P total. Quanto maior a diferença positiva observada entre os fluxos de saída e de 

entrada no segmento de rio considerado, maior a sua importância como fornecedor 

de nutrientes. Entretanto, não se pode identificar especificamente a(s) fonte(s) 

atuante(s) para estes fluxos (p.ex., efluentes domésticos, agricultura, processos 

naturais etc.). Já o balanço negativo, indica o acúmulo de N total e P total no trecho 

estudado, podendo estar associado à acumulação de material no sedimento ou 

ainda, perda para atmosfera (no caso do N total). A produção primária foi 

considerada nas concentrações de N total e de P total já que as análises destes 

parâmetros foram realizadas na água bruta. 

 
 

 

 

Figura 31 – Balanço do fluxo fluvial de N e P no rio Paraíba do Sul 
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6.6 INFLUÊNCIA DO USO DOS SOLOS NA BACIA 

 

 

A partir do mapa de cobertura vegetal e usos do solo apresentado 

anteriormente (Figura 7 na área de estudos – COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL, 2010), foi sobreposta a divisão 

da área da bacia de drenagem de cada segmento fluvial (Figura 32), para 

identificação de suas respectivas características. A determinação dos percentuais da 

cada atributo apresentado na legenda do mapa foi realizada no programa ArcGis 

9.1. Devido a limitações operacionais da qualidade da figura de uso e ocupação do 

solo , os atributos constantes da legenda do mapa foram organizados em cinco 

grupos que possuíam maior representatividade (vegetação primária, vegetação 

secundária/reflorestamento, áreas agrícolas, campo/pastagem e áreas urbanas). A 

Figura 32 apresenta o mapa base resultante para determinação dos percentuais dos 

atributos utilizados na caracterização dos usos do solo em cada trecho (os tipos 

vegetacionais são enfatizados no mapa). 
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Fonte: COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL, 2010; 

este estudo. 

Figura 32 - Usos do solo nas áreas de drenagem dos segmentos fluviais propostos 

neste estudo 

 
 
A Tabela 9 apresenta os dados percentuais dos usos do solo obtidos a 

partir da análise do mapa da ocupação em cada segmento da bacia do médio-baixo 

rio Paraíba do Sul. Também são apresentados os dados de população urbana e 

rural a partir de dados do IBGE (2000). 

A partir dos resultados obtidos foi observado que o segmento a montante do 

PRB-01, o segmento E (PRB-06 ao PRB-08) e o F (PRB-08 ao PRB-10) 

apresentaram as maiores áreas territoriais. No caso das maiores concentrações 

populacionais (hab) destaca-se o segmento a montante da estação PRB-01 e o 

segmento E. 

Em relação à cobertura vegetal e uso do solo, foi observado que o 

segmento A apresentou maior percentual de vegetação primária – floresta ombrófila 

e estacional (21%), seguido pelo segmento a montante da estação do PRB-01 
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(16%), ambos inseridos na região do Parque Nacional de Itatiaia e Área de Proteção 

Ambiental Serra da Mantiqueira. Além destes, outros segmentos apresentaram 16% 

de vegetação primária, são eles: segmento D e segmento G, este último na região 

do Parque Estadual do Desengano. Os valores referentes à vegetação secundária 

(capoeira) não apresentaram variações significativas ao longo da bacia de 

drenagem, com destaque para o segmento E, com 19% de vegetação secundária 

(Tabela 10). 

Dentre os percentuais obtidos para áreas urbanas, destacam-se os 

segmentos C (32%), G (28%), D (27%), B (25%) e H (25%). Já os percentuais 

obtidos para áreas agrícolas foram reduzidos, com poucas variações, sendo os 

segmentos relativos à área a montante da estação PRB-01 e H os de maior valor, 

com 4% de área agrícola. Na bacia de drenagem do rio Paraíba do Sul o principal 

uso do solo é a utilização como campo e pastagem, com destaque para os 

segmentos F (75%), E (59%), área a montante da estação PRB-01 (57%) e H (55%). 

 
 

Tabela 9 - Características de vegetação, usos do solo e população em cada 
segmento estudado 

 

Estação / 
Segmento 

Área 
(km2) 

População* Percentual (%) 

Urbana Rural 
Vegetação 
primária 

Vegetação 
secundária 

Área 
urbana 

Área 
agrícola 

Campo/ 
Pastagem  

PRB-01 13.383 1.958.400 155.642 16 14 9 4 57 

A 1.056 85.511 11.859 21 16 7 3 53 

B 1.438 430.723 7.957 15 12 25 0 48 

C 1.808 19.848 1.759 14 15 32 0 38 

D 1.022 42.822 11.501 16 13 27 1 44 

E 12.136 1.161.586 113.848 11 19 11 0 59 

F 12.151 92.996 37.655 7 11 5 2 75 

G 3.343 156.200 51.036 16 13 28 0 43 

H 8.637 510.794 122.664 5 11 25 4 55 

* Dados do IBGE, 2000. 
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6.7 ANÁLISE INTEGRADA 

 

 

A diferença estatística entre os fluxos de N e P nas duas campanhas (C1 e 

C2) foi verificada através do teste comparativo não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Neste teste foi possível observar a diferença significativa entre os fluxos (t.mês-1) de 

P total (p=0,010) entre as campanhas de março e agosto. Já o fluxo de N total não 

apresentou diferença significativa (p=0,293) entre as campanhas. Da mesma forma, 

os valores de fluxo específico (kg.km-2.dia-1) de N e P total foram analisados, 

obtendo-se diferenças significativas (p=0,020 e p=0,001, respectivamente). Isto se 

deve às concentrações de N total serem ordens de grandeza maiores que às do P 

total. 

A análise de agrupamento de todo o conjunto de dados obtidos (parâmetros 

físico-químicos, concentrações de nutrientes, usos do solo e fluxos específicos nos 

segmentos) indica, através do cluster (Figura 33), uma primeira diferenciação entre 

as campanhas de março e agosto (C1 e C2), pelo fator sazonalidade, e uma 

segunda diferenciação em relação à distribuição espacial das estações de coleta, 

dividindo os trechos médio (PRB-01 a PRB-08) e baixo (PRB-10 a PRB-13) do rio 

Paraíba do Sul. 

Os dados de cobertura vegetal e uso dos solos foram obtidos nos segmentos 

definidos na bacia de drenagem (de A até H). Para inclusão destes valores na 

análise estatística, os dados de cobertura vegetal e uso do solo foram recalculados 

levando-se em consideração não apenas as características da área do segmento, 

mas também a área total de drenagem da estação de coleta. Em outras palavras, os 

dados de cobertura vegetal e uso do solo da estação PRB-01 foram considerados a 

partir do segmento PRB-01; os dados da estação PRB-02 foram considerados a 

partir do somatório dos dados do segmento PRB-01 e segmento A; os dados da 

estação PRB-03 foram considerados a partir do somatório dos dados do segmento 

PRB-01, segmento A e segmento B; e assim sucessivamente. 
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Legenda: C1 – campanha 1 (março de 2007) 

C2 – campanha 2 (agosto de 2007)  

Figura 33 - Análise de agrupamento de todo o conjunto de dados obtidos 
 
 

A análise de componentes principais (ACP), realizada a fim de explicar a 

variância de um conjunto de informações (parâmetros físico-químicos, nutrientes, 

vazão, fluxos e fluxos específicos nos segmentos), apresentou 57,75% de 

explicação da variância dos dados nos eixos 1 e 2 (Figura 34). O eixo 1 foi 

responsável por 30,36% da variância dos dados, podendo ser interpretado como a 

diferença encontrada entre os resultados das campanhas 1 e 2. De forma que, os 

dados referentes a campanha 1 (março/2007) localizam-se na parte positiva do eixo 

1, enquanto que os dados referentes a campanha 2 (agosto/2007) na parte negativa 

do mesmo. Já o eixo 2, responsável por 27,39% da variância dos dados, pode ser 

interpretado pelas alterações no conjunto dos dados em função da distribuição 

espacial, de forma que na parte positiva do eixo 2 encontram-se as estações 

referentes ao trecho do médio Paraíba, enquanto que na parte negativa estão os 

estações localizadas no trecho baixo da bacia, mais próximos à foz.  
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Figura 34 - Análise de componentes principais (ACP) 
 

 

A partir de uma outra representação da ACP (Figura 35) pode-se verificar 

mais detalhadamente a influência das variáveis. Nota-se que o eixo 1 é influenciado 

positivamente pela turbidez e pelo fluxo específico de P total, e influenciado 

negativamente pelo N total e clorofila-a. Já o eixo 2 é influenciado positivamente 

pelos fatores área agrícola e floresta, e influenciado negativamente pelos fatores 

vegetação secundária e campo/pastagem. Concluindo-se que o trecho médio é 

composto em sua maioria por área agrícola e floresta, enquanto que o trecho baixo 

do rio Paraíba do Sul apresenta maior quantidade de áreas de campo/pastagem e 

vegetação secundária. 
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Figura 35 – Representação das variáveis na ACP 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

O balanço dos fluxos fluviais de N e P totais no trecho médio-baixo do rio 

Paraíba do Sul associado com o uso do solo nas áreas de drenagem de cada trecho 

considerado, indicou quatro regiões que merecem destaque. As duas primeiras 

(segmentos A e B) estão situadas na região entre o reservatório de Funil e a retirada 

de água para o sistema Light/Guandú, apresentando valores positivos no balanço de 

N e P, indicando o aporte destes nutrientes como não compatível com a área de 

drenagem dos respectivos segmentos. As demais (segmentos E e G) apresentam  

baixo percentual de área com floresta natural e contribuições de afluentes 

importantes na bacia. 

A vazão fluvial medida nas estações do rio Paraíba do Sul mostrou variação 

relativamente ampla entre as campanhas, com média de 365 ± 252 m3.s-1 em março 

(verão) e 160 ± 65,9 m3.s-1 em agosto (inverno). Os valores apontam uma sensível 

diminuição e estabilização na vazão no segmento C, que estão associados à 

captação de água para abastecimento do sistema Light/Guandú. Cabe ressaltar 

também a diminuição do valor de vazão no segmento H, devido à sua atenuação 

pela influência da maré. Observa-se também, que a tendência crescente de aumento 

da vazão no segmento E ocorre devido à influência de alguns rios contribuintes 

(Paraibuna/Preto e Piabanha). 

Os valores médios de nitrato foram de 0,69 ± 0,24 mg.L-1 em março e 

0,82 ± 0,66 mg.L-1 em agosto. Já as concentrações médias de amônia foram baixas 

no mês de março, variando de 0,06 ± 0,09 mg.L-1, enquanto em agosto variaram de 

0,48 ± 1,47 mg.L-1. Os valores de nitrito apresentaram concentrações, de maneira 

geral, abaixo do limite de detecção analítico, ou muito próximo a este. 

O valor médio de fósforo total no mês de março foi de 0,09 ± 0,02 mg.L-1, 

enquanto que em agosto foi de 0,07 ± 0,06 mg.L-1. Em relação ao fosfato, as médias 
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para as duas campanhas foram semelhantes: 0,03 ± 0,01 mg.L-1 em março e 

0,04 ± 0,03 mg.L-1 em agosto. De modo geral, as concentrações foram ligeiramente 

superiores na maioria das estações no período de março. 

Além dos nutrientes (N e P) foram determinados outros parâmetros, que se 

apresentaram dentro da faixa de concentração esperada e, de maneira geral, dentro 

dos limites preconizados pela legislação ambiental brasileira (CONAMA 357/05 – 

classe 2). 

Os fluxos de nutrientes apresentaram, basicamente, comportamento 

controlado por três fatores: (i) a retirada de água do sistema Light/Guandú, que 

regulariza a vazão do rio e retira grande quantidade de material, (ii) acréscimo nos 

fluxos devido à influência de diversos afluentes, até a chegada a foz e (iii) influência 

marinha exercida pela força da maré acarreta em uma diminuição nos valores de 

fluxo, na região próxima a desembocadura do rio, devido ao represamento da água e 

diminuição da velocidade da água. 

Os valores de concentração dos parâmetros analisados não indicaram 

poluição significativa na escala do estudo. No entanto, é esperado que em escala 

local, em pontos específicos, a qualidade da água do rio pode estar comprometida 

devido ao despejo de efluentes doméstico, industrial e agrícola na região de entorno. 

Através das análises estatísticas de agrupamento e de componentes 

principais foi possível concluir que o principal fator que controla a distribuição dos 

dados é a sazonalidade, explicando cerca de 30% da variância dos dados. Em 

segundo lugar, explicando 27% da variância dos dados, está a localização das 

estações de coleta, ou seja, a variação do conjunto de dados entre os trechos médio 

e baixo do rio Paraíba do Sul. 

Outros fatores como a transposição de água pelo sistema Light/ Guandu e a 

presença das barragens situadas ao longo do rio também influenciam a dinâmica do 

N e P nos segmentos estudados. 

Por fim, como subsídio à gestão da bacia hidrográfica, merecem destaque os 

trechos situados na parte superior do trecho estudado (segmentos A e B), onde 

existe um balanço positivo dos fluxos fluviais sem nenhuma contribuição hídrica 

relevante, devido à pequena área de drenagem. Este fato indica que o aporte 

antrópico de nutrientes para bacia neste trecho pode ser o principal fator 

responsável pelo aumento deste fluxo. O uso do solo, população e a proximidade 

das áreas antrópicas ao rio são características que embasam essa suposição. Outra 
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região que merece destaque está situada na parte baixa da bacia (segmento F), que 

apresentou um balanço dos fluxos fluviais negativo, indicando a acumulação de 

material, possivelmente associado à influência do reservatório da UHE Ilha dos 

Pombos. 
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