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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é identificar a contribuição de fontes antrópicas e 

geológicas na hidrogeoquímica fluvial da bacia do rio Paquequer, principal drenagem 

do município de Teresópolis, RJ. A bacia está localizada na região da Serra do Mar 

e cobre uma área de 269 km².  Sua nascente encontra-se dentro de uma Unidade de 

Conservação da Mata Atlântica (Parque Nacional da Serra dos Órgãos) e, ao 

atravessar a cidade de Teresópolis, incorpora resíduos domésticos e de aterro 

sanitário, ocorrendo também contribuições de pecuária extensiva e/ou agrícolas no 

seu baixo curso. O rio Paquequer tem importância singular para o município de 

Teresópolis porque é uma das fontes de abastecimento de água do município. As 

unidades geológicas locais são classificadas como; Unidade Rio Negro, Batólito 

Serra dos Órgãos, Granito Teresópolis, e diques básicos. Os solos são 

predominantemente Latossolo Vermelho-Amarelos e Cambissolo e ocorrem ainda 

Gleissolos nos vales fluviais. Nesse estudo foram coletadas amostras de água de rio 

e particulados em suspensão contemplando diferentes litologias e usos do solo. A 

amostragem foi realizada em agosto de 2010, durante o período de estiagem, 

quando o intemperismo é a principal fonte natural de elementos para o sistema 

fluvial. Foram efetuadas medidas de pH, condutividade, temperatura, potencial de 

oxi-redução e medidas de vazão in situ. Além dessas medidas, foram feitas análises 

químicas do material dissolvido (Na+, K+, Ca2+, Ba+, Mg3+, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Zn, 

Sr, Rb, Al, Si, Fe, Mn e Cd, PO4
3-, Cl- e SO4

2-
) e identificação mineralógica (DRX) das 

partículas em suspensão. Os resultados de DRX mostram que a mineralogia do 

particulado é predominantemente formada por caulinita, gibbsita, e quartzo e 

secundariamente ocorrem haloisita, mica e illita e  raramente microclina. Diagramas 

teóricos de estabilidade foram confeccionados para identificação da transferência de 

elementos da fase dissolvida para a fase particulada. O Si é originado por fontes 

naturais de intemperismo e os resultados químicos apontam concentrações 

crescente deste elemento no PARNASO e concentrações aproximadamente 

constante ao longo do canal principal do rio Paquequer a jusante do parque. Na, K, 

Ca, Cl-, SO4
2- e PO4

3- apresentam fontes naturais no intemperismo e fontes 

antrópicas em resíduos urbanos e agricolas. Estes elementos apresentam picos de 

concentração ao atravessarem o núcleo urbano e no afluente que drena o aterro 

sanitário. A razão Na/Si  assim como as concentrações de cloreto e fosfato 



 

funcionam como identificadores de esgoto doméstico. Os metais Cu, Ni, Co, Zn e Mn 

são provenientes de poluição antrópica urbana e de agricultura e são encontrados 

ao longo do canal principal do rio após o centro urbano no médio e baixo curso do 

rio. Rochas que apresentam maiores conteúdos de K e Al, ricas em k-feldspato, são 

mais resistentes ao intemperismo, por essa razão as águas fluviais que drenam 

esses litotipos não apresentaram maiores concentrações desses metais. Análise 

multivariada permitiu o agrupamento dos locais amostrados em 4 subgrupos de 

acordo com o seu grau de influência antrópica. Pontos localizados no alto curso do 

rio são preservados, a maioria dos afluentes apresentam características pouco 

impactadas em relação ao background local. Após o centro urbano todo o canal 

principal se apresenta influenciado por impacto antrópico. Locais analisados no 

nucleo urbano e no alfluente que drena o aterro sanitário apresentam características 

extremamente impactadas. 

Palavras-chave: Geoquímica. Intemperismo. Mineralogia. Poluição. Efluente 

doméstico.  



ABSTRACT 

 

Surface water chemistry varies according to geology, atmospheric inputs and 

anthropogenic factors, such as discharges of domestic and industrial effluents, 

agricultural activities and others. The main purpose of this study is to identify the 

anthropogenic and geological contributions in determining the hydrogeochemistry of 

the Paquequer river basin, Teresópolis, RJ. This basin covers a 269 km² area, its 

springs lie within a conservation area (Parque Nacional da Serra dos Órgãos) with 

preserved Atlantic Forest.  The Paquequer River mid-stream crosses the city of 

Teresopolis and receives domestic waste. Contributions of agricultural effluent also 

occur in its lower stream. The Paquequer river has singular importance for 

Teresópolis because it is a water supply source. The present geological units are 

classified as Batólito Serra dos Órgãos (gneissic granites), Granito Teresópolis 

(monzogranite), the Rio Negro Unit and basic dykes. Soils are predominantly Red-

Yellow Cambissoils and Gleissoils in river valleys. In this study, river samples 

consider different lithologies and land uses. Samples were collected during the dry 

season in August 2010 when weathering comprises the main source of natural 

elements to the river system. Measurements of pH, conductivity, temperature, redox 

potential and river flow were made in site. Besides these measures, chemical 

analysis of dissolved elements have been carried out (Na, K, Ba, Ca, Mg, Pb, Cu, 

Co, Ni, Cr, Zn, Sr, Rb, Al, Si, Fe, Mn, Li, La, Cd, PO4
3- , Cl- and SO4

2-). Mineralogy 

(XRD) of the suspended particles was also identified. XRD results showed that the 

mineralogy of the suspended particles is predominantly composed of kaolinite, 

gibbsite and quartz. Secondarily it was also observed halloysite, mica, illite and rarely 

microcline. Theoretical stability diagrams were prepared to identify the transfer of 

elements from the dissolved phase to solid phase. Chemical results of the dissolved 

elements indicated concentrations of Si approximately constant along the main 

Paquequer river channel, only natural sources (weathering) were found for this 

element. Na, K, Ca, Cl, SO4 and PO4 shows natural (weathering) and anthropogenic 

(urban and agricultural effluents) sources and concentrations peak while crossing the 

urban center and, in the tributary that drains the sanitary landfill. The ratio Na / Si  

indicated domestic sewage influences. Copper, Ni, Co, Zn and Mn indicates 

anthropogenic pollution from urban sources and agriculture. Rocks with higher 

contents of K and Al are more resistant to weathering processes, explaining why the 



 

river water that drains those lithotype do not present higher concentrations of 

these metals. Multivariate analysis identified four subgroups of sampling sites 

according to their degree of anthropogenic influence. Points located in the upper 

stream of the river are unaffected. Almost all tributaries shows characteristic of low 

impact. Along the main channel, after the city influence, all place have noticeable 

pollution features. Lastly points, which receive direct influence of the urban center 

and sanitary landfill sites, are highly impacted. 

Key-words: Geochemistry. Weathering. Mineralogy. Pollution. Domestic waste.  
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1  INTRODUÇÃO 

 
 

A água é um bem essencial à vida e ao desenvolvimento econômico-social 

das nações. Por esse motivo, atualmente existe uma grande preocupação quanto à 

preservação desse importante recurso, sobretudo porque as atividades humanas 

têm contribuído significativamente para a degradação da sua qualidade e, 

consequentemente, na redução da disponibilidade hídrica, tornando impróprio seu 

uso para as mais diversas finalidades (CONCEIÇÃO et al., 2007).  

O movimento e as trocas de água nos seus diferentes estados físicos são 

chamados de ciclo hidrológico (Figura 1). Estas trocas acontecem entre os oceanos, 

calotas de gelo, águas superficiais, águas subterrâneas e atmosfera. A água 

atmosférica, precipitada na forma das chuvas, pode ser interceptada pela vegetação, 

infiltrar-se no solo atingindo a zona saturada, ou escoar diretamente pela superfície 

até atingir os leitos dos rios. As águas que atingem a circulação subterrânea 

contribuem para um aumento da água armazenada (recarga dos aqüíferos), 

podendo assim ressurgir na superfície alimentando os canais de rio ou ser 

descarregada diretamente no oceano (CARVALHO; SILVA, 2006).  

A área de captação das águas precipitadas é delimitada por divisores 

topográficos e convergem para um único ponto de saída no canal fluvial. Este 

sistema físico é denominado bacia hidrográfica (KARMANN, 2000) e controla as 

condições de escoamento através de diversos fatores como cobertura vegetal, 

altitude, topografia, temperatura, tipo de solo e geologia. Em rios perenes, na 

ausência de precipitação, a principal fonte de abastecimento dos rios são as águas 

subterrâneas estocadas na bacia. 
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Figura 1: Ciclo hidrológico esquemático ilustrando as diferentes trajetórias da água 
até atingir os rios e oceanos (HEAT, 2004). 

 

O intemperismo do substrato rochoso, a decomposição da matéria orgânica e 

a deposição atmosférica são as principais fontes dos constituintes sólidos e 

dissolvidos transportados pelos rios, juntamente com as influências antrópicas. A 

expansão urbana altera os rios e fornece materiais provenientes de esgotos, 

atividades agrícolas, indústrias e construção civil para o sistema fluvial (SINGH et al., 

2007). Por este motivo os corpos hídricos têm capacidade de refletir diferentes tipos 

de rochas, solos e biota que compõem o ecossistema, além de alterações de seu 

estado em função de atividades antrópicas. Assim, o conhecimento da 

hidrogeoquímica fluvial possibilita o melhor manejo dos recursos hídricos e a melhor 

compreensão de sua dinâmica e relação com o meio. 

 
 

1.1 BASE TEÓRICA 
 
 

A água em suas diferentes trajetórias, desde a precipitação até alcançar os 

rios, incorpora e libera vários elementos químicos. Desta forma, este trabalho 
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baseia-se na geoquímica fluvial para a compreensão deste processo de 

transferência de elementos entre o meio hídrico e o ambiente que o compreende. 

Dentre os minerais constituintes das rochas, alguns são mais susceptíveis 

que outros à alteração. A série de Goldich (Figura 2) representa a seqüência normal 

de estabilidade dos principais minerais frente ao intemperismo. A sua relação segue 

a série cristalização de Bowen, onde os primeiros minerais a se cristalizarem do 

magma também são os minerais menos estáveis aos processos intempéricos. Para 

as condições de temperatura e pressão encontradas na superfície da terra, os 

óxidos de ferro e hidróxidos de alumínio são os minerais mais resistentes seguidos 

do quartzo, enquanto minerais como olivina, calcita e halita são mais suscetíveis aos 

processos de intemperismo. 

 

Figura 2: Série de Goldich, ordem de estabilidade frente ao intemperismo dos 

minerais mais comuns. Comparação com a série de cristalização magmática de 

Bowen (TOLEDO et al., 2000). 

 

Argilominerais são os produtos mais comuns da interação água e rocha, nas 

condições da superfície da terra para o clima tropical brasileiro. A alteração dos 

feldspatos, que são os principais constituintes das rochas locais, acontece de 

maneira irregular. Seus vários componentes vão para a solução em razões 
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diferentes, deixando um material residual, no qual as proporções de SiO2 e Al2O3 

são relativamente mais altas e variam em função do pH. Para as reações 

intempéricas específicas de cada mineral, a razão de soluto resultante nas águas 

pode ser prevista (GARRELS; MACKENZIE, 1967).  

A composição das águas é principalmente resultado das reações de 

intemperismo químico dos minerais formadores de rochas. Em casos favoráveis, é 

possível calcular as reações individuais de hidrólise responsáveis para uma água em 

particular (Figura 3) a partir da mineralogia do solo. Geralmente a sílica é derivada 

da quebra dos minerais silicáticos e não da dissolução de quartzo (DREVER, 1988). 

Drever (1988) demonstra que aproximadamente 80% dos derivados de rocha 

proveem somente da desintegração dos plagioclásios e que, o intemperismo dos 

minerais constituintes da rocha é variável de acordo com a época do ano e com o 

tipo de curso do rio, além de outros parâmetros, como o pH e a temperatura, 

produção de ácidos orgânicos, formação de geleiras. Existem também crescentes 

evidências de uma reciclagem ativa dos elementos maiores através da vegetação, 

particularmente em áreas florestadas (LIKENS et al., 1977).  

 

 
Figura 3: Composições em água calculadas do resultado da alteração de alguns 

minerais silicáticos para caulinita. As composições são mostradas em razões 
molares de espécies dissolvidas para HCO3

-.  As composições usadas para 
feldspatos, biotita, hornblenda e piroxênio, foram escolhidas para representar a 
composição típica de rochas ígneas. (GARRELS; MACKENZIE, 1967). 

 



21 

Diversos trabalhos reportam tendências de relação entre temperatura e 

intemperismo, comparando cargas dissolvidas, fluxos de intemperismo ou razões de 

intemperismo em diferentes locais com variações climáticas (BLUTH; KUMP, 1994; 

GAILLARDET et al., 1999; RIEB et al., 2001; RIEB et al., 2004). Estes trabalhos 

fizeram comparações entre locais com composições litológicas variadas e também 

locais com litologias semelhantes de acordo com o estudos de águas fluviais, tanto 

de bacias hidrográficas grandes como pequenas . 

As taxas de reações de dissolução mineral são regidas pela termodinâmica, 

cinética e tempo de exposição da água ao solo ou corpo rochoso (WALLING;  

WEBB, 1992 b). A taxa de reação depende da concentração de solutos na água, e o 

tempo de residência que determinam o equilíbrio da reação. A resistência ao 

intemperismo também é determinado pela litologia (BLUTH; KUMP, 1994; 

WALLING; WEBB, 1992 b; BOWSER; JONES, 2002), porque variadas composições 

minerais conduzem a taxas variáveis de intemperismo.  

 Na Tabela 1 fica ressaltada a importância do fator “q”, escoamento do rio, no 

controle de liberação de íons. Minerais como quartzo e o feldspato potássico (k-

feldspato) permanecem como resíduo sólido e são eventualmente removidos por 

erosão física. Considerando as reações dos minerais com a água, o conceito básico 

é do equilíbrio químico mantido entre solução e minerais secundários. Também fica 

evidenciado o fator “T°” temperatura no intemperismo dos silicatos. Locais que 

apresentam temperaturas maiores correspondem aos locais com hidrólise mais 

acentuada dos silicatos.  
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Tabela 1: Principais fontes e variáveis de bacias que controlam os íons maiores em 

águas de rios. (MEYBECK, 2003) 

 

 

As águas fluviais que drenam granitos têm, em geral, grande disponibilidade 

de Si, Ca, Na e K. Diversos autores (LIKENS et al., 1977; DREVER, 1988; HEM, 

1989; BERNER; BERNER, 1996) interpretaram padrões de distribuição para estes 

elementos, em termos das suas diversas fontes, bacias e química fluvial. Existem 

múltiplas fontes para esses íons que podem ser disponibilizados pela entrada de 

chuvas, contendo constituintes de origem oceânica (Na+, Cl-, Mg2+, SO4
2-

 etc), ou 

lixiviado de solos superficiais pelo intemperismo diferenciado dos minerais silicáticos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 

Este trabalho teve como objetivo geral caracterizar as contribuições de fontes 

geológicas e antrópicas para a composição geoquímica do ambiente fluvial da bacia 

hidrográfica do rio Paquequer, Teresópolis RJ. Além disso, objetivou-se 

correlacionar a distribuição dos minerais em suspensão com os elementos na forma 

dissolvida. 

 
 
1.2.1 Objetivos específicos 
 
 
1) Medir as condições físico-químicas do ambiente aquático para analisar o 

processo de transferência de elementos entre fase dissolvida e a mineralogia do 

particulado. 

2) Avaliar a influência de diferentes litotipos para a hidrogeoquímica fluvial e 

sugerir taxas de intemperismo locais.  

3) Identificar reflexos dos diferentes usos do solo sobre a qualidade das águas 

superficiais. 

4) Propor indicadores de influência antrópica no ambiente fluvial. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 
 
A bacia do rio Paquequer é de importância singular para o município de 

Teresópolis. Rios desta bacia servem de fontes de abastecimento de água da cidade 

e de áreas agrícolas do município. Estudos de impacto de poluição exigem 

conhecimento das concentrações de background e do comportamento dos poluentes 

(PIMENTEL et al., 2003). Por isso foram analisados elementos e associações 

químicas capazes de fornecer dados sobre suas fontes de origem, naturais e/ou 

antrópicas. (Na, K, Ca, Ba, Mg, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Zn, Sr, Rb, Al, Si, Fe, Mn, Cd, 

PO4
3-, Cl- e SO4

2-). 

Muitos estudos de hidrogeoquímica e do comportamento de elementos com 

origem nos processos de intemperismo foram realizados no mundo todo 

principalmente ao longo das últimas décadas (GARRELS; MACKENZIE, 1967; 

TARVAINEN et al., 1997; GAILLARDET et al., 1999; MEYBECK, 2003; VIOLETTE et 

al., 2010). No Brasil existem poucos registros de trabalhos desse tipo, em geral eles 

são feitos em grandes bacias, como a do rio Amazônas (HORBE; SANTOS, 2009) e 

que drenam em geral sedimentos e rochas sedimentares (MOURA et al., 2010). 

Outro foco desse estudo no Brasil é de drenagens que são influenciadas 

antropicamente por áreas de mineração como é o caso de Oliveira e Horn (2006). 

Em relação ao estudo da água em backgrounds graníticos ainda são poucos os 

estudos no Brasil. Nesse sentido, justifica-se o desenvolvimento desse estudo 

através da carência de trabalhos nesta temática no Brasil. 

Além disso, estudos de qualidade de água têm sido um estímulo para a 

caracterização de metais, principalmente os tóxicos, a fim de entender suas origens 

e comportamento em águas fluviais. Muitos desses elementos foram explorados 

economicamente ao longo de milhares de anos nas atividades humanas. Portanto, a 

concentração de elementos traço na água é dependente de lançamentos antrópicos, 

além do intemperismo (GAILLARDET et al., 2003; CAMPOS et al., 2009; 

RODRIGUES; FORMOSO, 2005). 



 

 

 

2  ÁREA DE ESTUDO 
 
 

A bacia hidrográfica do rio Paquequer drena uma área de 269 km2 no 

município de Teresópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro (Figura 4). O 

rio Paquequer deságua no rio Preto, afluente do Piabanha, pertencente à bacia do 

rio Paraíba do Sul, e seu canal principal é de 5ª ordem, com aproximadamente 38 

km de comprimento. A importância do rio Paquequer para a cidade de Teresópolis é 

representada pelo seu grau de uso com as diversas atividades econômicas que vão 

desde o lazer à captação de água para o abastecimento urbano e agrícola 

(SILVEIRA; SOUZA, 2010).  

A bacia hidrográfica do Paquequer retrata três ecossistemas. A sua nascente 

encontra-se dentro de uma unidade de conservação (Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos-PARNASO) em ambiente de floresta de Mata Atlântica. O médio curso 

atravessa a cidade de Teresópolis, onde incorpora resíduos domésticos, esgoto e 

ainda de um aterro sanitário. Por fim, no seu baixo curso ocorrem as contribuições 

de pecuária extensiva e agricultura (fertilizantes e pesticidas).  Das características 

apresentadas, são reveladas diferentes fontes de contaminação da rede de 

drenagem desse importante rio que serve de fonte de abastecimento de água do 

município de Teresópolis. 
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Figura 4: Localização e modelo digital de terreno da bacia do rio Paquequer no 

município de Teresópolis, RJ e locais das estações de medição de chuva, na 
cabeceira da bacia (Parnaso) e de chuva e vazão, próximo a foz (Providência). 
 
 

2.1 CLIMA  
 
 

O clima da área de estudo é Mesotérmico Brando, variando de úmido a super 

úmido (umidade média de 82% a 86%) com temperatura média de 18 oC e 

pluviosidade anual variando de 1500 mm até mais de 3000 mm entre a cabeceira e 

a foz (Figura 5). As chuvas predominam na estação do verão (SCHUMM, 2003; 

CPRM, 2004; SILVEIRA; RAMOS, 2007). Os dados da Figura 5 foram coletados 

através das estações de medição de chuva localizados na cabeceira (PARNASO) e 

próximos a foz do Paquequer, no bairro da Providência, onde também há medição 

da vazão a cada meia hora. 
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Figura 5: Relação da pluviosidade mensal na cabeceira (PARNASO) e da 

pluviosidade na foz da bacia (Providência) e média das vazões mensais na foz da 
bacia, entre os anos de 2007 a 2009 (SILVEIRA; SOUZA, 2011). 
 
 

2.2 RELEVO E HIDROGRAFIA 
 
 

O município possui uma das áreas mais acidentadas da Serra do Mar, com 

escarpas íngremes, caracterizadas por picos e elevações. As nascentes dos rios 

encontram-se, em sua maioria, na Serra dos Órgãos e na Serra do Jacarandá 

(denominações locais), sendo as altitudes das nascentes divididas em dois grupos 

distintos. Os rios localizados a oeste da bacia nascem em áreas mais elevadas 

(~1500 m) (Figura 6). Os afluentes da margem leste possuem as nascentes em 

cotas altimétricas mais rebaixadas (1060 m) (SILVEIRA; SOUZA, 2011).  
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Figura 6: Modelo digital da bacia hidrográfica do Paquequer. As linhas pontilhadas 
marcam os limites aproximados entre os cursos alto e médio e entre o médio e o 
baixo curso. 

 

A bacia do Paquequer é montanhosa, com altitudes variando de 700 a 2000 

m. O perfil longitudinal do rio Paquequer apresenta acentuada inclinação nos 

primeiros 5 km a partir da sua nascente, e ligeira inclinação no seu percurso restante 

(SILVEIRA; SOUZA, 2010; OLIVEIRA, 1999) (Figura 7).  A separação em alto, médio 

e baixo curso segue parâmetros geomorfológicos como densidade de drenagem, 

padrão de distribuição dos rios e declividade. Desse modo, podemos considerar 

como alto curso do rio Paquequer os primeiros 5 km do rio, com altitudes variando 

de 900 a 2000m, o médio curso varia entre 750 e 900 m de altitude e o baixo curso, 

abaixo dos 750 m. 

Segundo Silva (2006), a bacia tem densidade de drenagem (Dd) de 2,01 

km/km2 densidade hidrográfica (Dh) de 3,91 canais/km2 e índice de circularidade (Ic) 

de 0,44. Estes parâmetros indicam baixa taxa de infiltração e domínio do 
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escoamento superficial em uma bacia de forma alongada. Os rios Preto e 

Paquequer abastecem de água o município de Teresópolis. A bacia do Paquequer 

engloba uma parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (9 km2 – onde está 

situada a cabeceira do rio Paquequer) e parte da Área de Proteção Ambiental 

Estadual da Floresta do Jacarandá também está em sua cabeceira (SCHUMM, 

2003). 

 

 
Figura 7: Perfil longitudinal do canal principal do rio Paquequer. 

 
 

2.3 USO DO SOLO 
 
 

O município de Teresópolis está situado em uma área de Mata Atlântica. Os 

diversos usos do solo desde o século XIX têm provocado o desflorestamento da 

área: primeiramente para a cultura do café, não satisfatoriamente implantada, e 

posteriormente substituída pela criação de gado, juntamente com áreas para turismo 

e veraneio (ROCHA, 1999). Atualmente, a concentração urbana tem produzido 

profundas alterações na paisagem, decorrentes das transformações na forma de 

ocupação e uso do solo urbano, do processo de especulação imobiliária e 

valorização das áreas centrais, configurando-se um novo arranjo espacial (COSTA, 

2004; SILVEIRA; SILVA, 2010). A área urbana tem expressiva ocorrência, 

principalmente ao longo do vale do rio Paquequer (GOMES et al., 2009). A análise 

histórica (de 1976 e 1996) da dinâmica da vegetação na bacia mostrou que o 

desmatamento deu-se principalmente nas áreas de baixa declividade e com maior 
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insolação (encostas voltadas para o norte), enquanto a regeneração avançada 

ocorreu preferencialmente nas encostas mais úmidas e com menor insolação 

(SILVEIRA; SILVA, 2010).  Em 1949, foram criados o Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (~ 205 km2, desses, 9 km2 na bacia hidrográfica do Paquequer) e as Áreas 

de Proteção Ambiental Floresta do Jacarandá (14 km2) e da Bacia dos Frades, na 

cabeceira da bacia do rio Paquequer, com o objetivo de preservar a Mata Atlântica 

no município. Em 2010 foi criado o Parque Natural Municipal Montanhas de 

Teresópolis. Ele abrange as proximidades dos bairros Salaco, Posse, Granja 

Florestal, Campo Grande e vizinhança. Também faz limite com os municípios de 

Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto, e possui uma área de 

aproximadamente 50 km2. 

Silveira e Silva (2010) e dados obtidos do Projeto Teresópolis (UERJ/IBGE, 

1999) em escala 1:50.000, indicam que, em 1996, 12% da área da bacia do 

Paquequer era constituída de Floresta Ombrófila Densa ou clímax e 5% de 

afloramentos rochosos. Aproximadamente 20% da bacia encontravam-se em estágio 

inicial de sucessão ecológica e  inclui também as áreas de gramínea e pastagem, 

20% está em estágio intermediário de sucessão ecológica, 13% está em estágio 

avançado de sucessão ecológica e 25% da área da bacia é ocupada com uso 

urbano e rural principalmente agricultura comercial de ciclo curto (olericultura). A 

área urbana representa mais de 10% da bacia e vêm sofrendo o processo de 

expansão trazendo consequências para os canais fluviais. 

Gonçalves (2008) realizou estudos de impactos antrópicos na bacia do rio 

Paquequer e demonstrou que o despejo de esgoto lançado pelo núcleo urbano da 

cidade de Teresópolis causa o enriquecimento em íons de nitrato, fosfato e amônia 

em meio fluvial. A infra-estrutura de esgotamento sanitário na cidade de Teresópolis 

é bastante precária o município não dispõe de adequada rede coletora de esgoto, 

nem de efluentes industriais (IBGE/UERJ, 1999) A maioria dos domicílios utiliza 

sistemas de coleta e tratamento do tipo fossa/ filtro/ sumidouro. Algumas residências 

não utilizam nenhum tratamento, despejando o esgoto sanitário diretamente no 

sistema de drenagem e lançados in natura no sistema hídrico (PIRES, 2005; 

GONÇALVES, 2008).       
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2.4 SOLO  

 
 

Os solos são predominantemente Latossolos Vermelho-Amarelos e 

Cambissolo e ocorrem ainda Gleissolos nos vales fluviais (UERJ/IBGE, 1999). Os 

Cambissolos álicos são dominantes e respondem por 76% da área da bacia, seja 

em associação com Latossolo Vermelho-Amarelo ou com solos litólicos. Estes solos 

ocorrem sob condições de relevo ondulado a montanhoso e escarpado e 

apresentam pequena a média espessura o que desfavorece o processo de 

infiltração. Secundariamente, a classe de Gleissolo álico com baixa atividade em 

associação com solos aluviais ocorre em 15% da área da bacia. Estes solos são 

característicos dos vales fluviais e por isso encontram-se em condições saturadas ou 

próximo a saturação. A classe de solos de Latossolo Vermelho-Amarelo álico com 

cambissolo álico associado, em relevo suave ondulado a ondulado (melhores 

condições para infiltração) só responde por 4 % da área da bacia. Os 5% restantes 

da área da bacia são ocupados por afloramentos rochosos. Estes últimos são áreas 

potenciais de geração de escoamento superficial (COELHO NETTO et al., 1980). 

Descrições pedológicas na área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

identificaram uma gradação de classes de solos, aumentando a sua maturidade 

(desde afloramento rochoso até latossolos) do topo para a base das vertentes 

(MARTINS  et al., 2007). 
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2.5 ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 
 

Geologicamente a bacia do Paquequer é formada por granitos e gnaisses. 

Quatro unidades geológicas constituem a área (1:50.000) (UERJ/IBGE, 1999). Estas 

unidades são associadas a declividade, aos solos e depósitos sedimentares, 

gerando uma paisagem característica para cada uma (SILVEIRA; RAMOS, 2007). 

Em termos estruturais, a bacia apresenta um sistema de falhas NE-SW e NW-SE, 

que condiciona o padrão de drenagem retangular/ treliça com tendência sub-

dendrítica e importantes deflexões do canal formando “cotovelos”. No baixo curso o 

eixo principal do Paquequer tem direção norte, encaixado, gerando assimetria na 

bacia (SILVA, 2006) (Figura 8). 

Unidade Granito Teresópolis – é composta por (Hornblenda)-Biotita 

Monzogranito fino, localmente orientado e mosqueado e (Hornblenda)- Biotita 

Monzogranito de granulação média com tendência porfirítica. Ocorrem em 6% da 

área da bacia, na forma de lentes, principalmente no médio curso da bacia e 

também nos divisores próximos e na Pedra do Sino. Esta litologia destaca-se na 

paisagem com a presença de alta declividade, muitos afloramentos rochosos, solos 

litólicos e depósitos de colúvios com grandes blocos em uma matriz argilosa. São 

rochas intrusivas mais recentes e relativamente homogêneas. Isto determina o seu 

intemperismo físico e químico uniforme, em blocos, que ao se desestabilizarem 

descem a encosta na forma de fluxos de detritos e contribuem para a dominância de 

colúvios com blocos (SILVEIRA; RAMOS, 2007). Estudos petrológicos (GROSSI 

SAAD et al., 1980; JUNHO, 1982) revelam a composição mineralógica de quartzo, 

feldspato (mais plagioclásio que microclina) e biotita, podendo ocorrer também o 

anfibólio (hornblenda). Podem ocorrer como traços pirita, fluorita, granada 

submilimétrica e moscovita, allanita, magnetita, picroilmenita, zircão e apatita. 
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Figura 8: Mapa geológico da bacia do Paquequer. Modificado de UERJ/IBGE 
(1999). Ktb= diques básicos, GRF = granito Teresópolis fino, GRM= granito 
Teresópolis médio, PEGRGD= Granito gnáissico do batólito Serra dos Órgãos, 
PELGR= leucogranito do Batólito Serra dos Órgãos, PEVRNG= gnaisse da Unidade 
Rio Negro e PEVRNM= migmatitos da Unidade Rio Negro. 

 

Unidade Batólito Serra dos Órgãos – Composta por duas litologias principais, 

(granada)-(hornblenda)-biotita granito gnáissico, médio a grosso com enclaves 

máficos e segregações leucocráticas e (granada) leucogranito médio a grosso 

isotrópico e levemente foliado. É a unidade dominante na bacia (60%) e composta 

por um granito metamorfizado com foliação NE-SW. Na paisagem ele ocorre de 

forma similar ao granito Teresópolis, porém com relevo menos acentuado o que o 

torna mais favorável ao desenvolvimento de elúvios. Nessa unidade estão inseridas 

rochas de origem ígnea (predominantemente álcali-cálcico) e a composição é em 

geral quartzo feldspática (microclina e plagioclásio) contendo bandas mais biotíticas, 

Sistema de coordenadas projetadas UTM zona 23S 

South American DATUM 1969 
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por vezes acompanhadas de hornblendas. Também associadas aos grãos de biotita, 

podem estar presentes titanita, picroilmenita, apatita e zircão. Grãos de granada 

almandina podem aparecer eventualmente. Raramente ocorrem pegmatitos 

portadores de turmalina negra.  

Unidade Rio Negro – Duas litologias principais constituem esta unidade, 

leuco-granitos de grão médio a fino, localmente bandado e migmatitos 

heterogêneos, de estrutura estromática predominante composto de leucossoma bi-

gnaisse de grão médio a pegmatóide e melanossoma anfibolítico. Esta unidade 

ocorre em 34% da área da bacia, principalmente na porção superior e média da 

bacia. A Unidade Rio Negro tem um comportamento mais distinto na paisagem 

marcada pela presença bem distribuída de elúvios e colúvios e poucos afloramentos 

rochosos. A presença de maior área de latossolos e o alargamento dos vales com 

retrabalhamento de depósitos (colúvio-alúvio) é uma evidência do maior tempo de 

evolução deste relevo em relação às demais litologias (SILVEIRA; RAMOS, 2007). 

Mineralogicamente esta unidade é composta por quartzo, feldspato (em razões 

variadas de microclina e plagioclásio) podendo apresentar sericitizações, biotita e 

subordinadamente moscovita e granada almandina. Também podem estar presentes 

anfibólio, epidoto, magnetita, titanita, apatita e allanita. 

Diques de basalto, diabásio e microgabro de direção NE-SW e idade 

Mesozóica, se encontram dispersos pela bacia e não constituem nem 1% da área. 

Composto por plagioclásio, piroxênio (titanaugita), magnetita, anfibólio, biotita 

picroilmenita e quartzo, podendo conter também pirita. 

Análise de composição química desses litotipos foi realizada anteriormente 

por Grossi Saad et al. (1980); Tupinambá (1999) e Junho (1982). A Tabela 2 e 

Figuras 9 e 10 apresentam a média das composições químicas de cada unidade 

litológica. De acordo com o resultado dessas análises é possível obter assinaturas 

geoquímicas para cada litotipo apresentado e possivelmente identificar os elementos 

liberados através do intemperismo das rochas para o ambiente fluvial.  
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Tabela 2: Composição química média das principais unidades litológicas. 

 Símbolo Batólito Serra dos Órgãos Rio Negro Granito Teresópolis Diques  

%
 e

m
 p

es
o

 
SiO2 68,9 70,6 71,1 53,9 

TiO2 0,48 0,38 0,47 1,5 

Al2O3 14,0 14,4 13,2 15,4 

Fe2O3 1,4 1,2 1,3 3,0 

FeO 3,4 1,7 1,4 7,8 

MnO 0,08 0,07 0,42 0,16 

MgO 0,88 1,4 0,85 3,6 

CaO 2,7 2,4 1,5 7,7 

Na2O 3,7 3,6 3,3 3,2 

K2O 3,6 3,4 5,8 1,9 

H2O 0,38 0,45 0,71 2,3 

P2O5 0,14 0,14 0,13 0,31 

CO2 0,04 0,04 0,07 0,04 

S 0,01 0,02 0,02 0,03 

F 0,14 0,07 0,21 0,13 

p
p

m
 

Sc 14 12 ND* 28 

V 49 30 26 194 

Cr 5 7 18 1 

Co 6 7 2 24 

Ni 5 8 31 16 

Cu 5 12 11 74 

Zn 122 54 66 97 

Ga 20 16 24 19 

Rb 1,3 x 10
2
 1,3 x 10

2
 2,8 x 10

2
 6,3 x 10

2
 

Sr 3,2 x 10
2
 3,40 x 10

2
 3,5 x 10

2
 3,2 x 10

2
 

Zr 5,3 x 10
2
 1,8 x 10

2
 3,3 x 10

2
 2,0 x 10

2
 

Nb 37 20 36 16 

Mo 5 2,5 ND* 5 

Sn 5 2,5 ND* 5 

Ba 1,7 x 10
3
 9,9 x 10

2
 1,3 x 10

3
 6,2 x 10

2
 

Pb 35 31 52 30 

 *ND = não determinado.  
Fonte: Grossi Saad et al. (1980); Junho (1982); Tupinambá (1999). 



36 

2.6 TRABALHOS ANTERIORES 
 
 

Durante o período chuvoso, a bacia hidrográfica do rio Paquequer recebe 

maiores cargas de elementos provindo das águas atmosféricas. O período chuvoso 

na região é compreendido entre novembro e abril, enquanto o período seco 

corresponde ao período entre maio e outubro, e são quase sempre bem definidos 

(RODRIGUES, 2006; SILVEIRA; SOUZA, 2010). Rodrigues (2006) apresentou 

resultado de análises químicas das chuvas do PARNASO, onde os íons NH4
+, SO4

2- 

e Cl-, Mg 2+ e K+ (Figura 9) fazem parte dos íons majoritários dessas águas 

atmosféricas. Concentrações altas de NH4
+, SO4

2- sugerem a influência antrópica, 

principalmente queima de combustíveis fósseis, provavelmente trazidos, em sua 

maior parte, da área metropolitana do município do Rio de Janeiro através da 

circulação dos ventos. Os outros elementos são oriundos dos aerossóis de sal 

marinho.  

 

Figura 9: Distribuição molar dos íons majoritários na água da chuva (RODRIGUES, 
2006). 

 

Rodrigues (2006) também fez medições de condutividade elétrica na água do 

rio Paquequer, em sua cabeceira, e mostrou que a condutância varia de 3,5 a 31,5 

µS cm-1, em períodos de chuva e seca, respectivamente, ressaltando um padrão 

sazonal bem definido. A Figura 10 apresenta os resultados dos fluxos de deposição 

úmida e seca (em mol ha-1ano-1), juntamente com valores relativos da distribuição de 

elementos maiores para o PARNASO, localizado na cabeceira do rio Paquequer. A 

deposição úmida foi o processo mais efetivo de transferência dos íons estudados da 

atmosfera para a superfície, contribuindo com uma média de 88% do total da massa 
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de íons depositados no PARNASO, enquanto o período seco retrata as maiores 

concentrações desses elementos na química fluvial. 

 

Figura 10: Taxa de deposição seca (DS) e úmida (DU), na cabeceira do rio 
Paquequer (RODRIGUES, 2006). 

 

Gonçalves (2008) realizou medidas de pH, condutividade elétrica e 

concentrações de cafeína e fosfato em diferentes pontos do rio Paquequer com 

finalidade de traçar a contaminação por esgoto doméstico no rio. Foram sete pontos 

analisados, três inseridos na unidade de conservação PARNASO e quatro na área 

urbana e duas etapas de coleta, uma no período chuvoso e outra no período seco. 

Em seus resultados nota-se que as concentrações de fosfato e condutividade 

elétrica no rio Paquequer apresentam um aumento significativo ao atravessar a 

cidade, e corresponde com as altas concentrações de cafeína, estando esses 

fortemente relacionados. Esse fato indica que ambos possuem a mesma origem, 

sendo um indicativo de contaminação por esgoto doméstico no rio Paquequer. O pH 

é aproximadamente constante ao longo do rio e a condutividade e as concentrações 

de cafeína e fosfato são ainda maiores no período de seca. 

 



 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
3.1 AMOSTRAGEM 
 
 

Foram escolhidos diferentes pontos do baixo, médio e alto curso na bacia do 

rio Paquequer, levando em consideração a litologia drenada e os diversos usos do 

solo encontrados. No total, 15 pontos de coleta foram selecionados de acordo com 

as características apresentadas. Desses 15 pontos, nove estão no canal principal, e 

seis são afluentes do Rio Paquequer (Figura 11). Dois desses pontos estão 

inseridos na unidade de conservação e foram considerados pontos sem influência 

antrópica. Em geral, foram preferidos alvos próximos a foz dos tributários, com 

intuito de melhor quantificar a sua contribuição para o rio principal, além de 

compreender a capacidade de diluição dos mesmos. Três desses afluentes, Córrego 

Príncipe (ponto de coleta numero 06), Córrego Albuquerque (ponto 10) e Córrego 

Boa Vista (ponto 12) drenam terrenos constituídos por apenas uma unidade 

litológica (Figura 11 e 12). Esses pontos foram escolhidos para a interpretação dos 

resultados analisados por serem indicativos de possíveis fontes naturais de metais. 

A Tabela 3 indica os pontos amostrados e sua descrição.  
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Figura 11: Mapa da bacia do Paquequer e localização dos pontos de coleta. 
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Figura 12: Fotos dos afluentes (A) Ponto 6, Córrego Príncipe, drena somente 

Granitos; (B) Ponto 10, Córrego Boa Vista, drena Migmatitos; (C) Ponto 12, Córrego 
Albuquerque, drena rochas gnáissicas. 

A 

B 

C 
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Tabela 3: Pontos de amostragem e suas características. 

N
o
 do 

Ponto 

Afluente/Canal 

Principal 
Localização 

Tipo litológico 

drenado 
Problemática ambiental 

1 Canal principal Alto Curso Granito e migmatito Unidade de conservação 

2 Rio Beija Flor Alto Curso Granito e migmatito Unidade de conservação 

3 Canal principal Alto Curso 
Gnaisses, granito e 

migmatitos 
Limite do PARNASO 

4 Canal principal Médio Curso 
Gnaisses, granito e 

migmatitos 
Centro Urbano 

5 

Canal principal, 

(Cascata do 

imbuí) 

Médio Curso 
Gnaisses, granito e 

migmatitos 
Pós centro urbano 

6 Córrego Príncipe Médio Curso Granito Pouca interferência antrópica 

7 Canal principal Médio Curso 
Gnaisses, granitos e 

migmatitos 

Canal principal posterior a cidade e 

anterior ao afluente do aterro sanitário 

8 Córrego Fisher Médio Curso Gnaisses 
Afluente com influência do aterro 

sanitário 

9 Canal principal Baixo Curso 
Gnaisses, granitos e 

migmatitos 

Canal principal após receber influência da 

drenagem do aterro 

10 Rio Albuquerque Baixo Curso Gnaisses Pouca interferência antrópica 

11 Canal principal Baixo Curso 
Gnaisses, granitos e 

migmatitos 

Canal principal após a influência do 

Córrego Albuquerque 

12 Córrego Boa 

Vista 
Baixo Curso Migmatitos Pouca interferência antrópica 

13 Canal Principal Baixo Curso 
Granito, Migmatito e 

gnaisses 

Canal principal após a influência do 

Córrego Boa Vista 

14 Rio Santa Rita Baixo Curso 
Granito, Migmatito e 

gnaisses 

Grande afluente com influência na 
diluição e influência de pastagem e 

agricultura 

15 Canal principal Baixo Curso 
Gnaisses, granitos e 

migmatitos 

Final da bacia, influência de pastagem e 

agricultura. Local da estação Providência 

e medição de dados de vazão e 

pluviométricos 

 

A campanha de coleta de amostras de água do rio Paquequer foi realizada 

durante o período de estiagem, entre os dias 02 e 06 de agosto de 2010. A 

precipitação durante a semana de amostragem foi nula, e no mês de agosto foram 

registrados apenas 0,3 mm de chuva. O período de seca é ideal para retratar a 

influência de fontes intempéricas em rios, visto que a principal fonte de 
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abastecimento dos rios, nesta época, são as águas subterrâneas, não havendo 

diluição por chuvas intensas (HORBE; SANTOS, 2009). A Figura 13 mostra os 

dados obtidos pela estação pluviométrica Providência, localizada na foz da bacia do 

Paquequer e evidencia que não ocorreram chuvas durante a semana da coleta. Os 

dados representados na Figura 13 representam as médias históricas mensais 

(cinza) e os dados mensais obtidos no ano de 2010 até a data de coleta (preto). 

 

 

Figura 13: Dados medos pela estação Providência (2007 – 2010), foz do Rio 
Paquequer. (A) Precipitação mensal histórica e de 2010. (B) Vazões mensais 
históricas do rio Paquequer. 
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3.2 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 
 
 

Alguns cuidados especiais foram adotados para evitar contaminação e para 

melhor conservação das amostras de água coletadas. Além da descontaminação 

prévia dos frascos de polietileno com detergente Extran e enxágue com água 

destilada e deionizada, foram feitas 3 rinsagens dos frascos com a própria água do 

rio antes da coleta. A amostragem foi efetuada em água corrente, com frascos de 

500 ml colocados submersos na água do rio. Após a coleta os frascos foram 

fechados, bem vedados e colocados em um isopor contendo gelo químico para 

resfriamento até a chegada no laboratório. Em alguns pontos de difícil acesso ao rio, 

as amostras de água foram coletadas utilizando um amostrador garrafa Van Dorn 

horizontal (Figura 14), rinsado 3 vezes com a água fluvial antes da coleta.  Foram 

feitas duplicatas de 5 pontos para controle das análises. A etapa de filtragem foi 

realizada no mesmo dia da coleta, com filtro de 0,22 µm de acetato (Millipore). 

Depois de coletada e filtrada, as amostras foram divididas em dois frascos. Um deles 

foi conservado com ácido nítrico concentrado ultrapuro (pH~1), destinado às 

análises de espectroscopia de massa por plasma indutivamente acoplado e 

espectrofotometria. O outro frasco foi resfriado e a seguir congelado, destinado às 

análises por cromatografia de íons.  

Para análises de mineralogia por DRX foram coletados mais de 10L da água 

de rio para cada local amostrado. Esta água foi levada para o laboratório e mantida 

em repouso durante o período de aproximadamente 24 horas. Desta forma, as 

partículas sólidas presentes na amostra decantam no fundo do recipiente. O 

excesso de água é retirado com o auxílio de uma mangueira e o restante é retirado 

por evaporação em estufa a 40o C. 
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Figura 14: Amostrador garrafa Van Dorn, (A) preparado para a coleta; (B) contendo 

água coletada do rio. 
 
 
3.3 PARÂMETROS ANALISADOS 

 
 
Nos locais de coleta foram realizadas leitura dos parâmetros pH, 

condutividade elétrica, temperatura, potencial oxi-redução e totais de sólidos 

dissolvidos, por meio de sonda multiparâmetro portátil Hanna HI 9828 (Figura 15), 

calibrada com solução padrão de condutividade elétrica e de pH. Objetivou-se 

relacionar as concentrações de metais dissolvidos com os parâmetros físico-

químicos ao longo do canal principal e em tributários do rio Paquequer.  

 

 Figura 15: A) Sonda multiparâmetro Hanna HI 9828; B) Multissensor. 
 
 
 

A) B

) 

A) B) 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 
 
 

Foram utilizados três métodos analíticos para análises químicas. A análise por 

cromatografia de íons foi utilizada para determinação dos teores de Na+, K+, Mg2+, 

Ca2+, Cl-, e SO4
2-.  A análise do Si e elementos traços (Fe, Mn, Al, Zn, Pb, Ni, Cu, 

Co, Cr, Ba, Rb, Sr e V) foi efetuada por espectroscopia de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS). Por este mesmo método foram também 

analisados Na, K, Mg e Ca e a partir dos resultados obtidos em ambas as técnicas 

foi realizada uma comparação entre eles.  A espectrofotometria de absorção 

molecular foi utilizada na determinação de fosfato inorgânico. Trabalhos anteriores 

de litogeoquímica e descrição mineralógica das rochas permitirão avaliar a influência 

dos processos intempéricos na hidrogeoquímica fluvial.  

 
 

3.4.1 Cromatografia de íons 
 
 
O método de cromatografia de íons foi adotado para analisar cátions e ânions 

de maior abundância. As análises foram realizadas no laboratório de Biogeoquímica 

de Ambientes Tropicais, do Departamento de Geoquímica da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), utilizando um cromatógrafo Dionex modelos ICS-1100 (para 

cátions) e ICS-2100 (para ânions). Na Tabela 4 estão compiladas as condições 

cromatográficas específicas para a realização das análises.  

 

Tabela 4: Condições cromatográficas do método analítico. 

 

 

Cátions  Ânions  

Eluente 11 mmolL
-1 

 H2SO4 
Eluente_ Gerador de KOH_ 
sistema de gradiente de 
concentração 

15-50 
mmolL

-1
 

Coluna IonPac CS12A  4 x 250 mm Coluna  IonPac AS20 4 x 250 mm 

Pré-coluna IonPac CG12A 4 x 50 mm Pré-coluna CG20 4 x 50 mm 

Temperatura coluna (ºC) - Temperatura coluna (ºC) 30 

Corrente Supressora (mA) 65  Corrente Supressora (mA) 38 

Célula Temp. Supressora (ºC) 35 Célula Temp. Supressora (ºC) 35 

Fluxo (mL min
-1

) 1 Fluxo (mL min
-1

) 0,3 

Pressão (psi) ~1300 Pressão (psi) ~2000 

Loop (mL) 0,2  Loop (mL) 0,2 

Detector de condutividade  ICS1100 Detector de condutividade ICS2100 
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O eluente usado para a análise de cátions consiste de uma solução 11 

mmol/L de H2SO4 preparado a partir de H2SO4 PA. (Merk). Para a análise dos ânions, 

um sistema de gerador de eluente constituído de um cartucho de KOH comercial 

(EGC II KOH_ RFICTM) fornecido pela DIONEX foi empregado. Desta forma, é 

possível realizar análises cromatográficas através de um sistema de gradiente de 

concentração, possibilitando uma melhor otimização do método. Para o método 

desenvolvido, a concentração de KOH varia ao longo da análise de 15 a 50 mmol/L 

de KOH. 

 
 

3.4.2 Espectroscopia de massa 

 
 

O método de espectroscopia de massa com plasma indutivamente acoplado 

pode alcançar limites de detecção na faixa de µg/L até ng/L. Para muitos estudos 

este fato o torna ideal para a identificação de elementos- traço desde que a pureza 

dos reagentes utilizados seja compatível. Por isso foi utilizado HNO3 ultra puro 

destilado para a acidificação das amostras. As análises foram desenvolvidas no 

Laboratório de Análises Espectrométricas do Departamento de Química da PUC - 

Rio de Janeiro. O equipamento utilizado foi o espectrômetro Elan DRC II da Perkin 

Elmer. 

A fim de identificar qualitativamente se os teores dos elementos- traço 

encontrados indicavam sua participação na composição química da matriz, ou seja, 

se o limite de detecção do método permite a medida das concentrações destes 

elementos, foram estabelecidos alguns limites de detecção, com 95% de confiança 

(Xm ± 3 s, onde Xm é a média e s o desvio padrão) através das medidas de 10 

brancos (água de milli-Q acidificada na mesma proporção da amostra) para a 

espectrometria ótica. Os limites de detecção dos elementos medidos por este 

método estão na Tabela 5.  
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Tabela 5: Limites de detecção do método ICP-MS para cada elemento analisado. 

Elemento Limite detecção (µg/L) 

Ag  0,02 

As  0,02 

Ba 2 

Be 0,05 

Bi 1 

Ce 0,02 

Cs 0,01 

Cu 1 

Ga 0,02 

In 0,02 

K 20 

Li 0,05 

Mg 5 

Pb 0,6 

Rb 0,03 

Se 0,2 

Sr 0,2 

Ti 0,5 

U 0,05 

La 0,02 

Co 0,1 

Si  7 

Mo 1 

Mn 0,5 

Ni 0,6 

Al 5 

Zn 3 

Cr 0,5 

Cd 0,1 

V 0,2 

Fe  10 

Na 20 

Ca 10 

Ge 0,1 

 
 

3.4.3 Espectrofotometria 

 
 
O método espectrofotométrico de Murphy e Riley (1962) foi utilizado para a 

determinação de fosfato devido à alta sensibilidade do método espectrofotométrico. 

Baseia-se na reação em meio ácido do ortofosfato, H3PO4 com ácido molíbdico (sob 

forma polímera), produzindo ácido fosfomolíbdico. A redução do ácido 

fosfomolíbdico é um processo complexo, que conduz a diferentes formas reduzidas 
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de tonalidades azuis e intensidades distintas, não só dependentes do tipo redutor e 

da quantidade usada, mas também da temperatura e do tempo de reação e do pH.  

O método empregado consiste na redução do ácido fosfomolíbdico com ácido 

ascórbico em meio de tartarato de antimônio (CARMOUZE, 1994). As medidas 

foram realizadas no espectrofotômetro BEL Photonics modelo SP 2000 UV a 885 

nm. 

 
 

3.5 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA  
 
 

A mineralogia do material de suspensão foi analisada através do método de 

difração de raios-X, laboratório de física - Universidade Federal Fluminense. Para a 

realização desse método foi necessária a separação das partículas pelo processo de 

decantação e evaporação em temperatura de 40 oC em estufa.  Foi necessário um 

volume superior a 10 litros de amostra para esta etapa, pois alguns pontos, 

principalmente no alto curso do rio, possuem baixíssimas quantidades de partículas 

em suspensão. 

Depois de separadas, as amostras sob forma de pó são colocadas em uma 

lâmina delgada e inseridas no difratômetro BRUKER – 08 de raios-X com condições 

de geometria Bragg-Brentano, fendas 1º, - 0,2º  e monocromador com varredura em 

2ө de 2 a 70°, passo de 0,05 graus e tempo de leitura de 2s. A identificação das 

fases cristalinas é feita a partir da correlação dos picos de intensidade no ângulo 

determinado, com informações obtidas de um banco de dados contendo 

informações cristalográficas básicas e algumas propriedades físicas de compostos 

cristalinos. Esse banco de dados é mantido continuamente atualizado pelo ICDD 

(International Center for Diffraction Data), dados da base 2003. Atualmente são 

disponíveis informações referentes a mais de 70.000 compostos cristalinos, sendo 

que as mais importantes para fins de identificação de um composto cristalino são as 

distâncias interplanares e as intensidades difratadas normalizadas (relativas a 

100%) para os vários planos (hkl) que difratam construtivamente os raios-X. 
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3.6 MEDIDAS DE VAZÃO 
 
 
A medição de vazão para cálculo de carga total foi realizada pontualmente 

durante as coletas. No final da bacia, onde está instalada a estação Providência, a 

vazão é registrada de ½ em ½ hora (UERJ/UFF/CPRM; instalada em maio de 2007) 

através de um sensor de nível acoplado a um datalogger. Para esta seção do rio já 

existe uma curva chave de vazão que permite o cálculo da vazão a partir dos dados 

obtidos de nível d’água com o datalogger. Este último registra também dados de 

chuva e diariamente são feitas as leituras de acumulação de chuva (às 7h) e de 

nível do rio (à 7 e 17h) neste equipamento. 

Para determinar a descarga instantânea do rio, foi utilizado o método proposto 

por Hind et al. (1998), através do lançamento de uma quantidade conhecida de sal 

de NaCl comercial instantaneamente ao rio. A jusante do ponto de lançamento foram 

feitas medidas de condutividade elétrica da água do rio e da passagem da pluma do 

NaCl lançado, em intervalos de tempo de 5 segundos. Hind et al. (1998) ressaltam 

que a determinação de uma distância mínima (L) entre os pontos de injeção de sal e 

de medida da condutividade elétrica seja suficiente para garantir a homogeneidade 

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

fluxo, da presença de obstáculos e do modo de injeção do sal e pode variar de 

metros a quilômetros.  

 O cálculo de vazão baseia–se na conservação de massa do soluto entre o 

ponto de injeção e o ponto de medição da condutividade elétrica, efetuado pela 

seguinte equação: 

 

 

Onde, Q = Vazão; m = massa do sal; Ci = concentração medida no tempo 

determinado; Co = Concentração base, inicial, da água do rio (HIND et al., 1998). 

 

O uso do NaCl como traçador possibilita o uso da propriedade que esse sal 

tem de aumentar a condutância específica da água em uma razão proporcional à 

sua concentração na água, ao invés de se medir a concentração do sal, o que 

facilita e agiliza o trabalho de medição de vazão (HIND et al., 1998). Porém, na 

prática, a amostragem da água não se da de maneira contínua e sim em intervalos 
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de tempo discretos. Nesse caso o cálculo da integral definida pode ser aproximado 

por uma soma finita de áreas de retângulos, assim: 

 

Onde, Q = Vazão (L/s); m = massa do sal (g); Ki =condutividade elétrica 

medida no tempo determinado (µS/cm); Ko = Condutividade base, inicial, da água do 

rio (µS/cm); ∆t = intervalo de tempo entre as duas amostragens consecutivas (s); e α 

= coeficiente angular da reta que relaciona a concentração com a condutividade e n 

= número de medidas consecutivas. 

Em alguns locais não foi possível a aplicação deste método devido a 

complexidade de acesso ao canal do rio. Nestes casos, um modelo linear de 

estimativa das vazões foi utilizado. Este modelo foi empregado utilizando-se os 

resultados obtidos das medidas de vazão e relacionando-os com as áreas drenadas 

na bacia. O cálculo das áreas foi feito através de um Sistema de Informação 

Geográfica (GIS). O software utilizado foi o ArcGIS 9.3, empregado com 

superposição de dados do relevo, da área da bacia e dos locais de coleta. É 

importante considerar que as bacias relacionadas apresentem características 

morfológicas e hídricas semelhantes, permitindo assim, a projeção dos cálculos das 

vazões. Este modelo já foi adotado anteriormente por Oregon et al. (1999), ao 

estudarem bacias afluentes da Lagoa Mirim - RS.  

 
 

3.7 TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS 
 
 

A Análise Estatística Multivariada é o conjunto de técnicas estatísticas que 

possibilitam analisar, simultaneamente, a variabilidade que existe nos diversos 

parâmetros medidos (VIRGILLITO, 2006). Neste trabalho foram utilizados métodos 

de classificação, Análise de Agrupamentos, e de ordenação, Análise de 

Componentes Principais.  Os dados foram tratados utilizando o programa Statistic 

8.0, aplicando os resultados de analises químicas mais os parâmetros de pH, 

condutividade elétrica, Totais de sólidos dissolvidos (TDS) e potencial de oxi-

redução (ORP). 



 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 
4.1 RESULTADOS DE VAZÃO 
 
 

A relação entre as vazões medidas e as respectivas áreas de drenagem 

apresenta correlação maior que 99,9% (Figura 16). Desta forma foi possível 

extrapolar os dados das vazões para locais onde não foram efetuadas tais medidas. 

Para o tratamento dos dados empregou-se os valores de vazões medidos, as 

vazões estimadas foram aplicadas somente para os locais onde não foi possível a 

realização da medição. Os valores obtidos tanto pela medição como pela equação 

linear estão apresentados na Tabela 6. 

 

 

A 
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Figura 16: Equação linear das estimativas de vazões. A) Escala normal; B) escala 

logarítmica. 

 

Tabela 6: Valores de vazões medidas e estimadas e área drenada 

 VAZÃO - Medida (L/s) VAZÃO - Estimada (L/s) Área Drenada (km2) 

PAQ 1 22 33 2 

PAQ 2 31 58 4 

PAQ 3 79 108 8 

PAQ 4  570 45 

PAQ 5   958 76 

PAQ 6 23 33 2 

PAQ 7   1246 99 

PAQ 8   158 12 

PAQ 9   1471 117 

PAQ 10 354 245 19 

PAQ 11    1759 140 

PAQ 12 94 95 7 

PAQ 13   2072 165 

PAQ 14 763 796 63 

PAQ 15 3000* 2997 239 

*Dado obtido através da estação Providência. 

 

B 
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4.2 COMPARAÇÃO DOS DADOS DA ESPECTROMETRIA ÓTICA E DA 

CROMATOGRAFIA DE ÍONS PARA NA, K, MG E Ca 

 
 

A determinação de Na, K, Ca e Mg foi efetuada através de dois métodos 

distintos. Uma correlação entre estes dois métodos foi realizada para fins de 

comparação (Figura 17). Os resultados foram muito semelhantes principalmente nas 

amostras com baixas concentrações. Para as concentrações mais altas houve maior 

discordância entre os métodos, possivelmente devido diluição das amostras, 

provocando propagação de erros ou eventual contaminação pelo manuseio das 

mesmas. 

Para o Mg (Figura 17 A), a maioria dos pontos está próxima da curva ideal, 

apresentando distribuições dos valores muito próximos a relação 1:1, apresenta 

apenas um valor discordante, o que resultou em um r2 de 0,79. Este valor outlier é 

possivelmente fruto de uma eventual contaminação por Mg. Os dois métodos 

analíticos, para o K (Figura 17 B) e para o Na (Figura 17 C) mostraram ótima 

correlação, sobretudo para os pontos que apresentaram baixas concentrações. 

Assim sendo, ambos os métodos mostraram-se eficientes na determinação dos 

alcalinos Na, K e Mg. No entanto, optou-se pelo método de cromatografia de íons 

para tais elementos pela melhor exatidão. Neste a separação dos íons não causa 

interferências no sinal. 
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Figura 17: Correlação entre os métodos Cromatografia de íons x ICP-MS para os 

elementos Mg (A), K (B), Na (C) e Ca (D). A reta preta representa a correlação de 
Pearson, enquanto a reta azul a relação 1:1. 

 

Para o elemento Ca (Figura 17 D) as concentrações não apresentaram 

valores iguais pelos dois métodos. Como Ca não é medido trivialmente por ICP-MS 

devido à interferência desse elemento com o argônio utilizado no método, ambos 

com massas atômicas de 40 (WOLF, 2005) e pela confiança demonstrada acima 

nos dados cromatográficos, manteve-se os teores de Ca obtidos por este último. 

 
 

B) 

C) D) 

A) 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 
 
 

A mineralogia de suspensão é predominantemente formada por caulinita, 

gibbsita, quartzo e secundariamente por haloisita, mica e illita (Tabela 7). Em um dos 

locais analisados também ocorre a microclina, indicando que o grau de 

intemperismo químico ocorreu de forma menos acentuado neste local. A microclina 

(KAlSi3O8) é um feldspato e de todos os minerais identificados no particulado do rio 

Paquequer este é o mais instável.  Este mineral é identificado no particulado em 

suspensão do ponto 8 (Figura 18), no córrego que drena o aterro sanitário, e 

possivelmente ocorre devido à grande disponibilidade de material de solo/rocha 

usado localmente para fazer a cobertura das células de lixo. Além disso, a atividade 

humana no aterro promove a escavação do terreno e pode expor horizontes mais 

profundos acarretando a transferência desse mineral pouco intemperizado para os 

cursos d’água. Também é possível observar no diagrama de estabilidade dos 

minerais silicáticos em água (Figura 19 A) que diferentemente dos outros locais 

analisados, o ponto 8 apresenta estabilidade no campo dos feldspatos.  

 

Tabela 7: Resultado das análises de DR-X para todos os pontos analisados.   

 
Amostra 

Data 
coleta 

Ponto quartzo caulinita gibbsita microclina haloisita ilita mica calcita gipso halita 

C
a
n

a
l 
p
ri

n
c
ip

a
l 

#9 03/08/10 PAQ 1*                  

#18 02/08/10 PAQ 3* x x x  ?  x    

#10 03/08/10 PAQ 4 x x x       x 

#19 03/08/10 PAQ 5 x x x     x x x 

#12 04/08/10 PAQ 7 x x x       x 

#14 04/08/10 PAQ 9 x x x  x X    x 

#20 05/08/10 PAQ 11 ? x x   X     

#21 05/08/10 PAQ 13 x x x ?       

#23 05/08/10 PAQ 15 x x x   X    x 

A
fl
u

e
n
te

s
 

#17 02/08/10 PAQ 2*           

#11 03/08/10 PAQ 6 x x x ?   X    

#13 04/08/10 PAQ 8 x x x x   X   x 

#15 04/08/10 PAQ 10 x x x    X    

#22 05/08/10 PAQ 12 x x x    ?    

#16 04/08/10 PAQ 14 x x x  ?  X    

*amostras com baixa resolução devido a pequena quantia de amostra. 
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Figura 18: Padrões de intensidade do difratômetro DR-X  para o ponto 8.  

 

 

 

 

Figura 19: Diagramas de estabilidade, dos silicatos (A); do hidróxido de alumínio (B). 
 

A) 

B) 
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O quartzo é um mineral abundante nas rochas locais e também é 

frequentemente  encontrado no particulado do rio Paquequer. Este mineral é muito 

resistente ao intemperismo, por isso a sua fonte é unicamente da primária residual. 

Os óxidos e hidróxidos são ainda mais resistentes aos processos supergênicos que 

o quartzo. No grupo dos hidróxidos há ocorrência da gibbsita, hidróxido de alumínio. 

Este mineral é produto residual da dissolução dos aluminossilicatos e está presente 

em todas as amostras (Tabela 7). A estabilidade do alumínio (Figura 19 B) mostra 

que para as concentrações de alumínio e valores de pH encontrados, todo o 

alumínio estaria na forma precipitadas em gibbsita, porém também foram 

encontrados Al dissolvido nas águas fluviais da bacia do rio Paquequer. 

Em muitas amostras (Tabela 7 e Apêndice 3) é observado o pico de 

intensidade da halita (NaCl), entretanto esse mineral foi desconsiderado, dado que a 

precipitação deste decorre durante o processo de manipulação para a obtenção do 

material em suspensão, ocasionada na etapa de evaporação a 40ºC. A presença de 

calcita e de gipsita no ponto 5 também é ocorrida de uma neoformação, provocada 

no mesmo processo de evaporação, tendo em vista que estes minerais são muito 

solúveis nas condições de pH, temperatura e pressão apresentadas (Tabela 8) 

A nomenclatura mineralógica caulinita inclui todos os argilominerais 

dioctaédricos 1:1, incluindo nicrita e dickita (polimorfos). Apesar de existirem grãos 

macroscópicos desse mineral, a caulinita na fração argila se apresenta como 

intercrescimentos complexos pseudogeminados. A dickita se diferencia da caulinita 

por suas duas camadas de estrutura monoclínica, enquanto a nacrita apresenta 

camadas empilhadas na sequência de um trioctaedro ideal, romboédrica ou mesmo 

monoclínica. Elas podem até apresentar picos distintos, mas a composição química 

de todas elas é a mesma (BAILEY, 1980). Também a haloisita pode ser considerada 

um polimorfo da caulinita. Ela apresenta duas formas de ocorrências principais, uma 

menos hidratada, abordada com o grupo da caulinita, inclusive há interferências 

entre os picos de intensidade, sendo difícil separá-las (7Å). A outra forma é mais 

hidratada com composição Al2Si2O5(OH)4
.2H2O (BRINDLEY, 1980) e apresenta o 

pico de intensidade principal em torno do comprimento de onda 11Å, o que a 

diferencia do grupo da caulinita. 

O grupo das micas é constituido por minerais formados por camadas 2:1 

negativamente carregadas que são ligadas por grandes cátions, como o K, 

intercalados. Primariamente o Al, Fe e Cr são conhecidos por ocorrerem 
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frequentemente na estrutura das micas, porém também podem apresentar 

quantidades significativas de Li, Cr, Ni, Mn, Ti, Zn, Co, Cu e V em algumas espécies 

de mica. Os cátions intercalados são normalmente o K, ocasionalmente o Na e 

raramente o Rb ou Ce (BAILEY, 1980). As micas incluem a biotita e ilita. As ilitas são 

não expansivas sendo predominantemente dioctaédrica, mas diferem das outras 

micas por apresentar maior porcentagem Si, Mg e H2O, e menor quantidade de  K 

em sua estrutura, marcando picos de intensidade distintos. A ilita, ao contrário das 

micas, é formada por processos supergênicos, ou seja, ela é formada a partir do 

intemperismo, enquanto as outras micas, como a biotita e muscovita são 

predominantemente primárias, residuais da rocha.  

Considerando que a mica ocorre em todas as litologias, a existência dos 

minerais micáceos na fase em suspensão do rio indica que a ação do intemperismo 

foi menos intensa do que aquela nos locais onde ela não é encontrada. Dos minerais  

identificados em suspensão, a mica apresenta menor resistência ao intemperismo 

depois da microclina. As micas são encontradas essencialmente no ponto 3, alto 

curso do rio e em todos os afluentes. Nos pontos mais à jusante do rio Paquequer, 

9, 11 e 15 (Figura 20) as únicas micas encontradas são as illitas e sugerem que os 

processos de intemperismo atuaram de formas mais intensas nestes três ultimos 

locais.  

 

 

Figura 20: Foto dos locais de coleta numero 9 (A) e ponto 15 (B). 

 

Os parâmetros fisico-químicos medidos in situ foram pH, temperatura, 

condutividade elétrica, ORP e TDS (Tabela 8). Os resultados destes parâmetros 

foram utilizados para as análise de qualidade da água e para a formulação de 

diagramas de estabilidade química dos elementos estudados na sua forma 

dissolvida e precipitada. Em conjunto com a mineralogia do particulado em 

A B 
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suspensão, os parâmetros físico-químicos foram empregados para avaliar a 

transferência de elementos entre a fase dissolvida e precipitada. 

 

Tabela 8: Parâmetros físico-químicos medidos in situ. 

N
o
 do 

Ponto 
pH 

Temperatura 

da água (
o
C) 

Pressão 

atmosférica 

(atm) 

Condut. 

(µS/cm) 

TDS 

(µg/L) 

ORP 

(mv) 

1 7,7 13,4 0,875 6 2 96 

2 7,4 13,0 0,873 11 6 34,7 

3 6,9 16,7 ND* 18 9 67,4 

4 6,9 19,9 0,906 161 81 -419,3 

5 7,0 19,5 0,909 131 66 4 

6 6,6 16,6 0,908 18 10 -14,4 

7 7,3 18,1 0,920 114 57 -102,4 

8 7,3 18,3 0,920 171 85 -105,9 

9 6,8 17,9 0,921 134 67 50,7 

10 6,9 17,2 0,921 39 17 -20,8 

11 7,2 19,5 0,920 113 57 -74,5 

12 6,7 19,2 0,914 45 23 -58,1 

13 6,8 18,2 0,928 99 50 -44,2 

14 6,8 16,9 0,923 23 12 -31,7 

15 6,8 17,4 0,923 79 39 -33,6 
*ND = não determinado 

 
 
4.4 RESULTADOS QUÍMICOS 
 
 
4.4.1 Silício, sódio, cálcio e potássio 

 
 
A química das águas superficiais varia em função da geologia, entradas 

atmosféricas e dos fatores antrópicos, como descargas de efluentes domésticos e 

industriais, atividades de agricultura e outros.  Para melhor determinar a influência 

das fontes naturais sobre os locais estudados, foi confeccionado um diagrama 

elaborado por GIBBS (1970) (Figura 21) baseado nos valores totais de sólidos 

dissolvidos e na razão Na/ (Na+Ca). O resultado mostra que a maioria dos locais 

analisados é dominada por influências intempéricas, porém os pontos localizados no 

alto curso do rio são controlados quimicamente pelas águas pluviais.  
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Figura 21: Diagrama de classificação das águas de bacias hidrográficas proposta 

por (GIBBS, 1970) mostra o mecanismo controlador da composição química das 
águas do rio Paquequer e seus afluentes. Água na parte central é dominada por 
intemperismo de minerais silicáticos. Acima desses estão locais dominados por 
evaporação progressiva que causa precipitação de calcita, aumentando o TDS e 
enriquecendo a água em sódio, em detrimento de cálcio. As amostras localizadas 
abaixo do campo de intemperismo apresentam altas contribuições de água de 
chuva. 

 

A sílica é um dos elementos mais abundantes na composição química do rio 

Paquequer, apresenta concentração média de 6843 µg/L (Tabela 9). Estima-se que 

toda ela provenha do substrato rochoso, e que através dos processos de 

intemperismo de silicatos são liberados para o meio aquoso (GARRELS; CHRIST, 

1982). 

2 NaAlSi3O8 (albita) + 2 CO2 + 3 H2O →  

Al2Si2O5(OH)4 (caulinita) + 2 Na+ + 2 HCO3
- + 4 SiO2 

Al2Si2O5(OH)4 (caulinita) + 6 H+ → 2 Al3+ +2 H4SiO4 (sílica dissolvida) + 2 H2O 

O sódio também apresenta altas concentrações nas águas do Rio Paquequer, 

com média de 7020 µg/L. Nos pontos localizados no alto curso do rio (1, 2 e 3) e na 

maioria dos afluentes, o Na é identificado com menor abundância que o Si. Em 

locais impactados, que recebem resíduos do núcleo urbano e do aterro sanitário, 

são encontradas concentrações de Na maiores que de Si (Figura 22). Isto indica que 

parte desse Na é originado de fontes naturais (solo/rocha e precipitação), 
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principalmente do intemperismo de feldspatos sódicos. A outra parcela tem origem 

em fontes antrópicas no esgoto doméstico, resíduos sólidos do aterro e 

possivelmente em áreas de pastagem.  Silveira e Coelho Netto (1999) mostraram 

que tanto o Si quanto o Na não apresentam fontes bióticas significativas. De acordo 

com a Figura 21, o intemperismo é a principal fonte natural de elementos para os 

rios da bacia do rio Paquequer. Estas afirmações possibilitam estimar que todo o 

sódio natural provenha da alteração do plagioclásio sódico, albita que se altera para 

formar o argilomineral caulinita (HORBE; SANTOS, 2009). De acordo com a reação 

da albita, para cada mol de plagioclásio sódico intemperizado uma molécula de 

sódio e duas moléculas de Si são liberadas no meio aquoso. Desta forma, estima-se 

que todo o sódio natural esteja em uma razão de no máximo ½ de sílica, já que a 

sílica tem outras fontes além da albita. Por exemplo, o plagioclásio cálcico também 

libera Si, assim como o ortoclásio, a microclina, a biotita, assim como os piroxênios e 

outros minerais abundantes na composição das rochas encontradas na bacia. A 

decomposição da microclina resulta na formação de 2 íons de K para 1 de Si 

(GARRELS; CHRIST, 1982).  

2 KAlSi3O8 (microclina) +2 CO2 + 3 H2O → Al2Si2O5 (OH)4 + 2 K+ + 2HCO3
- + SiO4  
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Tabela 9: Concentrações dos elementos analisados nas águas fluviais da bacia do 

Rio Paquequer. 

(µg/L) Média 
Desvio 
padrão 

MAX MIN 

Na 7020 5315 18168 836 

Si 6843 1100 8100 4100 

Ca 5837 3502 10920 360 

Cl 
-
 5402 5229 14908 374 

SO4
-2
 3581 3274 11205 206 

K 2156 1492 5254 210 

Mg 686 384 1316 95 

PO4 506 718 2568 36 

Fe 127 82 230 26 

Mn 63 61 248 0 

Sr 31 15 59 4 

Ba 25 13 47 3 

Al 15 13 44 3 

Ni 7,0 9,3 26,0 0,0 

Rb 5,3 3,2 11,0 0,8 

Cu 1,6 2,2 7,0 0 

Zn 1,5 2,9 9,0 0 

Li 0,50 0,22 1,00 0,18 

Cr 0,3 0,5 1,6 0,0 

La 0,09 0,06 0,25 0,00 
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Figura 22: Concentrações de Si, Na, Ca e Na para os locais amostrados. (A) Pontos 
localizados no canal principal. (B) Pontos em afluentes. 

 

Para classificar o sódio presente na química fluvial utilizou-se a razão Na/Si. 

Valores com razões até 0,5 apresentam sódio originado no intemperismo das 

rochas. Acima deste valor o sódio é considerado de origem antrópica. Visto que as 

entradas atmosféricas não foram significativas neste período. A Tabela 10 mostra o 

resultado desta relação para o Na e Si. 

A 

B 
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Tabela 10: Relação Na/Si empregada na identificação da carga de sódio antrópico e 

natural. 

(µmol/L) Na Si  Na/Si Fonte 

PAQ 1 36 146 0,25 Natural 

PAQ 2 53 182 0,29 Natural 

PAQ 3 73 193 0,38 Natural 

PAQ 4 789 264 3,0 Natural + Antrópica 

PAQ 5 521 257 2,1 Natural + Antrópica 

PAQ 6 82 243 0,34 Natural 

PAQ 7 427 246 1,7 Natural + Antrópica 

PAQ 8 536 289 1,9 Natural + Antrópica 

PAQ 9 524 264 2,0 Natural + Antrópica 

PAQ 10 161 264 0,61 Natural + pouco antropizada 

PAQ 11  415 271 1,5 Natural + Antrópica 

PAQ 12 132 250 0,53 Natural +pouco antropizada 

PAQ 13 389 264 1,5 Natural + Antrópica 

PAQ 14 105 271 0,39 Natural 

PAQ 15 332 259 1,3 Natural + Antrópica 

  

O terceiro elemento mais abundante analisado é o cálcio. A contribuição 

natural deste elemento provém majoritariamente do processo de intemperismo dos 

feldspatos e de processos bióticos. As parcelas antrópicas são disponibilizadas 

também através de despejo de esgoto e de resíduos sólidos.  

O potássio apresenta concentrações relativamente baixas em águas fluviais, 

pois os minerais ricos neste elemento são mais resistentes ao intemperismo. 

Entretanto a matéria orgânica presente no esgoto e em resíduos sólidos do aterro 

sanitário pode influenciar no aumento de K no rio. Além disso, sais de potássio são 

largamente utilizados em fertilizantes na agricultura (CETESB, 2009). 

 
 

4.4.2 Ferro, magnésio e alumínio 
 
 

O comportamento do Fe e Mg  estão representados na Figura 23. O ferro e o 

magnésio são liberados no ambiente aquático através do intemperismo de minerais 

como biotita e piroxênios (FAURE, 1998) através das reações apresentadas 

(GARRELS; CHRIST, 1982): 
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2 K(Mg2+, Fe2+)AlSi3O10(OH)2 (Biotita) + 10 CO2 + ½ O2 + 8 H2O → Al2Si2O5(OH)4 

(Caulinita) + 2 Fe (OH)3 + 2 K++ 2 Mg2+ + 10 HCO3
- + 4 SiO2 

 

2CaMgFeAl2Si3O12 (piroxênio) ½ O2 +11H2O+ 8CO2 → 2Al2Si2O5(OH)4 (Caulinita) + 2 Fe 

(OH)3 + 2Ca2+ + 2Mg2+ + 2SiO2 + 8HCO3
- 

 

O intemperismo das biotitas contribui em proporções equivalentes de Fe e 

Mg, conforme a equação apresentada, entretanto o ferro é menos observado na 

química fluvial.  Isto ocorre pelo fato do ferro se precipitar na forma de hidróxido, 

enquanto o magnésio apresenta solubilidade muito maior e é encontrado na forma 

de Mg2+ para a faixa de pH do ambiente estudado  (FAURE, 1998). No afluente que 

drena somente migmatitos (Ponto 12) a proporção Mg/Fe (Tabela 11) é maior do 

que para os outros afluentes. Isto ocorre devido à mudança litológica, pois os 

migmatitos são mais enriquecidos em magnésio que as outras litologias 

apresentadas na região. A quantidade de ferro é relativamente constante em todas 

as litologias (GROSSI SAAD et al., 1980). 

 

 

Figura 23: Concentrações de Mg e Fe nos locais amostrados. (A) Pontos ao longo 

do canal principal. (B) Afluentes amostrados. 

A 

B 



66 

 

Tabela 11: Relação Mg/Fé. 

µmol/L Mg/Fe 

PAQ-01 6,0 

PAQ-02 14,5 

PAQ-03 18,5 

PAQ-04 11,9 

PAQ-05 54,8 

PAQ-06* 11,7 

PAQ-07 11,2 

PAQ-08 15,3 

PAQ-09 11,6 

PAQ-10** 7,1 

PAQ-11 6,9 

PAQ-12*** 40,2 

PAQ-13 10,0 

PAQ-14 16,4 

PAQ-15 10,0 
*Córrego Príncipe – drena granitos; ** Córrego Albuquerquer - drena gnaisses; ***Córrego 
Campo Limpo – drena migmatitos. 

 

De acordo com o gráfico de estabilidade do ferro (Figura 24), grande parte do 

Fe dissolvido está na forma de Fe2+, enquanto para dois dos pontos localizados 

dentro do PARNASO, os pontos 1 e 2, o ferro teoricamente encontra-se na forma de 

hidróxido de Fe III. Estes pontos (1 e 2, Figura 23) realmente apresentam as 

menores concentrações de ferro analisadas. O aumento de Fe e Mg nos pontos 4 e 

8, assim como o observado para sílica, ocorre devido ao maior processo de erosão 

nessas áreas, disponibilizando assim mais Fe e Mg do intemperismo para o meio 

aquoso. Também é possível notar, através da Figura 24, que o ponto 4, localizado 

no núcleo urbano possui potencial redox muito baixo, típico de rios muito poluídos. 

Isto indica um ambiente muito redutor o que pode aumentar a dissolução do Fe 

(GAILLARDET et al., 2003). 
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Figura 24: Gráfico de estabilidade do Ferro (aFe = 10-4 µmol/L, PCO2 = 0, Ptotal = 1 atm 
e T = 25 ºC). Modificado de Faure (1998). 

▲- Pontos PARNASO (Parque, PAQ 1 e PAQ-2), * - centro urbano (PAQ 4), ♦-demais pontos. 

  

Figura 25: Foto dos pontos amostrados localizados dentro do PARNASO. (A) Ponto 

1, rio Paquequer e (B) Ponto 2, Córrego Beija-Flor. 
 

O Fe é um elemento abundante na crosta terrestre, na forma de óxidos, 

hidróxidos, silicatos e por isso é oriundo em sua totalidade de fonte natural através 

do processo de intemperismo. Para o magnésio, além das fontes naturais pode-se 

destacar uma pequena parcela de origem antrópica, de áreas agrícolas e de esgoto 

doméstico (CARMO et al., 2005).  

A B 
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O alumínio ocorre em quantidades menores que 50 µg/L nas amostras 

investigadas, e apresenta comportamento bem diferente dos outros elementos 

estudados. Este é o único elemento que apresenta concentrações maiores no 

PARNASO (Figura 23 e 26), tal fato ocorre devido a sua baixa solubilidade para os 

valores de pH encontrados neste estudo. Apenas nas áreas do parque, os valores 

de pH se elevam ligeiramente, podendo provocar a dissolução do alumínio (Figura 

19 B). A origem deste elemento na bacia do Paquequer é toda de fontes naturais de 

intemperismo.  

 

Figura 26: Concentrações de alumínio analisadas no rio Paquequer (A); e em seus 

tributários (B). 

 
 

4.4.3 Cloreto, sulfato e fosfato  
 
 

Em relação aos ânions, o cloreto é o mais abundante deles nas águas fluviais 

da bacia do Paquequer. As fontes naturais desse ânion são, em sua maior parte, a 

precipitação atmosférica, e secundariamente, o intemperismo dos filossilicatos. 

Devido à ausência deste elemento na química das rochas locais, essa parcela 

intempérica não ocorre na bacia do rio Paquequer. Rodrigues (2006) efetuou um 

balanço de massa entre o que entra no sistema pelo aporte atmosférico e o que sai 

do sistema pela descarga fluvial. Foi estimado que aproximadamente 277 mols de 

Na tivessem sido gerados por intemperismo no trecho da bacia do Paquequer por 

ele estudado. Além disso, pode-se notar através da figura 27 que o cloreto 

A B 
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apresenta uma tendência similar a do sódio, devido associação direta entre estes 

elementos, tanto no aporte atmosférico (para os locais dentro do parque), e 

principalmente em fontes antrópicas por adição de NaCl no sistema fluvial. O Cl é 

também um bom identificador de esgoto doméstico para a bacia do rio Paquequer 

(GONÇALVES, 2008) e a relação encontrada entre os elementos Na e Cl ao longo 

do rio Paquequer, principalmente para os locais com maiores concentrações indica 

que há elevada carga de esgoto lançada no rio e supera a influência do 

intemperismo. 

 

 

Figura 27: Diagrama de correlação de Pearce entre o as concentrações de sódio e o 
cloreto no rio Paquequer e em seus afluentes.  

 

Na bacia do Paquequer o sulfato é provavelmente originado da decomposição 

da matéria orgânica portadora de enxofre. Parte dessa matéria orgânica é vinda das 

áreas florestais do PARNASO e são considerados naturais. Outra parcela é 

antrópica, lançada no rio através das descargas de esgoto doméstico e de rejeitos 

sólidos do aterro sanitário (Figura 29). Por este motivo o local onde a concentração 

de sulfato é mais elevada é no ponto localizado na cidade e secundariamente no 

afluente que drena o aterro sanitário (Figura 28). 



70 

 

Figura 28: Concentração de cloreto e sulfato no canal principal (A); e medida nos 

afluentes (B). 
 

 

Figura 29: Foto dos locais amostrados, (A) Ponto 04 – no centro urbano; (B) Ponto 

08 – Córrego Fisher. 
 

A presença do fósforo em águas de rio pode ser de origem inorgânica ou 

orgânica, natural ou antrópica. Devido à sua alta reatividade, o fósforo é dificilmente 

encontrado na natureza na sua forma livre. São fontes naturais: o intemperismo de 

rochas fosfáticas (apatitas) acompanhado da lixiviação do solo pelas águas das 

chuvas. O fósforo de origem antrópica encontra-se geralmente nas formas 

inorgânicas (ortofosfatos e polifosfatos), cujas fontes são fertilizantes fosfatados dos 

solos ou emissões de efluentes urbanos, nos quais foram encontrados polifosfatos 

A) B) 
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de produtos de limpeza e ortofosfatos e fosfatos inorgânicos condensados dos 

esgotamentos sanitários não tratados (MARINS et al., 2007).  

O fosfato inorgânico apresenta concentrações muito baixas no alto curso do 

rio, e apresenta incremento ao atravessar o centro urbano (Ponto 4), após esse pico, 

a tendência é de decréscimo até o final da bacia, possivelmente pelo processo de 

diluição contínua causado pela entrada de afluentes com baixas concentrações de 

fosfato. A partir dos dados apresentados (Figura 30) é possível afirmar que o fosfato 

inorgânico apresenta uma parcela de fonte natural, provavelmente com origem na 

biota e na dissolução dos minerais traços de apatita. Porém, a fonte mais 

significativa no rio Paquequer é a antrópica, provinda das descargas de esgoto e de 

rejeitos sólidos do aterro sanitário. 

 

Figura 30: Concentrações de fosfato inorgânico no rio Paquequer (A); e para os 
afluentes desse rio (B). Em vermelho está o limite de fosfato total estabelecido pelo 
CONAMA 357/2005 para águas classe 2. 

 

O CONAMA 357/2005 estabelece um limite de fosfato total (soma do orgânico 

e inorgânico) e todos os locais analisados somente para o fosfato inorgânico no 

canal principal do rio Paquequer já ultrapassam esse valor, exceto aqueles 

encontrados no alto curso do rio. Para os afluentes, os córregos Fisher (aterro), 

Albuquerque, Campo Limpo e Santa Rita (influência rural) apresentam valores acima 

do padrão CONAMA.  

 

 

A B 
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4.4.4 Bário, rubídio e estrôncio 

 
 

O Sr e o Rb são elementos químicos do grupo dos metais alcalinos terrosos e 

metais alcalinos, respectivamente, e muitas vezes substituem o Ca e o K, de forma 

restrita, em minerais como plagioclásio, apatita e apenas o Sr em carbonato de 

cálcio (FAURE, 1998). O Sr apresenta grande mobilidade nas águas fluviais 

semelhante a do Na. Já o Rb e o Ba apresentam mobilidades parecidas e 

semelhantes a do Si e do K, em torno de 10 vezes menor que a do Na 

(GAILLARDET et al., 2003). 

A abundância destes elementos em águas naturais depende principalmente 

da abundância dos mesmos nas rochas fontes e da sua mobilidade através do 

intemperismo (GAILLARDET et al., 2003). O Rb, o Sr e o Ba apresentam 

comportamentos parecidos, em geral, no presente estudo a concentração de Sr é 

maior que a do Ba que é maior que de Rb. Em apenas dois locais ocorre uma 

inversão, há mais Ba que Sr, que são nos pontos 6 e 10, que drenam granitos e 

gnaisses, respectivamente (Figura 31). Provavelmente por causa da maior 

disponibilidade de Ba dessas rochas. A concentração de Sr é praticamente a mesma 

para todos os litotipos encontrados (em torno de 330 ppm). O elemento Ba é mais 

abundante nas rochas do Batólito Serra dos Órgãos (gnaisses, 1743 ppm), 

medianamente abundante nos Granitos Teresópolis (granitos, 1260 ppm) e 

apresenta menores quantidades nos migmatitos da Unidade Rio Negro (989 ppm) 

(GROSSI SAAD et al., 1980). No afluente que drena o aterro sanitário (ponto 8) 

foram encontradas as maiores concentrações destes metais. Neste caso, pode-se 

ressaltar a influência antrópica no aumento da disponibilidade desses elementos 

através da aceleração do processo erosivo local. 
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Figura 31: Concentrações de Ba, Rb e Sr medidas ao longo do rio Paquequer (A); e 
em seus afluentes (B). 

 
 

4.4.5 Manganês, cromo, níquel, cobre, zinco, chumbo cádmio e cobalto 
 
 

Os metais Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd e Co foram analisados visando à 

identificação de possíveis fontes naturais e antrópicas de contaminação. Os metais 

Pb, Cd e Co apresentaram valores abaixo do limite de detecção (<0,6; <0,1 e; <0,6 

µg/L, respectivamente). Os metais Cr, Cu, Ni e Zn passam a ser detectados na 

hidrogeoquímica fluvial a partir da incorporação de resíduos de origem antrópica, no 

ponto 4 e à jusante (Figura 32). Chama-se atenção para o Ni, que apresenta níveis 

maiores que o estabelecido pelo CONAMA No- 357 (2005) para águas de classe 2 

nos pontos 4 (centro urbano) e 7, este último anterior a influência do aterro (Figura 

32). No ponto 7, diferente dos outros locais é comum a presença de espuma sobre a 

água do rio. À montante deste ponto está a cascata do Imbuí, onde o rio atravessa 

uma quebra de relevo de aproximadamente 20m e depois segue em um vale 

A 
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encaixado. Os diagramas de estabilidade (Figura 34) apontam para a solubilização 

destes metais. Em todos os afluentes não foram encontrados esses metais em 

níveis detectáveis, com exceção do afluente que drena o aterro sanitário (ponto 8), 

que apresentaram Ni e Cr.  

 

Figura 32: Gráfico das concentrações de Cu, Ni Cr e Zn medidas ao longo do canal 
principal do rio Paquequer (A) e nos seus afluentes (B); concentrações de Mn 
medidas ao longo do canal principal do rio (C); e nos afluentes (D). 

A B 
CONAMA (Ni) 
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Figura 33: Foto dos locais amostrados ao longo do rio Paquequer (A), Ponto 7; (B) 

Ponto 13. 
 

 

O Mn é encontrado em concentrações aceitáveis pelo padrão CONAMA No- 

357 de 17 de março de 2005 para águas classe 2 em todos os locais coletados e 

ocorre naturalmente em águas superficiais e subterrâneas. No entanto, as atividades 

antropogênicas são também responsáveis pela contribuição deste elemento na 

água. São observados picos de manganês nos pontos de coletas localizados no 

centro urbano e principalmente no afluente que drena o aterro sanitário (Figura 32 C 

e D). As principais fontes antrópicas estão no aumento da disponibilidade de matéria 

orgânica e na presença de compostos de manganês usados na indústria do aço, 

ligas metálicas, baterias, vidros, oxidantes para limpeza, fertilizantes, vernizes, 

suplementos veterinários, entre outros usos (CETESB, 2009). Apesar da 

componente natural de Mn, os dois pontos localizados dentro do PARNASO 

apresentaram valores abaixo do limite de detecção (<0,5 µg/L) (Figura 32 C).  

Mesmo nesse caso, as condições de Eh, pH estabelecidas indicam a presença de 

manganês na forma dissolvida (Figura 34). 
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Figura 34: Diagrama pH – Eh para os elementos (A) Cu; (B) Cr; (C) Mn; (D) Ni; (E) 
Zr  -  (a = 10−10, T = 298.15K, P= 10 5 Pa.) (TAKENO, 2005). 

▲- Pontos PARNASO (Parque, PAQ 1 e PAQ-2), ● - centro urbano, ♦-demais pontos. 
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O Zn é observado em concentrações mensuráveis em apenas quatro locais 

ao longo do rio Paquequer. A maior concentração ocorre no centro urbano, 

decrescendo ao longo do canal principal até o ponto 7, a juzante reaparece 

novamente apenas no ponto 13. Este comportamento pode indicar duas possíveis 

fontes para esse elemento, uma nos efluentes domésticos e outra agrícola, através 

de fertilizantes a base de Zn. O diagrama de estabilidade do zinco apresenta 

condições de mobilidade para a maioria das condições de pH e Eh medidas na 

bacia. Entretanto, nos locais com pH mais elevados (dentro do Parque) ele 

apresenta tendência a se precipitar na forma de hidróxidos de Zn. Isto pode indicar 

que o Zn pode ter sofrido processo de dissolução pela entrada de afluentes ou 

mesmo ter precipitado ou adsorvido em argilominerais e oxi-hidróxidos de ferro 

(FAURE, 1998). 

 
 

4.5 CÁLCULOS DE CARGA 
 
 

Para determinar a massa do elemento, que atravessa um determinado ponto 

ao longo do tempo é realizado um cálculo simples, onde se multiplica a 

concentração analisada (µg/L) pela vazão (L/s) medida no mesmo local. Com isso, 

temos o resultado em µg/s, indicando a carga fluvial de determinado elemento. O 

resultado das analises de concentrações obtidas são na verdade um dado pontual e 

instantâneo, mas que pode ser projetado para toda a estação seca, através desse 

cálculo. Os valores calculados foram expressos em kg/dia. Nesta abordagem o 

cenário é modificado, pois trechos mais caudalosos do rio apresentam maiores 

cargas de contaminantes que atravessam o local, mesmo não apresentando 

necessariamente as maiores concentrações. Assim, foi observada tendência 

crescente contínua até o final da bacia, devido ao aumento consecutivo da vazão, 

com pico relativo a alguns elementos no ponto localizado no centro urbano (Figura 

35). Para os afluentes, o córrego Santa Rita, apresentou os maiores valores de 

fluxo, apesar de o córrego Fisher apresentar as concentrações mais elevadas.  
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Figura 35: Graficos das cargas em Kg/dia para os elementos com maiores 

concentrações. (A) Canal principal; (B) Afluentes. 

 

Os afluentes apresentaram vazões na seguinte ordem decrescente Vazão do 

ponto 14, > Vazão do ponto 10 > Vazão do ponto 8 > Vazão do ponto 12 > Vazão do 

ponto 2 > Vazão do ponto 6. O comportamento de aumento dos fluxos de acordo 

com a vazão é bem identificado na análise da sílica. Todavia, para os elementos 

com fontes antrópicas essa relação fica mascarada. No afluente que drena o aterro 

sanitário (ponto 8), por exemplo, a carga de sódio que atravessa esse ponto é maior 

do que as cargas que atravessam os pontos 10 e 14. O fosfato inorgânico e outros 

elementos que possuem fontes antrópicas mais expressivas apresentaram padrões 

diferenciados, com picos mais acentuados nos pontos 4 e 8. Esta tendência do 

fosfato pode ser observada pelas figuras 36 A e B, onde é notável que a influência 

da vazão praticamente não altera a tendencia inicial das concentrações. O padrão 

continua decrescente até o final da bacia, indicando que há uma injeção elevada de 

esgoto no centro urbano. O decréscimo até o final da bacia pode tanto representar a 

ação de diluição dos afluentes como indicar um processo de consumo deste fosfato. 
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Com a concentração de fosforo total estabelecida pelo CONAMA (2005) para águas 

classe 2, e as vazões medidas neste trabalho, foi calculado um “fluxo CONAMA”, 

para comparação com os dados obtidos. É possível notar que após a passagem 

pelo centro urbano (Ponto 4) os fluxos de PO4 se mostram acima do calculado para 

os locais impactados ultrapassam 15 vezes o padrão instituído. 

 

 

 Figura 36: Gráfico da carga de fosfato total com comparação CONAMA em kg/dia. 
(A) canal principal; (B) afluentes. 

 

Os ânions Cl- e SO4
2- analisados revelam comportamento antrópico bastante 

acentuado. Antes de atravessar o centro urbano (ponto 4) o rio Paquequer 

apresenta uma carga de 6 kg/dia de cloreto (Figura 37). Após a passagem pela 

cidade a carga transportada pelo rio Paquequer é de aproximadamente 730 kg/dia 

deste íon no período de estiagem. Este valor tende a acender em direção à foz da 

bacia, onde atinge a carga de 1100 kg/dia de cloreto. Para o sulfato, carga derivada 

do PARNASO é de ~5 kg diários, ao incorporar resíduos do centro urbano, a carga 

diária passa a ser de 552 kg de SO4. Este valor permanece constante ao longo do 

rio Paquequer até este incorporar as águas do afluente que drena o aterro sanitário, 

onde passa a transportar em torno de 853kg ao dia até o final continua relativamente 

próximo deste valor até o final da bacia. Estes valores apresentados indicam que a 

influência antrópica é bastante significativa para a carga desses íons. 

Os resíduos urbanos de esgoto são responsáveis por um aumento 100 vezes 

maior que os valores de background encontrados. Pode-se ressaltar também, que a 
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influência do aterro sanitário provoca aumento de ~ 50% da carga de SO4 

apresentada no rio Paquequer. O cloreto apresenta outra fonte além dos resíduos 

urbanos, provenientes das áreas de agricultura e pastagem, o que provoca um 

aumento da carga do rio Paquequer de 880 kg/dia para 1474 kg/dia ao incorporar o 

afluente Albuquerque (ponto 10). Este afluente drena não somente áreas de 

agricultura como é observado a presença de um haras próximo a foz deste córrego. 

 

 

Figura 37: Carga dos íons Cl e SO4, (A) canal principal do rio Paquequer; (B) 

afluentes. 

 
 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 
 
 
Através do tratamento estatístico multivariado dos resultados de analises 

químicas em conjunto com os parâmetros pH, condutividade elétrica, totais de 

sólidos dissolvidos e potencial de oxi-redução, foi possível dividir os locais 

estudados em 4 grupos distintos. Quanto menor a distância entre as variáveis, maior 

é a similaridade entre elas. A Figura 38 mostra essa subdivisão, realizada através de 

análise de Cluster para os casos (modo Q) pelo método Ward’s com distâncias 

Euclideanas. O grupo A contém os pontos 05, 07, 09, 11, 13 e 15, estes fazem parte 

do canal principal, a jusante do centro urbano e são classificados como locais 

poluídos. O grupo B é formado pelo ponto 4 (centro urbano) e pelo ponto 8 (afluente 

que drena o aterro) que são consideraros locais extremamente impactados. Quase 

todos os afluentes analisados estão inseridos no grupo C, pouco impactados, com 
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exceção dos pontos 2 e 8. Os locais preservados, mais à montante da bacia, os 

pontos 1, 2 e 3, fazem parte do grupo D.  

 

 

Figura 38: Gráfico de análise cluster para os 15 casos pelo método Ward e 
distâncias Euclideanas. 4 grupos foram estabelecidos através deste método: A- 
Locais impactados, B- Locais muito impactados, C- Afluentes pouco antropizados e 
D-Pontos preservados. Método Ward para distâncias euclideanas para 15 casos. 

 

O diagrama de análise dos componentes principais (PCA) para os casos 

(modo Q) (Figura 39) mostra relação inversa pelo fator 1 entre os locais pouco 

impactados ou preservados e os pontos impactados ou muito impactados. O fator 1 

explica mais de 65% das variáveis e identifica respostas aos impactos antrópicos 

sobre a bacia, correspondendo ao uso dos solo. O fator 2 explica aproximadamente 

11% dos casos e divide os afluentes dos pontos localizados no canal principal. Os 

fatores 1 e 2 juntos explicam mais de 76% Para efeitos de avaliação, foram 

considerados os autovalores maiores que 0,500.  
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Figura 39: PCA (análise de componente principal) para os casos analisados, fator 
1x fator 2. 

 

O diagrama de cluster para as variáveis (modo R) (Figura 40) indica 

correlação entre os elementos e as fontes de origem. A semelhança entre as 

variáveis K e Rb e entre Ca, Ba e Sr é esperada pela ocorrência desses minerais na 

estrutura dos feldspatos. A similaridade entre os elementos Sr, Ca, Ba, Rb, K, SO4 e 

Na  aponta para origens naturais e antrópicas. Os metais Cu, Ni, Zn e Cr são 

agrupados junto ao fosfato devido à origem majoritariamente antrópica destes 

elementos. O Fe e Si apresentam somente fontes significativas no intemperismo,  

apresentando um grupo distinto. Também para as variáveis foi realizado o diagrama 

PCA (Tabela 12). Os autovalores próximos de 1 são considerados importantes, 

tendo em vista que valores menores explicam menos que uma variável original. O 

fator 1 é responsável por mais de 67% (Figura 40) das variáveis relacionadas, 

enquanto o fator 2 explica apenas 11% dos dados com autovalores. 

Os métodos estatísticos multivariados oferecem a possibilidade de 

correlacionar às informações e selecionar os aspectos mais significativos dos dados 

hidrogeoquímicos do rio Paquequer.  O modelo proposto nesse trabalho permitiu 

associar as informações de medidas físico-químicas e dados da composição 

química da água. Desta forma foi possível gerar informações de graus de impactos 

antrópico através do efeito do uso do solo.  
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Tabela 12: Contribuição das 22 variáveis analisadas nos 3 principais componentes 

mais significativos. 

 

 

 

Figura 40: (A) Cluster analise para 22 variáveis pelo método Ward e distâncias 

euclideanas. (B) PCA para as variáveis. 
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5 CONCLUSÕES  

 
 

A bacia do rio Paquequer apresentou fontes naturais e antrópicas de 

elementos para a química fluvial. Os elementos Si, Fe e Al apresentaram somente 

fontes naturais de intemperismo. Os processos intempéricos também são 

responsáveis pela presença de K, Ca, Na e Mg dissolvidos, entretanto, estes metais 

também podem apresentar fontes antrópicas, no esgoto doméstico, nos rejeitos 

sólidos do aterro sanitário e até mesmo uma parcela de origem agrícola em 

fertilizantes e em áreas de pastagens como é o caso do Na. Por outro lado o Cu, Ni, 

Zn, Cr e fosfato apresentaram somente fontes antrópicas. 

A mineralogia do particulado em suspensão é composta principalmente por 

caulinita, gibbsita e quartzo. A caulinita é o principal produto secundário, ou seja do 

intemperismo das rochas granitoides para o clima tropical brasileiro e são 

encontrados ao longo de todo o canal fluvial. O quartzo, assim como a gibbsita são 

os minerais mais estáveis para as condições de pH e Eh encontrados. A gibbsita é 

residual dos processos de hidrólise das rochas. Além desses, também foram 

identificados minerais como haloisita, mica e ilita. A mica é em geral residual da 

rocha, enquanto a illita a a haloisita são produtos secundários do intemperismo. 

Em apenas um local foi encontrado microclina na mineralogia de suspensão e 

isto indica que neste local a taxa de intemperismo foi menos intensa do que no resto 

dos locais analisados (ponto 08). As micas também indicam locais onde o processo 

intempérico é pouco acentuado, tal como nos afluentes e nos pontos do alto curso 

do rio. A presença de minerais de illita indica processo de intemperismo mais 

acentuado, pontos do baixo curso do rio. 

Os minerais de ilita podem conter outros cátions em sua estrutura, e a 

presença desse mineral, no rio Paquequer, coincide com locais de consumo dos 

metais Cu, o Ni, o Cr e o Zn (pontos 9 e 11), podendo indicar um possível processo 

de imobilização destes metais.  
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Em locais de baixo potencial de oxi-redução são encontradas as maiores 

concentrações de metais como Fe, Ni, Mg e dos íons SO4 e PO4. Ligeiros aumentos 

no potencial redox causam diminuições dos mesmos elementos. 

Apesar de o Al ser um elemento maior na química das rochas ele apresenta 

concentrações de traço na química fluvial. Devido à sua baixa solubilidade sob as 

condições físico-químicas encontradas, ele está quase que totalmente imobilizado 

na forma de minerais primários e secundários.  

O Si é um dos elementos que melhor reflete a influência do intemperismo 

sobre a química fluvial. Todas as unidades litológicas apresentam abundância 

similar de Si. A variação desse elemento ao longo do canal principal é também 

aproximadamente constante, com exceção dos pontos localizados alto curso do rio, 

1, 2 e 3. Esse fato demonstra que a taxa de intemperismo atingiu seu equilíbrio ao 

longo do rio, mas não nestes locais. Isto ocorre devido ao baixo tempo de residência 

dessas águas.  

Além de Si, outros elementos podem ser utilizados para identificar as trocas 

químicas entre o substrato rochoso e as águas fluviais. O Fe, Ca, Mg, K, Ba ,Rb e Sr 

refletem este processo. A presença do Mg, assim como o do Ca e o do Fe são 

abundantes em águas fluviais que recebem influência das rochas que também são 

mais enriquecidas nestes elementos. Para os elementos K, Rb, Sr e Ba o 

comportamento é diferente.  As amostras dos locasi que drenam rochas com maior 

conteúdo em K (Granito Teresópolis) não necessariamente apresentam maiores 

concentrações de K. Este fato ocorre porque o elemento K está preferencialmente 

no mineral k-feldspato, que é mais resistente ao intemperismo. Os elementos Rb, Sr 

e Ba são, em geral, constituintes traços desse mineral, e são liberados no meio 

aquoso juntamente com a liberação do K. Águas que drenam os migmatitos da 

Unidade Rio Negro, apresentam maior abundância nesses elementos, apesar da 

abundância maior ocorrer nas rochas da Unidade Granito Teresópolis. Em locais 

com influencias antrópicas expressivas esse comportamento pode ser mascarado.  

Os principais usos do solo identificados em campo foram bem representados 

através dos diagramas de análise multivariada. Foram identificados quatro usos 

principais do solo: Os locais preservados, área do parque e seus limites; os locais 

com interferência urbana muito acentuada (pontos 04 e 08, centro urbano e afluente 

que drena o aterro sanitário respectivamente); locais de baixa interferência antrópica 
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(afluentes, pontos 6, 10, 12 e 14); e áreas de interferência antrópica urbana e 

agrícola significativos, pontos 5, 7, 9, 11, 13 e 15. 

De acordo com os dados apresentados foi possível estabelecer algumas 

relações entre os elementos presentes na hidrogeoquímica do rio Paquequer e suas 

fontes antrópicas.  Os principais indicadores de influência antrópica são: a razão 

Na/Si e as concentraçães de fosfato e cloreto que se revela um bom indicador para 

o esgoto doméstico. Além desse, a presença de metais pesados, Cu, Ni, Co e Zn 

também apresenta forte relação com as atividades humanas na região, tanto 

urbanas como de agricultura. O Mn, apesar de apresentar fontes naturais, pode ser 

utilizado para identificar rejeitos sólidos de aterro sanitário. 
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7 ANEXOS 

 



94 

 

7.1 RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS 

 

(µg/L) Si Ca Na K Mg Fe Al 

PAQ 1 4100 360 836 210 95 37 44 

PAQ 2 5100 1120 1225 220 161 26 20 

PAQ 3 5400 2400 1669 386 269 34 21 

PAQ 4 7400 10920 18168 4285 1071 210 11 

PAQ 5 7200 8640 11983 3085 774 33 3 

PAQ 6 6800 1760 1891 1028 232 46.5 3 

PAQ 7 6900 8160 9827 2547 1054 220 10 

PAQ 8 8100 10000 12346 5254 1316 200 11 

PAQ 9 7400 8720 12061 3265 867 175 42 

PAQ 10 7400 4880 3712 1410 515 170 3 

PAQ 11 7600 8440 9552 2718 676 230 14 

PAQ 12 7000 5000 3043 1734 1154 67 8 

PAQ 13 7400 7680 8912 2843 854 200 15 

PAQ 14 7600 2280 2429 1018 456 65 7 

PAQ 15 7250 7200 7641 2342 793 185 14 

 

(µg/L) Cl - SO4-2 PO4 

PAQ 1 374 233 <15 

PAQ 2 386 672 <15 

PAQ 3 947 761 <15 

PAQ 4 14908 11205 467 

PAQ 5 11270 6912 236 

PAQ 6 648 206 <15 

PAQ 7 7650 5122 150 

PAQ 8 14715 5541 53 

PAQ 9 6953 6710 137 

PAQ 10 1627 1071 <15 

PAQ 11 9703 5902 114 

PAQ 12 1611 1659 <15 

PAQ 13 5339 3963 66 

PAQ 14 658 372 <15 

PAQ 15 4238 3385 53 
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(µg/L) Ba Cu Ni Cr Zn Rb Sr Mn 

PAQ 1 3 <1 <0,6 <0,5 <3 1 4 <0,5 

PAQ 2 6 <1 <0,6 <0,5 <3 1 17 <0,5 

PAQ 3 9 <1 <0,6 <0,5 <3 2 19 1 

PAQ 4 43 7 26 1 9 10 48 69 

PAQ 5 36 2 16 1 4 8 42 65 

PAQ 6 14 <1 <0,6 <0,5 <3 4 14 18 

PAQ 7 31 5 26 2 3 7 41 66 

PAQ 8 47 <1 1 1 <3 11 59 248 

PAQ 9 30 3 9 1 <3 7 40 92 

PAQ 10 29 <1 <0,6 <0,5 <3 3 20 37 

PAQ 11 30 4 12 <0,5 <3 7 40 88 

PAQ 12 25 <1 <0,6 <0,5 <3 5 34 77 

PAQ 13 30 2 9 1 7 7 37 84 

PAQ 14 14 <1 <0,6 <0,5 <3 3 16 21 

PAQ 15 27 2 7 <0,5 <3 6 33 73 

 

 

7.2 RESULTADOS DAS CARGAS 

 

 Carga (kg/dia) 

PONTO Si Ca Na K Mg Fe Al 

PAQ 1 8 1 2 0,4 0,2 0,1 0,08 

PAQ 2 14 3 3 1 0,4 0,1 0,05 

PAQ 3 37 16 11 3 2 0,2 0,14 

PAQ 4 364 538 895 211 53 10 0,5 

PAQ 5 596 715 992 255 64 3 0,2 

PAQ 6 13 3 4 2 0,5 0,1 0,01 

PAQ 7 743 878 1058 274 114 24 1,1 

PAQ 8 110 136 168 72 18 3 0,15 

PAQ 9 941 1108 1533 415 110 22 5,3 

PAQ 10 226 149 114 43 16 5 0,07 

PAQ 11 1155 1283 1452 413 103 35 2,1 

PAQ 12 57 40 25 14 9 1 0,06 

PAQ 13 1325 1375 1595 509 153 36 2,7 

PAQ 14 501 150 160 67 30 4 0,46 

PAQ 15 1879 1866 1981 607 206 48 3,6 
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 Carga (kg/dia) 

PONTO Cl - SO4
-2 PO4

-3 

PAQ 1 1 <0,003 <0,03 

PAQ 2 1 2 <0,04 

PAQ 3 6 5 <0,1 

PAQ 4 734 552 23 

PAQ 5 933 572 20 

PAQ 6 1 <0,5 <0,03 

PAQ 7 824 551 16 

PAQ 8 200 75 4 

PAQ 9 884 853 17 

PAQ 10 50 33 <0,5 

PAQ 11 1475 897 17 

PAQ 12 13 13 <0,1 

PAQ 13 956 709 12 

PAQ 14 43 25 <1 

PAQ 15 1098 877 14 
 

 Carga (kg/dia) 

PONTO Ba Cu Ni Cr Zn Rb Sr Mn 

PAQ 1 0,006 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,001 0,008 <0,07 

PAQ 2 0,016 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,002 0,045 <0,07 

PAQ 3 0,061 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,010 0,129 0 

PAQ 4 2,12 0,35 1,28 0,05 0,44 0,492 2,364 3 

PAQ 5 2,98 0,17 1,33 0,04 0,33 0,662 3,477 5 

PAQ 6 0,028 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,007 0,027 0 

PAQ 7 3,337 0,54 2,80 0,17 0,32 0,711 4,414 7 

PAQ 8 0,94 <0,02 0,01 0,01 <0,06 0,150 0,804 3 

PAQ 9 3,75 0,32 1,08 0,07 <0,06 0,928 5,021 12 

PAQ 10 0,89 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,098 0,612 1 

PAQ 11 4,56 0,61 1,82 <0,01 <0,06 1,094 6,079 13 

PAQ 12 0,20 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,037 0,275 1 

PAQ 13 5,37 0,36 1,61 0,09 1,25 1,181 6,623 15 

PAQ 14 0,92 <0,02 <0,01 <0,01 <0,06 0,204 1,055 1 

PAQ 15 6,99 0,52 1,68 <0,01 <0,06 1,503 8,554 19 

 

 



97 

 

7.3 ANÁLISES DRX 
 
 

 



98 

 

 


