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1. RESUMO 

A água sempre desempenhou um papel fundamental na história da humanidade. O 

surgimento das cidades normalmente ocorria ao longo dos rios. Entretanto, não se 

tinha a percepção da importância da água como hoje, uma vez que sua qualidade e 

quantidade eram adequadas às necessidades da época. Hoje, o cenário é diferente. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o consumo mundial de água doce 

dobrou nos últimos 50 anos e corresponde, atualmente, à metade de todos os 

recursos hídricos acessíveis. Explorar tais recursos foi o motivo do desenvolvimento 

econômico de muitos países, sobretudo na agricultura, abastecimento humano e 

animal, geração de energia, indústria e transporte. O ciclo natural da água tem sido 

interrompido ou alterado em regiões muito artificializadas, como as megacidades. A 

Descarga de Águas Subterrâneas (SGD) é um importante mecanismo que regula o 

fluxo de materiais para as regiões costeiras. O carregamento de nutrientes para estas 

regiões ocorre por via terrestre, deposição atmosférica e trocas de água com o 

oceano. Uma vez que as concentrações de nutrientes na água subterrânea são mais 

elevadas em relação à água do mar, até mesmo os fluxos de água subterrânea podem 

ter grandes contribuições para o equilíbrio costeiro de nutrientes, particularmente em 

áreas oligotróficas (ecossistema pobre em nutrientes e com reduzida produção 

primária). Neste projeto serão utilizados marcadores da entrada de água subterrânea 

para a região costeira como a salinidade e os nutrientes, a fim de determinar e avaliar 

sua contribuição para a região de Angra dos Reis. 
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2. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento recente das cidades litorâneas, em especial, as ditas cidades 

de veraneio, ocorre de forma acelerada e sem qualquer planejamento. Os problemas 

ambientais são agravados com a instalação de uma rede de abastecimento público 

de água, via de regra, não acompanhada da implantação de uma rede de esgotamento 

sanitário. Como alternativa, são instaladas fossas sépticas que se tornam fontes de 

nutrientes para a água subterrânea. Dada a permeabilidade dos solos arenosos e a 

construção de residências na própria faixa de areia de praia, a água subterrânea torna-

se uma fonte potencial extra de nutrientes para a região costeira.  

O crescente suprimento de nutrientes em regiões costeiras devido à existência de 

atividades antropogênicas tem sido considerado um dos grandes desafios aos 



ecossistemas costeiros mundiais, levando a uma redução da biodiversidade, alteração 

de cadeias alimentares, um crescimento desordenado de produtores primários e 

aumento das taxas respiratórias em resposta ao rápido crescimento da matéria 

orgânica. A eutrofização de regiões costeiras, derivada de um aporte de nutrientes 

nitrogenados, é um fenômeno mundial crescente. Recentes publicações, relacionadas 

ao tema, apontam que uma das causas para este fenômeno está relacionada com o 

fato da SGD (Descarga de Águas Subterrâneas) ser negligenciada como uma das 

fontes potenciais de nutrientes (NIENCHESKI et al., 2007).  

Desta forma, a questão que se põe é: qual é a contribuição da SGD (Descarga de 

Águas Subterrâneas) para o aporte de nutrientes em regiões costeiras e como isto 

afeta a eutrofização? 

3. OBJETIVOS 

O objetivo central do presente trabalho está na avaliação do impacto causado pela 

descarga de águas subterrâneas (SGD) como fonte de nutrientes para regiões 

costeiras e sua relação com processos de eutrofização.  

4. METODOLOGIA 

A fim de avaliar o impacto causado pela contribuição de nutrientes provenientes 

da contaminação subterrânea em Angra dos Reis, cidade localizada a 

aproximadamente 160 km da capital do estado do Rio de Janeiro, serão realizadas 

duas campanhas de amostragem, uma na estação do inverno (com baixo índice 

pluviométrico e menor densidade populacional) e outra na estação do verão (com alto 

índice pluviométrico e maior densidade populacional), onde serão coletadas amostras 

de água do mar para a determinação das concentrações de nutrientes (nitrato, nitrito, 

fosfato e amônio), clorofila-a e salinidade. Também serão coletadas amostras de água 

subterrânea que serão obtidas a partir de poços localizados na faixa costeira para a 

determinação das concentrações de nutrientes, clorofila-a e salinidade.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi elaborado um plano de trabalho seguindo um cronograma detalhado do 

projeto. A partir deste cronograma, a primeira etapa consistia na compra de 

equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento do projeto. Na 

sequência, foi realizada a revisão bibliográfica do tema de estudo. A etapa em que se 

encontra o trabalho inclui as amostragens e as análises dos parâmetros em 

laboratório. A partir dos trabalhos de campo que estão sendo realizados e das 



amostras coletadas, além das informações obtidas dos pontos de amostragem como: 

latitude e longitude, informações climáticas, tábua de marés e outros dados 

relevantes, as análises que estão sendo realizadas requerem tempo, atenção e 

cuidado, não apenas com os procedimentos adotados, mas principalmente com as 

boas práticas de laboratório e utilização dos EPC’s (Equipamentos de Proteção 

Coletiva) e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual).  

Após as determinações de todos os parâmetros, serão feitas as devidas 

interpretações dos resultados obtidos utilizando os recursos de tabelas e do Software 

Sigma Plot para a elaboração dos gráficos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se obter com o desenvolvimento deste projeto resultados que corroborem 

com estudos já realizados em outras regiões do Sudeste, em que foi verificada a direta 

relação entre o aumento populacional nas épocas de “férias” e os valores elevados de 

nutrientes em regiões costeiras ditas de “veraneio”, segundo GODOY (2013), o que 

gera impactos ecológicos para estas áreas.  

Com os resultados obtidos será possível avaliar a atual situação da região 

estudada com relação ao aporte de nutrientes provenientes da descarga de águas 

subterrâneas que ocorre de forma silenciosa e muitas vezes imperceptível, podendo 

ocasionar problemas relacionados à eutrofização. 
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