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RESUMO 

 

O estuário do Rio Itajaí-Açu localiza-se no litoral centro norte de Santa Catarina, 

drenando uma área de 15.500 km² onde se encontram importantes cidades como 

Blumenau, Brusque, Navegantes e Itajaí. Na porção final do estuário já foram 

relatadas, em estudos anteriores, concentrações críticas de oxigênio dissolvido e 

formação de quadros de hipoxia, principalmente em baixas descargas fluviais. Esse 

estudo teve como objetivo avaliar os principais fatores que influenciam a qualidade da 

água e a ocorrência de quadros de hipoxia no estuário. Foram compilados dados de 

quase nove anos de monitoramento do baixo estuário. Assim reconhecidas formas 

diferentes que levam aos quadros de baixa concentração de oxigênio dissolvido. A 

primeira desencadeada por eventos que causam perturbação no sistema, como 

ocorrência de obras na região portuária ou dragagens de aprofundamento; e a 

“clássica” onde o mínimo se desenvolve no limite da extensão da cunha salina, entre 

os valores de descarga de 60 a 200 m³.s-1 pela maior estratificação. As menores 

concentrações de oxigênio dissolvido registradas foram 2,0 mg.L-1, 1,59 mg.L-1 e 1,45 

mg.L-1. A consequência direta da forma “clássica” é uma piora na qualidade da água 

do estuário, devido a menor descarga fluvial não diluir os poluentes tornando 

lançamentos proporcionalmente maiores, aumentando as concentrações de nitrogênio 

amoniacal alcançando máxima de 84% no NID.  A macrofauna bentônica não 

demonstrou responder diretamente as variações do oxigênio dissolvido. Já o modelo 

conceitual apontou a descarga fluvial com contribuição direta na cunha salina e nas 

variações do OD, concluindo-se que há maiores probabilidades de hipoxia em valores 

de descarga fluvial abaixo de 180 m³.s-1. A descarga fluvial também mostrou ser 

responsável pela explicação da maior parte das modificações das condições do 

sistema. 

 

 

Palavras-chave: Oxigênio Dissolvido, Estratificação, Nutrientes. 

 



 

ABSTRACT 

 

The Itajaí-Açu river estuary, on the central northern coast of Santa Catarina, drains into 

an area of 15,500 km² that has some important cities like Blumenau, Brusque, 

Navegantes and Itajaí. In the final portion of the estuary, critical concentrations of 

dissolved oxygen and the formation of signs of hypoxia have been reported in previous 

studies, particularly in low fluvial discharges. The aim of this study was to evaluate the 

main factors that influence water quality and the occurrence of states of hypoxia in the 

estuary. Data were compiled from nearly nine years of monitoring of the lower estuary.  

This enabled recognition of the different forms that lead to states of low dissolved 

oxygen concentrations. The first is trigged by events that cause disturbances in the 

system, such as the occurrence of works in the port region or dredging works to 

increase the river depth; and the “traditional” form, in which the minimum concentration 

develops at the outer edge of the saline intrusion, between discharge values of 60 to 

200 m³.s-1 due to the greater stratification. The lowest recorded concentrations of 

dissolved oxygen were 2.0 mg.L-1, 1.59 mg.L-1 and 1.45 mg.L-1. The direct 

consequence of the “traditional” form is deterioration in water quality of the estuary, 

since the lower fluvial discharge does not dilute the pollutants, making the discharges 

proportionally greater, increasing the concentrations of ammoniacal nitrogen and 

reaching a maximum of 84% in DIN. The benthic macrofauna was not directly 

influenced by variations in dissolved oxygen. The conceptual model indicated that 

fluvial discharge directly contributes to the saline intrusion and variations in DO. It is 

concluded that there is a greater likelihood of hypoxia when the fluvial discharge values 

are below 180 m³.s-1. Fluvial discharge also accounted for most of the changes in 

conditions of the system. 

 

 

Keywords: Dissolved Oxygen; Stratification; Nutrients. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano ou mar 

adjacente, com uma livre abertura onde os rios encontram o mar, resultando na 

diluição mensurável da água salgada (MIRANDA et al., 2002). Segundo Officer (1977) 

estes podem ser classificados de quatro formas distintas, sendo elas: bem misturado, 

onde não há grande diferença na salinidade da superfície e do fundo; parcialmente 

misturado, a diferença entre a salinidade é de poucas unidades; altamente 

estratificado, a diferença é de várias unidades; e cunha salina, onde há uma interface 

distinta entre a água da descarga fluvial e água do mar, com um fluxo pouco salino na 

camada superficial. O estuário do Rio Itajaí-Açu é classificado como de cunha salina e 

altamente estratificado (SCHETTINI, 2002). 

Miranda et al. (2002) mostram que os estuários constituem uma forma de 

acesso importante para o interior do continente, além da sua proximidade das 

atividades econômicas e de lazer o que torna-os locais adequados para instalação de 

portos. Porém, Schettini (2002) cita que poucos estuários ao redor do mundo são 

conhecidos a ponto de se ter uma base para tomada de decisão para o 

desenvolvimento sustentável. 

Dentre os fornecedores de nutrientes à região costeira, os sistemas estuarinos 

são os principais, pois recebem todo o material originado da sua bacia de drenagem 

além de poder vir a receber aportes por ação antrópica (PEREIRA FILHO et al., 2003). 

Com isso, o estuário se torna um ambiente biologicamente mais produtivo se 

comparado ao rio e ao oceano adjacente, devido às características hidrodinâmicas da 

circulação que aprisiona, além de nutrientes, algas e outras plantas, estimulando a 

produtividade (MIRANDA et al., 2002)  

A carga de nutrientes orgânicos lançada causa um aumento da demanda 

biológica de oxigênio a partir da decomposição microbiana (BISHOP et al., 2006), 

podendo gerar eutrofização em meios aquáticos. Se a demanda alcançar valores que 

ocasionem o decréscimo de oxigênio dissolvido na água a níveis abaixo de 2 mg.L-1 é 

considerado que o local está com um quadro de “hipoxia” (DIAZ, 2001; BISHOP et al., 

2006; HAGY III e MURRELL, 2007; ROWE, 2001 ) e quando as concentrações de 

oxigênio tem um declínio total é denominado “anoxia” (DIAZ, 2001). Este quadro pode 

ser ocasionado ou agravado pela estratificação da água. Poderá haver com isso um 

isolamento da água do fundo não ocasionando a mistura com a água de superfície que 

é mais enriquecida em oxigênio.  
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No sistema aquático, o oxigênio tem sua origem em duas fontes principais, a 

produção pelos produtores primários e as trocas com a atmosfera, que resulta em sua 

dissolução na superfície. Os quadros graves de hipoxia podem apresentar causas 

conjuntas com grande concentração de matéria orgânica e nutrientes no fundo e a 

estratificação da água no mesmo local, sendo alguns tipos de estuários, em função da 

sua hidrodinâmica, locais propícios para essa ocorrência (DIAZ, 2001). 

Quando desenvolvidos, os eventos de hipoxia e anoxia podem trazer várias 

consequências, como a deterioração da qualidade de água, a liberação de compostos 

tóxicos aos organismos, a morte ou diminuição de espécies sensíveis, entre outros. 

Existem vários exemplos de estuários ao longo do planeta onde este tipo de evento 

ocorre. No estuário do rio Neuse (EUA), florações de algas são eventos recorrentes 

que resultam no acúmulo deste material orgânico no fundo (BISHOP et al., 2006). A 

decomposição resulta em eventos hipóxicos, causando mortandade de peixes e outros 

organismos aquáticos. Uma das causas sugeridas é que a carga de nutrientes pode 

ter aumentado a frequência, duração e/ou extensão espacial dos efeitos biológicos 

durante o verão, quando a estratificação da coluna de água pode ocorrer 

persistentemente e o metabolismo microbiano é maior. Além dos efeitos diretos da 

hipoxia na mortandade dos peixes, esta também pode ocorrer pela diminuição dos 

seus recursos alimentares causando uma desregulação na cadeia alimentar. Por 

exemplo Macoma spp., organismos dominantes em biomassa bentônica no rio Neuse 

e outros estuários temperados, que constitui presa importante para os níveis tróficos 

superiores, a qual sofre colapsos em suas populações em anos de hipoxia. Sendo 

assim, esta espécie constitui um bom exemplo de indicador da disponibilidade de 

oxigênio no ambiente (BISHOP et al., 2006). 

 Seitz et al. (2009) mostroram que não só uma determinada espécie pode 

responder às variações no oxigênio dissolvido, mas também a diversidade, biomassa 

e densidade de bentos de um determinado local. Foi o que se encontrou na Baía de 

Cheesapeake nos Estados Unidos, onde a abundância dos organismos se 

correlacionou positivamente com o oxigênio dissolvido, havendo grande mortalidade 

em baixas concentrações.  

Outro exemplo é Tolo Harbour na China onde ocorre periodicamente hipoxia de 

verão, apresentando neste período a ausência de grande parte da biomassa 

bentônica, a qual é novamente abundante no inverno, quando são cessados os 

quadros. Foi verificado que ali também havia a correlação positiva entre OD (oxigênio 



3 

 

dissolvido) e densidade de bentos, mas não ocorria mortalidade e sim uma capacidade 

de escape das espécies para outras áreas (SHIN et al., 2011).  

Lenihan et al. (2001) mostraram que além das comunidades locais, a 

hipoxia/anoxia no rio Neuse também pode exercer influência sobre ambientes 

próximos. Isso se deve pela migração de organismos consumidores que ao sentirem 

as perturbações causadas pela diminuição do oxigênio se deslocam para recifes de 

águas rasas onde encontram alimento e refúgio exercendo maior pressão sobre estas 

áreas, inclusive em áreas protegidas. Definiram-se então os dois tipos de impactos, os 

diretos, nos locais onde ocorre o quadro de hipoxia e indiretos em áreas próximas. 

Além das consequências ambientais, os impactos podem repercutir na área 

social, como a diminuição da renda de uma região ou colônia de pescadores que 

vivem exclusivamente da pesca, quando de eventos de hipoxia que causam migração 

ou mortandade dos peixes e de suas presas. Breitburg (2002) cita que o volume 

pescado pode até se manter neste caso, mas há um aumento no esforço da pesca, 

com maiores deslocamentos, riscos associados e custos, diminuindo assim a 

lucratividade. Muitas vezes também os pescadores são obrigados a possuir atividades 

paralelas a fim de complementar a renda. Além disso, o governo poderá se ver 

obrigado a destinar uma quantia de ajuda a estes trabalhadores, dinheiro que poderia 

ser investido em outras áreas para benefício da população.  

A hipoxia pode ser mais ou menos intensa, extensa ou recorrente, dependendo 

dos fatores envolvidos e das características físicas e biológicas da região afetada. 

Muitas vezes não é apenas um fator que a desencadeia e sim, muitos associados. 

Entre os principais pode-se citar a estratificação e profundidade da coluna d’água, 

descarga do rio, carga de nutrientes, produção primária, marés, entre outros. Também 

pode ocorrer naturalmente, independente da contribuição antrópica, como ocorre na 

Baía de Pensacola na Flórida, Estados Unidos (HAGY III e MURRELL, 2007). 

A primeira hipótese foi de que o principal fator que poderia estar levando à 

hipoxia na Baía de Pensacola era a contribuição antrópica e consequente eutrofização 

através do lançamento de efluentes oriundos de indústrias, residências e agricultura. 

Mas após coleta de dados indicou-se a ausência de condições eutróficas, o que 

sugeriu aos pesquisadores que a hipoxia do local é atribuível à suscetibilidade natural 

através de fatores físicos, como forte estratificação de densidade, baixas taxas de 

mistura vertical e baixa circulação estuarina no verão. Outro fator que apoiou esta tese 

foi que a pesquisa apontou que o primeiro quadro de hipoxia no local foi reconhecido 

no ano de 1960 e atribuído a descargas industriais de partículas, matéria orgânica, 
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nitrogênio e fósforo, sendo estas eliminadas até 1970, o que não cessou novas 

ocorrências (HAGY III e MURRELL, 2007). 

Em outros locais, além dos fatores físicos, a extensão e intensidade da hipoxia 

são agravadas por ações antrópicas. Alguns exemplos são os rios Changjiang e Pearl 

localizados na China. Nestes a hipoxia é causada por compostos orgânicos em 

decomposição oriundos de algas locais ou de partículas carreadas (WEI et al., 2007). 

A manutenção da hipoxia se dá pela grande estratificação causada pela diferença de 

salinidade entre as plumas de água doce e a água salgada. Estes locais apresentaram 

grande crescimento econômico nos últimos 20 anos o que ocasionou um aumento na 

carga de nutrientes lançados, estimulando a produção in situ de material orgânico. 

Isso contribui para a formação, manutenção e crescimento dos quadros de hipoxia ano 

a ano. Estes dados foram mais bem levantados por Zhu et al. (1993) que mostraram 

que no Rio Changjiang a área da hipoxia aumentou de 1.900 km2 em 1959 para 

15.400 km2 em 2006.  

Na região do estuário do rio Changjiang, a zona hipóxica é encontrada na costa 

e varia a sua localização dependendo das condições. Mesmo em 1998 quando 

ocorreram grandes volumes de chuvas na China, houve o aparecimento da hipoxia, 

mas nesse caso ela esteve localizada a 200 km mar adentro. Quanto maior a 

escassez de chuva, mais próxima da costa a hipoxia foi localizada. Outro fator 

importante citado pelo autor, nessa situação, é que quanto mais ao Sul foi localizada a 

zona hipóxica, mais suave e maior o tempo de sua duração. Já para o norte, a 

depleção de oxigênio foi mais pronunciada, originando quadros mais graves, mas de 

menor duração. O autor apontou dois fatores que podem estar relacionados, a 

influência de nutrientes orgânicos como produto da decomposição além de formas 

inorgânicas presentes e/ou diferenças químicas na decomposição da matéria orgânica 

nas águas de fundo (ZHU et al., 1993). 

Outro trabalho que estudou os rios Changjiang e Pearl, além dos rios Rhône e 

Mississipi foi o de Rabouille et al. (2008), o qual tornou-se importante para o 

reconhecimento dos diversos fatores envolvidos, realizando uma comparação da 

influência destes com a intensidade e durabilidade dos quadros de hipoxia nas suas 

margens continentais. Foi concluído que no rio Rhône (França) não havia hipoxia, pois 

o mesmo apresentava um tempo de residência baixo da água, com pouca produção 

primária, uma plataforma profunda e com a estratificação quebrada pelo vento. O 

Pearl (China Meridional) apresentou poucos eventos de hipoxia devido às águas rasas 

(não profundas o suficiente para formação de estratificação), baixo tempo de 
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residência e alta descarga no verão. O rio Changjiang (China Oriental) apresentou 

hipoxia, mas não muito persistente e nem intensa, pois mesmo possuindo uma 

plataforma com profundidade intermediária, estratificação de verão e alta produção 

primária, a mistura das águas por advecção quebrava o quadro. Na região do 

Mississipi (Estados Unidos) foi o que apresentou a maior área e maior intensidade de 

hipoxia, pois ocorre um grande tempo de residência da água, estratificação de verão, 

plataforma de profundidade intermediária e alta produção primária.  

No Brasil são poucos estudos relacionados especialmente a hipoxia. A maioria 

dos estuários possuem estudos voltados a suas características físicas, como da Lagoa 

dos Patos onde Bergesh et al. (1995) citam que a circulação é controlada por ventos 

ou sistema hidrológico dos seus tributários. Outro exemplo é a foz do rio Amazonas, 

considerado o maior rio do mundo que é alimentado pelas águas que descem dos 

Andes, seus tributários e água da chuva na sua bacia. A maré empurra as águas 

inundando planícies, posteriormente depositando os sedimentos nas margens ou no 

interior das florestas (QUEIROZ, 2004). Quanto ao estudo das características e 

também de quadros de hipoxia são estudos recentes com uma série temporal curta 

não demonstrando com exatidão todas as forçantes. É o caso do estuário Paraíba do 

Sul no estado do Rio de Janeiro que apresenta uma planície formada por faixas 

arenosas intercaladas por terrenos argilosos, onde se desenvolvem manguezais 

(BERNINI e REZENDE, 2004). Na bacia, Póvoa (2008) identificou quadros de hipoxia 

causados principalmente pela disposição de efluentes de origem doméstica que 

causam a depleção de oxigênio. 

Quanto ao estuário do Rio Itajaí-Açu objeto deste estudo há uma base 

considerável de dados, principalmente após o ano de 2003. Cada estuário possui 

características peculiares que os diferenciam, sendo neste de menor extensão e de 

menor descarga fluvial se comparado, por exemplo, ao Mississipi, resultando no 

desenvolvimento de quadros hipóxicos dentro do próprio estuário, pela penetração da 

cunha salina. Na comparação das causas, são vistas semelhanças, como o tempo de 

residência da água e a estratificação, que no caso do Rio Itajaí-Açu estão ligados com 

a descarga fluvial. Quando ocorre um período de baixa precipitação e o volume de 

água do rio diminui, a penetração da cunha salina é ainda maior fazendo com que 

aumente o tempo de residência da água no estuário. Outro fator são as contribuições 

antrópicas que podem ocasionar uma eutrofização do ambiente, que se assemelha 

com rios como o Changjiang, Pearl e Paraíba do Sul. O quadro pode ser intensificado 
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com temperaturas mais elevadas que favorecem a decomposição bacteriana e 

consequentemente consumo de oxigênio dissolvido.  

Em relação às contribuições antrópicas o estuário do Rio Itajaí-Açu já 

apresenta alguns problemas tanto pelo seu porte quanto também pelas indústrias 

pesqueiras, têxteis, efluentes domésticos e dragagem. Segundo Schettini (2002) a 

região se caracteriza como sendo a de maior desembarque de pescados do Brasil, 

trazendo com isso indústrias deste ramo em suas margens que causam o lançamento 

de grande quantidade de gorduras, matéria orgânica entre outros. O estuário também 

recebe uma carga poluidora considerável da região de Blumenau, Gaspar, Brusque, 

Itajaí e Navegantes que além de importantes pólos urbanos possuem indústrias 

têxteis, metais mecânicas e de papel. Com o crescimento do Porto de Itajaí há a 

necessidade da dragagem permanentemente para manutenção do canal de acesso. 

Como consequência, pode ocorrer a remobilização de poluentes acumulados nos 

sedimentos e aumento da biodisponibilidade na coluna de água, bem como 

transferência de uma carga destes para outras regiões, aonde naturalmente não 

chegaria (BELLOTTO et al., 2009).  

Muitos estudos já foram desenvolvidos abordando a dragagem, nutrientes ou 

outros assuntos relacionados ao Rio Itajaí-Açu como dinâmica biogeoquímica, 

avaliação da qualidade da água, hipoxia, hidrodinâmica entre outros, aumentando a 

base de conhecimento sobre este ambiente, entre os quais podem ser citados 

Schettini e Carvalho (1998), Schettini (2002), Rörig (2005), Pereira Filho (2006), 

Kuroshima e Bellotto (2009), Delfim (2009), Pereira filho et al. (2003, 2010), entre 

outros. 

Visto isso, cita-se a importância da avaliação da ocorrência de eventos de 

hipoxia no estuário do Rio Itajaí-Açu entre os anos de 2003 e 2012. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Caracterização da qualidade de água e avaliação da ocorrência de eventos 

de hipoxia no estuário do Rio Itajaí-Açu entre os anos de 2003 e 2012. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

- Avaliação dos principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da 

hipoxia. 

- Relacionar os eventos de hipoxia com dados indicativos de qualidade de 

água. 

- Avaliar a relação entre eventos de hipoxia e indicativos de densidade da 

comunidade bentônica. 

- Estabelecer um modelo preliminar que possa relacionar um evento hipóxico e 

as principais forçantes que o desencadeiam. 

 

 

2.2 Hipótese 

 

- Os eventos de hipoxia ocorrem em períodos de baixa descarga fluvial. 

Períodos prolongados de baixa descarga fluvial resultam na diminuição da dinâmica 

do sistema. Nessa situação ocorre maior penetração da cunha salina estuário adentro, 

menor turbulência no sistema e aumento do tempo de residência da água. Nessa 

condição, em função dessas características e ao fato do estuário ser estratificado, 

eventos hipóxicos podem ser desenvolvidos na camada de fundo, principalmente nas 

proximidades na região limite de intrusão da cunha salina. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

3.1 Área de Estudo 

 

O estuário do Rio Itajaí-Açu está localizado no litoral centro norte de Santa 

Catarina recebendo o aporte de uma bacia de drenagem de 15.500 km2, a qual 

compreende 16% da área do estado (PEREIRA FILHO, 2006). O Rio Itajaí-Açu é o 

principal rio da bacia, responsável por quase 90% do aporte fluvial do estuário, sendo 

os outros 10% distribuídos a outros tributários (SCHETTINI, 2002). 

A bacia engloba ao todo 46 municípios e aproximadamente 1 milhão de 

habitantes, o que corresponde a cerca de 22% da população do estado. Nela está 

localizado o principal parque industrial de Santa Catarina, com alguns municípios de 

destaque como Itajaí, Blumenau, Rio do Sul e Brusque. Considerando as atividades 

predominantes, no Médio e Baixo Vale se destaca a indústria e no Alto Vale a 

agropecuária. Próximo à desembocadura estão localizados o Porto de Navegantes e o 

Porto de Itajaí (SCHETTINI e CARVALHO, 1998). 

Conforme Schettini (2002) o estuário é altamente estratificado, do tipo cunha 

salina, apresentando, duas massas de água separadas pela densidade, sendo da 

superfície doce e do fundo salina onde há baixa mistura entre elas. Esta estratificação 

é quebrada quando há um aumento considerável na vazão do rio, onde o estuário 

apresenta apenas água doce. Os dados de descarga diária no período de 1934 a 1998 

de Indaial fornecem uma vazão média diária de 228 m3.s-1 com vazão mínima de 17 

m3.s-1 e máxima de 5390 m3/s. A maré na região é classificada como 

predominantemente semi-diurna com amplitude média de 0,8 m, variando de 0,4 na 

quadratura e 1,2 na sizígia (SCHETTINI et al., 1998). Quando em condições de 

descarga em torno de 200 m3.s-1 a cunha salina pode avançar até 17 km a montante, 

mas se a descarga apresentar valores superiores a 1.000 m3.s-1, a cunha salina é 

totalmente expulsa da bacia estuarina indicando que o estuário é regulado pelas 

condições fluviais (SCHETTINI e CARVALHO, 1998). 
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3.2 Amostragem 

 

3.2.1 Amostragem e análise de dados 

 

O estuário vem sendo estudado e monitorado com a coleta de dados desde 

2003. Os principais parâmetros monitorados são: temperatura da água, salinidade, 

oxigênio dissolvido, nutrientes inorgânicos dissolvidos (NH4
+, NO2

- e NO3
-), carbono 

orgânico particulado, demanda bioquímica de oxigênio e material particulado em 

suspensão.  

No presente trabalho, houve uma abrangência de toda a escala temporal, 

iniciando com os primeiros dados levantados em 2003 até julho de 2012, com o intuito 

de avaliar através do tempo a repetição e evolução dos eventos hipóxicos e se em 

todos, os processos desencadeadores são os mesmos. Também foi avaliada a 

influência das alterações na concentração do oxigênio dissolvido no fundo do estuário 

na macrofauna bentônica com os dados de densidade total e de três espécies 

específicas que mostraram maior representatividade, sendo elas Kalliapseudeis 

schubarttii (Arthropoda, Malacostraca, Tanaidacea) (Mane-garzon, 1969), Heleobia 

australis (Gastropoda, Caenogastropoda, Truncatelloidea) (d’Orbigny, 1835) e Nephtys 

fluviatilis (Polychaeta, Aciculata, Phyllodocida incertae sedis) (Monro, 1969). 

Foram utilizadas três estações de coleta de monitoramento sendo A, mais a 

montante (próxima a BR-101, a cerca de 18 km da desembocadura), B, próxima à 

confluência do Rio Itajaí-Mirim e C, próxima a desembocadura (região do Porto de 

Itajaí). A Tabela 1 e a Figura 1 mostram a localização das estações de coleta. 

 
Tabela 1 – Nomenclatura das estações de estudo no estuário do Rio Itajaí-Açu e localização: 

Estações Localização Coordenadas 

A 
Próxima a zona de adensamento urbano de Itajaí e 

Navegantes, localizada no médio estuário. 

26°51’19,40”S/ 

48°43’11,39”W 

B 
Corresponde ao início do baixo estuário e tem como 

principal destaque a entrada do afluente Itajaí-Mirim. 

26°53’10,20”S/ 

48°40’54,78”W 

C 
Compreende o baixo estuário próximo a foz, onde se 

encontram os Portos de Itajaí e Navegantes.  

26°54’07,98”S/ 

48°39’22,65”W 
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Figura 1 - Distribuição das estações A, B e C no estuário do Rio Itajaí-Açu (© 2011 Google – Dados 

cartográficos ©2011 MapLink) 

 

Dos parâmetros coletados cita-se a descarga fluvial definida através de uma 

média dos registros de dois dias anteriores mais o dia de coleta, a fim de cobrir a 

defasagem causada pela distância onde eram realizadas as medições até o local de 

estudo. Os dados são valores diários obtidos da estação fluviométrica de Indaial, 

mantida pela agência nacional de energia elétrica (ANEEL) que se localizava a cerca 

de 90 km a montante da desembocadura, porém é a mais jusante fora da ação da 

maré. Não houve mais captação de dados na estação no fim do ano de 2011, sendo 

que para 2012 a única estação em funcionamento na região era de Blumenau, mas 

devido a pouca confiabilidade dos dados gerados nesta, em função da influência da 

maré, foram descartados. 
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Os parâmetros de qualidade da água foram obtidos de medições in situ através 

de uma sonda multiparâmetros YSI 6600TM onde esta tomou os valores de salinidade, 

temperatura da água e oxigênio dissolvido. A sonda obtém a salinidade a partir da 

condutividade, com resolução de 0,1 e precisão de ±0,1, para temperatura da água a 

unidade é °C, resolução de 0,01°C e precisão de ±0,15°C e oxigênio a unidade é mg.L-

1, resolução de 0,01 mg.L-1 e precisão de ±0,2 mg.L-1. Amostras de água foram 

também obtidas em superfície e fundo, com uso de uma garrafa de coleta do tipo “Van 

Dorn”. Sobre essas amostras foram feitas determinações das concentrações de 

nutrientes inorgânicos dissolvidos (NH4
+, NO2

- e NO3
-), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO5), carbono orgânico particulado (COP) e material particulado em 

suspensão. 

Para macrofauna bentônica foi utilizado um busca fundo de Van-veen que 

amostrou uma área de 0,042 m². Em campo o sedimento coletado foi lavado em 

peneira com 0,5 mm de abertura de malha sendo o material retido na peneira fixado 

em solução de formol a 4%. No laboratório este material foi triado e contado o número 

de indivíduos por taxa identificando no menor nível possível. 

 

 

3.3 Metodologia Analítica 

 

Os dados utilizados neste trabalho são secundários de monitoramentos 

realizados pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) ocorridos durante oito anos e 

nove meses no estuário do Rio Itajaí-Açu. São incluídos os dados obtidos entre 

outubro de 2003 até julho de 2012. As metodologias são brevemente descritas a 

seguir. 

 

3.3.1 Nutrientes Inorgânicos Dissolvidos (NH4
+, NO2

- e NO3
-) 

 

Os Nutrientes Inorgânicos Dissolvidos (NH4
+, NO2

- e NO3
-) foram determinados 

seguindo métodos colorimétricos clássicos, com leitura realizada em 

espectrofotômetro duplo feixe Shimadzu UV 160 A, de acordo com a metodologia 

adaptada de Strickland e Parsons (1972).  
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3.3.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

 

A determinação foi realizada de acordo com APHA-AWAA-WEF (2005). A 

amostra foi coletada em duplicata, em uma foi medido o oxigênio dissolvido logo após 

a coleta. Na outra após 5 dias, período em que fica incubado a temperatura de 20°C. A 

diferença entre a primeira medição e a segunda representa a DBO5. Segundo Valente 

et al. (1997), se a água possuísse muita matéria orgânica e microrganismos, seria 

necessário diluir a amostra e introduzir nutrientes. 

 

3.3.3 Carbono Orgânico Particulado (COP) 

 

Adaptada de Carmouze (1994), onde primeiramente a amostra é filtrada, o 

material retido passa por uma digestão ácida e quente com ácido sulfúrico e dicromato 

de potássio, sendo o excesso deste titulado com solução de sulfato ferroso amoniacal. 

 

3.3.4 Material Particulado em Suspensão (MPS) 

 

As amostras foram filtradas em filtros de membrana de porosidade de 0,45 μm 

previamente secos e pesados. Após a filtração, os filtros acondicionados em estufa 

para secagem a 60°C e novamente pesados, estes dois passos se repetem até que o 

peso entre medições se mantenha constante, assim indicará que toda umidade foi 

evaporada. O MPS é calculado a partir da diferença de peso antes e após a filtração 

pelo volume da amostra (STRICKLAND e PARSONS, 1972). 

 

3.3.5 Macrofauna Bentônica 

 

Foram analisados os dados do monitoramento de qualidade da água e avaliada 

a influência quando da concentração baixa de oxigênio dissolvido em três espécies 

presentes no estuário e sobre o total de organismos. Os dados da macrofauna foram 

fornecidos pelo laboratório de Ecologia de Comunidades Aquáticas (UNIVALI – 

CTTMar). 

Como não coincidiram os locais de monitoramento, na macrofauna bentônica 

foram utilizadas médias dos locais de coleta de dados que se encontravam próximas 

as estações do monitoramento da qualidade de água.  
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3.4 Análise estatística 

 

Para avaliar padrões de variação dos dados de qualidade da água com 

quadros de hipoxia e também macrofauna bentônica foi utilizada a análise estatística 

multivariada (Análise de Componentes Principais e Análise de Agrupamento) através 

do software StatisticaTM e correlações com ajustes da linha de tendência pelo software 

Excel.  

A Análise de Componentes Principais a partir de uma matriz de correlações 

estabelece um conjunto de eixos perpendiculares de comprimentos decrescentes em 

função da sua contribuição à variância total dos dados. O primeiro eixo, onde são 

ordenadas as amostras representa a maior parte da variação dos dados, sendo que 

uma maior ou menor proximidade de dois pontos-variáveis demonstra maior ou menor 

correlação entre esses, principalmente quando do afastamento do centro (VALENTIN, 

1995). No presente trabalho a ACP buscou avaliar as relações entre as variáveis 

mensuradas ao longo do tempo e espaço (estações). Também, com os resultados da 

ACP foram discutidas as consequências esperadas nas variações no OD e serviu 

como base para a construção do modelo. 

Nas correlações, além da própria ACP, foram gerados no Excel gráficos com a 

distribuição dos dados e adicionada à linha de tendência e o coeficiente de 

determinação (r²) como forma de medir o maior grau de associação entre duas 

variáveis. Após, ocorreram alterações no tipo de tendência (Linear, Logarítmica, 

Potência...) e utilizado como critério para escolha, aquela em que apresentou maior r². 

Este que através da sua raiz quadrada gerou o coeficiente de correlação (R). Valor de 

R varia entre 1 (correlação positiva) a -1 (correlação negativa), sendo que zero as 

variáveis não apresentam correlação. Foram selecionadas aquelas com valor de R 

acima de (±) 0,4 para representação em gráfico e acima de (±) 0,6 gerada a equação 

da curva.  

No caso da Análise de Agrupamento (dendrograma), foi realizado um breve 

estudo com objetivo de avaliar se as variações no OD influenciam diretamente a 

densidade da macrofauna bentônica. Os dados foram organizados coincidindo os 

meses das campanhas de qualidade da água e da macrofauna bentônica. 

Posteriormente excluindo os dados de superfície (qualidade da água) visto os 

organismos possuírem suas vidas atreladas ao sedimento do fundo e o estuário ser 

classificado do tipo estratificado. Organizados os dados, foi gerado dendrograma 
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através de método de correlação, utilizando-se a medida de 0,8 , que refletiu o grau de 

similaridade suficiente para a divisão entre os grupos 

 

 

3.5 Modelagem 

 

De uma forma geral a figura 2, mostra algumas das principais forçantes que 

podem trazer alterações na qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu, alterando 

entre outras variáveis, o oxigênio dissolvido. A modelagem matemática teve como 

base a descarga fluvial e através da extensão da cunha salina se propôs equações 

que pudessem fornecer uma visão simplificada da realidade, mostrando os principais 

consumos e entradas de OD, como modo de visualizar e prever como será o 

comportamento em diferentes cenários. 

A primeira equação utilizada corresponde à estimativa da extensão da cunha 

(EC) proposta por Schettini e Trucollo (1999) através de um modelo empírico, definido 

por: EC=-1,72+32,69e(-0,00217.Q), onde Q é a descarga fluvial.  

Após determinação da extensão da cunha salina no estuário, utilizou-se da 

proposta para obtenção variação não explicada do oxigênio dissolvido de Delfim 

(2009): ∆[O2] = - ((Tae + Tdf) + (Tas + Dpel + Dbent)), onde as principais forçantes 

estudadas foram o transporte advectivo de entrada (Tae (m³.h-¹)) e de saída (Tas 

(m³.h-¹)), o fluxo difusivo (Tdf (g.h-¹)), a demanda pelágica (Dpel (g.h-¹)) e a demanda 

bentônica (Dbent (g.h-¹)). 

Para obtenção do balanço primeiramente foram realizadas medições dos perfis 

da velocidade da corrente dividido em duas sessões. Transversal definida pela 

posição média da estratificação e longitudinal sob a premissa que as transformações 

no estoque de OD ocorriam até a metade das estações a montante e a jusante, 

resultando assim nas dimensões de uma célula. Nesta célula, o Tae foi computado em 

função do OD encontrado à jusante pela descarga residual do fundo (entrada da 

cunha salina). Já o Tdf determinado pela Lei de Fick com coeficiente para o grau de 

estratificação do estuário do Rio Itajaí-Açu, em função da área da interface entre a 

água do fundo e a água da superfície. Para as saídas, o Tas foi calculado em função 

da carga de oxigênio dissolvido medido na porção de fundo multiplicado pela descarga 

residual de fundo (Drf). O Dbent foi determinado por intermédio dos valores de 

consumo obtidos dentro da câmara de incubação bentônica. E para o Dpel, houve a 

medição da taxa de demanda bioquímica de oxigênio do sedimento superficial, 
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multiplicando pela concentração de MPS encontrada no local, integrando o valor com 

a demanda de oxigênio apontada pelas incubações de água in situ (DELFIM, 2009). 

Este estudo foi baseado no princípio de conservação de massa e serviu como base da 

proposta preliminar de um modelo conceitual para prever a concentração do oxigênio 

dissolvido em função da descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu. 

Com esta, foram sugeridas as equações Tem, Td(O2) e CFE[O2] como passo 

inicial ao desenvolvimento de um modelo matemático do sistema estuarino, mostrada 

a seguir.  

O cálculo da concentração final estimada do oxigênio dissolvido (CFE[O2]) 

iniciou-se pelo desenvolvimento da equação da taxa de entrada de oxigênio dissolvido 

pela água marinha (Tem (gO2m
-2.h-1)). O primeiro dado que esta levou em consideração 

foi o fluxo de entrada da água marinha (Fem (L.h-1)). Quando a água marinha adentra 

no estuário, ela possui um fluxo, podendo ter grandes variações no valor devido a 

forçantes como a descarga fluvial, força da maré, entre outros. Este fluxo foi obtido à 

partir de Pereira Filho (2006), para diferentes situações de descarga fluvial. O valor do 

fluxo foi multiplicado pela concentração de oxigênio dissolvido da água marinha 

([O2s](g.L-1)) obtido através de observações dos dados das campanhas entre 2003 e 

2012. O resultado foi então dividido pela área em que a água marinha irá ocupar no 

estuário, composta pela multiplicação da extensão da cunha salina (EC(m)) e a largura 

média do rio (Lr(m)). Elas foram calculadas através de medidas de largura onde se 

encontram localizadas as estações de coleta das campanhas, através do Google 

Earth. Neste caso o resultado foi semelhante ao citado por Schettini (2002), entre 150 

e 300 metros. 

Na equação para obtenção de diferença entre entrada e consumo de OD (Td 

(O2) (gO2m
-2.h-1)), foram somadas as taxas de consumo pelágico e bentônico (Tbp 

(gO2m
-2.h-1)) com a taxa de consumo não explicado (Tne(gO2m

-2.h-1)) definidas por 

Delfim (2009). Posteriormente, ela foi dividida por um fator, aqui denominado de fator 

de ajuste do modelo (Fam) e subtraído da taxa de entrada de OD pela água marinha 

(Tem), anteriormente citada.  

A inclusão do Fam foi realizada para que fosse possível cobrir em parte as 

diferenças de OD, tanto pela entrada por outras fontes, entre elas a mistura com a 

água da superfície, como também pelas variações no consumo, visto que em alguns 

aspectos ainda são poucos os dados disponíveis para que seja possível validar com 

maior precisão o modelo matemático. Um exemplo a ser citado são as taxas de 

consumo utilizadas, elas foram medidas em um cenário e local específico, sendo que 
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no funcionamento do estuário quando a cunha salina adentra próxima ao fundo seu 

OD vai sendo consumido aos poucos devido a decomposição da matéria orgânica, 

nitrificação, entre outros processos, mas pode também ocorrer a reoxigenação pela 

própria movimentação, tipo de maré, troca da água no fundo e outras fontes como o 

fitoplâncton ou mistura pela turbulência.  

Como último passo, foi proposta a equação para estimativa da concentração 

final do oxigênio dissolvido (CFE[O2] (mg.L-1)), sendo obtida pela diferença entre 

entrada e consumo de OD (C(O2)) multiplicada pela concentração inicial do OD na 

entrada da cunha salina ([O2s]) e dividida pelo total da entrada, indicando assim qual a 

sua concentração no limite da cunha salina após o consumo. 
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𝑇𝑑 𝑂2 =   
𝑇𝑛𝑒  + 𝑇𝑏𝑝

𝐹𝑎𝑚
 + 𝑇𝑒𝑚  𝑇𝑒𝑚 =

𝐹𝑒𝑚  ×   𝑂2𝑠 

𝐸𝐶 × 𝐿𝑟
  𝐶𝐹𝐸 𝑂2 =   

𝑇𝑑 𝑂2  × ( 𝑂2𝑠  × 1000)

𝑇𝑒𝑚
  

 
Figura 2 - Proposta preliminar de modelo conceitual dividido em duas camadas (superfície e fundo). Onde: Tem (Taxa de entrada de oxigênio dissolvido pela água marinha), 
Fem (Fluxo de entrada da água marinha), [O2s] (Concentração de oxigênio dissolvido na água marinha), EC (Extensão da cunha salina), Lr (Largura média do rio), Td(O2) 
(Diferença entre entrada e consumo de OD), Tbp (Taxa de consumo pelágico e bentônico), Tne (Taxa de consumo não explicado), Fam (Fator de ajuste do modelo), CFE[O2] 
(Concentração final do oxigênio dissolvido), Q (Descarga fluvial), ∆[O2] (Variação de oxigênio dissolvido), Tae (Transporte advectivo de entrada), Tdf (Fluxo difusivo), Tas 
(Transporte advectivo de saída), Dpel (Demanda pelágica), Dbent (Demanda bentônica) (Legendas na Tabela 2). 
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Tabela 2 – Sumário das variáveis utilizadas na proposta de modelo 

Simbologia Variáveis Descrição 

Tem (gO2m
-2

.h
-1

) Taxa de entrada de oxigênio 
dissolvido pela água marinha 

Entrada de oxigênio dissolvido no 
sistema pelo do fluxo de entrada da 
água marinha. 

Fem (L.h
-1

) Fluxo de entrada da água 
marinha 

Fluxo de entrada de água marinha a 
montante, retirada do trabalho de 
Pereira Filho (2006) e convertida de 
m

3
.s

-1
 para L.h

-1
. 

[O2s] (g.L
-1

) Concentração de oxigênio 
dissolvido na água marinha 

Estimativa realizada através de 
observações dos dados de qualidade da 
água. 

EC (m) Extensão da cunha salina A extensão da cunha salina depende da 
descarga fluvial do rio, sendo uma 
inversamente proporcional a outra. 
Calculo realizado através da equação 
proposta por Schettini e Trucollo (1999). 

Lr (m) Largura média do rio  Média calculada através de medições 
realizadas através do Google Earth nos 
pontos onde estão localizadas as 
estações de coleta de dados da 
qualidade da água e comparação com 
Schettini (2002). 

Td (O2) (gO2m
-2

.h
-1

) Diferença entre taxas de 
entrada e consumo de OD 

Diferença entre o que é consumido 
(Tbp+Tne) de OD dividido pelo fator de 
ajuste do modelo e o abastecimento do 
OD. 

Tbp (gO2m
-2

.h
-1

) Taxa de consumo pelágico e 
bentônico 

Taxa de consumo de oxigênio somando 
as demandas pelágicas e bentônicas 
(incluiu-se o material particulado em 
suspensão) (DELFIM, 2009). 

Tne (gO2m
-2

.h
-1

) Taxa de consumo não 
explicado 

No balanço de Delfim (2009) a variação 
de oxigênio dissolvido (∆[O2]) resultou 
em um total que não foi explicado devido 
à ausência de medição de alguns 
consumos de OD no estuário como, por 
exemplo, a nitrificação ou por metais. 
Este valor foi então transformado em 
taxa de consumo não explicado. 

Fam Fator de ajuste do modelo O fator de ajuste do modelo é um valor 
estimado, onde se dividiu o valor do 
consumo total por este. Foi estimado 
através de tentativas de cálculos 
comparando os resultados encontrados 
de concentração de OD com os 
resultados das campanhas.  

CFE[O2] (mg/L) Concentração final do 
oxigênio dissolvido estimada 

Concentração final do oxigênio 
dissolvido estimada no estuário levando 
em consideração a descarga fluvial e 
consequente extensão da cunha salina. 

Q (m
3
.s

-1
) Descarga fluvial Os dados diários obtidos na estação 

fluviométrica de Indaial, mantida pela 
Aneel. Foi realizada uma média do dia 
da campanha com dois anteriores. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Descarga Fluvial 

 

O Rio Itajaí-Açu é caracterizado por sua descarga fluvial apresentar grande 

variação em curto espaço de tempo como visualizado na figura 3, onde constam os 

dados diários para o período de outubro de 2003 até dezembro de 2011 quando foi 

encerrada a coleta de dados na estação Fluviométrica de Indaial.  

 

 
Figura 3 - Descarga diária do Rio Itajaí-Açu segundo a Estação Fluviométrica de Indaial entre outubro de 

2003 e dezembro de 2011 com a média da descarga fluvial do período, representada pela linha 
horizontal. 

 

Quando observados os valores diários medidos, a mínima do estuário entre 

2003 e 2011 foi de 17 m³.s-1 com máxima alcançando 4.600 m³.s-1, resultando em uma 

média de 298 m³.s-1, como mostra a linha contínua na figura 3.  

Como forma de melhor visualizar os dados calcularam-se médias mensais 

(Figura 4). Desta forma foi possível observar que o rio não apresenta ciclos com 

maiores ou menores volumes em estações do ano (sazonalidade). Entretanto as 

maiores descargas ocorrem com maior frequência entre setembro e novembro e as 

menores entre maio e julho. 
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Figura 4 - Médias mensais (barras) e anuais (linhas horizontais) da descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu 

entre outubro de 2003 e dezembro de 2011, segundo dados diários obtidos na Estação Fluviométrica de 
Indaial. 

 

As menores descargas ocorreram em fevereiro e março de 2004, entre junho a 

agosto de 2006 e maio e junho 2009. Mais especificamente todo o ano de 2006 foi de 

baixa vazão do Rio Itajaí-Açu. Se comparada à média deste ano com a média de todo 

o período em estudo nota-se que é 3 vezes menor, e 4,7 se comparada a de 2011. 

Como destaques citam-se os anos de 2004 e 2006, que apresentaram descargas 

médias de 197 m³.s-1 e 103 m³.s-1, inferiores a média geral do período que foi de 298 

m³.s-1. 

Para os períodos de altas descargas pode-se citar outubro e novembro de 

2009 e de 2008 e agosto e setembro de 2011. A partir de 2008 as médias anuais de 

descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu foram superiores a média geral do período, 

alcançando em 2011 a maior média anual do período de estudo, de 484 m³.s-1. 

Ressalta-se que as médias anuais apresentaram uma tendência de aumento desde o 

início do período avaliado, apenas o ano de 2006 sendo atípico neste caso. As 

descargas fluviais médias foram de 145 m³.s-1 no ano de 2003, 197 m³.s-1 (2004), 276 

m³.s-1 (2005), 103 m³.s-1 (2006), 275 m³.s-1 (2007), 333 m³.s-1 (2008), 304 m³.s-1 

(2009), 411 m³.s-1 (2010) e 484 m³.s-1 (2011), representadas na figura 4.  

O ano de 2012 não foi incluído pela baixa confiabilidade dos dados da estação 

de Blumenau, devido influência da maré. 
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4.2 Parâmetros de Qualidade da Água 

 

Entre 2003 e 2004 as campanhas foram realizadas com frequência semanal. 

Em 2005 só ocorreu amostragem em dezembro, em 2006 dispersas com média 

trimestral e posteriormente mensais. Com isso, foi adotada a estratégia de observar as 

variações dos parâmetros no espaço através de tabelas com médias, mínimas e 

máximas entre as três estações de coleta e no tempo com figura de médias mensais, 

seguindo o que foi apresentado para a descarga fluvial. Quando não houve coleta de 

dados por um período igual ou superior a um bimestre, os meses foram retirados das 

figuras. 

De forma geral, os parâmetros não apresentaram variações segundo a 

sazonalidade. Apenas a temperatura da água demonstrou influência com valores mais 

elevados entre janeiro e março e menores entre julho e setembro, devido ao clima 

subtropical de Itajaí. 

 

4.2.1 Salinidade 

 

A tabela 3 mostra um resumo dos dados de salinidade das três estações de 

coleta, onde é possível observar a diferença da influência marinha. A estação A, mais 

a montante apresentou e menor média, sendo a C com as mais elevadas, devido a 

sua localização próxima a desembocadura. Comparando as médias entre superfície e 

fundo é possível observar a estratificação do estuário, onde no fundo devido à entrada 

da água marinha os valores resultantes são superiores aos de superfície. 

 

Tabela 3 - Resumo dos dados de salinidade com os valores obtidos nas campanhas de 
monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e julho 
de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n – Número de 
amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Salinidade 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 

Estação A 1,2 0,0 15,9 75 0,28 7,6 0,0 31,5 75 1,0 
Estação B 2,5 0,0 18,1 59 0,5 15,7 0,0 33,6 59 1,7 
Estação C 6,0 0,0 22,1 76 0,5 24,2 0,0 34,6 75 1,2 

 

A estratificação também é vista na figura 5. Neste caso, apenas quando o Rio 

Itajaí-Açu se apresenta com alta descarga fluvial há baixa salinidade e também menor 

diferença entre as profundidades.  
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Quando comparadas as figuras 4 e 5, percebe-se que períodos com descargas 

mais baixas mostraram uma tendência a apresentar maiores valores de salinidade, 

particularmente no fundo. Este aspecto coincidiu nas três estações em junho de 2009, 

já ao inverso, em setembro de 2011 com o aumento na descarga fluvial e queda na 

salinidade em todo o estuário. 

 

 

Figura 5 – Valores mensais de salinidade obtidos nas campanhas de monitoramento da qualidade da 

água no estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre outubro de 2003 e 
julho de 2012. 
 

4.2.2 Temperatura da Água (T°C) 

 

Espacialmente a média de temperatura da água não apresentou grande 

amplitude, sendo semelhante nas três estações, comportamento também observado 

entre superfície e fundo onde as médias variaram entre 21,6°C e 22,5°C, como mostra 

a tabela 4.  
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Tabela 4 - Resumo dos dados de temperatura da água com os valores obtidos nas campanhas 
de monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e 
julho de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n – Número 
de amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Temperatura da Água (°C) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 22,5 15,4 28,5 72 0,4 22,0 15,4 28,3 68 0,4 
Estação B 21,9 15,4 27,1 55 0,5 21,6 15,2 26,5 55 0,4 
Estação C 22,4 15,4 28,0 72 0,4 22,1 15,8 27,6 67 0,4 

 

Como supracitado, a temperatura da água no tempo variou conforme a 

sazonalidade, sendo amena durante o inverno e mais elevada durante o verão, como 

mostra a figura 6.  

 

 
Figura 6 - Valores mensais de temperatura da água obtidos nas campanhas de monitoramento da 

qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre 
outubro de 2003 e julho de 2012. 
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4.2.3 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

A tabela 5 mostra que não houve variação significativa das médias de oxigênio 

dissolvido entre as estações. Este comportamento é devido a processos que levam a 

decréscimos em cada uma. A estação A é mais sujeita a maior tempo de isolamento 

da água de fundo por se localizar a montante, com menor movimentação da água 

marinha e consequentemente maior tempo de residência. Na B ocorre a entrada do 

afluente Itajaí-Mirim, este que apresenta baixa qualidade da água. Na C as baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido apresentadas ocasionalmente são em função de 

perturbações no fundo, como obras, dragagem e movimentações dos portos de Itajaí e 

Navegantes. 

 

Tabela 5 - Resumo dos dados de oxigênio dissolvido com os valores obtidos nas campanhas 
de monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e 
julho de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n – Número 
de amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 6,7 2,5 11,9 72 0,2 5,9 2,2 10,3 71 0,2 
Estação B 7,1 2,8 13,6 55 0,3 5,6 1,4 12,0 55 0,3 
Estação C 6,5 3,1 11,9 73 0,2 5,4 2,0 11,2 71 0,2 

 

Quando avaliadas as diferenças entre as profundidades, o oxigênio dissolvido 

mostrou, em grande parte das campanhas, concentrações inferiores no fundo. Além 

dos processos anteriormente citados, também ocorre por sua característica de 

estuário estratificado, ocorrendo isolamento da água de fundo e pouca mistura com a 

da superfície. Apenas na estação C são vistos valores superiores em alguns 

momentos no fundo, mostrando a contribuição da água marinha no local. 

Comparando as figuras 4 e 7, nota-se a tendência das maiores concentrações 

estarem ligadas a períodos de maior descarga fluvial. Por exemplo, entre agosto e 

setembro de 2011, onde foram observados os maiores valores de descarga, e também 

aumento nas concentrações de oxigênio dissolvido. O inverso ocorreu em meados de 

2006, onde o volume de água do Rio Itajaí-Açu permaneceu baixo durante um período 

prolongado, sendo acompanhada pelo decréscimo no oxigênio dissolvido. 
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Figura 7 - Valores mensais de oxigênio dissolvido obtidos nas campanhas de monitoramento da 

qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre 
outubro de 2003 e julho de 2012. 

 

4.2.4 Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) 

 

As médias de nitrogênio amoniacal em superfície mostraram um aumento 

quanto mais à jusante do estuário (Tabela 6). Isto ocorre devido aos efluentes 

antrópicos das cidades de Itajaí e Navegantes que levam ao aumento desta variável. 

Quando avaliado o fundo, este comportamento é o inverso com diminuição das 

concentrações a jusante. A explicação se deve a diluição dos efluentes na água 

marinha. 
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Tabela 6 - Resumo dos dados de nitrogênio amoniacal com os valores obtidos nas campanhas 
de monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e 
julho de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n – Número 
de amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Nitrogênio Amoniacal (µmol.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 24,6 6,4 67,6 72 1,4 32,3 8,1 56,2 71 5,4 
Estação B 32 11,8 87,7 55 2,4 27,3 10,1 94,2 55 2,1 
Estação C 33,4 4,2 87,1 75 1,6 22,0 3,1 96 72 1,9 

 

No aspecto temporal notou-se uma leve tendência de queda, mais clara no 

fundo da estação C em 2012 como mostra a figura 8. Outras quedas durante o 

período, estiveram associadas a aumentos da descarga fluvial como o que ocorreu em 

setembro de 2011. No caso de diminuição da descarga fluvial durante um período 

prolongado, são esperadas elevações nas suas concentrações, devido a maior 

proporcionalidade dos lançamentos no estuário, como em dezembro de 2008 se 

comparado aos meses anteriores.  
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Figura 8 - Valores mensais de nitrogênio amoniacal obtidos nas campanhas de monitoramento da 

qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre 
outubro de 2003 e julho de 2012. 

 

4.2.5 Nitrito (NO2
-) 

 

Se avaliado espacialmente através das médias, nota-se a concentração de 

nitrito com pouca variação entre as três estações em superfície (Tabela 7). No fundo, 

há uma diminuição quanto mais a jusante do estuário devido à diluição com a água 

marinha. 
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Tabela 7 - Resumo dos dados de nitrito com os valores obtidos nas campanhas de 
monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e julho 
de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n – Número de 
amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Nitrito (µmol.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 1,4 0,1 4,2 76 0,1 1,2 0,1 3,2 73 0,1 
Estação B 1,3 0,1 4,6 59 0,1 0,9 0,1 2,5 58 0,1 
Estação C 1,3 0,04 4,4 76 0,1 0,7 0,04 3,3 74 0,1 

 

No tempo, o nitrito apresentou comportamento semelhante ao nitrogênio 

amoniacal, com menores concentrações em períodos de maior descarga fluvial. De 

forma contrária há elevações nas concentrações quando da diminuição do volume de 

água, como o observado em 2006 (Figura 9). As causas são semelhantes ao 

nitrogênio amoniacal, mas também devido ao processo de nitrificação, onde os 

poluentes não mais são lançados na costa ocorrendo no próprio estuário.  
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Figura 9 - Valores mensais de nitrito obtidos nas campanhas de monitoramento da qualidade da água no 

estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre outubro de 2003 e julho de 
2012. 

 

4.2.6 Nitrato (NO3
-) 

 

O nitrato apresentou queda nas suas concentrações quanto mais à jusante do 

estuário em superfície e fundo, segundo as médias como mostra a tabela 8.  

 

Tabela 8 - Resumo dos dados de salinidade com os valores obtidos nas campanhas de 
monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e julho 
de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n – Número de 
amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Nitrato (µmol.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 41,0 4,1 77,9 68 1,81 38,6 8,5 90,0 64 2,3 
Estação B 35,7 3,5 72,2 51 2,2 28,4 1,1 58,6 47 2,7 
Estação C 31,7 4,4 119,9 68 2,1 17,4 1,6 78,1 63 2,0 
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No aspecto temporal o nitrato se mostrou estável em grande parte do tempo, 

ocorrendo alguns picos. Nesta variável são esperadas elevações em consequência do 

maior volume de água do Rio Itajaí-Açu, como em agosto e setembro de 2011 na 

comparação entre as figuras 4 e 10. De modo contrário, como no mês de outubro de 

2006 onde o estuário passava por um período longo de baixas descargas houve 

queda do nitrato. 

 

 
Figura 10 - Valores mensais de nitrato obtidos nas campanhas de monitoramento da qualidade da água 

no estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre outubro de 2003 e julho 
de 2012. 
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4.2.7 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

 

A demanda bioquímica de oxigênio não apresentou variação significativa entre 

as três estações, sendo a menor média de 1,4 mg.L-1 e a maior de 2,4 mg.L-1. A 

variabilidade dos dados ocorreu quando comparada a superfície e o fundo sendo 

neste superior, como mostra a tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resumo dos dados de demanda bioquímica de oxigênio com os valores obtidos nas 
campanhas de monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro 
de 2003 e julho de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n 
– Número de amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 1,9 0,2 12,0 68 0,2 2,0 0,1 11,0 66 0,2 
Estação B 1,4 0,1 6,4 43 0,2 2,3 0,1 10,6 46 0,3 
Estação C 1,6 0,6 11,3 68 0,2 2,4 0,4 13,2 65 0,2 

 

Os valores de DBO5 apresentaram-se na maior parte do tempo inferiores a 6 

mg.L-1 (figura 11), mas em algumas campanhas foram registrados elevações 

consideráveis. É o que se observa em junho de 2006, quando, segundo o INPH (2012) 

ocorreu aprofundamento do canal de acesso. Assim sugere-se que a dragagem do 

leito pode ter causado a remobilização dos sedimentos, aumentando a DBO5 da água. 

Isso mostra que a queda na descarga da água não teve um papel fundamental no 

aumento da DBO5, mas o quadro pode ter sido agravado pela menor capacidade de 

dispersão dos poluentes, ocorrendo novamente em outros períodos, mas em menor 

intensidade. 
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Figura 11 - Valores mensais de DBO5 obtidos nas campanhas de monitoramento da qualidade da água 

no estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre outubro de 2003 e julho 
de 2012. 

 

4.2.8 Carbono Orgânico Particulado (COP) 

 

No aspecto espacial o carbono orgânico particulado mostrou leve diferença nas 

concentrações entre as estações, resultando na maior na superfície na estação B 

(Tabela 10). No fundo se comparado à superfície, as concentrações foram superiores. 

 

Tabela 10 - Resumo dos dados de carbono orgânico particulado com os valores obtidos nas 
campanhas de monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre outubro 
de 2003 e julho de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – Máxima; n 
– Número de amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Carbono Orgânico Particulado (mg.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 1,5 0,1 6,3 59 0,2 1,9 0,1 9,1 61 0,2 
Estação B 2,0 0,7 7,9 58 0,2 2,2 0,2 10,7 56 0,2 
Estação C 1,6 0,1 6,6 60 0,2 2,6 0,1 12,0 62 0,3 
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Temporalmente suas concentrações apresentaram alguns picos, 

principalmente durante os anos de 2010 e 2011, quando houve um aumento na média 

anual de descarga fluvial no estuário (Figura 12). Após este período, no ano de 2012 

houve uma queda nas concentrações registradas, as quais se mantiveram com pouca 

variação até julho. 

 

 
Figura 12 - Valores mensais de COP obtidos nas campanhas de monitoramento da qualidade da água no 

estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre outubro de 2003 e julho de 
2012. 

 

4.2.9 Material Particulado em Suspensão (MPS) 

 

Quando comparadas as estações é possível visualizar que na superfície a 

estação B mostrou a maior média (Tabela 11). Isso se deve a entrada do Rio Itajaí-

Mirim que contribui para aumento das concentrações do material particulado em 
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suspensão. No fundo, a maior média ocorreu na C devido as recorrentes dragagens e 

atividades portuárias. 

 

Tabela 11 - Resumo dos dados de material particulado em suspensão com os valores obtidos 
nas campanhas de monitoramento de qualidade da água no estuário do rio Itajaí-Açu entre 
outubro de 2003 e julho de 2012 em superfície e fundo (Méd – Média; Mín – Mínima; Máx – 
Máxima; n – Número de amostragens; EP – Erro Padrão;). 

Material Particulado em Suspensão (mg.L
-1

) 

 Superfície Fundo 
 Méd Mín Máx n EP Méd Mín Máx n EP 
Estação A 78,6 13,6 1116 65 18,6 93,3 7,8 864 50 18,4 
Estação B 82,6 6,6 855 51 22,2 106,5 6,0 550 50 17,4 
Estação C 54,9 6,2 473 57 10,3 204,3 15,6 2199 51 46,7 

 

Observando a figura 13, nota-se o menor monitoramento deste parâmetro no 

estuário, o qual só foi iniciado de forma regular no fim do ano de 2008, sendo que as 

medições ocorreram de uma forma não contínua, em alguns momentos como em 2003 

e 2004 realizada apenas na superfície.  

Entre os fatores que contribuem para aumento das concentrações do material 

particulado em suspensão estão às perturbações por dragagem e os aumentos da 

descarga fluvial. Isto se reflete nos picos observados entre os anos de 2009 e de 

2011, onde ocorria obras junto ao Porto de Itajaí e também aumento do volume de 

água do rio. 
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Figura 13 - Valores mensais de MPS obtidos nas campanhas de monitoramento da qualidade da água no 

estuário do Rio Itajaí-Açu nas estações A, B e C em superfície e fundo entre outubro de 2003 e julho de 
2012. 
 

 

 

4.3 Tendências gerais dos parâmetros de qualidade da água 

 

Conforme Schettini e Carvalho (1998) e Pereira Filho (2006) o estuário do Rio 

Itajaí-Açu é regulado, em grande parte, pelas condições fluviais. O resultado da matriz 

de correlação de Kuroshima e Bellotto (2009) corrobora com esta ideia, onde mostrou 

correlação entre a descarga fluvial com as outras variáveis avaliadas. Um exemplo é 

quanto à salinidade, sendo que a descarga fluvial pode explicar aproximadamente 

70% da posição da cunha salina (SCHETTINI e TRUCCOLO, 2002), os 30% restantes 

explicados por outros fatores como ciclo de maré ou oscilações no oceano por 

fenômenos meteorológicos (ZALESKI & SCHETTINI, 2003).  
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Com isso, primeiramente buscou-se avaliar as descargas que permaneciam 

por maior porcentagem de tempo no sistema. Os dados fornecidos pela estação 

fluviométrica de Indaial foram divididos em intervalos de frequência, resultando em 

20,2% do tempo a descarga fluvial é de até 100 m³.s-1, em 34,8% de 100 a 200 m³.s-1, 

sendo este o maior tempo de permanência, em 16,4% de 200 a 300 m³.s-1, em 11,7% 

de 300 a 500 m³.s-1, em 12,7% de 500 a 1000 m³.s-1 e em 4,2% acima de 1000 m³.s-1 

como mostra a figura 14. Os resultados apontaram que em mais de 50% das 

situações, a descarga fluvial no estuário é menor de 200 m³.s-1 e que com uma 

frequência não tão pequena (20%), foi inferior a 100 m³.s-1. 

 

 
Figura 14 - Porcentagem de permanência no tempo de cada faixa de descarga fluvial no estuário do Rio 

Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e dezembro de 2011 segundo dados da Estação Fluviométrica de 
Indaial. 

 

No intuito de avaliar a melhor forma de relacionar a descarga fluvial aos dados 

de qualidade de água, foram correlacionados considerando o dia da coleta até 10 dias 

anteriores e também com a média do dia da coleta e mais dois anteriores. Após o 

resultado, esta última foi à que se mostrou mais adequada, devido as maiores 

correlações entre os dados, e assim adotada no trabalho.  

Após, foram confeccionadas figuras de dispersão, para as três estações em 

superfície e fundo e incluídas as linhas de tendência que mais se ajustaram na 

distribuição dos dados e o que resultava na maior correlação. Ao final, foram 

selecionados os que mostraram correlação acima de 0,4, tanto positiva quando 

negativa, e aquelas superiores a 0,6 gerada a equação da curva ajustada. 

Na estação A as variáveis que mostraram correlação com a descarga fluvial 

foram o oxigênio dissolvido (R = 0,61 e 0,66) e o material particulado em suspensão 

20.2 

34.8 

16.4 11.7 12.7 
4.2 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

até 100 100 até 200 200 até 300 300 até 500 500 até 1000 acima de
1000

%
 d

e 
te

m
p

o
 

Descarga (m³/s) 

Descarga do Rio Itajaí-Açu (out/03 a dez/11) 



37 

 

(R = 0,57 e 0,65) em superfície e fundo, respectivamente, e o nitrato no fundo (R = 

0,43), como mostra a figura 15. 

 

 
Figura 15 – Ajustes da curva e correlações positivas (acima de R=0,4) das variáveis de qualidade da 

água com a descarga fluvial na Estação A dos dados das campanhas de monitoramento entre outubro de 
2003 a dezembro de 2011. 

 

Das variáveis que mostraram correlação negativa com a descarga fluvial na 

estação A estão o nitrito (R = -0,55 e -0,48) e a salinidade (R = -0,55 e -0,64) para 

superfície e fundo, respectivamente. No fundo, o nitrogênio amoniacal (R = -0,49) 

também mostrou correlação, conforme a figura 16. 

 

 
Figura 16 – Ajustes da curva e correlações negativas (acima de R=-0,4) das variáveis de qualidade da 

água com a descarga fluvial na Estação A dos dados das campanhas de monitoramento entre outubro de 
2003 a dezembro de 2011. 
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As principais variáveis que apresentaram correlações positivas nas duas 

profundidades na estação B foram o oxigênio dissolvido (R = 0,65 e 0,65), o nitrato (R 

= 0,50 e 0,64) e o material particulado de suspensão (R = 0,73 e 0,49), além do 

carbono orgânico particulado na superfície (R = 0,54), como mostra a figura 17. 

 

 
Figura 17 – Ajustes da curva e correlações positivas (acima de R=-0,4) das variáveis de qualidade da 

água com a descarga fluvial na Estação B dos dados das campanhas de monitoramento entre outubro de 
2003 a dezembro de 2011. 

 

Quanto às correlações negativas, a estação B apresentou a salinidade (R = - 

0,70 e - 0,57) nas duas profundidades em superfície e fundo, respectivamente. O 

nitrogênio amoniacal (R = -0,47) e o nitrito (R = -0,68) mostraram correlação apenas 

na superfície (Figura 18). 
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Figura 18 – Ajustes da curva e correlações negativas (acima de R=-0,4) das variáveis de qualidade da 

água com a descarga fluvial na Estação B dos dados das campanhas de monitoramento entre outubro de 
2003 a dezembro de 2011. 

 

Na estação C, menos variáveis mostraram correlação com a descarga fluvial 

do Rio Itajaí-Açu. Das correlações positivas, o carbono orgânico particulado (R = 0,58) 

no fundo, o oxigênio dissolvido (R = 0,47) e o material particulado em suspensão (R = 

0,69) na superfície, como mostra a figura 19. 

 

 
Figura 19 – Ajustes da curva e correlações positivas (acima de R=0,4) das variáveis de qualidade da 

água com a descarga fluvial na Estação C dos dados das campanhas de monitoramento entre outubro de 
2003 a dezembro de 2011. 

 

Os dois parâmetros que apresentam correlação negativa com a descarga na 

estação C foram à salinidade (R = -0,81) e o nitrito (R = -0,49), os dois em superfície 

(Figura 20). 
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Figura 20 – Ajustes da curva e correlações negativas (acima de R=-0,4) das variáveis de qualidade da 

água com a descarga fluvial na Estação C dos dados das campanhas de monitoramento entre outubro de 
2003 a dezembro de 2011. 

 

Com valores da correlação com a descarga fluvial mais elevados devido o 

ajuste da linha de tendência foi possível gerar equações da curva para estimar as 

concentrações das variáveis em locais determinados do estuário do Rio Itajaí-Açu. 

Foram selecionados aqueles que apresentaram correlação acima de 0,6, conforme 

apresentado na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Variável, estação e profundidade em que a correlação com a descarga fluvial foi 

superior a 0,6 e a fórmula da curva gerada (Y = variável; x = Descarga Fluvial). 

Parâmetro Estação  Profundidade R Ajuste da 

curva 

Equação 

OD A Superfície  0,61 Logarítmica           𝑛          

 A Fundo  0,66 Logarítmica          𝑛          

 B Superfície  0,65 Potência                  

 B Fundo  0,65 Logarítmica          𝑛           

MPS A Fundo  0,65 Potência                 

 B Superfície  0,73 Potência                

 C Superfície  0,69 Potência                 

Salinidade A Fundo -0,64 Logarítmica           𝑛          

 B Superfície -0,70 Logarítmica                       

 C Superfície -0,81 Potência                 

Nitrito B Superfície -0,68 Logarítmica                       

Nitrato B Fundo  0,64 Logarítimica                      

 

Através das equações das curvas foi possível calcular a concentração das 

variáveis em diferentes cenários de descarga fluvial como, por exemplo, do OD no 
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fundo da estação A. Estes valores possibilitaram comparar com o que foi encontrado 

em campo e aqueles calculados pelo modelo. 

 

 

4.4 Análise de Componentes Principais  

 

Para avaliar e condensar as informações obtidas entre as variáveis e períodos, 

foi realizada uma Análise de Componentes Principais (ACP). Com ela buscou-se as 

relações entre as variáveis avaliadas e as que apresentaram destaque na 

explicabilidade da variância total dos dados. 

Nas três estações foram analisados apenas os dois primeiros eixos, os quais 

demonstraram quais as principais variáveis que influenciam o oxigênio dissolvido, 

objetivo principal do trabalho. Como tendência, é visto uma diminuição da 

explicabilidade quanto mais à jusante do estuário a estação se localizar devido a 

influência marinha, como mostra a tabela 13. A pequena diferença entre estação A e B 

se deve ao fato do menor tempo de monitoramento da segunda, iniciando mais 

precisamente na campanha de número 57. 

Além disso, a baixa explicabilidade da ACP é devido aos 8 anos e 9 meses de 

monitoramento, onde o Rio Itajaí-Açu passou por períodos extremos quanto a sua 

descarga fluvial, alternando épocas de secas onde o mesmo se apresentou com 

descargas abaixo de 10% da sua média no período, com destaque para 2006, como 

também em enchentes que aumentaram o volume em muitas vezes. Destaca-se o ano 

de 2008 onde foram registrados muitos estragos na região, sendo o ano posterior 

marcado pela reconstrução dos berços de atracação do Porto de Itajaí e do canal de 

acesso, que contribuiu em muitas oportunidades para deterioração da qualidade da 

água e a baixa explicabilidade. 
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Tabela 13 – Tabela resultante mostrando os autovalores, a porcentagem e a porcentagem 

acumulada de explicabilidade do ACP da Estação A nos eixos 1 e 2. 

Autovalores 

 Eixo 1 Eixo 2 Estação 

Autovalores 4,97 2,08 (A) 

 4,92 2,42 (B) 

 3,73 2,29 (C) 

Porcentagem 26,18 10,95 (A) 

 25,88 12,75 (B) 

 19,63 12,06 (C) 

Porcentagem acumulada 26,18 37,13 (A) 

 25,88 38,63 (B) 

 19,63 31,68 (C) 

 

A partir das Análises de Componentes Principais das estações, foram 

construídas a figuras, mostrando o plano fatorial formado pelos eixos 1 e 2.  

A figura 21 da Estação A mostra a correlação positiva entre a descarga fluvial 

do Rio Itajaí-Açu, o oxigênio dissolvido e o material particulado em suspensão, tanto 

na superfície como no fundo. Em relação às variáveis que mostraram possuir 

correlação negativa com as anteriormente citadas, destacam-se a salinidade e o nitrito 

e no fundo também o nitrogênio amoniacal. Outra correlação negativa que se pode 

citar é entre o oxigênio dissolvido e a temperatura da água. 
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Figura 21 – Análise de Componentes Principais (ACP) das variáveis do monitoramento de qualidade da 

água no estuário do Rio Itajaí-Açu na Estação A entre outubro de 2003 e julho de 2012. 

 

Semelhante a Estação A, a ACP da Estação B (Figura 22) mostra a correlação 

positiva entre a descarga fluvial, o oxigênio dissolvido e o material particulado em 

suspensão. Além destes, nesta estação também houve correlação positiva com o 

nitrato nas duas profundidades. Já como principais correlações negativas estão à 

salinidade nas duas profundidades, além do nitrito e do nitrogênio amoniacal na 

superfície. 
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Figura 22 - Análise de Componentes Principais (ACP) das variáveis do monitoramento de qualidade da 

água no estuário do Rio Itajaí-Açu na Estação B entre outubro de 2003 e julho de 2012. 

 

Ao gerar o gráfico da Análise de Componentes Principais da Estação C, foi 

possível observar correlação positiva entre a descarga fluvial e o oxigênio dissolvido, 

mas inferior se comparada às duas anteriores. Nesta, além do material particulado em 

suspensão também houve correlação positiva com o carbono orgânico particulado na 

superfície. Nas correlações negativas destacou-se a salinidade e o nitrito na 

superfície, e menor para nitrogênio amoniacal na superfície e a salinidade no fundo, 

como mostra na figura 23. 
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Figura 23 - Análise de Componentes Principais (ACP) das variáveis do monitoramento de qualidade da 

água no estuário do Rio Itajaí-Açu na Estação C entre outubro de 2003 e julho de 2012. 

 

De maneira geral o estuário do Rio Itajaí-Açu apresenta menores interações e 

fluxos de substâncias entre superfície e fundo por ser estratificado. Quanto à influência 

da cunha salina, a estação A pode apresentar apenas água doce durante aumento da 

descarga fluvial ou até por fatores de menor influência no sistema, como oscilações de 

maré. Já na estação C isso só ocorre com um aumento significativo na descarga 

fluvial. Por estes motivos, as correlações entre as variáveis na estação A são 

semelhantes entre as duas profundidades, sendo na C maiores na superfície.  Isso 

também explica a menor correlação entre a descarga fluvial e o oxigênio dissolvido, 

devido a sua localização próxima à foz há constante renovação da água do fundo. 

Sendo assim, não são esperadas baixas concentrações deste parâmetro, mas não é o 

que ocorre como mostra a figura 24, onde junto à descarga fluvial diária foram 

inseridos os valores de concentração de oxigênio dissolvido registradas no fundo das 

estações no estuário do Rio Itajaí-Açu durante o período entre outubro de 2003 e 

dezembro de 2011. 
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Figura 24 – Descarga fluvial diária do Rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e dezembro de 2011. Cada ponto representa a concentração de oxigênio dissolvido registrada, 

sendo aquelas abaixo de 3,5 mg.L
-1

 com a estação correspondente, por este valor empiricamente ser considerado um sinal de alerta no estuário. 
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Para melhor visualização dos dados, foram traçados níveis de concentração de 

OD, sendo eles de 2 mg.L-1 o que caracterizaria um quadro de hipoxia e 3,5 mg.L-1, 

onde definiu-se como um estado de atenção, sendo adicionada a estação 

correspondente quando abaixo destes valores. O ano de 2012, entre janeiro e julho, 

não constou devido à baixa confiabilidade dos dados da descarga fluvial. Mas durante 

este período, apenas um valor de oxigênio dissolvido se apresentou baixo, com 3,31 

mg.L-1 na estação A. Também não constam os dados da superfície, visto que em 

nenhum momento atingiram um quadro de hipoxia e foram raras as vezes em que as 

concentrações eram inferiores ao fundo, sendo nestas geralmente em valores acima 

de 4 mg.L-1. 

A correlação entre as variáveis, oxigênio dissolvido e descarga fluvial nas 

estações A e B, são refletidas em períodos de queda no volume de água do Rio Itajaí-

Açu. Alguns exemplos são janeiro a abril de 2004, maio de 2007 e julho de 2009 para 

estação A. Neste último também ocorreu na B, além de junho de 2006 e julho de 2008, 

entre outros períodos. Já a estação C, ocorreu em descargas baixas como em junho 

de 2006 ou também em mais elevadas como junho de 2010 e fevereiro de 2011. Isso 

demonstra a diferença entre as três estações, onde os processos, forçantes e fatores 

que levam a decréscimos de OD nem sempre são os mesmos. 

 

 

4.5 Macrofauna Bentônica 

 

Para avaliação da influência da queda de oxigênio na macrofauna bentônica 

foram utilizadas as densidades de três espécies que vivem em condições de água 

salobra e apresentam os maiores números de indivíduos no estuário do Rio Itajaí-Açu, 

entre elas Heleobia australis, Nephtys fluviatilis e Kalliapseudes schubarti, além da 

densidade total capturada de cada campanha, somadas todas as espécies. Para isso 

primeiramente foram construídos gráficos com número de indivíduos coletados nos 

meses em que se realizaram campanhas. Deste modo foi possível avaliar se houve 

alterações na quantidade coletada nos aspectos sazonal e temporal, entre outubro de 

2003 e fevereiro de 2012. No caso da macrofauna os dados não se estenderam até 

julho de 2012 devido ao fato do maior tempo necessário para análise das coletas 

realizadas. No aspecto espacial, apenas foi considerada a estação A, local onde não 

sofre dragagem contínua e onde há disponibilidade da série de dados mais longa.  
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Para o total de indivíduos houve alguns períodos com maiores coletas como 

agosto de 2008, junho de 2009 e janeiro de 2012 (Figura 25). Mas os maiores 

destaques foram os meses de maio, julho e agosto de 2005, onde as coletas foram 

superiores à média de 22 indivíduos, alcançando a máxima de 282 indivíduos. Quanto 

a mínima, em algumas campanhas não foram coletados indivíduos.  

 

Figura 25 – Densidade total de indivíduos na área de 0,042 m² do busca fundo, coletados nas 

campanhas de monitoramento no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação A entre outubro de 2003 e 
fevereiro de 2012 (os pontos escuros correspondem às campanhas de monitoramento). 

 

A espécie Heleobia australis foi encontrada na estação A em oito campanhas, 

sendo destaque o mês de agosto de 2005. Em maio de 2005 e entre dezembro de 

2011 a fevereiro de 2012 ocorreram também coletas acima da média do período de 

quatro indivíduos (figura 26). O valor máximo de uma única campanha na estação A 

foi 45 indivíduos e o mínima de nenhum indivíduo coletado. 

 

 

Figura 26 - Densidade de indivíduos na área de 0,042 m² do busca fundo da espécie Heleobia australis 

coletados nas campanhas de monitoramento no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação A entre outubro de 
2003 e fevereiro de 2012 (os pontos escuros correspondem às campanhas de monitoramento). 
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No caso da espécie Nephtys fluviatilis houve maior frequência em encontrá-la 

presente no estuário, mas em menor número do que as outras, como mostra a figura 

27. Destaque para os meses de julho e agosto de 2005, agosto de 2008 e dezembro 

de 2009. O mínimo de indivíduos encontrados durante as campanhas foi zero, com 

máxima de 9 indivíduos e média de 1,81 indivíduos. 

 

 

Figura 27 - Densidade de indivíduos na área de 0,042 m² do busca fundo da espécie Nephtys fluviatilis 

coletados nas campanhas de monitoramento no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação A entre outubro de 
2003 e fevereiro de 2012 (os pontos escuros correspondem às campanhas de monitoramento). 

 

As espécies avaliadas tem em comum o período entre maio e agosto de 2005 

onde se registrou um pico no número de indivíduos coletados, sendo este também 

para o Kalliapseudes schubartii, como mostra a figura 28. O mínimo encontrado de 

indivíduos foi zero, a máxima de 103 indivíduos e a média 8 indivíduos. 
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Figura 28 - Densidade de indivíduos na área de 0,042 m² do busca fundo da espécie Kalliapseudes 
schubartii coletados nas campanhas de monitoramento no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação A entre 
outubro de 2003 e fevereiro de 2012 (os pontos escuros correspondem às campanhas de 
monitoramento). 

 

Não ocorreu qualquer influência significativa da sazonalidade na densidade dos 

indivíduos coletados, ressaltando que as campanhas de monitoramento da 

macrofauna bentônica não foram contínuas em todo o período. Citam-se neste 

contexto, os três últimos trimestres de 2004, o primeiro e o quarto de 2005 e 2006, 

todo o ano de 2007, o primeiro trimestre de 2011 e o segundo e terceiro de 2012, 

sendo que neste caso preferiu-se deixar fora devido ao tempo para coleta e 

quantificação. 

 

 

4.6 Aplicação do Modelo Ambiental 

 

Para aplicação do modelo preliminar foram usadas, inicialmente, duas 

campanhas com características distintas, para avaliar o desempenho. A primeira foi 

realizada em 19 de fevereiro de 2009, onde segundo Delfim (2009), os Portos de Itajaí 

e Navegantes passavam por obras de reconstrução, ocasionando influência direta na 

qualidade da água e a segunda do dia e 26 de abril de 2007. A média de descarga 

fluvial do dia da campanha com dois anteriores resultou respectivamente em 346,4 

m³.s-1 e 128,8 m³.s-1 para as duas citadas. Além destes valores foram construídos 

cenários, para condições de descarga iguais a 200 m³.s-1, 100 m³.s-1 e 40 m³.s-1.  

Na construção dos cenários não houve a necessidade do desenvolvimento da 

equação de Delfim (2009) expressa no modelo, a qual serviu apenas como uma das 
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bases para a construção das demais, além dos valores de consumos encontrados em 

seu trabalho utilizados para o cálculo da concentração final de OD. Estes, e outros 

valores utilizados nos cálculos são mostrados na tabela 14.  

 

Tabela 14 - Simbologia e valores utilizados no teste do modelo, estimados ou pesquisados em 
outros trabalhos conforme a tabela 2. 

Simbologia Valores Unidade Referência 

Fem  17,5  m³.s
-1

 Pereira Filho (2006) 
[O2s] 0,008  g.L

-1
 Estimado 

Lr 200  m Google Earth e 
Schettini (2002) 

Tbp -7,2 x 10
-2 

 gO2m
-2

.h
-1

 Delfim (2009) 
Tne -19,6 x 10

-2
 gO2m

-2
.h

-1
 Delfim (2009) 

Fam 3,5  *Estimado 
Q  346,4; 128,8; 200; 100; 40;  m

3
.s

-1
  

*Estimado à partir de cálculos no desenvolvimento do modelo 

 

Durante o desenvolvimento dos cenários, calculou-se primeiramente a 

distância máxima de entrada da cunha no estuário considerando as descargas fluviais. 

As equações mostram o exemplo de desenvolvimento para a descarga fluvial de 346,4 

m³.s-1. Posteriormente o mesmo cálculo foi realizado para a situações de descargas 

fluviais de 128,8 m³.s-1, 200 m³.s-1, 100 m³.s-1 e 40 m³.s-1. Aplicando a equação (EC) 

de Schettini e Trucollo (1999) verificou-se que no primeiro caso a extensão foi de 

13,69 km como demonstrado na Equação 1, e para os outros valores de descarga 

fluvial, a extensão teórica foi de 23 km, 19,5 km, 24,6 km e 28 km, respectivamente. 

 

Equação 1 – Desenvolvimento da equação da extensão da cunha salina (EC) para a 
descarga fluvial de 346,4 m³.s-1 

 

𝐸𝐶              𝑒          

𝐸𝐶              𝑒               

𝐸𝐶         𝑚 

 

Posteriormente, para resolução da taxa de entrada de oxigênio dissolvido pela 

água marinha (Tem) utilizou-se o fluxo de entrada desta no estuário, calculado no 

trabalho de Pereira Filho (2006) em 17,5 m3.s-1 (em uma descarga fluvial de 97 m³.s-1), 

sendo transformado para L.h-1 totalizando 6,3 x 107 L.h-1. Este valor foi multiplicado 

pela concentração de oxigênio dissolvido da água marinha ([O2s]), estimado em 8 

mg.L-1, transformado em 0,008 g.L-1. Concluindo esta equação, o valor resultante foi 

dividido pela área ocupada, calculada pela largura média do rio de 200 m e as 
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extensões da cunha salina (transformadas de quilômetros para metros), resultando 

nos valores apresentados na tabela 15, através do desenvolvimento da Equação 2. 

 

Tabela 15 – Resultados para o cálculo da Taxa de entrada de oxigênio dissolvido pela água 
marinha (Tem): 

Descarga (m³.s
-1

) Tem (gO2m
-2.h-1

) 

346,4 18,40 x 10
-2

 

128,8 11,0 x 10
-2

 

200 12,9 x 10
-2

 

100 10,25 x 10
-2

 

40 8,92 x 10
-2

 

 

Equação 2 – Resolução da equação da taxa de entrada de oxigênio dissolvido pela 
água marinha (Tem) para descarga fluvial de 346,4 m³.s-1. 

 

𝑇     
𝐹      𝑂   

𝐸𝐶  𝐿𝑟
 

𝑇    
             

          
 

𝑇                  
       

 

Pôde-se assim então calcular a diferença entre as taxas de entrada e de 

consumo de OD (Td(O2)). Delfim (2009) definiu a taxa de consumo pelágico e 

bentônico (Tbp) em -7,2 x 10-2 gO2.m
-2.h-1. Quanto à taxa de consumo não explicado, 

foi calculada através da variação de OD (∆ [O2]) igual a -5,3 x 104 gO2.h
-1, 

multiplicando com a Tbp e dividindo pela soma das demandas bentônicas e pelágicas 

igual a -1,95 x 104 gO2.h
-1 resultando em um Tne de -19,6 x 10-2 gO2.m

-2.h-1 (Equação 

3). Somando as duas taxas que representam o consumo do oxigênio dissolvido, -26,8 

x 10-2 gO2.m
-2.h-1. Posteriormente estimou-se um Fam de 3,5 para efeito de cálculo no 

modelo, em que o resultado anterior foi divido, restando um total de -7,66 x 10-2 gO2.m
-

2.h-1. O consumo foi dividido pelo Fam, visto a taxa depender da concentração da 

variável em questão, como também na capacidade do sistema em reoxigenar a água 

de fundo e esta estar em movimento, sendo o OD consumido aos poucos, ao passo 

que adentra no estuário. Concluindo a equação, subtraindo para obter as diferenças 

entre entrada e consumo com os resultados de Td (O2), temos: 10,74 x 10-2 gO2.m
-2.h-1 

(desenvolvido na Equação 4), 3,30 x 10-2 gO2.m
-2.h-1, 5,29 x 10-2 gO2.m

-2.h-1, 2,59 x 10-2 



53 

 

gO2.m
-2.h-1 e 1,26 x 10-2 gO2.m

-2.h-1 para as descargas 346,4 m³.s-1, 128,8 m³.s-1, 200 

m³.s-1, 100 m³.s-1 e 40 m³.s-1, respectivamente. 

 

Equação 3 – Cálculo da taxa de consumo não explicado: 

 

𝑇    
𝑇           

             
 

𝑇    
                    

         
 

𝑇                𝑂 𝑚
       

 

Equação 4 - Resolução da equação da taxa de diferença entre entrada e consumo de 
OD para uma descarga fluvial de 346,4 m³.s-1: 

 

𝑇  𝑂     
𝑇    𝑇  

𝐹  
   𝑇   

𝑇  𝑂     
                     

   
            

𝑇  𝑂               𝑂 𝑚
       

 

No último passo no teste do modelo é calculada a concentração final do 

oxigênio dissolvido (CFE[O2]) no estuário. Neste caso foi utilizada a diferença da 

entrada do OD no estuário (Td(O2)) multiplicando pela concentração na água marinha 

na entrada ([O2s]), esta multiplicada por mil transformando-a de g/L para mg/L e 

dividido pelo total de entrada (Tem), mostrando assim qual a concentração esperada 

após a cunha alcançar a sua extensão máxima.  

 

Equação 5 – Concentração final estimada de oxigênio dissolvido no limite de intrusão 
da cunha salina para a descarga de 346,4 m³.s-1 
 

𝐶𝐹  𝑂     
𝑇  𝑂      𝑂          

𝑇  
   

𝐶𝐹  𝑂     
                          

         
  

𝐶𝐹  𝑂        𝑚  𝐿   
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As concentrações finais estimadas de OD no fundo no limite da intrusão da 

cunha salina são mostradas na tabela 16, onde abaixo de 100 m³.s-1 as concentrações 

demonstraram a ocorrência de hipoxia. 

 
Tabela 16 – Concentrações finais estimadas de oxigênio dissolvido para as descargas fluviais 
consideradas e fator de ajuste do modelo de 3,5: 

Descarga (m³.s
-1

) CFE[O2] (mg.L
-1

) 

346,4 4,67 

128,8 2,41 

200 3,27 

100 2,02 

40 1,13 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Tendências gerais dos parâmetros de qualidade de água 

 

A variável que mostrou maior influência sobre as demais foi a descarga fluvial. 

Isto ocorre de três maneiras diferentes, sendo a primeira pelo aumento nas 

concentrações daqueles compostos que tem influência dos aportes continentais, a 

segunda pela diminuição dos compostos que sofrem influência na estação da mistura 

na diluição da água e por último a diminuição dos compostos que são consumidos 

e/ou produzidos no estuário quando da queda no tempo de residência da água e do 

tempo de ocorrência dos processos (KUROSHIMA e BELLOTTO, 2009). Com isso, as 

autoras também realizaram um teste de correlações entre as variáveis e a descarga 

fluvial no estuário do Rio Itajaí-Açu, o qual foi comparado com os resultados do 

presente trabalho (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Comparação das correlações entre descarga fluvial e variáveis do monitoramento 
da qualidade da água com os resultados de Kuroshima e Bellotto (2009) (Legenda: S – 
Superfície; F - Fundo;) 

Parâmetro Estação (A, B ou C) 
e Profundidade  

(S ou F) 

Correlação 
(R) 

Correlação (R) 
(Kuroshima e Bellotto, 

2009) 

Salinidade A (S) -0,55  
-0,81  A (F) -0,64 

 B (S) -0,70  
 B (F) -0,57  
 C (S) -0,81  

Oxigênio Dissolvido A (S) 0,61  
0,62  A (F) 0,66 

 B (S) 0,65 
 B (F) 0,65 
 C (S) 0,47 

Nitrogênio amoniacal 
(NH4

+
) 

A (F) -0,49 0,00 

 B (S) -0,47  
Nitrito (NO2

-
) A (S) -0,55  

-0,54  A (F) -0,48 
 B (S) -0,68 
 C (S) -0,49 

Nitrato (NO3
-
) A (F) 0,43 0,65 

 B (S) 0,50 
 B (F) 0,64  

COP B (S) 0,54 -0,64 
 C (F) 0,58  
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Avaliando e comparando com as principais correlações encontradas entre a 

descarga fluvial e os parâmetros deste trabalho (superior a R = ± 0,4) com o 

desenvolvido por Kuroshima e Bellotto (2009), dois apresentaram diferença 

significativa, conforme a tabela. O primeiro foi o NH4
+ que apresentou correlação 

negativa com a descarga e o COP que com uma série temporal maior apresentou o 

correlação positiva e não mais negativa. Essa discrepância pode ser devido ao fato da 

maior série temporal utilizada, a qual abrangeu uma maior faixa de descarga fluvial. 

Após períodos prolongados de baixa descarga fluvial, em função da menor capacidade 

de dispersão e diluição do estuário, as entradas antrópicas que ocorrem às margens 

(esgotos, efluentes de indústria pesqueira...) podem ser proporcionalmente mais 

significativas para o sistema, já que elas não são reduzidas na mesma proporção da 

descarga fluvial e o sistema tem menor capacidade de dispersão, causando elevação 

dos dois parâmetros. Entretanto o NH4
+ originado de outros municípios da bacia pode 

ser reduzido, pela menor lavagem da bacia. Nessa situação o NH4
+ ficaria acumulado 

na bacia de drenagem. Após um período prolongado de seca, uma chuva inicial pode 

resultar em lavagem da bacia de drenagem onde o nitrogênio amoniacal está 

acumulado, o que resulta, em aumento do NH4
+ no estuário. Entretanto se esse 

aumento das chuvas e, portanto da descarga fluvial for extenso, após a lavagem inicial 

da bacia ele pode resultar em diminuição da concentração de NH4
+ no estuário, em 

função de sua maior capacidade de diluição e dispersão. 

Avaliando as correlações do presente trabalho, a salinidade mostrou correlação 

negativa com a descarga fluvial na estação A e B em superfície e fundo e na superfície 

da C. O tempo de trânsito varia conforme a descarga fluvial, sendo que o estuário fica 

ocupado apenas por água doce quando o rio atinge mais de 1000 m³.s-1. Comparando 

as figuras mensais de descarga (Figura 4) e salinidade (Figura 5) pode-se observar 

esta influência nos meses setembro de 2011 e em 2004 nas estações A e C, onde 

com o aumento do volume do rio a partir de abril até dezembro houve redução na 

salinidade. Também se destaca junho de 2006, sendo aqui uma diminuição contínua 

na média da descarga fluvial durante o período e aumento da salinidade. A descarga 

fluvial contribui para a maioria dos processos que ocorrem dentro do estuário, como a 

distribuição da salinidade. Uma queda ocasiona a diminuição da força da água doce 

aumentando a penetração da cunha salina. Outros fatores como a maré ou oscilações 

do oceano em episódios meteorológicos também podem contribuir, mas em menor 

escala. 
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Já a correlação negativa entre o nitrogênio amoniacal e a descarga fluvial não 

foi muito clara nas figuras devido aos fatores anteriormente citados como o acúmulo 

na bacia. Essa correlação foi maior no fundo da estação A e na superfície da B. 

Comparando as figuras 4 e 8, nota-se a relação inversa em junho de 2006 e de 2009 

com queda na vazão do rio e aumento no NH4
+ e ao contrário em fevereiro de 2007 e 

setembro de 2011. Como o nitrogênio amoniacal, o nitrito também apresentou 

correlação negativa com a descarga, maiores nas duas profundidades da estação A e 

em superfície na B e C. Citam-se os meses de março e junho de 2006 onde a 

descarga foi baixa e houve uma elevação na concentração desta variável. No período 

entre abril e maio de 2010 e agosto e setembro de 2011, com aumento do volume de 

água do rio foi observada queda no nitrito. Outro destaque ocorreu entre fevereiro e 

abril de 2004, nas estações A e C, onde a descarga fluvial se apresentou baixa e as 

concentrações de nitrito mantiveram-se altas. Assim, observando os resultados e os 

dados dos monitoramentos, tem sido evidenciado que as entradas antrópicas exercem 

uma maior influência no sistema devido a uma menor capacidade de diluição. Além 

disso, o maior tempo de residência permite que a nitrificação ocorra dentro do 

estuário, aumentando o NO2
-. 

Quanto ao nitrato, as correlações foram superiores no fundo da estação A e 

nas duas profundidades da B. Comparando as figuras 4 e 10, observa-se um 

crescimento na sua concentração entre outubro e dezembro de 2004 e fevereiro de 

2007 na estação A, que foi marcado pelo aumento da descarga fluvial se comparado 

aos meses anteriores. Em outros meses marcados por aumentos significativos da 

descarga fluvial como outubro e novembro de 2008, não ocorreu o monitoramento 

deste parâmetro no estuário. No sentido oposto, outubro de 2006 apresentou queda 

nas concentrações de nitrato consequentes da diminuição prolongada do volume de 

água do rio. 

As concentrações dos nutrientes nitrogenados podem ser influenciadas de 

forma direta pela própria descarga fluvial, que quando em queda, em função do 

aumento proporcional dos lançamentos em relação à capacidade de diluição e 

dispersão do estuário. E segundo pela concentração de oxigênio dissolvido no estuário 

do Rio Itajaí-Açu, pois influencia diretamente processos como a nitrificação. 

O carreamento do carbono orgânico particulado também possui ligação com o 

material particulado em suspensão, e se dá com o aumento da precipitação e 

consequentemente da descarga fluvial, que apresenta elevação de materiais 

particulados, incluindo neste o material orgânico, adsorvido em argilas, partículas finas 
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de vegetais entre outros, resultando assim em aumento de COP. Este pode ser 

oriundo da grande influência antrópica na região, principalmente em relação a 

exposição do solo na região, em função do desmatamento e uso agrícola e pela 

ausência de mata ciliar. Assim, apresenta correlação positiva com a descarga fluvial 

na superfície da estação B e fundo da C, sendo o primeiro exemplo, outubro de 2004 

onde o leve aumento em um, causou o mesmo no outro no fundo da estação C, na 

comparação entre as figuras 4 e 12. Neste mesmo ponto, com o aumento da vazão 

nos anos de 2010 e 2011 este parâmetro apresentou picos elevados em alguns 

meses. Quanto ao material particulado em suspensão (Figura 13) sua correlação foi 

ainda maior ocorrendo nas duas profundidades das estações A e B e na superfície da 

C. Os meses que se destacam elevações nesta variável são janeiro, fevereiro, agosto 

e setembro de 2011.  

Uma comparação interessante é o que ocorre no rio Arari no Pará, onde muitas 

variáveis também possuem correlação com períodos de chuva e aumento da descarga 

fluvial, mas de forma contrária ao Itajaí-Açu. Neste local segundo Alves et al. (2012) o 

período de chuvas tende a aumentar a descarga do rio dificultando a entrada das 

marés. Com o aumento da descarga há uma tendência de queda na concentração de 

oxigênio dissolvido que está relacionado com a maré e um aumento na DBO5 pelos 

materiais carreados até o rio, este que não mostrou correlação com a descarga fluvial 

no Rio Itajaí-Açu. 

A última variável que mostrou correlação positiva com a descarga fluvial foi o 

oxigênio dissolvido nas duas profundidades das estações A e B e na superfície da C. 

Entre 2003 e 2004 as menores médias de descargas fluviais foram registradas em 

fevereiro e março de 2004 (figura 4), e também a menor concentração de oxigênio 

dissolvido, principalmente no fundo da estação A (figura 7). Para alta vazão e 

consequente aumento nas concentrações de OD são destaques os meses de outubro 

a dezembro de 2004 para A e C, maio de 2007 e setembro e outubro de 2011 nas três 

estações. O aumento significativo do volume do Rio Itajaí-Açu força a água do estuário 

em direção à costa, aumentando a dispersão dos poluentes e diminuindo o tempo de 

residência. Além disso, aumenta a turbulência do rio que causa maior dissolução e 

entrada de OD da atmosfera para o sistema, também diminui a força da estratificação 

ocorrendo à mistura entre a água doce da superfície, geralmente com maior 

concentração de OD, com a água salina do fundo. Se a precipitação e aumento na 

descarga fluvial não forem duradouros podem ser lançados no estuário poluentes 

acumulados na bacia como o nitrogênio amoniacal e também materiais orgânicos das 
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margens, causando maior decréscimo nas concentrações de oxigênio dissolvido 

devido a processos como nitrificação e decomposição. Um exemplo é o lançamento de 

compostos da agricultura que podem acarretar uma deterioração da qualidade da 

água, como o que foi registrado na devolução da água da rizicultura com destaque 

para aumento nas concentrações de nitrogênio amoniacal e diminuição nas 

concentrações de nitrato e oxigênio dissolvido (SILVA e PEREIRA FILHO, 2010).  

Assim, em episódios com queda prolongada da descarga fluvial, e o 

consequente aumento da influência dos lançamentos antrópicos poderá haver uma 

diminuição significativa de OD chegando a alguns casos a quadros de hipoxia, com 

concentrações abaixo de 2 mg.L-1. Em baixas descargas também são fortalecidos 

outros processos, como a maior penetração da cunha salina e aumento do tempo de 

residência da água no estuário, o que dificulta a reoxigenação da água do fundo.  

Após analisadas as correlações, períodos em que elas foram visualizadas e 

algumas comparações, ressalta-se que as variáveis apresentam outras forçantes que 

explicam as mudanças nas concentrações, como o grande número de municípios ao 

longo do curso do rio, empresas de vários ramos como têxteis, metais-mecânicas, com 

destaque as pesqueiras, agricultura, atividades portuárias, entre outras. Esta também 

é uma das causas da baixa explicabilidade da dispersão das variáveis dos dois 

primeiros eixos da Análise de Componentes Principais, sendo outra a abrangência de 

uma série temporal longa de oito anos e nove meses.  

De forma geral, as maiores correlações estão relacionadas à superfície das 

estações, correspondendo a uma resposta direta das situações hidrológicas do Rio 

Itajaí-Açu. Das maiores explicabilidades, onde a descarga fluvial exerce influência 

direta sobre a variável, citam-se o material particulado em suspensão e a salinidade. 

Para outros parâmetros como os nutrientes e a matéria orgânica a relação é muito 

mais complexa, pois envolve efluentes antrópicos, industriais, decomposição e 

agricultura com destaque para a rizicultura. Ressalta-se ainda o oxigênio dissolvido 

que tem relação com a descarga fluvial, mas é influenciado diretamente pelos 

lançamentos de substâncias no estuário onde na ocorrência de uma combinação de 

fatores agindo ao mesmo tempo pode haver um decréscimo considerável em sua 

concentração alcançando quadros graves como a hipoxia. 
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5.2 Hipoxia 

 

No estuário do Rio Itajaí-Açu nota-se o montante de cidades importantes em 

todo o trajeto do rio e seus afluentes. Essa concentração populacional associada à 

precariedade ou inexistência de sistemas de tratamento de esgotos e efluentes 

degrada a qualidade da água local trazendo consequências às populações ribeirinhas 

e a jusante. Neste caso, as emissões ainda não são suficientemente altas a ponto de 

ultrapassar o limite da autodepuração do rio e prejudicar toda a sua extensão. Mas já 

há pontos específicos onde se observa uma deterioração na qualidade como em 

Itajaí/Navegantes e na região de Blumenau. Além dos seus afluentes se apresentarem 

severamente comprometidos. Essa deterioração resulta principalmente no aumento da 

DBO, do nitrogênio amoniacal e diminuição do oxigênio dissolvido podendo causar 

eventos de hipoxia (RÖRIG, 2005). 

Além da entrada de esgotos ao longo de seu curso, em função da passagem 

por centros urbanos, outro possível fator agravante de um evento hipóxico é a 

dragagem do leito do rio, na região do baixo estuário. Essa dragagem é realizada com 

o intuito de manter a profundidade exigida para a circulação das embarcações nos 

portos de Itajaí e Navegantes. Além da dragagem de manutenção, que é feita 

continuamente, esporadicamente são realizadas dragagens para aumento da 

profundidade do canal de acesso à região portuária. Os seus efeitos podem ser diretos 

ou indiretos, pois há a remobilização dos sedimentos do fundo, frequentemente 

reduzidos, além da ressuspensão de compostos orgânicos e nutrientes, afetando a 

qualidade da água. 

No caso da ocorrência da hipoxia através da dragagem não é persistente, 

sendo que encerrada a dragagem os sedimentos são expulsos do estuário pela vazão 

do rio ou novamente depositados, cessando-a.  

Há também outra forma de desenvolvimento de hipoxia a qual pode formar 

quadros mais abrangentes, através de uma combinação de fatores. Seu 

desenvolvimento está relacionado a períodos prolongados de baixa descarga fluvial, 

aumento da intrusão da cunha salina e do tempo de residência da água. A partir dos 

dados levantados, o local com maior probabilidade de desenvolvimento seria no limite 

da intrusão da cunha, onde após esta percorrer todo o estuário já teria uma depleção 

no OD pelo consumo junto ao fundo. Esta é a região onde a água permaneceria por 

maior tempo no interior do estuário e isolada da superfície. 
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A extensão da intrusão da cunha salina é controlada principalmente pela 

descarga fluvial, mas também pelo efeito da maré. Entretanto, em condições de baixa 

descarga fluvial, embora a extensão da intrusão marinha possa oscilar ao longo do 

ciclo, a água marinha não é expulsa do estuário. Condições prolongadas de baixa 

descarga permitem assim que a intrusão penetre cada vez mais. 

A estação onde houve monitoramento de fundo mais a montante do estuário foi 

a A, que se localiza a cerca de 18 km da desembocadura. No local há uma menor 

influência da água marinha, sendo registradas salinidades mais altas quando da baixa 

descarga do rio. A estação C fica em frente aos portos em meio aos municípios que 

além de uma maior influência da intrusão marinha devido à proximidade com o 

oceano, também recebe os efluentes antrópicos. Entre elas a estação B que apresenta 

como principal característica sua localização em frente à desembocadura do Rio Itajaí-

Mirim. 

Nas três estações, durante o período de estudo, foram registradas situações 

com baixas concentrações de OD, algumas inferiores a 2 mg.L-1, as quais puderam ser 

classificadas como quadros de hipoxia. Ao todo foram três identificados, onde 

ocorreram em diferentes situações. Na estação C ocorreu um quadro em março de 

2010 e na estação B, mesmo com o período menor de monitoramento, foram 

constatados dois, em junho de 2006 e agosto de 2007. Além destes, também foram 

registrados outros períodos com baixas concentrações, o que indicaria um sinal de 

alerta, como mostrou a figura 24. No início dos monitoramentos, nos primeiros meses 

do ano de 2004, foram vistas com maior frequência na estação A, sendo que 

posteriormente, principalmente após a campanha de junho de 2006 de uma forma 

mais distribuída. É o caso desta, onde todo o estuário se apresentou com baixas 

concentrações. 

Considerando as situações em que as concentrações de OD foram inferiores a 

3,5 mg.L-1, são mostradas na tabela 18, os eventos observados na estação C. A 

primeira vez em que foi registrada baixa concentração de OD nesta estação ocorreu 

no dia 29 de junho de 2006, sendo a última em 28 de janeiro de 2011. No dia 02 de 

março de 2010 foi detectada a mínima com 2 mg.L-1. 
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Tabela 18 - Campanhas de monitoramento do estuário do Rio Itajaí-Açu em que foram encontradas 

concentrações de oxigênio dissolvido abaixo de 3,5 mg.L
-1

 na estação C, com o número da campanha 
utilizado no ACP, data de realização, descarga fluvial média do dia com dois anteriores e a concentração 
registrada. 

Numeração 
ACP 

Data da 
Campanha 

Descarga Fluvial 
(m³.s-1) 

Concentração de OD 
fundo estação C 

(mg.L-1) 

57 29/06/06 43,50 3,26 
65 09/08/07 148,49 3,34 
76 19/02/09 346,44 2,70 
83 29/10/09  3,28 
87 02/03/10 211,60 2,00 
90 25/05/10 716,65 3,24 
91 16/06/10 201,83 3,36 
98 28/01/11 880,25 3,24 

 

Como forma de avaliar as causas das quedas do OD desta estação, na Análise 

de Componentes Principais das campanhas (Figura 29) foram selecionadas aquelas 

apresentadas na tabela 18. Comparando com a ACP das variáveis, apresentada na 

figura 23, concluiu-se que neste ponto do estuário a descarga fluvial nem sempre foi o 

principal fator que controla os decréscimos de oxigênio dissolvido. Pela proximidade 

com os portos de Itajaí e Navegantes, onde há movimentação de grandes 

embarcações e também a dragagem do canal de acesso, sugere-se que as quedas no 

OD puderam ser causadas por este tipo de perturbação. 
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Figura 29 - Análise de Componentes Principais das campanhas na estação C selecionando as 

campanhas em que se registrou concentração de oxigênio dissolvido abaixo de 2 mg.L
-1

 (quadrado) e 
abaixo de 3,5 mg.L

-1
 (circulado). 

 

Para avaliar se houve perturbações que ocasionaram estas quedas de OD na 

estação C, a tabela 19 apresenta as principais dragagens de aprofundamento durante 

o período compreendido entre 2003 e 2012. Avaliando a tabela, observa-se que 

ocorreram perturbações, como as dragagens de aprofundamento no local nos anos 

em que foram registradas as quedas do oxigênio dissolvido na estação. Dentre as 

dragagens, destaque para as ocorridas em 2006, 2009, 2010 e especialmente em 

2011, onde o volume dragado foi maior. 
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Tabela 19 – Principais dragagens de aprofundamento e manutenção da evolução do Porto 
Organizado de Itajaí.  Fonte: INPH, 2012. (Em 2003 a dragagem ocorreu antes do início dos 
monitoramentos no estuário). 

Ano Profundidade Volume (m3) Descrição 

2006 11,0 e 12,0 4.373.679 Manutenção e 
Aprofundamento  

2009 10,5 e 11,3 3.500.000 Restabelecimento de 
Profundidade assoreada pela 
enchente e início de obras de 
reconstrução dos berços do 
Porto de Itajaí. 

2010 10,5 e 11,3 2.000.000 Manutenção e obras de 
reconstrução dos berços do 
Porto de Itajaí. 

2011 14,0 e 14,50 8.200.000 Manutenção e aprofundamento 

 

Devido a sua localização próxima à foz do Rio Itajaí-Açu, a estação C sofre 

grande influência da água marinha, esta que adentra no estuário pelo fundo, 

ocorrendo no local à renovação constante da água, com pouco tempo de residência 

mantendo elevadas as concentrações de OD, não sendo esperados decréscimos 

consideráveis sem algum tipo de perturbação. Esta afirmação é apoiada em dados de 

monitoramentos em períodos sem dragagens de aprofundamento, como o ano de 

2004, que mesmo com baixa descarga fluvial o local apresentou concentrações mais 

elevadas do que a estação A. Desta forma, neste ponto do estuário eventos que 

causem perturbações (dragagens e obras na região portuária) podem levar a 

alterações na distribuição do oxigênio dissolvido no local. Sendo o desenvolvimento de 

hipoxia não relacionado diretamente à uma baixa descarga fluvial, mas ao efeito da 

perturbação. 

Embora os quadros de hipoxia ou baixas concentrações de oxigênio dissolvido 

desencadeados pelas perturbações, não estejam relacionados diretamente à baixa 

descarga fluvial, podem ser intensificados ou minimizados pela mesma.  Esse efeito 

pode ser ilustrado pela perturbação relacionada à dragagem de aprofundamento 

durante o ano de 2011, quando foi realizada a remoção da maior quantidade de 

sedimento do estuário (Tabela 19). Mesmo com essa grande dragagem, não foram 

observados quadros graves de hipoxia no período. Esse efeito não tão drástico está 

relacionado, provavelmente, à descarga fluvial, que apresentou uma média no ano de 

2011 de 484 m³.s-1, representando a maior média anual do período em estudo, 

suficiente para manter as concentrações de OD em níveis elevados. 

Por outro lado, avaliando pontualmente um caso da estação C, as figuras de 

salinidade e do OD mostram como se encontravam a distribuição destas variáveis no 
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estuário na campanha do dia 19 de fevereiro de 2009. Na faixa de descarga fluvial de 

346,4 m³.s-1 como registrada no dia da campanha, é exercida forte influência sobre a 

água marinha, diminuindo o alcance da cunha, como mostra a figura 30, onde na no 

fundo da estação C os valores estão próximos a 26, decaindo para 8 no fundo da 

estação B e 4 na estação A. Em casos assim a probabilidade de ocorrência de hipoxia 

sem perturbação é baixa devido à água doce abastecer boa parte do sistema, 

aumentando a hidrodinâmica e como consequência a reoxigenação. Também pelo 

menor alcance da cunha, o tempo de residência da água marinha dentro do estuário 

será menor, ocorrendo a sua renovação, mantendo elevadas as concentrações de OD. 

 

 

Figura 30 – Variação da salinidade no estuário do Rio Itajaí-Açu no perfil de água nas estações A, B e C 

na campanha de monitoramento do dia 19 de fevereiro de 2009. 

 
A figura 31 da distribuição do oxigênio dissolvido, mostra que sua concentração 

era elevada nas estações A e B, permanecendo acima de 6 mg.L-1. Mas na estação C 

há uma queda considerável nesta variável chegando a 2,7 mg.L-1, principalmente no 

fundo ocasionada pela dragagem para reestabelecimento da profundidade, também 

citada por Delfim (2009). Além do decréscimo nas concentrações do oxigênio 

dissolvido ocorreu uma queda na qualidade da água, refletida por outras variáveis 

como o aumento significativo no material particulado em suspensão. 
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Figura 31 – Variação da concentração de oxigênio dissolvido no estuário do Rio Itajaí-Açu no perfil de 

água nas estações A, B e C na campanha de monitoramento do dia 19 de fevereiro de 2009. 

 

A influência relacionada às atividades portuárias, principalmente à dragagem 

de aprofundamento, sobre a qualidade da água do Rio Itajaí-Açu, não se restringiu a 

estação C próxima aos portos, mas em uma área ainda mais ampla, até regiões a 

montante, já nas proximidades da desembocadura do Rio Itajaí-Mirim. Isto se deve a 

entrada da cunha no estuário que carrega os materiais dispostos na coluna da água 

levando-os estuário acima. Devido ao controle da maior parte das interações pela 

descarga fluvial, processos como este tendem ocorrer apenas quando o volume de 

água do rio se mostra suficientemente baixo, não ocasionando a dispersão dos 

poluentes. Estas características são apresentadas na tabela 20 que mostra os quadros 

de baixo oxigênio dissolvido encontrados na estação B, onde em nenhum deles a 

descarga ultrapassou o valor de 160 m³.s-1. 

 

Tabela 20 - Campanhas de monitoramento do estuário do Rio Itajaí-Açu em que foram encontradas 

concentrações de oxigênio dissolvido abaixo de 3,5 mg.L
-1

 na estação B, com o número da campanha 
utilizado no ACP, data de realização, descarga fluvial média do dia com dois anteriores e a concentração 
registrada. 

Numeração 
ACP 

Data da 
Campanha 

Descarga Fluvial 
(m³.s-1) 

Concentração de OD 
fundo estação B 

(mg.L-1) 

57 29/06/06 43,50 1,59 
65 09/08/07 148,49 1,45 
69 14/05/08 158,71 2,31 
80 24/06/09 69,59 3,34 
84 19/11/09  2,58 
96 11/11/10 144,87 3,43 
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Ao realizar a ACP das campanhas da estação B, selecionando aquelas que 

apresentaram baixas concentrações de oxigênio dissolvido, observa-se uma 

distribuição mais uniforme, e maior correlação com a descarga fluvial comparado com 

a estação C. Ao cruzar a figura 32 das campanhas com a ACP das variáveis desta 

estação (Figura 22), nos dois casos de hipoxia, além da menor descarga fluvial 

também houve a contribuição de outras variáveis, como o nitrito, o carbono orgânico 

particulado e a demanda bioquímica de oxigênio. Especialmente os dois últimos 

corroboram com a ideia de que houve algum tipo de perturbação para uma queda 

considerável do OD.  

 

 

Figura 32 - Análise de Componentes Principais das campanhas na estação B selecionando as 

campanhas em que se registrou concentração de oxigênio dissolvido abaixo de 2 mg.L
-1

 (quadrado) e 
abaixo de 3,5 mg.L

-1
 (circulado). 

 

Avaliando os quadros de hipoxia, o primeiro ocorrido no dia 29 de junho de 

2006 mostrou DBO5 acima da média de 2,3 mg.L-1 em todo estuário, alcançando 10,7 

mg.L-1 no fundo da estação B, caso semelhante ao nitrito com concentração de 2,53 

µmol.L-1, maior que a média de 0,9 µmol.L-1. O estuário passava por um período 

prolongado de baixa descarga, sendo registrada nesta campanha o valor de 43,5 m³.s-

1. No segundo ocorrido no dia 09 de agosto de 2007 novamente as concentrações 
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estavam acima da média, mas inferiores as do quadro anterior, com 2,93 mg.L-1 para 

DBO5 e 1,4 µmol.L-1 para nitrito. As concentrações menores podem ser em 

consequência da descarga fluvial superior com 148,49 m³.s-1.  

Quanto à distribuição das concentrações de oxigênio dissolvido no fundo do 

estuário se mostrou semelhante nas duas datas, onde na estação A e na C se 

encontrava próximo a 3,5 mg.L-1, sendo na B maior o decréscimo. Durante o período 

de realização das duas campanhas em 2006 e 2007 houve a realização de dragagens, 

sugerindo que o fluxo de entrada da água marinha pode ter transferido parte do 

material ressuspendido para montante, o que com a entrada do afluente Itajaí-Mirim 

ocorreu uma hidrodinâmica propícia ao acúmulo na região da estação B. Esta 

afirmação é baseada na semelhança da distribuição das concentrações do oxigênio 

dissolvido no estuário, ocorrência das dragagens e também das características 

semelhantes das duas campanhas destacadas na ACP. Em 2007 a dragagem era de 

manutenção que ocorre constantemente no estuário, a qual coincidiu com o dia da 

campanha. 

Para avaliar um dos quadros de hipoxia foram construídas figuras com a 

distribuição da salinidade e do oxigênio dissolvido da campanha de monitoramento 

realizada no dia 29 de junho de 2006. Devido a baixa descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu 

ocorreu o aumento na extensão da cunha salina, observado na figura 33. Sendo 

consequência também a diminuição da estratificação devido a maior presença da água 

salina no estuário, resultando em uma mistura das massas de água causando 

diminuição da diferença de salinidade entre as profundidades como na estação A onde 

era de 8 e 14 e na estação C de 17 e 26 em superfície e fundo, respectivamente. 

 

 

Figura 33 - Variação da salinidade no estuário do Rio Itajaí-Açu no perfil de água nas estações A, B e C 

na campanha de monitoramento do dia 29 de junho de 2006. 
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Nas linhas de distribuição de oxigênio dissolvido observa-se que todo o 

estuário se encontrava com baixas concentrações desta variável no fundo não 

ultrapassando 3,8 mg.L-1, como mostra a figura 34, sendo consequência da baixa 

descarga fluvial somada a dragagem.  

 

 

Figura 34 – Variação da concentração de oxigênio dissolvido no estuário do Rio Itajaí-Açu no perfil de 

água nas estações A, B e C na campanha de monitoramento do dia 29 de junho de 2006. 

 
A montante das duas estações mencionadas anteriormente está a estação A, 

que mesmo não havendo influência direta de afluente, dragagem, atividades portuárias 

e se localizar antes dos aglomerados urbanos de Itajaí e Navegantes foi a estação que 

se mostrou o maior número de vezes com oxigênio dissolvido abaixo de 3,5 mg.L-1, 

como mostra a tabela 21, em algumas campanhas próximo ao limite de ser 

considerado um quadro de hipoxia.  

A descarga fluvial é a principal forçante nesta estação quanto a decréscimos no 

OD. Sendo que durante 2003, 2004 e 2006 foi preciso que o volume de água no Rio 

Itajaí-Açu se mantivesse baixo por um período prolongado de tempo, entre 45 a 60 

dias, mas ao passar dos anos este tempo diminuiu, em alguns casos como em 2010 e 

2011 em menos de um mês o OD já decaiu aos mesmos níveis. Esta mudança é 

influência de muitos fatores, dentre eles o crescimento da região e assim um maior 

volume de efluentes sendo lançados no estuário. Um dado preocupante é o 

crescimento populacional onde, por exemplo, o município de Itajaí aumentou em 

quase 40 mil habitantes entre os anos de 2000 e 2010 segundo dados do IBGE, o que 

resulta em uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 2,5%.  

 



70 

 

Tabela 21 – Campanhas de monitoramento do estuário do Rio Itajaí-Açu em que foram encontradas 

concentrações de oxigênio dissolvido abaixo de 3,5 mg.L
-1

 na estação A, com o número da campanha 
utilizado no ACP, data de realização, descarga fluvial média do dia com dois anteriores e a concentração 
registrada.  

Numeração 
ACP 

Data da 
Campanha 

Descarga Fluvial 
(m³.s-1) 

Concentração de OD 
fundo estação A 

(mg.L-1) 

13 30/01/04 118,27 2,70 
15 13/02/04 84,90 2,20 
17 05/03/04 61,19 3,50 
18 19/03/04 82,16 2,90 
21 15/04/04 78,18 3,50 
22 22/04/04 162,52 3,10 
23 29/04/04 76,43 2,70 
27 27/05/04 167,37 3,20 
39 26/08/04 71,61 3,40 
57 29/06/06 43,50 3,42 
62 26/04/07 128,83 2,45 
80 24/06/09 69,59 2,81 
94 15/09/10 127,14 2,48 

101 28/04/11  3,45 
109 06/12/11 24,18 3,05 
113 03/04/12  3,31 

 

Selecionando as campanhas que apresentaram baixa concentração de 

oxigênio dissolvido na ACP, como mostra a figura 35, é possível observar que na 

estação A a correlação positiva entre o oxigênio dissolvido e descarga fluvial 

apresentou influência direta nas quedas deste parâmetro quando comparada com a 

figura 21 das variáveis. A baixa na descarga fluvial leva a decréscimo no OD devido a 

muitos fatores que são reforçados, com destaque para o maior alcance da cunha 

salina. 
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Figura 35 – Análise de Componentes Principais das campanhas na estação A selecionando as 

campanhas em que se registrou concentração de oxigênio dissolvido abaixo de 2 mg.L
-1

 (quadrado) e 
abaixo de 3,5 mg.L

-1
 (circulado). 

 

Todas as situações de decréscimo de oxigênio dissolvido na estação A 

apresentam características semelhantes. A principal forçante é a queda prolongada na 

descarga fluvial, que por si só não causa decréscimo no OD, mas por sua ação direta 

desencadeia outros processos. Com a diminuição da descarga fluvial a água doce 

perde parte da sua capacidade de expulsar a água marinha, ocasionando uma maior 

entrada da cunha salina e consequentemente aumento da sua extensão. A velocidade 

da saída da água do estuário também cai, tornando o ambiente com menor 

turbulência, reduzindo a dissolução do oxigênio da atmosfera e também a 

reoxigenação da água do fundo, fortalecendo a estratificação de salinidade. Mesmo 

com as mudanças de maré ou oscilações marinhas a cunha não é totalmente expulsa, 

recuando e novamente avançando, entre a maré baixa e alta, permanecendo mais 

tempo no estuário. Esta movimentação leva a ressuspensão de materiais depositados 

no fundo, que se concentram próximo ao limite da cunha, na coluna d’água, 

consumindo o oxigênio disponível. 

Durante o trajeto ocorre um decréscimo no OD devido ao maior tempo em 

contato com o fundo, fazendo com que a água marinha alcance o limite da intrusão 

com uma depleção considerável neste parâmetro, que somado ao consumo dos 

materiais ressuspendidos e aos fatores que limitam a reoxigenação, levam a quedas 
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no oxigênio dissolvido. Esta forma de decréscimo no OD, por não haver uma grande 

contribuição de perturbações como a dragagem pela sua localização é denominada 

“Clássica”. Todos os processos resultantes da queda na descarga fluvial são 

apresentados na figura 36. 

 

 

Figura 36 – Processos resultantes da queda prolongada na descarga fluvial levando a decréscimos de 

oxigênio dissolvido no estuário do Rio Itajaí-Açu (Legenda: ↑ Aumento e ↓ Queda) 

 

Avaliando um dos quadros da estação A, a figura 37 mostra a distribuição da 

salinidade no estuário conforme os perfis de água da campanha do dia 15 de 

setembro de 2010. Ressalta-se que a descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu era de 127,14 

m³.s-¹, valor acima do registrado tantas outras vezes, mas ainda baixa se levada em 

consideração a média do período de 298 m³.s-1. Esta vazão ocasionou um 

fortalecimento da estratificação no estuário, com a estação C apresentando salinidade 

de 8 e 32, na B 4 e 30 e na A 2 e 16 em superfície e fundo, respectivamente. 
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Figura 37 - Variação da salinidade no estuário do Rio Itajaí-Açu no perfil de água nas estações A, B e C 

na campanha de monitoramento do dia 15 setembro de 2010. 

 

Com a estratificação fortalecida, ocorreu uma queda gradual do oxigênio 

dissolvido, como visto na figura 38, em direção a montante do estuário, devido a todos 

os processos anteriormente citados (Figura 36). No fundo estação C as concentrações 

estavam mais elevadas com 7,2 mg.L-1, ao passo que a cunha avançou no estuário, o 

OD foi sendo consumido, passando para 5,6 mg.L-1 na estação B e 2,8 mg.L-1 na A.  

Na superfície, onde se encontrava a água doce as concentrações se mantiveram 

estáveis com valores próximos a 5,6 mg.L-1.  

 

 

Figura 38 - Variação da concentração de oxigênio dissolvido no estuário do Rio Itajaí-Açu no perfil de 

água nas estações A, B e C na campanha de monitoramento do dia 15 de setembro de 2010. 
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Se avaliada a distribuição da salinidade, é possível observar os valores altos no 

fundo da estação A, tendo o limite da cunha salina ultrapassado esta, e se mantida a 

queda contínua do OD a montante, sugere-se a ocorrência da hipoxia, mas que não foi 

registrada pela limitação dos pontos de monitoramento no fundo do estuário. 

A influência da baixa descarga fluvial em decréscimos no OD tem algumas 

características a serem observadas no estuário. Mesmo o Rio Itajaí-Açu em muitas 

oportunidades com valores de descarga fluvial entre 20 e 60 m³.s-1 não foi comum 

concentrações de oxigênio dissolvido baixas nestas e sim, na faixa entre 60 e 200 

m³.s-1, por dois motivos. O primeiro é o já citado maior alcance da cunha salina, com 

seu limite se localizando além da estação A, última em sentido a montante monitorada 

no fundo. E segundo, com a faixa mais elevada há um achatamento da cunha salina 

no fundo, aumentando seu isolamento da água de superfície pelo fortalecimento da 

estratificação. Em descargas fluviais inferiores a força da água marinha aumenta sobre 

a doce continental, ocorrendo maior mistura entre as duas, diferenças observadas na 

comparação das figuras 33 e 37, onde na primeira a descarga era de 43,5 m³.s-1 e na 

segunda de 127,14 m³.s-1. Este comportamento também foi observado por Zaleski e 

Schettini (2003) onde através da avaliação do tempo de trânsito da água marinha 

dentro do estuário, notaram que o maior tempo foi em descarga fluvial próxima a 170 

m³.s-1, sendo assim sugerido pelos autores o achatamento no fundo da cunha, 

dificultando sua troca. Além disso, também observaram que em baixa descarga fluvial 

a mistura pode ser ainda mais elevada quanto maior também for a amplitude da maré.  

Mas mesmo com o estuário apresentando estas características, faz-se algumas 

ressalvas. Na menor faixa de baixa descarga fluvial a cunha salina pode avançar a 

montante de onde se tem estações de monitoramento, podendo ter sido mascarados 

quadros pela falta de dados. Outra é que em descargas fluviais baixas é maior a 

probabilidade de desenvolvimento de outros tipos de hipoxia, como por perturbação ou 

afluente com má qualidade da água, pela menor capacidade do estuário dissipar os 

poluentes. 

No estuário do Rio Itajaí-Açu, a descarga fluvial mostrou relevância nos 

decréscimos do oxigênio dissolvido dependendo da estação avaliada, sendo maior 

quanto mais a montante. Assim, na estação C próxima a desembocadura as baixas 

concentrações ocorreram em consequência de perturbações, isto também visualizado 

na B, mas nesta com contribuição direta da baixa descarga fluvial e por último a 
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estação A, onde a queda prolongada do volume de água do Rio Itajaí-Açu se mostrou 

o fator principal que desencadeia processos que levam o local a ter diminuição no OD. 

A influência da descarga fluvial pode não se apresentar tão significativo em 

outros locais no desenvolvimento de quadros de hipoxia. Um exemplo é o estuário do 

rio Cape Fear onde a hipoxia tem como causa a DBO5, originária principalmente pela 

decomposição da biomassa de fitoplâncton estimulado pelo fósforo e nitrogênio 

disponíveis. Secundariamente estão as entradas alóctones de matéria orgânica. O rio 

apresenta ambientes lênticos pelo acúmulo da água de barragens onde as algas se 

proliferam, morrem e se decompõe. O aumento da descarga fluvial costuma trazer 

quantidades maiores de nutrientes ao rio, ocasionando um aumento de produção de 

algas, consequentemente de DBO5 e hipoxia. 

Outros dois locais que apresentam hipoxia ligada à produção primária são os 

rios Changjiang e Mississipi, sendo que nos dois se desenvolve na plataforma 

continental e no canal do estuário devido a maiores volumes de água (RABOUILLE et 

al., 2008). No Changjiang há a estratificação de verão, alta produção primária e uma 

plataforma de profundidade intermediária, ideal para desenvolvimento da hipoxia. No 

segundo caso, do rio Mississipi, a maioria das características se assemelham, sendo 

que a principal diferença é que neste não há a troca por advecção e maior tempo de 

residência da água o que proporciona o desenvolvimento de quadros de hipoxia mais 

graves e persistentes, classificados como crônicos e causados por processos e 

materiais autóctones (MALLIN, 2006).  

Já no caso do estuário do Rio Neuse as quedas de oxigênio dissolvido nas 

águas de fundo se desenvolvem principalmente pela estratificação, a qual inibe 

misturas verticais. Outro fator importante é a temperatura, que ocasiona um aumento 

da demanda biológica. O primeiro explica cerca de 30% e o segundo 23% das 

variações de oxigênio na água (BUZZELLI et al., 2002). Quando comparados estes 

casos com o estuário do Rio Itajaí-Açu, notam-se algumas diferenças. No estuário do 

Rio Itajaí-Açu, em função de sua alta turbidez os quadros de hipoxia aparentemente 

não são grandemente influenciados pela produção biológica local como no caso do 

Cape Fear, sendo este um fator de menor relevância. Além disso, a hipoxia ocorre 

dentro do estuário devido ao menor volume de água do rio quando comparado ao 

Changjiang e o Mississipi, não sendo suficiente para expulsar o material para causar a 

hipoxia na plataforma. Finalmente diferencia-se do Rio Neuse, pois a temperatura 

também não é um dos fatores preponderantes, visto que foram encontradas baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido durante os meses quentes do verão e durante o 
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inverno, que apresenta temperaturas mais amenas. Nota-se assim toda a 

complexidade do estudo dos quadros de hipoxia, pois mesmo os locais apresentando 

semelhanças, também possuem causas e variáveis diferentes que influenciam 

diretamente as concentrações de OD. 

Segundo Rörig (2005) há uma complexidade muito grande em se estudar a 

ecologia e biogeoquímica de rios e estuários, onde os elementos reagem de formas 

diferentes aos condicionantes ao longo destes, tornando cada estação de coleta com 

suas características próprias. Citam-se ainda os vários fatores ambientais agindo ao 

mesmo tempo para a distribuição espacial, temporal e da gravidade da hipoxia (PEÑA 

et al., 2010).  

Quando do acréscimo na pluviosidade gerando aumento significativo da 

descarga no Rio Itajaí-Açu, a água doce faz uma espécie de “limpeza” no estuário, 

varrendo os contaminantes, nutrientes e carga orgânica, e os lançando na costa. Ao 

contrário, o que também foi observado por Delfim (2009), a qualidade da água no 

estuário cai em função do acúmulo de nutrientes e material orgânico. Assim, em 

consequência da queda do oxigênio dissolvido são esperadas mudanças em alguns 

parâmetros de qualidade da água.  

Através das Análises de Componentes Principais foi possível visualizar 

algumas tendências de mudanças, sendo as correlações encontradas no presente 

trabalho semelhantes às de Delfim (2009) e Pereira Filho et al.(2010).  

Entre os parâmetros que podem sofrer alterações com mudanças nas 

concentrações de oxigênio dissolvido estão o nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. 

Com quedas no OD o NO3
- tende a diminuir e o NO2

- e NH4
+ aumentar, este último 

inclusive na estação C, mesmo ocorrendo maior diluição na água marinha, devido à 

proximidade com os municípios de Itajaí e Navegantes (PEREIRA FILHO et al., 2010).  

O NH4
+ é o resultado da decomposição da matéria orgânica que tem como 

origem principal no estuário as indústrias pesqueiras e o adensamento urbano 

(PEREIRA FILHO, 2006). Segundo Silva et al. (2010) o nitrogênio amoniacal pode se 

tornar tóxico, sendo que muitas espécies não suportariam concentrações altas deste 

nutriente. Estas concentrações podem apresentar aumento significativo após um 

período prolongado de baixa descarga fluvial no estuário do Rio Itajaí-Açu devido a 

maior proporcionalidade dos efluentes ocasionando consumo do oxigênio dissolvido 

do meio aquático quando oxidado biologicamente. 

Além das indústrias pesqueiras e adensamento urbano, destacam-se aqueles 

oriundos da agricultura, como no uso de fertilizantes, que são uma das formas de 
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entrada de nutrientes para os meios aquáticos. Os fertilizantes químicos são formados 

por nitrogênio amoniacal e nitrato, sendo este último solúvel em água e devido sua 

carga negativa não é facilmente retido pelo solo. Com o escoamento das águas 

pluviais, aqueles não utilizados pelas plantas ou retidos no solo são lançados nos 

corpos d’água, também carregando o nitrogênio das estações urbanas devido ao mau 

tratamento dos efluentes, explicando em parte o que chega ao estuário. O volume da 

descarga fluvial que dirá qual das formas de nitrogênio terá maior tendência de 

elevação na concentração, no maior prevalecendo o NO3
- e no menor, o NH4

+ e NO2
-. 

Este último possui correlação negativa com a descarga e com o OD 

aumentando em caso da queda dos dois primeiros. A origem se dá através do NH4
+ 

que é oxidado, mas no fundo pelas baixas concentrações de OD somente passa a ser 

NO2
- não chegando ao estágio de NO3

-, este processo é chamado de nitrificação. Isso 

explica o que foi encontrado na ACP, onde a queda na descarga fluvial causa um 

decréscimo de OD e consequentemente no nitrato, este o único nutriente que 

apresenta concentrações proporcionais à descarga fluvial. 

No caso do nitrogênio amoniacal, Delfim (2009) cita que pode representar 60% 

do nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) em baixas descargas fluviais no estuário do 

Rio Itajaí-Açu. Observando os dados do monitoramento notou-se, por exemplo, que na 

campanha de fevereiro de 2004 este percentual alcançou 71% na estação C, com 5% 

de nitrito e ocorrendo queda nas concentrações de nitrato, representando 24% do NID. 

Se avaliada a superfície é possível notar a influência da água doce com maior OD 

disponível, pois na mesma campanha o percentual foi 34%, 4% e 62% para nitrogênio 

amoniacal, nitrito e nitrato, respectivamente. Na estação A as concentrações de 

nitrogênio amoniacal foram inferiores com aproximadamente 51% e 53%, já o nitrito 

apresentou 5% e 4% e o nitrato 44% e 43% para superfície e fundo. Na estação B não 

houve monitoramento na campanha de fevereiro de 2004, mas de forma geral mostrou 

maior percentual de nitrogênio amoniacal e nitrito e menor de nitrato quando 

comparada as outras duas, como em junho de 2006, onde nas duas profundidades foi 

de 84%, 6% e 10%. Isto se deve a sua localização, próxima a entrada do afluente 

Itajaí-Mirim que possui qualidade de água inferior. 

No geral os dados do estuário do Rio Itajaí-Açu mostraram aumento nas 

concentrações de nitrogênio amoniacal e também de nitrito como indicou a ACP, além 

de uma queda nas concentrações de nitrato durante baixas concentrações de OD. 

Além disso, nota-se a deterioração da qualidade da água durante seu trajeto no 

estuário, onde entre as estações A e C há um aumento contínuo no NH4
+ e no NO2

- 
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com uma diminuição do NO3
- demonstrando a entrada de poluentes antrópicos, 

inclusive em valores próximos da descarga média, no mesmo sentido ocorrendo 

queda no OD. 

Como forma de comparar as concentrações de nutrientes com o estuário do 

Rio Itajaí-Açu, foi possível através do trabalho de Mallin et al. (2006), no rio Cape Fear 

e seu afluente Northeast Cape Fear localizados no centro-leste da Carolina do Norte 

nos Estados Unidos. Os dois apresentam hipoxia moderada, periodicamente, causada 

pela DBO e produção de biomassa local, além de materiais alóctones. Na tabela 22 é 

possível observar concentrações superiores no estuário do Rio Itajaí-Açu. Isso mostra 

o maior aporte de nutrientes, sendo originados de diferentes fontes entre elas 

urbanização, indústrias, afluentes com baixa qualidade da água, uso de fertilizantes 

entre outros.  

 

Tabela 22 – Comparação das médias de nitrogênio amoniacal (NH4
+
), nitrato (NO3

-
) e o desvio padrão 

entre o Rio Cape Fear, o Rio Northeast Cape Fear e o Rio Itajaí-Açu (fundo das estações A, B e C). 

 NH4
+
 

(µmol.L
-1

) 
Desvio 
Padrão 

NO3
-
 

(µmol.L
-1

) 
Desvio 
Padrão 

Cape Fear 4,8 2,26 11,4 4,0 

Northeast Cape Fear 4,0 2,46 3,6 3,2 

Itajaí-Açu – Estação A 32,3 10,5 38,6 19,6 

                – Estação B 27,3 15,2 28,4 16,2 

                – Estação C 22,0 14,0 17,4 18,2 

 

Nos Estados Unidos se encontram os estudos mais aprofundados ao tema 

hipoxia, devido a grandes séries temporais de monitoramento com o acompanhamento 

periódico de quadros, destacando algumas diferenças dos levantamentos de dados 

com o que é realizado no Rio Itajaí-Açu. O primeiro, que em grande parte das 

quantificações de nitrogenados são calculados aportes anuais, não trazendo em si as 

concentrações. Outra característica, nos poucos trabalhos que abordam as 

concentrações há a ausência do nitrito. Além de em casos como do Golfo do México 

por se tratar de grandes descargas fluviais e ocorrência de hipoxia na plataforma 

continental através da produção primária uma das variáveis com maior relevância no 

estudo é a clorofila.  

Outra diferença é que nos EUA é monitorado o carbono orgânico total 

diferentemente do estuário do Rio Itajaí-Açu onde apenas é realizado do carbono 

orgânico particulado. Este que pode ser carregado e lançado durante precipitação, 
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além daquele depositado junto ao sedimento ser ressuspendido pela dragagem ou 

intrusão da cunha salina em baixa descarga fluvial, aumentando suas concentrações, 

conforme citado por Delfim (2009) e Rörig (2005). Dependendo da decomposição, 

aeróbia ou anaeróbica, poderá utilizar parcela importante de oxigênio dissolvido 

liberando compostos diferentes em cada, alguns perigosos a fauna aquática. 

 

 

5.3 Influência das variações do oxigênio dissolvido na Macrofauna 

Bentônica 

 

A macrofauna bentônica constitui uma das bases da cadeia alimentar de 

muitos animais de níveis tróficos superiores, entre eles peixes e crustáceos. Mas suas 

populações apresentam colapsos constantes em alguns pontos do globo durante 

períodos de quedas no oxigênio dissolvido, trazendo consequências como a 

diminuição dos pescados. Alguns exemplos de colapsos documentados ocorreram no 

Rio Neuse (BISHOP et al., 2006) e na Baia de Chesepeake (SEITZ et al., 2009) nos 

Estados Unidos e Tolo Harbour na China (SHIN et al., 2011). A causa pode ser 

diretamente pela queda no oxigênio dissolvido ou por outros fatores ambientais 

consequentes desta, como a formação de metano ou sulfetos na decomposição da 

matéria orgânica em condições de anoxia.  

Devido à importância da macrofauna bentônica para a estrutura alimentar e a 

sensibilidade de algumas espécies durante períodos de baixas concentrações de OD, 

fez-se um estudo para avaliar se ocorria fenômeno semelhante no estuário do Rio 

Itajaí-Açu. Este também serviu como forma de aumentar o conhecimento sobre o local, 

possibilitando assim contribuir para o manejo dos recursos ambientais. 

Desta forma para avaliar as consequências das variações do oxigênio 

dissolvido na macrofauna bentônica foram escolhidas três espécies com maior 

representatividade na densidade total as quais se caracterizam por serem tipicamente 

estuarinas (SEELIGER et al., 1998; BROEDEL, 2004) o gastrópode Heleobia australis, 

o poliqueta Nephtys fluviatilis e o tanaidáceo Kalliapseudes schubarti, além da 

densidade total de indivíduos coletados. 

Como avaliação prévia da influência das mudanças de concentrações de 

oxigênio dissolvido na macrofauna bentônica, foram comparadas as figuras 7 do OD 

com a figura 25 da densidade total de indivíduos, figura 26 da espécie H. australis, 

figura 27 da N. fluviatilis e figura 28 da K. schubarti. Não ocorrendo correlações claras 
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nas variações do OD na densidade de indivíduos, optou-se pela análise de 

agrupamento como forma de estabelecer se há influência direta. 

O dendrograma da estação A, ao se estabelecer o corte de 0,8, mostrou que 

não houve o agrupamento do oxigênio dissolvido com nenhuma das espécies e nem 

com a densidade total de indivíduos, e sim com o material particulado em suspensão, 

descarga fluvial e nitrato. As espécies da macrofauna bentônica Nephtys fluviatilis e 

Kalliapseudeis shubarttii mostraram correlação entre si. Já o total de indivíduos com a 

espécie Heleobia australis, sendo estas duas também com a temperatura da água, 

como mostra a figura 39. 

 

 

Figura 39 – Análise de Agrupamento das variáveis de qualidade da água do fundo da estação A com os 

dados da macrofauna bentônica. Foram utilizados apenas os dados dos monitoramentos em que houve 
coincidência de período mensal (total de 20 campanhas). 

 

Esta não ocorrência de influência direta na macrofauna bentônica pelo oxigênio 

dissolvido é explicada pelo fato que estes organismos vivem nos sedimentos, onde a 

água intersticial geralmente se apresenta hipóxica ou anóxica. Sendo a macrofauna 

bentônica adaptada a sobreviver nestas condições quando há presença de OD na 

água de fundo. Em caso desta também se apresentar sem oxigênio dissolvido poderá 

limitar o crescimento das espécies e a geração de compostos perigosos causando 
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mortandade, como nos casos supracitados. Mas no estuário do Rio Itajaí-Açu as 

quedas não ocasionaram anoxia e foram de curta duração. 

É o caso da Nephtys fluviatilis que segundo Sene-Silva et al. (2011) pode ser 

classificado como uma espécie oligohalina, ou seja, vive em regiões estuarinas com 

menor salinidade na água, geralmente inferior a 5, mas conforme Almeida (2008) 

possui grande capacidade osmorregulatória e tem como característica ser uma 

espécie eurialina.  

Pagliosa (2004) mostrou que a espécie possui forte relação com as 

propriedades dos sedimentos, visão apoiada por Almeida (2008) que complementa 

que este poliqueta é beneficiado por locais com descarga fluvial suficiente para 

transportar e acumular sedimentos finos formando planos de lama costeiros, 

favorecendo-a devido se alimentar de depósito superficial ou sub-superficiais, como o 

estuário do rio amazonas na costa amapaense. O hábito alimentar é carnívoro e 

detritívoro sendo predadora da meio e da macrafauna, como mostrou o dendrograma 

onde a espécie se agrupou com a K. schubartti que é considerada importante na 

nutrição de predadores.  

O tanaidáceo Kalliapseudes schubartti, conforme Amaral (2010) ocorre em 

estuários e planícies areno-lamosas da região sudeste-sul e tem como uma de suas 

características ser cavadora (SEELIGER e ODERBRECHT, 2010) construindo galerias 

e se alimentando de material que o fluxo da água traz. Esta espécie é considerada 

oportunista, associada a locais onde há o enriquecimento orgânico. Neste sentido 

Broedel (2004) afirma que os K. schubartti são organismos bem adaptados para viver 

em hábitats sob rigorosas características físicas como grande quantidade de material 

orgânico e variações no OD. Cita também que são importantes para estrutura e 

reserva nutricional de predadores com valor ecológico para regiões com peixes e 

camarões. 

Leite et al. (2003) encontraram grandes densidades de K. schubarti em áreas 

moderadamente classificadas por sedimentos finos com teores elevados de matéria 

orgânica, sendo realizada no seu trabalho a regressão múltipla a qual resultou 

influência positiva entre a densidade da espécie, com teores de matéria orgânica e a 

sazonalidade em períodos mais quentes. Outro autor que analisou a espécie através 

da regressão múltipla foi Pagliosa (2004) e teve como resultados que a espécie 

apresenta forte relação com as características do sedimento e em menor grau com as 

propriedades da água. Mesmo seu trabalho analisando áreas urbanizadas e 
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protegidas, tendo notáveis diferenças nas densidades, as variáveis preditivas foram 

semelhantes. 

Já a espécie Heleobia australis é um pequeno gastrópode, geralmente com até 

7 milímetros de comprimento (FRANCESCO, 2004). A espécie é encontrada desde o 

Rio de Janeiro até o sul da Argentina, sendo que junto com Heleobia conexa são os 

principais componentes da fauna de estuários argentinos. Segundo Muniz e Venturini 

(2011) a maior densidade da espécie é encontrada durante o verão e começo do 

outono que coincide com o período reprodutivo, correlacionando-se com a 

temperatura. 

Esta espécie aparece também, mas em menores densidades, em áreas 

dragadas quando comparadas entre as plantas das margens, entre macroalgas e 

gramínias de enseadas estuarinas (SEELIGER e ODERBRECHT, 2010). Mas há 

dificuldades para estabelecer a causalidade da remoção do sedimento com a 

densidade, haja vista as variações espaço-temporais e a resiliência, características 

típicas da espécie. Dentre os parâmetros de qualidade da água, H. australis é 

influenciada fortemente pela salinidade, pois habita regiões sob influência marinha 

necessitando maior concentração salina para a sua osmorregulação. Se houver uma 

queda na salinidade do local tende a ter reações de escape utilizando a tensão 

superficial da água. Locais com baixa salinidade podem apresentar uma diminuição na 

densidade da espécie, esta que também se caracteriza por ampla distribuição vertical. 

Segundo Kapusca (2005) uma elevada hidrodinâmica que cause diminuição da 

densidade da meiofauna pode favorecer H. australis que apresenta grande capacidade 

de migrar sob condições desfavoráveis ocupando ambientes perturbados 

beneficiando-se da redução do número de competidores.  

Segundo o dendrograma gerado, a macrofauna bentônica não mostrou sofrer 

influência direta das variações de oxigênio dissolvido na área do estuário do Rio Itajaí-

Açu. Este resultado corrobora com Seeliger e Odebrecht (2010) que mostraram que as 

associações de macrozoobentos tem uma tolerância ao estresse tanto natural quanto 

antrópico na região estuarina o que reflete a resistência e resiliência dos seus 

integrantes. Além disso, as espécies dominantes podem apresentar grande habilidade 

quanto às mudanças bruscas ao longo do ano nas características ambientais, como 

ocorre no Lago Piratuba (ALMEIDA, 2008), entre elas a salinidade, profundidade, 

baixas concentrações de oxigênio dissolvido e nutrientes. Mas com o aumento durante 

os anos no lançamento de poluentes e consequente eutrofização das águas podem 
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ser geradas as condições necessárias para a formação de quadros persistentes de 

hipoxia ou anoxia causando a morte massiva de macrozoobentos (PAGLIOSA, 2004).  

 

 

5.4 Modelagem Ambiental 

 

Observando os resultados do primeiro teste do modelo apresentado no item 4.6 

é possível observar a diferença na concentração de oxigênio dissolvido nas duas 

descargas fluviais em que foram registrados baixas concentrações de OD, sendo elas 

346,4 m³.s-1 e 128,8 m³.s-1. No primeiro a concentração calculada foi de 4,67 mg.L-1 

uma concentração que já pede certa atenção, mas ainda longe de ser classificado 

como quadro de hipoxia. No segundo caso com concentração de 2,41 mg.L-1 está 

próximo de ocorrer um quadro, visto que nesta descarga fluvial, o estuário pode se 

mostrar propício com forte estratificação. 

Além destes, foram realizados alguns outros testes com as mesmas descargas 

fluviais, mas com variação dos valores do Fam, visto ser uma estimativa. No primeiro 

exemplo o valor testado foi de 3,5, e novamente recalculadas as concentrações de 

oxigênio dissolvido com 4,5 e de 5,5. Na tabela 23 são apresentados os três valores 

de Fam testados em cada descarga fluvial e a concentração final de OD estimada. 

 

Tabela 23 - Sumário das descargas utilizadas e resultados da concentração final do oxigênio 
dissolvido CFE[O2] com as variações no fator de ajuste do modelo (Fam) e os OD observados 
durante as campanhas (para 200 m³.s

-1
, 100 m³.s

-1
 e 40 m³.s

-1
 foram de campanhas com 

descargas fluviais próximas a estes valores). 

Descarga 

(m³.s
-1

) 

Fam CFE[O2] 

(mg.L
-1

) 

Fam CFE[O2] 

(mg.L
-1

) 

Fam CFE[O2] 

(mg.L
-1

) 

OD 

observados 

(mg.L
-1

) 

346,4 3,5 4,67 4,5 5,41 5,5 5,88 4,68 

128,8 3,5 2,41 4,5 3,65 5,5 4,44 2,45 

200 3,5 3,27 4,5 4,32 5,5 4,98 5,46 

100 3,5 2,02 4,5 3,35 5,5 4,19 4,44 

40 3,5 1,13 4,5 2,66 5,5 3,63 3,31 

 

Ao avaliar resultados com os dados iniciais e variando apenas o Fam, 

visualizou-se que em valores de até 3,5, quando a descarga fluvial se mostrou até 180 

m³.s-1 a concentração de OD ficou próxima a máxima de 3 mg.L-1, ou seja, propícia a 

apresentar um quadro de hipoxia, sendo que conforme o modelo, abaixo de 100 m³.s-1 



84 

 

a concentração foi inferior a 2 mg.L-1, aumentando as chances de desenvolvimento. 

Ressalta-se que em casos onde as descargas fluviais estavam muito aquém deste 

valor durante as campanhas de monitoramento, foi visto uma quebra na estratificação 

de salinidade, o que dificulta o desenvolvimento da hipoxia. Também como não são 

coletados dados de fundo a montante da estação A, poderia estar ocorrendo o quadro, 

mas não são identificados.  

Os valores de Fam que fizeram parte do teste foram estimados através de 

cálculos e não variaram para menores, pois as concentrações de OD em descargas 

baixas resultariam em 0,0 mg.L-1, o que não corresponderia ao comportamento do 

sistema real observado nos dados de monitoramento. Por ser um modelo simples, 

possui muitas limitações, sendo esta uma delas.  

Observando os resultados da descarga fluvial de 346,4 m³.s-1 o valor da 

concentração de oxigênio dissolvido se mostrou sempre superior ao segundo caso de 

128,8 m³.s-1 e em nenhum momento esta concentração foi inferior a 4,6 mg.L-1. Com 

estes resultados pôde-se notar a influência das perturbações no ambiente em 

fevereiro de 2009, pois conforme o modelo apenas os consumos e entrada da cunha 

não seriam suficientes para um decréscimo de OD a ponto de gerar quadros de 

hipoxia na estação A e consequentemente na estação C, esta em condições normais 

com maior quantidade desta variável. Nesta data, como já relatado anteriormente, a 

principal causa foram obras de dragagem do canal de acesso além das obras de 

reconstrução dos portos de Itajaí e Navegantes.  

Como forma de comparar os resultados, foram calculadas as concentrações 

com as mesmas descargas fluviais através da Equação da curva ajustada para o 

fundo da estação A supracitada no item 5.1. Na tabela 24, é possível visualizar que os 

valores não variam tanto como os mostrados pelo modelo, permanecendo, mesmo em 

baixas descargas, longe de se enquadrar como um quadro de hipoxia. 

 

Tabela 24 – Valores de oxigênio gerados a partir da equação da reta para o fundo da estação A. 

Descarga (m³.s
-1

)                          
346,4 6,58 

128,8 5,11 

200 5,76 

100 4,74 

40 3,39 
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Como outra forma de testar o modelo, na figura 40 é mostrado o período entre 

outubro de 2003 e dezembro de 2011 com as variações das concentrações de 

oxigênio dissolvido medidas em campo e aqueles estimados através do modelo e pela 

equação da curva. No caso, são apresentados os resultados com os três fatores de 

ajuste do modelo (Fam) mostrando qual é mais adequado ao caso do estuário do rio 

Itajaí-Açu. Na figura 41 foi realizado um zoom do período entre outubro de 2003 e 

dezembro 2004 para facilitar a visualização, pois neste período as campanhas eram 

realizadas semanalmente. 
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Figura 40 – Diferença das concentrações de oxigênio dissolvido medidas em campo com as estimadas pela equação da reta e pelo modelo através da descarga fluvial com 

os três valores utilizados no exemplo do Fator de Ajuste do Modelo (3,5, 4,5 e 5,5) entre outubro de 2003 e dezembro de 2011. 
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Figura 41 – Diferença das concentrações de oxigênio dissolvido entre o que foi medido em campo e o 

estimado pela equação da reta e pelo modelo, zoom do período entre outubro de 2003 e dezembro de 
2004. 

 
Observando as figuras percebe-se que o melhor Fam foi de 5,5, pelos 

resultados se aproximarem mais dos valores medidos em campo. Estes que se 

mostraram na maior parte do tempo mais elevados do que os estimados, devido à 

localização da estação A, aproximadamente a 18 km da foz, e a cunha salina alcançar 

em algumas situações distâncias próximas a 30 km, causando um maior consumo de 

OD. Como os monitoramentos são realizados em estações fixas e não acompanhando 

o limite da cunha, não é possível comprovar com maior exatidão a precisão do 

modelo. Quanto a Equação da Curva para o fundo da estação A, seus valores se 

mostraram satisfatórios, permanecendo próximos do que foi coletado. 

Nas figuras também é possível perceber que o modelo matemático apresentou 

valores mais próximos aos encontrados em campo principalmente ao fim do período 

de estudo. Estes resultados foram reflexo das maiores descargas fluviais, acima de 

200 m³.s-1, ou inferiores no dia da campanha, mas que a média dos dias anteriores foi 

superior ao valor citado, ou seja, em períodos em que não houve queda prolongada. A 

explicação a isso se deve que com pouco volume de água no rio outros fatores 

começam a agir com mais intensidade no estuário como um maior acúmulo de 

poluentes, a nitrificação, maré, entre outros. Também a discrepância dos resultados do 

modelo com o de campo em alguns momentos de baixas descargas fluviais podem ter 

ocorrido em função de lançamentos de efluentes como no caso dos ciclos da 

rizicultura. 

Com estas diferenças foram construídos outros cenários, que além da variação 

no Fam, com outras concentrações de oxigênio dissolvido da água marinha ([O2s]). 

Como durante o monitoramento do estuário também houve coleta de dados em 
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estações próximas à desembocadura do Rio Itajaí-Açu, mas já no oceano, procurou-se 

uma campanha em que a descarga fluvial não estivesse alta e o OD abaixo do 

utilizado nos cálculos anteriores. Se destacou a realizada em junho de 2011 onde a 

descarga se apresentava em torno de 130 m³.s-1 e a concentração de oxigênio 

dissolvido no fundo da entrada do estuário estava em 4,88 mg.L-1. 

Com estes dados mencionados foram estimadas concentrações com os três 

valores de Fam utilizados anteriormente (3,5, 4,5 e 5,5). Como resultado o modelo 

mostrou que em qualquer um destes três estaria ocorrendo um quadro de hipoxia, pois 

a concentração de OD no limite da cunha salina alcançaria na melhor hipótese 2,76 

mg.L-1 no maior valor do fator de ajuste do modelo. Nas outras descargas utilizadas 

anteriormente, apenas com 346,4 m³.s-1 e Fam superior a 4,5 as concentrações de OD 

estimadas resultaram acima de 2 mg.L-1. Comparando com o encontrado no 

monitoramento pôde-se notar que na data não houve concentrações tão baixas de 

OD, sendo que no fundo da estação A a concentração era de 4,0 mg.L-1. Com 

características semelhantes o estuário se mostrou inúmeras vezes, apresentando uma 

descarga fluvial baixa, mas sem detecção de quadros de hipoxia. Como exemplo a 

campanha de julho de 2008 onde se encontrava próxima a 81 m³.s-1 e o OD no fundo 

da estação A em 5,8 mg.L-1.  

Através disso é possível visualizar algumas limitações do modelo, pois as 

previsões são baseadas na descarga fluvial e os consumos retirados de apenas uma 

campanha intensiva. Observando as características dos quadros de hipoxia clássica, 

sugere-se que para o desenvolvimento da mesma, a descarga fluvial deve se 

encontrar baixa durante um tempo prolongado de no mínimo aproximadamente um 

mês, visto que as velocidades dos consumos e dos processos resultantes não 

acompanham a da queda desta, ocorrendo assim um decréscimo lento e progressivo 

de OD a partir do momento que os consumos ultrapassam as entradas. Estas sim 

tendo influência da descarga fluvial, que por si só não causa queda nas concentrações 

de OD, como por exemplo, no fortalecimento da estratificação que diminui a 

reoxigenação da água do fundo. Já os consumos variam muito, visto a complexidade 

do sistema e forçantes que podem alterar os resultados, como por exemplo, as citadas 

perturbações pela dragagem do canal de acesso aos portos ou também obras nos 

berços de atracação, acúmulo de materiais na bacia, além da entrada de afluente com 

baixa qualidade na água. 

Os resultados do modelo e as variações das causas principais dos quadros de 

hipoxia mostram que esta pode ser agravada quando houver uma combinação das 
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forçantes atuando ao mesmo tempo, por exemplo, em um tempo prolongado de baixa 

descarga fluvial com a ocorrência de obras junto aos portos. A grande ressuspensão 

de material pode causar um decréscimo de OD e na pior hipótese gerar quadros de 

anoxia, visto que, mesmo o estuário apresentando descarga acima da média em 

fevereiro de 2009, as obras já foram suficientes para causar a um decréscimo nesta 

proporção. 

Na busca por maior precisão, ressalta-se que algumas forçantes não foram 

inclusas no modelo matemático, bem como padece de novos testes com comparações 

com as medições realizadas nas campanhas e um desenvolvimento contínuo das 

equações. Mas como primeiro passo, esta proposta preliminar tentou contribuir para 

um melhor entendimento do estuário do Rio Itajaí-Açu a fim de gerar um modelo que 

possa contribuir com a gestão do local, como o que ocorre em alguns lugares onde a 

modelagem já serve como um dos instrumentos quando se trata da hipoxia, e assim 

poder gerar diversos cenários que possam demonstrar o comportamento da variável 

em alterações no ambiente, nas condições meteorológicas, entre outras. É o que 

aconteceu no norte do Golfo do México, uma importante área de pesca dos Estados 

Unidos.  

Justic et al. (2003) mostraram em seu trabalho que neste local esperava-se 

diminuir o lançamento de nitrogênio em 30% a fim de atingir a meta para redução da 

zona hipóxica. Com a construção de um modelo, este apontou que com a redução do 

lançamento a frequência da hipoxia poderia reduzir em 37%. No entanto com a 

construção de alguns cenários de mudanças climáticas mostrou-se que se o fluxo do 

rio Mississipi que abastece o local aumentar em 20% produziria um crescimento na 

zona hipóxica na mesma proporção, sendo assim, dependendo do cenário futuro, a 

diminuição de 30% no lançamento do nitrogênio poderia não ser suficiente para 

cumprir a meta de gestão. No Itajaí-Açu um modelo contribuiria para prever cenários 

semelhantes, mas as maiores consequências nas concentrações de oxigênio 

dissolvido seriam vistas se as mudanças climáticas trouxessem diminuição na 

descarga fluvial. Também poderiam ser incluídos no modelo mais forçantes e construir 

cenários, por exemplo, mostrando se com o crescimento das cidades e pouca 

evolução no saneamento seriam suficientes para causar alguma alteração significativa 

na qualidade da água do estuário. Assim seriam elencados com maior confiabilidade 

os principais fatores e forçantes. 

Um exemplo é o modelo Prisma de Maré aplicado em áreas de hipoxia que foi 

proposto por Justic et al. (2010) para o estuário Barataria no Golfo do México. Buscou-
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se avaliar se o estuário tinha contribuição significativa com a formação e manutenção 

da hipoxia devido à perda de zonas úmidas costeiras e lançamento de carbono na 

plataforma. O modelo incluiu os dados de precipitação, evaporação, 

evapotranspiração, variação do nível do mar, descarga do estuário, nível da água, 

fluxos de nitrato e o carbono orgânico total. Como resultado, mostrou que apenas o 

estuário Barataria tem pouco impacto sobre a zona de hipoxia do Golfo do México, 

pois representa o lançamento de apenas 2,7% de todo o carbono orgânico total (COT) 

lançado. Se todo o COT lançado anualmente chegasse à plataforma e se distribuísse 

uniformemente contribuindo com a produção primária ainda assim representaria 

apenas 10% da demanda de oxigênio. Esse é um caso que se mostrou contrário do 

que se pensava, sendo o fator relatado de menor relevância no desenvolvimento de 

quadros de hipoxia. É o que se espera que ocorra no estuário do Rio Itajaí-Açu, além 

da descarga fluvial, que em um futuro próximo o modelo possa trazer o montante de 

forçantes como este da Barataria e mostrar características que passam despercebidas 

em um primeiro momento. 

Para isso, alguns outros dados poderiam ser buscados na continuidade do 

monitoramento da qualidade da água como tipo e altura da maré no momento da 

campanha, para melhor compreensão da influência desta. Além disso, com perfis de 

salinidade e amplitude da maré seria possível entender as alterações na extensão da 

cunha salina, além de contribuir para a compreensão da estratificação do estuário, 

uma das características para o desenvolvimento da hipoxia e para se estimar valores 

mais exatos do Fam em cada faixa de descarga. 

Outro item importante seria a realização de novas campanhas intensivas. A de 

Delfim (2009) ocorreu em um período de queda prolongada na descarga fluvial, sendo 

que também poderia ser realizada em descargas superiores, ou após um período de 

baixas descargas antecipada de precipitação não duradoura, para avaliar se teria 

alguma influência no consumo de OD no lançamento de materiais das margens para o 

estuário. Com isto ter-se-ia uma visão mais ampla dos consumos de oxigênio 

dissolvido. Além destes, afluentes como o Rio Itajaí-Mirim merecem atenção especial, 

pois podem contribuir para degradação da qualidade da água do estuário. 

Em se tratando do modelo, alguns itens devem ser considerados a fim de evitar 

erros grosseiros nos resultados, como a comparação de metodologias já existentes. 

Foi o que Bianchi et al. (2010) realizou em seu trabalho no Golfo do México onde 

construiu cenários em dois modelos de predição e manejo, que abordaram a influência 

do fluxo de água doce e da carga de nutrientes para a formação e manutenção da 



91 

 

hipoxia. No entanto devido à alta correlação entre as duas e a área de hipoxia (~95%), 

não houve diferenciação dos efeitos da estratificação. O modelo hidrodinâmico 

tridimensional sugeriu que a hipoxia pode ser amplamente controlada pela 

estratificação sendo menos sensível a reduções de nutrientes do que o previsto por 

modelos estatísticos, estes que não separaram os efeitos da carga de nutriente e 

estratificação e a contribuição de cada para formação dos quadros. 

No mesmo sentido, segundo Stow e Scavia (2009) muitos modelos estão 

sendo testados na Baia de Chesapeake a fim de diminuir o quadro de hipoxia 

alcançando as melhorias desejadas. A complexidade dos modelos utilizados varia 

muito, indo desde um modelo dinâmico tridimensional a simples relações estatísticas 

resultando em um debate permanente entre pesquisadores que ainda não apresentou 

conclusões concretas sobre a utilização de modelos mais complexos ou mais simples, 

cada qual com suas vantagens e desvantagens. 

Para que seja possível desenvolver estratégias para controlar o surgimento e 

tamanho das zonas atingidas pela hipoxia e minimizar os seus impactos é necessário 

desenvolver metodologias que possam contribuir, entre elas modelos preditivos. 

Conforme Sheng et al. (2010) os modelos desenvolvidos apresentaram pouco sucesso 

ainda, pois os mais simples não possuem inseridos todos os processos importantes 

que compõe a hipoxia e os mais complexos exigem muitos dados para validação. 

Além da dificuldade de compreensão sobre todos os processos envolvidos na 

qualidade da água, desenvolvimento da hipoxia, processos hidrodinâmicos e 

biogeoquímicos para validação do modelo. Estes são alguns dos motivos que os 

levam a serem usados como um dos instrumentos para tomada de decisão, mas não o 

principal, devido ao alcance limitado (BIANCHI et al., 2010). Mas o desenvolvimento 

do modelo também pode trazer benefícios em outras frentes na gestão do estuário do 

Rio Itajaí-Açu como, por exemplo, na definição da vazão de referência, base da gestão 

em vista a garantia quantitativa para o uso múltiplo das águas, um dos passos para o 

enquadramento do corpo d’água. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

- A descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu influencia diretamente uma grande gama de 

parâmetros dentre eles o oxigênio dissolvido. A influência é mais perceptível na 

superfície devido à estratificação e o maior tempo de residência da água no fundo. 

 

- Há duas formas principais detectadas que podem levar a decréscimos consideráveis 

do oxigênio dissolvido e até nos casos mais graves ao desenvolvimento de quadros 

hipóxicos no estuário do Rio Itajaí-Açu: 1° - Ressuspensão de materiais pela 

dragagem e/ou perturbações relacionadas a obras no canal, na região portuária, o que 

leva a uma hipoxia de baixa persistência, mesmo em descargas fluviais acima da 

média; 2° - a chamada hipoxia “clássica”, formada por um conjunto de fatores como a 

diminuição na descarga fluvial do rio causando maior intrusão da cunha salina, 

ressuspensão de materiais depositados, maior tempo de residência, diminuição da 

mistura com a água de superfície de maior concentração de oxigênio dissolvido e 

queda na turbulência, que limita a dissolução de oxigênio da atmosfera.  

 

- As faixas de descarga fluvial do Rio Itajaí-Açu mostram qual o comportamento do 

estuário e a força da estratificação. Em até 60 m³.s-1 a estratificação perde força, mas 

também a capacidade de diluir parte dos poluentes que acumulam. Em caso de 

perturbações como, por exemplo, de dragagem, são grandes as chances de grande 

decréscimo no OD. Em descargas entre 60 a 200 m³.s-1 a estratificação é fortalecida, 

pelo achatamento da cunha salina, isolando a água de fundo e diminuindo sua 

reoxigenção, podendo os próprios consumos causarem queda no OD. Acima destes 

valores é esperada maior turbulência e altas concentrações da variável em todo o 

estuário, apenas alterando em caso de perturbações consideráveis como a dragagem. 

 

- Entre outubro de 2003 e julho de 2012 foram várias situações onde a queda 

prolongada da descarga fluvial ocasionou um decréscimo considerável do oxigênio 

dissolvido. Esta queda, por si só, não chegou a levar o estuário a um quadro de 

hipoxia, mas desenvolveu-se quando houve uma perturbação, no caso da dragagem, 

ocorrendo simultaneamente. 
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- Mesmo avaliando uma série temporal longa de oito anos e nove meses de dados, e 

poucos quadros registrados, foi possível concluir que já ocorre hipoxia no estuário, 

mas ainda não muito abrangente e nem recorrente. A maior preocupação está 

relacionada a períodos de baixas descargas fluviais que podem levar a estes quadros, 

devido à diminuição da qualidade da água como consequência da maior 

proporcionalidade dos lançamentos e menor capacidade de diluição dos poluentes. 

 

- Maiores descargas fluviais resultam em aumentos do material particulado suspensão 

e carbono orgânico particulado no sistema, devido a erosão e lixiviação da bacia 

devido a ausência de mata ciliar em boa parte da região estuarina. 

 

- Alguns parâmetros podem sofrer alterações nas suas concentrações no estuário do 

Rio Itajaí-Açu de forma direta ou indireta em baixas descargas fluviais. O primeiro é 

oxigênio dissolvido pela diminuição da turbulência, menor renovação da água, 

aumento da estratificação e tempo de residência e decomposição de matérias que são 

ressuspendidos na coluna d’água. Há também o aumento no nitrogênio amoniacal e 

nitrito e queda nas concentrações de nitrato devido a menor disponibilidade do OD 

influenciando o processo de nitrificação, além da própria menor lavagem do estuário, 

onde os poluentes acumulam pela perda da força de dispersão da água doce.  

 

- As três espécies da macrofauna bentônica com maior representatividade na 

densidade de indivíduos coletados no estuário do Rio Itajaí-Açu (o gastrópode 

Heleobia australis, o poliqueta Nephtys fluviatilis e o tanaidáceo Kalliapseudes 

schubarti) e a densidade total não se mostraram influenciados diretamente com 

mudanças na concentração de oxigênio dissolvido no estuário, estas espécies que 

apresentam características como resistência e resiliência.  

 

- A modelagem ambiental mostrou que uma queda prolongada na descarga fluvial 

junto com uma gama de fatores atuando ao mesmo tempo pode levar o estuário a 

apresentar um quadro de hipoxia e também as muitas forçantes que o podem agravar.  

 
- Além da série temporal longa, vale ressaltar toda a complexidade do sistema. Muitos 

fatores explicam esta variabilidade como a descarga fluvial, urbanização, atividades 

agrícolas (destaque para o ciclo da rizicultura), maré, no baixo estuário cidades como 

Itajaí e Navegantes e os Portos, dragagem constante, descarga de pescados e 
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consequentemente indústrias de processamento com liberação de material orgânico e 

nutrientes. 



95 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

- Para melhor entender a influência da agricultura e os prejuízos para a qualidade da 

água, se faz necessário um trabalho onde fosse levado em conta a variação no tempo 

dos ciclos da rizicultura e quais as alterações causadas por estes. 

 

- Além da análise da correlação direta das mudanças de concentração de oxigênio 

dissolvido na macrofauna bentônica, incluir compostos que podem ser produzidos em 

zonas hipóxicas causando mortandade, como o H2S. 

 

- Para estudo mais detalhado sobre o oxigênio dissolvido e macrofauna bentônica a 

granulometria é imprescindível. No caso do Rio Itajaí-Açu que apresenta correlação 

entre OD e descarga fluvial, uma diminuição dos dois poderá trazer em outras 

espécies alguma alteração, mas pode estar relacionada ao acúmulo de materiais finos 

que são depositados no estuário. 
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8. Anexos 
 
 

Tabela 25 – Número correspondente de cada campanha de monitoramento da qualidade da água no 

estuário do Rio Itajaí-Açu entre outubro de 2003 e julho de 2012 utilizado na Análise de Componentes 
Principais, com correspondente data da realização, descarga fluvial média de dois dias anteriores mais o 
dia da campanha e as menores concentrações de oxigênio dissolvido com a estação correspondente. 

Número 
(ACP) 

Data da 
Campanha 

Descarga 
Fluvial 
(m³.s

-1
) 

Menor OD 
da 
Campanha 
(mg.L

-1
) 

Número 
(ACP) 

Data da 
Campanha 

Descarga 
Fluvial 
(m³.s

-1
) 

Menor OD 
da 
Campanha 
(mg.L

-1
) 

1 17/10/03 114,23 4,40A 59 14/12/06 125,71  
2 24/10/03 97,46 4,40A 60 23/02/07 471,42  
3 31/10/03 189,71  61 23/03/07 351,14 4,84A 
4 07/11/03 112,46 3,99C 62 26/04/07 128,83 2,45A 
5 14/11/03 160,61 4,50A 63 24/05/07 1198,33 8,23C 
6 21/11/03 154,31 4,80A 64 05/07/07 92,91 6,05A 
7 28/11/03 140,52 3,70A 65 09/08/07 148,49 1,45B, 

3,3C 
8 04/12/03 66,98 3,60A 66 13/09/07 135,16  
9 12/12/03 353,31 4,90C 67 13/03/08 178,29 3,82B 

10 19/12/03 517,28 5,96C 68 17/04/08 162,42 6,00B 
11 06/01/04 175,34 5,70C 69 14/05/08 158,71 2,31B 
12 23/01/04 90,69 4,65C 70 18/06/08 138,65 5,24A 
13 30/01/04 118,27 2,70A 71 31/07/08 81,26 5,16A 
14 06/02/04 121,46 4,08C 72 28/08/08 105,25 5,60C 
15 13/02/04 84,90 2,20A 73 25/09/08 169,83 5,03A 
16 27/02/04 79,97 3,80A 74 16/12/08 218,14 6,39C 
17 05/03/04 61,19 3,50A 75 29/01/09 402,94 4,91B 
18 19/03/04 82,16 2,90A 76 19/02/09 346,44 2,69C 
19 26/03/04 58,12 6,10A 77 26/03/09 135,13 5,19B 
20 01/04/04 57,44 5,90A 78 24/04/09 144,92 5,19B 
21 15/04/04 78,18 3,50A 79 26/05/09 68,27 4,05B 
22 22/04/04 162,52 3,10A 80 24/06/09 69,59 2,81A, 

3,3B 
23 29/04/04 76,43 2,70A 81 30/07/09 195,91 5,72B 
24 06/05/04 239,58 4,37C 82 27/08/09 285,65 3,84B 
25 13/05/04 165,22 3,90A 83 29/10/09  3,28C 
26 20/05/04 95,26 5,24C 84 19/11/09  2,58B 
27 27/05/04 167,37 3,20A 85 10/12/09  3,56C 
28 03/06/04 89,24  86 20/01/10 663,51 3,83C 
29 17/06/04 145,57 4,93C 87 02/03/10 211,60 2,02C 
30 24/06/04 84,84 4,20A 88 30/03/10 980,38 3,74C 
31 01/07/04 77,06 3,78C 89 27/04/10 1957,30 6,46C 
32 08/07/04 401,10 5,69C 90 25/05/10 716,65 3,24C 
33 15/07/04 182,83 4,00A 91 16/06/10 201,83 3,36C 
34 22/07/04 422,97 6,40A 92 20/07/10 725,84 4,26C 
35 29/07/04 158,74 5,41C 93 16/08/10 255,41 4,53B 
36 05/08/04 120,63 5,18C 94 15/09/10 127,14 2,48A 
37 12/08/04 94,42 4,90A 95 13/10/10 203,21 5,46A 
38 19/08/04 79,15 4,30C 96 11/11/10 144,87 3,43B 
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39 26/08/04 71,61 3,40A 97 08/12/10 702,97 4,38C 
40 02/09/04 100,76 4,54C 98 28/01/11 880,25 3,24C 
41 09/09/04 68,27 4,40A 99 24/02/11 823,16 6,23C 
42 16/09/04 1235,68 7,15C 100 25/03/11 305,34 4,46B 
43 23/09/04 161,47 7,90A 101 28/04/11  3,45A 
44 30/09/04 250,53 4,26C 102 04/05/11  3,73B 
45 07/10/04 109,29 5,45C 103 01/06/11 131,64 4,37B 
46 21/10/04 350,47 6,60A 104 20/07/11 390,27 5,19B 
47 28/10/04 987,26 7,20A 105 10/08/11 1302,05 6,90C 
48 04/11/04 372,83 7,32C 106 16/09/11 1334,80 8,64C 
49 11/11/04 248,84 6,31C 107 10/10/11 189,65 5,38B 
50 18/11/04 226,18  108 08/11/11 177,95 4,03A 
51 25/11/04 120,63  109 06/12/11 24,18 3,05A 
52 02/12/04 171,92  110 18/01/12 576,90 3,82C 
53 09/12/04 281,05  111 08/02/12 210,65 4,68B 
54 16/12/04 266,07  112 07/03/12 62,33 3,68A 
55 06/12/05 155,22 7,10A 113 03/04/12 42,94 3,31A 
56 28/03/06 180,20 5,27A 114 01/05/12 305,42 4,95B 
57 29/06/06 43,50 3,4A, 

1,59B, 
3,3C 

115 06/06/12 530,15 6,22C 

58 19/10/06 164,64  116 03/07/12 102,08 5,24B 
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Tabela 26 – Matriz de correlação entre as variáveis de monitoramento da qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação A entre outubro de 2003 e julho de 2012. 

 DF Sal 
#AS 

Sal 
#AF 

OD 
#AS 

OD 
#AF 

NH4
+
 

#AS 
NH4

+
 

#AF 
NO2

-
 

#AS 
NO2

-
 

#AF 
NO3

-
 

#AS 
NO3

-
 

#AF 
DBO 
#AS 

DBO 
#AF 

MPS 
#AS 

MPS 
#AF 

COP 
#AS 

COP 
#AF 

T°C 
Água 
#AS 

T°C 
Água 
#AF 

DF 1,00                   
Sal #AS -0,31 1,00                  
Sal #AF -0,48 0,47 1,00                 
OD #AS 0,48 -0,41 -0,41 1,00                
OD #AF 0,56 -0,39 -0,67 0,78 1,00               
NH4

+
 #AS -0,12 0,26 0,12 -0,14 -0,03 1,00              

NH4
+
 #AF -0,32 0,22 0,37 -0,24 -0,34 0,56 1,00             

NO2
-
 #AS -0,42 0,41 0,43 -0,37 -0,45 0,25 0,31 1,00            

NO2
-
 #AF -0,38 0,37 0,28 -0,27 -0,28 0,22 0,22 0,77 1,00           

NO3
-
 #AS 0,14 -0,01 -0,12 0,08 0,15 -0,08 -0,27 -0,18 -0,25 1,00          

NO3
-
 #AF 0,29 -0,22 -0,49 0,25 0,35 -0,15 -0,40 -0,47 -0,42 0,55 1,00         

DBO #AS -0,01 0,09 -0,07 -0,06 0,02 0,05 0,02 0,22 0,19 -0,02 -0,13 1,00        
DBO #AF -0,03 -0,02 -0,08 0,08 0,08 -0,01 0,00 -0,03 -0,01 0,04 -0,04 0,38 1,00       
MPS #AS 0,46 -0,15 -0,24 0,20 0,27 0,15 -0,17 -0,19 -0,11 0,03 0,11 -0,01 -0,05 1,00      
MPS #AF 0,48 -0,12 -0,23 0,23 0,27 -0,12 -0,22 -0,13 -0,18 -0,01 0,04 0,02 0,04 0,17 1,00     
COP #AS 0,11 -0,11 -0,12 -0,14 0,03 -0,04 -0,16 -0,01 0,00 0,10 0,15 0,13 -0,06 -0,08 -0,17 1,00    
COP #AF 0,22 -0,08 -0,21 -0,02 0,17 -0,03 -0,19 -0,13 -0,10 0,20 0,27 0,11 0,08 -0,08 -0,08 0,76 1,00   
T°C Água #AS -0,19 0,16 0,17 -0,33 -0,30 0,01 0,18 0,24 0,17 -0,08 -0,18 -0,02 -0,14 -0,14 0,02 0,02 -0,12 1,00  
T°C Água #AF -0,20 0,14 0,17 -0,36 -0,32 -0,04 0,12 0,18 0,15 -0,07 -0,17 -0,08 -0,16 -0,14 0,03 0,02 -0,12 0,95 1,00 
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Tabela 27 - Matriz de correlação entre as variáveis de monitoramento da qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação B entre outubro de 2003 e julho de 2012. 

 DF Sal 
#BS 

Sal 
#BF 

OD 
#BS 

OD 
#BF 

NH4
+
 

#BS 
NH4

+
 

#BF 
NO2

-
 

#BS 
NO2

-
 

#BF 
NO3

-
 

#BS 
NO3

-
 

#BF 
DBO 
#BS 

DBO 
#BF 

MPS 
#BS 

MPS 
#BF 

COP 
#BS 

COP 
#BF 

T°C 
Água 
#BS 

T°C 
Água 
#BF 

DF 1,00                   
Sal #BS -0,45 1,00                  
Sal #BF -0,51 0,47 1,00                 
OD #BS 0,48 -0,50 -0,26 1,00                
OD #BF 0,66 -0,33 -0,37 0,59 1,00               
NH4

+
 #BS -0,32 0,21 0,21 -0,25 -0,19 1,00              

NH4
+
 #BF -0,23 -0,01 0,10 -0,26 -0,17 0,48 1,00             

NO2
-
 #BS -0,50 0,61 0,31 -0,37 -0,43 0,24 0,20 1,00            

NO2
-
 #BF -0,31 0,22 -0,08 -0,13 -0,24 -0,02 -0,11 0,52 1,00           

NO3
-
 #BS 0,45 -0,41 -0,27 0,38 0,43 -0,28 -0,13 -0,37 -0,15 1,00          

NO3
-
 #BF 0,53 -0,46 -0,60 0,38 0,50 -0,21 -0,10 -0,49 -0,03 0,47 1,00         

DBO #BS -0,13 0,20 -0,04 -0,05 -0,16 0,07 -0,01 0,26 0,12 -0,14 -0,23 1,00        
DBO #BF -0,10 0,11 -0,05 -0,01 -0,11 -0,06 -0,01 0,13 0,14 -0,03 -0,01 0,51 1,00       
MPS #BS 0,47 -0,26 -0,38 0,19 0,31 -0,27 -0,03 -0,33 -0,23 0,22 0,29 -0,09 -0,07 1,00      
MPS #BF 0,36 -0,17 -0,29 0,12 0,32 -0,18 -0,09 -0,03 -0,13 0,11 0,12 -0,13 -0,06 0,49 1,00     
COP #BS 0,18 -0,23 -0,13 0,08 0,10 0,11 0,09 -0,07 -0,07 0,06 0,06 -0,04 -0,07 -0,11 -0,01 1,00    
COP #BF -0,10 -0,10 -0,19 -0,04 -0,02 -0,02 -0,07 0,29 0,28 -0,14 -0,07 0,11 0,06 -0,10 0,53 0,16 1,00   
T°C Água #BS -0,10 0,09 0,06 -0,33 -0,19 0,14 0,05 -0,11 -0,16 -0,05 -0,02 -0,06 -0,15 0,14 -0,04 0,01 -0,13 1,00  
T°C Água #BF -0,07 0,01 0,03 -0,20 -0,14 0,13 0,04 -0,11 -0,07 -0,02 0,01 -0,01 -0,14 0,19 -0,07 0,02 -0,18 0,92 1,00 
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Tabela 28 - Matriz de correlação entre as variáveis de monitoramento da qualidade da água no estuário do Rio Itajaí-Açu na estação C entre outubro de 2003 e julho de 2012. 

 DF Sal 
#CS 

Sal 
#CF 

OD 
#CS 

OD 
#CF 

NH4
+
 

#CS 
NH4

+
 

#CF 
NO2

-
 

#CS 
NO2

-
 

#CF 
NO3

-
 

#CS 
NO3

-
 

#CF 
DBO 
#CS 

DBO 
#CF 

MPS 
#CS 

MPS 
#CF 

COP 
#CS 

COP 
#CF 

T°C 
Água 
#CS 

T°C 
Água 
#CF 

DF 1,00                   
Sal #CS -0,55 1,00                  
Sal #CF -0,27 0,23 1,00                 
OD #CS 0,43 -0,34 0,08 1,00                
OD #CF 0,18 -0,11 -0,30 0,42 1,00               
NH4

+
 #CS -0,29 0,11 0,10 -0,27 -0,27 1,00              

NH4
+
 #CF 0,00 -0,11 -0,22 -0,11 -0,20 0,31 1,00             

NO2
-
 #CS -0,43 0,25 0,08 -0,30 -0,01 0,30 0,03 1,00            

NO2
-
 #CF -0,22 0,19 -0,18 -0,34 -0,19 0,19 0,23 0,58 1,00           

NO3
-
 #CS 0,20 -0,14 -0,30 0,03 0,22 -0,18 -0,10 -0,26 -0,15 1,00          

NO3
-
 #CF 0,18 -0,09 -0,41 0,00 0,14 -0,25 0,10 -0,26 0,04 0,43 1,00         

DBO #CS -0,14 0,28 0,02 -0,08 -0,20 0,16 0,12 0,33 0,30 -0,19 -0,02 1,00        
DBO #CF -0,03 -0,04 0,08 0,04 -0,16 -0,01 0,09 -0,02 -0,02 -0,08 0,18 0,47 1,00       
MPS #CS 0,60 -0,38 -0,23 0,28 0,06 -0,10 0,09 -0,25 -0,16 -0,04 0,00 -0,02 -0,02 1,00      
MPS #CF 0,14 -0,13 -0,05 -0,06 -0,15 -0,02 0,27 -0,13 -0,10 -0,04 0,01 -0,04 0,02 0,27 1,00     
COP #CS 0,18 0,03 -0,28 -0,11 0,07 -0,11 -0,01 -0,14 -0,03 0,16 0,34 0,08 -0,04 -0,04 0,01 1,00    
COP #CF 0,32 -0,21 0,01 0,15 -0,05 0,05 0,16 -0,09 -0,17 0,06 0,01 0,00 0,01 0,13 0,35 0,23 1,00   
T°C Água #CS -0,19 0,20 0,00 -0,41 -0,14 0,21 0,19 0,17 0,16 -0,05 0,03 0,05 -0,14 -0,05 0,06 -0,01 -0,05 1,00  
T°C Água #CF -0,13 0,14 -0,01 -0,36 -0,15 0,10 0,14 0,08 0,12 -0,03 0,08 -0,04 -0,08 -0,04 0,03 0,00 -0,01 0,93 1,00 
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