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RESUMO: O sistema estuarino Sergipe-Poxim está localizado na área urbana da cidade de Aracaju, 
Nordeste do Brasil. Este sistema tem importância socioeconômica, porém, sofre forte contribuição 
negativa, sendo conectado a canais de esgoto in natura. Além disso, é ligado ao Oceano Atlântico, 
no qual ocorre exploração de petróleo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a geoquímica orgânica 
deste sistema através de marcadores lipídicos esteróis e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
(HPA) nas matrizes água e sedimento superficiais, e ostras (Crassostrea sp.) em dois períodos 
(março e agosto, 2017). No sedimento, observou-se um predomínio do esterol biogênico β-sitosterol 
em ambos os períodos. Em todas as estações amostrais, os níveis de coprostanol foram > 100 ng 
g−1, indicativo de contaminação fecal. Razões diagnósticas entre esteróis confirmaram o predomínio 
de fontes de esgoto. Já os HPA foram determinados nas três matrizes. Em todas, os HPA 
apresentaram-se em baixas concentrações, sendo a pirogênica a fonte principal. Os índices de risco 
ecológico dos HPA para água e sedimento foram, em alguns casos, moderados, apresentando-se 
em níveis de alerta à saúde dos organismos, sendo que as ostras bioacumularam preferencialmente 
HPA de 2-4 anéis, entre eles o pireno, muito tóxico a bivalves. Portanto, este sistema necessita 
urgentemente de socorro. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema estuarino Sergipe-Poxim é um bom exemplo para entender a relação entre as 
atividades humanas e suas influências no ecossistema. Localizado no Nordeste do Brasil, este 
ambiente aquático é um dos principais sistemas estuarinos do estado de Sergipe e uma importante 
fonte econômica para a cidade de Aracaju (Souza et al., 2018; Nilin et al., 2019). Não obstante, as 
atividades antropogênicas podem representar forte influência na dinâmica fluvial deste ambiente.  

Os marcadores moleculares servem para identificar a condição ambiental atual ou reconstruir 
a identidade histórica da microrregião, caracterizar a natureza da matéria orgânica (MO) e fornecer 
dados sobre mudanças paleoclimáticas (Frena et al., 2019). Alguns destes, tais como os 16 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) prioritários (Souza et al., 2018), são poluentes tóxicos 
e seu diagnóstico pode indicar problemas de saúde observados na biota de ecossistemas, 
entendendo, por exemplo, o sumiço de organismos mais sensíveis (Ramdine et al., 2012). Os 
esteróis são usados para identificar atividades biogênicas ou antropogênicas de poluição fecal 
(Frena et al., 2019). Portanto, ambos os grupos podem caracterizar fontes de MO, tanto marinhas 
quanto terrígenas. 

A utilização de moluscos bivalves traz vantagens na avaliação da poluição no ambiente 
aquático tais como: detecção dos poluentes, biodisponibilidade e acúmulo, e os efeitos tóxicos (Xie 
et al., 2017). As ostras, por exemplo, têm sido postuladas como biomonitores ideais devido à sua 
ampla distribuição geográfica e sensibilidade a poluentes ambientais. Na literatura registra-se que 
elas têm baixa capacidade metabólica e alta carga corporal para poluente químicos, o que lhes 
permite acumular poluentes através da exposição direta e indireta no meio ambiente (Xie et al., 
2017). No entanto, não se pode desprezar as matrizes ambientais água e sedimento, pois estas 
trazem informações relevantes para entender o ambiente, através da detecção de marcadores 
 

 
1 Doutor, Programa de pós-graduação em Química, Universidade Federal de Sergipe, Avenida Marechal Rondon, s/n, 
Jardim Rosa Elze, São Cristóvão, SE, CEP: 49100-000, michel_rubens@hotmail.com (apresentador do trabalho); 
2 Professor, Departamento de Química, Universidade Federal de Sergipe, Avenida Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa 
Elze, São Cristóvão, SE, CEP: 49100-000, marcelo.qmc@gmail.com. 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 
moleculares. A cidade de Aracaju, por exemplo, apresenta uma significativa concentração 
populacional na zona costeira (Nilin et al., 2019). No entanto, pouco se sabe sobre as atuais 
condições de saúde de estuários localizados nesta cidade e, no sistema estuarino Sergipe-Poxim, 
a distribuição de marcadores moleculares é pouco conhecida. Portanto, esta pesquisa 
fundamentou-se na Química Analítica Ambiental e Análise de Traços. Neste sentido, delineou-se o 
objetivo central de avaliar compostos lipídicos em matrizes ambientais. Para tanto, o foco central 
esteve na avaliação da qualidade dos sedimentos, águas e ostras (Crassostrea sp.) coletados no 
sistema estuarino Sergipe-Poxim, por meio da identificação de marcadores geoquímicos esteróis e 
HPA, fontes e riscos ecológicos.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho, foram coletados sedimentos superficiais (33 amostras), águas superficiais (30 
amostras) e ostras (Crassostrea sp.) (9 amostras, 1 amostra = 12 indivíduos), em dois períodos, em 
março/2017 (maré enchente) e agosto/2017 (maré vazante), em aproximadamente 5,3 Km de 
extensão (2 min de navegação entre as estações), a partir do canal da Avenida Anízio Azevedo 
(S2) até a ponte Gilberto Vila-Nova de Carvalho (S15). (Figura 1). As amostras de sedimento (S), 
água (W) e ostra (O) foram denominadas pelas respectivas letras, número da estação e período de 
coleta, sendo a letra “d” subscrita significa período seco e a letra “r” subscrita significa período 
chuvoso. 

 

 
Figura 1. Mapa da área de estudo mostrando as estações de amostragem. 

 
Os esteróis foram extraídos dos sedimentos (10 g, massa seca) por Extrator de Solvente 

Acelerado a partir do procedimento de Fang et al. (2006). Posteriormente, a fração de esteróis foi 
derivatizada em trimetilsilil éteres seguindo Frena et al. (2016). As análises foram realizadas no 
modo SIM em cromatógrafo em fase gasosa modelo Agilent 6890 GC acoplado a um espectrômetro 
de massas Agilent 5973N. Os 16 HPA prioritários foram extraídos dos sedimentos (5,0 g, massa 
seca) e ostras (2,0 g, massa seca), por ultrassom seguindo o procedimento de Barbosa et al. (2016). 
Para extrair os HPA das águas (2 L, filtrada) utilizou-se a extração líquido-líquido (50 mL de n-
hexano, n = 3), seguido de concentração e obtenção do extrato final (1 mL). As análises foram 
realizadas no modo MRM em cromatógrafo modelo GC-2010 plus, acoplado ao espectrômetro de 
massas triplo quadrupolo modelo GCMS-Tq8040 (GC-MS Shimadzu). Todos os procedimentos 
experimentais foram realizados por padronização interna, além de uso de padrões subrogados, 
curvas analíticas com coeficientes lineares acima de 0,99, limites de detecção e quantificação 
baseados na literatura (Souza et al., 2018), padrões certificados e solventes de alta pureza (HPLC). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os cinco esteróis analisados foram detectados em todas as estações de coleta. A distribuição 
total de esteróis foi dominada pelo β-sitosterol, sendo 37,2% (março) e 70,8% (agosto). Já o 
estigmasterol apresentou 9,3% (março) e 8,9% (agosto). Estes dois compostos são fitoesteróis 
relacionados à fonte de MO advinda de plantas superiores, e associados à entrada de MO terrestre 
a partir do manguezal nas margens do sistema estuarino. Os níveis de colesterol variaram de 173 
(S2d) a 24.885 (S1Mr) ng g−1, podendo originar-se de fontes biogênicas e/ou antropogênicas. Ele é 
atribuído à origem zooplanctônica e, no ambiente, é preferencialmente reduzido a colestanol 
(geralmente associado a ambientes não contaminados) que variou de 145 (S6d) a 4.659 (S15r) ng 
g−1 (Frena et al., 2019). Os níveis de coprostanol foram superiores a 100 ng g−1 (indicativo de 
poluição por esgoto) (Frena et al., 2019), com 58,8% (março) e 93,7% (agosto) das amostras em 
valores > 500 ng g−1. A estação S15, abaixo da ponte Gilberto Vila-Nova de Carvalho, foi a mais 
critica e apresentou valores > 20.000 ng g-1. Portanto, as amostras de sedimento mostraram 
evidências de severa contaminação fecal. Para confirmar, foram realizados cálculos de razões 
diagnósticas (Speranza et al., 2018). Para a razão R1 [coprostanol/colesterol], 69,7% das amostras 
em ambos os períodos apresentaram valores > 0,5, considerado como poluição fecal. As razões R2 
[coprostanol/(colestanol+coprostanol)] > 0,7 e R3 [coprostanol/colestanol] > 0,5, indicam 
contaminação por esgoto. Segundo a combinação destas duas razões (Figura 2), todas as 
amostras têm indicativo de fontes de esgoto, com exceção para a amostra S2r. Embora esta amostra 
tenha sido coletada em uma região com alta probabilidade de contaminação fecal, próxima ao canal 
da Avenida Anísio Azevedo (orla Praia Formosa), é provável que a constante mobilização de areia 
por retroescavadeiras para reabertura do canal tenha modificado a real fonte de poluição. 

  

 
 

Figura 2. Gráfico de dispersão das razões R2 versus R3 em sedimentos superficiais do sistema 
estuarino Sergipe-Poxim. 

 
Os HPA de menores massas moleculares (LMM, 2 a 3 anéis) foram dominantes nas águas 

em ambos os períodos (63,7%, março; e 54,5%, agosto), devido a maior solubilidade nesta matriz 
(Zhang et al., 2017). Os HPA de maiores massas moleculares (HMM, 4 a 6 anéis) foram dominantes 
nos sedimentos (92,7%, março; e 90,5%, agosto), por serem mais hidrofóbicos (Zhang et al., 2017). 
As ostras acumularam HPA de 2 a 4 anéis, por ser a fração mais solúvel nas águas filtradas pelos 
organismos. No geral, as amostras foram identificadas como micropoluídas (10 a 50 ng L−1, água) 
e de baixa contaminação (< 100 ng g-1, sedimento e ostras) (Cao et al., 2010). Nas ostras foi 
quantificado o pireno, muito tóxico para bivalves (Xie et al., 2017), em ambos os períodos variando 
de 0,8 (O4d) a 13,1 (O4r) ng g-1. Portanto, mesmo em baixas concentrações, estes podem prejudicar 
a fauna do sistema. Para tanto, foram realizados cálculos do risco ecológico dos HPA presentes na 
água e sedimento (Tabela 1). Assim, foram observados quocientes de risco (RQ) moderados (< 1) 
para o somatório individual dos HPA (RQ∑HPA(MPCs), em ambos os períodos. Portanto, esses 
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resultados apontam para a necessidade de processos de correção para sanar quaisquer 
possibilidades de risco à biota. Já os valores dos quocientes de risco do ∑HPA foram iguais a 0,000 
nas duas matrizes e nos dois períodos, sugerindo um baixo risco ecológico (Cao et al., 2010). 
 
Tabela 1. Valores de Risco Ecológico dos HPA em água e sedimento superficiais coletados no 
sistema estuarino Sergipe-Poxim (RQ∑HPA(MPCs) = Quociente de risco do somatório individual dos 
HPA para as concentrações máximas permitidas, MPCs).  

 
  Água  Sedimento 

Composto Sigla Março Agosto Março Agosto 
  RQ∑HPA(MPCs) RQ∑HPA(MPCs) RQ∑HPA(MPCs) RQ∑HPA(MPCs) 

Naftaleno NAF 0,008 0,003 0,004 0,021 
Acenaftileno ACENA - 0,002 0,007 0,003 
Acenafteno ACEN - - 0,002 - 

Fluoreno FLU 0,006 0,002 0,002 0,028 
Fenantreno FEN 0,009 0,006 0,002 0,001 
Antraceno ANT 0,021 0,023 0,004 0,003 

Fluoranteno FLT 0,007 0,001 - - 
Pireno PIR 0,020 0,004 0,009 0,003 

Benzo(a)antraceno BaA 0,257 0,185 0,006 0,002 
Criseno CRI 0,005 0,003 - - 

Benzo(b)fluoranteno BbF 0,011 0,169 0,006 0,002 
Benzo(k)fluoranteno BkF - 0,028 - - 

Benzo(a)pireno BaP - - - - 
Indeno(1,2,3-cd)pireno IcdP - - 0,001 - 
Dibenzo(a,h)antraceno DahA - - - - 

Benzo(g,h,i)perileno BghiP - - - - 
ΣHPA  0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Para identificar as fontes dos HPA no ambiente em estudo foram utilizadas as razões 

diagnósticas FLT/(FLT+PIR), ∑LMM/∑HMM, BbF/BkF, ANT/(ANT+FEN) e BaA/(BaA+CRI) (Souza 
et al., 2018). Sendo assim, a fonte prioritária foi a pirogênica para todas as matrizes, ou seja, 
provavelmente a combustão incompleta de biomassa e combustíveis fósseis são fontes potenciais 
destes compostos para o sistema. Observa-se em Aracaju uma alta frota veicular e alguns dos 
veículos, principalmente ônibus, circulam na cidade expelindo fumaça preta e rica em HPA. Além 
disso, é comum observar a queima de lixo nas margens do sistema estuarino Sergipe-Poxim. 

Portanto, medidas de fiscalização, prevenção e controle devem ser realizadas com urgência 
para reduzir os riscos de contaminação crônica do sistema estuarino Sergipe-Poxim. 

 
CONCLUSÕES 

1. A análise dos esteróis permitiu identificar fontes biogênicas e antropogênicas no sistema; 
2. A qualidade sanitária do sistema estuarino apresentou-se inadequada; 
3. As concentrações do coprostanol junto às razões diagnósticas, comprovaram a severa 

contaminação fecal nesta região; 
4. Os HPA apresentaram-se em baixas concentrações em todas as matrizes; 
5. Os riscos ecológicos (MPCs) demostraram-se moderados para os somatórios individuais 

dos HPA, enquanto que para o ∑HPA mostraram-se de baixo risco; 
6. Medidas corretivas devem ser realizadas para remediar possíveis efeitos tóxicos à biota 

da região; 
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7. A fonte prioritária dos HPA foi a pirogênica, indicativa da combustão incompleta de 
combustíveis fósseis e queimada de lixo nos arredores do sistema estuarino; 

8. O sistema estuarino Sergipe-Poxim recebe intensa e negativa contribuição da cidade de 
Aracaju, necessitando de medidas corretivas urgentes. 
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