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RESUMO: O sedimento faz parte de uma categoria de fundamental importância na avaliação da
intensidade dos impactos que os ecossistemas aquáticos estão submetidos, e o teor de fósforo em
sedimentos pode ser utilizado como parâmetro para avaliar a entrada de nutrientes em corpos
hídricos. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as formas de fósforo em
amostras de sedimentos da bacia hidrográfica do rio Piauí/SE. As amostras foram coletadas em
cinco diferentes pontos da bacia: P1 (Rio Piauí), P2 (Rio Piauitinga), P3 (Rio Fundo), P4 (Rio
Guararema) e P5 (Rio Arauá). Para o fracionamento de fósforo nos sedimentos, foi utilizado o
método de Williams e colaboradores. Foram verificados os limites de detecção e quantificação, a
eficiência da metodologia, e determinadas as formas de fósforo, concentração de metais, e teor de
matéria orgânica nos sedimentos. O método de fracionamento mostrou-se eficiente, com 99 a 104%
de concordância entre o material de referência certificado, e as maiores concentrações de fósforo
foram verificadas nos pontos P4 e P5, áreas com maiores densidades demográficas e
provavelmente com maior influência no desenvolvimento de atividades antropogênicas, justificando
assim os maiores valores de concentrações encontrados.
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1 – INTRODUÇÃO

A poluição, assim como seus impactos, tem despertado preocupação devido à interferência

na qualidade de vida humana e do meio ambiente de forma geral. Os problemas relacionados à

poluição nos ecossistemas têm sido agravados pelo aumento das deposições de espécies químicas

nocivas à biota. Nesse contexto, destaca-se o ecossistema aquático por ser notavelmente impactado,

levando em consideração sua susceptibilidade e fragilidade a exposições de material contaminante

(Libânio, 2010).

O sedimento faz parte de uma categoria de fundamental importância na avaliação de

intensidade e impactos que os ecossistemas aquáticos estão submetidos, pois realiza constantes

trocas de nutrientes com o corpo d’água. Os sedimentos aquáticos, portanto, são constituídos por

compostos orgânicos e minerais aos quais estão associados diferentes íons. E dentre os constituintes

encontrados nos sedimentos está o fósforo, que é um nutriente essencial aos seres vivos. Mas apesar

disso, o fósforo também pode ser considerado um poluente, se depositado de forma excessiva em

ambientes aquáticos (Wu et al., 2019).

O principal problema causado pela deposição exagerada de nutrientes nos corpos hídricos

é o processo denominado de eutrofização, que pode ser intensificado por meio de atividades

antrópicas como agricultura, a industrialização e desenvolvimento urbano. Têm sido associadas ao

aumento de insumos de nutrientes e matéria orgânica em rios, lagos e estuários, o que pode afetar

negativamente a qualidade da água, a produtividade e a estrutura trófica . Esses problemas podem

acarretar anaerobiose no corpo d’água, mortandade da fauna, toxicidade de algas, dificuldade e alto

custo para o tratamento da água, dentre outros (Yuan et al., 2019).

Diante disso, é importante estudar as formas de fósforo presente nos sedimentos bem como

seus efeitos ambientais, e compreender o destino e transporte nos sedimentos quando se deseja

planejar a recuperação de um corpo d’água impactado.

Neste trabalho foram determinadas as concentrações de fósforo total (PT), fósforo inorgânico

(PI) e fósforo orgânico (PO), utilizando o método de fracionamento proposto por Williams e

colaboradores. Além disso, foram determinados os teores de matéria orgânica e concentrações totais

de ferro (Fe) e alumínio (Al) nos sedimentos, a fim de avaliar a contribuição antropogênica em

relação à deposição de fósforo e entender os processos de troca na interface água-sedimento da

bacia hidrográfica do rio Piauí/SE.

2
XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe



Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe

2 – MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 – Área de estudo e amostragem de sedimento

A bacia hidrográfica do rio Piauí (BHRP), é situada na porção centro-sul do Estado de

Sergipe (Figura 1) e localizada entre as latitudes Sul 10° 41’ 05” e 11° 30’ 36” e longitudes Oeste

38° 01’ 50” e 37° 11’ 17”, que compreende uma área geográfica de 4158,40 km². Essa bacia possui

um sistema hidrográfico bastante desenvolvido, sendo constituído pelo curso d’água principal do rio

Piauí e por diversos afluentes de grande porte, como os rios Arauá, Pagão, Jacaré, Piauitinga e

Fundo (Amorim et al., 2010).

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Piauí/SE. Fonte: Amorim et al., 2010.

Em aspectos socioeconômicos, esta bacia desempenha um importante papel no

desenvolvimento do Estado de Sergipe, destacando-se atividades como: agricultura, com a

produção de laranja, limão, maracujá, mandioca, mamão, tangerina, milho, feijão e coco; pecuária,

com criação de bovinos, ovinos, suínos, equinos e galináceos; e mineração, com a exploração de

argilas, areia, brita, cal, granito e águas minerais (Amorim et al., 2010).

A amostragem de sedimento foi realizada em 5 pontos distribuídos ao longo da BHRP,

escolhidos em função do corpo d’água, ao uso do benefício de suas águas e da localização das

atividades que poderiam influenciar a qualidade dos sedimentos. As amostras foram coletadas

usando um amostrador tipo “core”, removendo-se os primeiros 5 cm e em seguida estocadas em

gelo. No laboratório, as amostras foram secas a 50ºC por 72h. Posteriormente foram

desfragmentadas e peneiradas (< 2 mm), transferidas para frascos descontaminados, conforme as

recomendações do Manual Técnico desenvolvido pela EPA (USEPA, 2001).
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2.2 – Extração e determinação de fósforo em sedimentos

Para a extração de fósforo total (PT) pesou-se 0,5 g de sedimento, previamente seco, foi

calcinado por 3h a 450°C. Em seguida, o resíduo foi dissolvido em solução de HCl e agitado por

16h. O sobrenadante foi neutralizado e armazenado para quantificação de fósforo na forma de

organofosfato (Williams et al. 1976).

O fósforo inorgânico (PI) foi extraído pesando-se 0,5 g de sedimento, previamente seco, em

seguida foi dissolvido em solução de HCl e agitado por 16h. O sobrenadante foi neutralizado e

armazenado para quantificação de fósforo na forma de organofosfato (Williams et al. 1976).

Para a determinação final da concentração de fósforo foi empregado o método colorimétrico

proposto por Murphy e Riley (1962), empregado a espectrometria de absorção molecular na região

do UV-VIS, com comprimento de onda de 885 nm.

O fósforo orgânico (PO) foi determinado pela diferença entre a concentração do PT e PI nas

amostras de sedimentos analisados.

2.3 – Extração e determinação de ferro e alumínio em sedimentos

Para a extração de Fe e Al pesou-se 0,5 g de sedimento, previamente seco, em seguida foi

digerido em um recipiente de teflon fechado com uma mistura ácida contendo 4 mL de HNO3, 2 mL

de HCl e 4 mL de HF concentrado. A mistura foi aquecida por 140°C por 2h. O extrato foi

armazenado para posterior análise. A determinação final da concentração dos elementos foi feita

através da espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS) (Passos, 2008).

2.4 - Determinação do teor de matéria orgânica

A matéria orgânica (MO) foi determinada pela diferença de massas da amostra calcinada por

3 horas a 450°C (Goldin, 1987).

2.5 - Qualidade das análises

Para avaliar a qualidade das análises, foram determinados os limites de detecção (LD) e

quantificação (LQ), segundo Miller e Miller (1993). Para isso foram analisados em diferentes dias

de trabalho 10 brancos analíticos. E a eficiência do método de extração aplicado foi verificada

através da análise do material de referência certificado (MRC) de sedimento de lago BCR-684.
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

As porcentagens de concordância para as formas de fósforo analisadas variaram entre 101

(PT) e 104 % (PO), mostrando que existe uma boa concordância entre os valores certificados e os

encontrados. Os valores de LD e LQ variaram entre 0,81 e 0,89 µg g-1 e, entre 2,72 e 2,96 µg g-1

respectivamente. Estes resultados mostram a boa sensibilidade da extração e que não houve

contaminação dos reagentes. As concentrações das formas de fósforo, porcentagens de Al, Fe e MO

determinadas estão dispostas na Tabela 1.

Tabela 1 - Concentração das formas de fósforo, metais e teor de MO nos sedimentos da bacia

hidrográfica do rio Piauí (média±desvio padrão, n=3).

Ponto PT
(µg g-1)

PI
(µg g-1)

PO
(µg g-1)

Al
(%)

Fe
(%)

MO
(%)

P1 270,6±33,3 244,25±12,66 33,95±4,1 <1,00±0,08 0,82±0,03 0,28±0,02
P2 115,7±20,5 68,9±4,2 42,7±8,2 <1,00±0,08 <0,64±0,04 0,05±0,01
P3 95,4±16,5 65,8±0,0 39,7±4,1 <0,30±0,02 <0,19±0,02 0,10±0,01
P4 981,4±29,3 810,2±61,6 150,6±4,1 1,41±0,36 2,07±0,16 0,32±0,03
P5 1247,7±28,0 1087,5±25,9 180,1±4,5 1,44±0,16 2,10±0,06 0,13±0,02

Os pontos P1, P2 e P3 apresentam menores concentrações de fósforo, já P4 e P5 apresentam

maiores concentrações. Este comportamento pode estar associado ao aporte de poluentes nos corpos

d’água estudados. Segundo Libânio (2010), os impactos provocados pela ocupação urbana e pelas

atividades industriais de uma região resultam numa maior geração de efluentes residuais.

As porcentagens de Fe, Al e MO nas amostras, apresentaram comportamento similar ao

fracionamento de P, de forma que os menores valores foram observados em P1, P2 e P3 enquanto

P4 e P5 mostram maiores concentrações, sugerindo que essas regiões são as mais impactadas

também por esses elementos.

Para verificar a existência de correlação entre as formas de P, Al, Fe e MO, foram utilizados

os dados da Tabela 1. Após correlacionados, observou-se fortes correlações entre PT, PI e PO com

Fe e Al (r ≥ 0,77). Por outro lado, a MO não apresentou correlação significativa com as formas de P.

Dessa forma, estes resultados sugerem que Fe e Al são os principais elementos que controlam P

nesta região.
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4 – CONCLUSÕES

Tanto o fracionamento de fósforo, quanto os percentuais de Fe, Al e MO nas amostras de

sedimento da BHRP, mostram que as maiores concentrações ocorreram nos pontos P4 e P5, ambos

alocados em regiões com maiores densidades demográficas, e provavelmente com maior influência

no desenvolvimento de atividades antropogênicas que justificam os maiores valores de

concentração de P encontrados nesses pontos, em relação aos demais.

Quando correlacionados, Fe e Al apresentaram forte correlação com as formas de fósforo

enquanto MO não mostrou correlação significativa com P. Isso indica que Fe e Al são os principais

elementos responsáveis pela adsorção de fósforo nos sedimentos da região estudada.
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