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RESUMO: O fósforo é fundamental para garantir o estado trófico de ambientes aquáticos, este pode 

ser derivado de fontes naturais ou antropogênicas e sua elevada concentração pode ser tóxica e gerar 

impactos ao ecossistema. Neste contexto, faz-se necessário o controle da concentração de fósforo em 

ambientes aquáticos. Este trabalho tem como objetivo determinar e avaliar a concentração de fósforo 

em sedimentos superficiais de dezenove pontos distribuídos na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. A 

metodologia utilizada foi o protocolo Standards Measurements and Testing (SMT), método adaptado 

por Williams e colaboradores. A fim de examinar a eficiência do método usou-se o limite de detecção 

(LoD) e o limite de quantificação (LoQ), que variaram entre 0,81 e 0,89 µg.g-1, 2,72 e 2,96 µg.g-1, 

respectivamente. O método analítico mostrou-se eficiente, já que a concordância entre o material de 

referência certificado se apresentou entre 99 e 104%. As maiores concentrações de fósforo total foram 

averiguadas nos pontos P01, P09 e P10, áreas com intensa exploração agrícola e industrial, 

corroborando para as maiores concentrações de fósforo. Já os pontos P16, P17 e P18 apresentaram 

os menores valores de fósforo total, isso deve estar relacionado a origem natural de fósforo em 

sedimentos. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

Os recursos hídricos são a base das vidas das pessoas e do desenvolvimento econômico, e estão 

intimamente relacionados a saúde e ao meio ambiente Lu e Ma (2020). Sendo assim, as ações 

antropogênicas causadas principalmente pela ocupação desordenada do solo, o desmatamento, a 

atividade industrial e o descarte inadequado de efluentes domésticos, intensifica as preocupações com 

o meio ambiente, pois ações como estas, geram a biodisponibilidade de fósforo nos rios, e 

consequentemente prejuízos ao ecossistema Wu et al. (2016); Paerl et al. (2016).  

O fósforo é um dos poluentes mais dinâmicos, com  importância global nos estudos 

sedimentares de rios, e pode dificultar a melhoria da qualidade da água Jin et al. (2020). Os 

sedimentos funcionam como depósito de nutrientes orgânicos e inorgânicos, sendo um “sumidouro” 

de fósforo durante o transporte da terra para a água Yuan et al. (2020); Jin et al. (2020). 

Neste contexto, os sedimentos requerem atenção especial porque apresentam concentrações 

mais elevadas de contaminantes do que a coluna d’água Moreira et al. (2017). De acordo com 

Boeykens et al. (2017) e Zhu e Yang (2018) a identificação das fontes de poluição nos recursos 

hídricos e nos sedimentos, afetados por ações do ser humano, tem se destacado em pesquisas no 

mundo,  e um dos principais problemas causados pela elevada concentração de fósforo na 

água/sedimento, é a eutrofização.  

De acordo com Fang et al. (2018) a eutrofização é um problema mundial gerado por uma 

descarga excessiva de (P) em corpos d'água, causada por ações antropogênicas, que criam um surto 

de cianobactérias, deterioração da qualidade da água e consequentemente dos sedimentos.  

Afim de avaliar essas concentrações de fósforo inorgânico e orgânico em sedimentos 

superficiais, países norte-americanos estabelecem o sistema de diretrizes de qualidade dos sedimentos 

(SQG) como ferramenta norteadora que busca avaliar os efeitos causados por elevadas concentrações 

de fósforo no ambiente aquático, e suas possíveis influências antropogênicas Wang, C. et al. (2021). 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) na Resolução nº 454/2012 estabelece 

diretrizes gerais, e determina o limite máximo de fósforo 2000 mg.kg-1, permitido para materiais 

dragados   (“Resolução n° 454 do CONAMA, de 1o de novembro de 2012.”). 

Diante do exposto, faz necessário determinar o impacto causado pela ação antropogênica no 

aporte de fósforo total e seu fracionamento em sedimentos superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sergipe, os resultados serão instrumentos norteadores na criação de políticas públicas ambientais. 

Sendo assim, foram determinadas as concentrações de fósforo (PT), fósforo inorgânico (PI) e 

fósforo orgânico (PO) utilizando a metodologia estabelecida pelo Standards Measurements and 

Testing (SMT). O teor de (P) nos extratos foi determinado por espectrometria de absorção molecular 

na região do UV-Vis. 
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2- MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 Área de estudo e amostragem 

 

A  Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (BHS) situa-se na região nordeste do estado de Sergipe 

(Figura 1), no quadrante de coordenadas geográficas de latitude 10º08’00” e 11º04’00” S, e longitudes 

36º50’00” e 37º50’00” W com área de 3.753,81 km² abrangendo o estado da Bahia e de Sergipe 

3.693,87 km², equivalente a 17% do território estadual e abrange vinte e seis municípios, sendo oito 

totalmente inseridos na bacia COHIDRO (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização geográfica da Bacia hidrográfica do Rio Sergipe (BHS) 

Fonte: Autoria própria 

 

A amostragem foi realizada em dezenove (19) pontos de rios distribuídos na Bacia Hidrográfica 

do Rio Sergipe: P01(Sergipe), P02 (Sergipe), P03 (Jacoca), P04 (Pucabi), P05 (Jacarecica), P06 

(Sergipe), P07 (Pomonga), P08 (Ganhamoroba), P09 (Sergipe), P10 (Sergipe), P11(Cotinguiba), P12 

(Sergipe), P13 (Sergipe), P14 (Poxim), P15 (Poxim), P16 (Pitanga), P17 (Poxim Mirim), P18 (Poxim-

Acú), P19 (Poxim-Acú). Os locais escolhidos são destacados como áreas estratégicas que possuem 

possíveis interferências antropogênicas (Figura 1).  

A amostragem foi realizada com um amostrador de superfície do tipo Van Veen, posteriormente 

transferidas para frascos plásticos previamente descontaminados, em seguida rotulados e estocados 

em caixa de isopor com gelo até a chegada ao laboratório. A amostragem seguiu os protocolos 

metodológicos estabelecidos pelo Manual Técnico desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental 

do Estados Unidos USEPA (2001). Este protocolo estabelece recomendações para amostragem de 

sedimentos. 

Brasil 

Sergipe 

Pontos de amostragem (BHS) 
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2.2 Determinação de fósforo total e seu fracionamento químico em sedimentos  

 

Para a extração de fósforo total (PT), mediu-se 0,5 g da amostra de sedimento previamente seca, 

em seguida calcinou em temperatura de 450 ºC, durante 3h. Após a calcinação, a amostra foi 

transferida para um tubo de polietileno contendo solução de HCl, e agitada com 125 rpm a suspensão 

por 16h. Depois dessa etapa, a suspensão foi centrifugada durante 15 min a 4000 rpm para separar o 

resíduo do extrato. Uma alíquota do extrato foi neutralizada e diluída para a determinação da 

concentração do fósforo total. O fósforo é determinado como fosfato empregando o método do azul 

de molibdênio a 885 nm, por espectrometria de absorção molecular na região ultravioleta e visível 

(UV-vis) Murphy e Riley (1962). 

Para extrair a concentração do fósforo inorgânico (PI), foi medida uma massa de 0,5 g de 

sedimento previamente seco, e posteriormente foi dissolvida em solução de HCl e agitada por 16h. O 

sobrenadante foi neutralizado e armazenado para determinação da concentração de fósforo.  

A determinação do PO foi calculada a partir da diferença entre a concentração de PT e PI das 

amostras. 

 

2.3 Eficiência do método 

 

Os limites de detecção (LoD) e de quantificação (LoQ) foram determinados a partir de dez 

brancos analíticos, e seus valores variaram entre 0,81 e 0,89 µg.g-1, 2,72 e 2,96 µg.g-1, 

respectivamente. O processo de eficiência do método analítico foi calculado pela razão percentual 

entre o valor encontrado e o valor certificado para cada fração de fósforo, utilizando o material de 

referência certificado (MRC) de sedimento de lago (BCR-684, EC/JRC-IRMM) Williams et al. 

(1976) . Os valores de concordância variaram entre 99% a 104%, mostrando-se eficientes frente a 

complexidade da matriz analisada, valores semelhantes foram encontrados na literatura por Pardo et 

al. (2004).  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Partindo da eficiência do método supracitado, foram determinadas as concentrações de PT, PI e 

PO (Figura 2). Os pontos amostrais P16, P17 e P18 apresentaram menores concentrações de fósforo 

total 40,23 µg.g-1, 16,36 µg.g-1  e 40,94 µg.g-1 respectivamente. Já os pontos P01, P09 e P10 

apresentaram as maiores concentrações de fósforo total 349,1 µg.g-1 343,88 µg.g-1  e 381,01 µg.g-1  

respectivamente . Foram encontrados valores semelhantes apresentado por Pires et al. (2018). 

Observa-se valores de fósforo inorgânico maiores que fósforo orgânico. A disponibilidade de fósforo 

pode diminuir através da imobilização da biomassa microbiana, isso talvez explique as baixas 

concentrações de fósforo orgânico. 

Com baixas concentrações de PT, foram observadas diferenças espaciais entre os pontos de 

amostragem da BHS (Figura 1), pode-se atribuir que as concentrações mais baixas de fósforo, estejam 

relacionadas a localização descendente da BHS, bem como, as concentrações mais elevadas referem-

se aos pontos ascendentes, com maior densidade industrial e ações antropogênicas. Para Mcdowell et 

al. (2001) as concentrações de fósforo tendem a aumentar na parte ascendente da Bacia Hidrográfica, 

e diminuir na parte descendente, esse efeito é atribuído a maior diluição da água e consequentemente 
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menor concentração de sedimentos e fósforo. Os resultados apresentados, encontram-se abaixa do 

limite máximo (2000 mg.kg-1) estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio ambiente (CONAMA), 

embora a resolução estabeleça limites de fósforo para materiais dragados, vale salientar que difere 

dos sedimentos superficiais utilizados neste trabalho. 

 

Figura 2: Concentrações de fósforo total, inorgânico e orgânico de sedimentos da (BHS). 

 

4 – CONCLUSÕES  

 

É possível observar que as maiores concentrações de PT ocorrem nos pontos que possuem maior 

exploração industrial e agropecuária, consequentemente maiores influências em desenvolvimento de 

atividades antropogênicas. Os pontos P16, P17 e P18 apresentaram as menores concentrações de 

fósforo total, esses valores podem estar relacionados a origem natural de fósforo em sedimentos, bem 

como a localização espacial descendente na BHS. Estas concentrações têm indicativo que o ambiente 

aquático não está eutrófico. A relação entre a concentração de fósforo total frente as frações de fósforo 

inorgânico (PI) e orgânico (PO), mostrou-se significativa, garantindo uma boa resposta aos resultados 

apresentados. 
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