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RESUMO: O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar como o processo de 

fotodegradação natural influencia na dinâmica dos íons dissolvidos presentes nas águas do rio Jacaré, 

afluente da margem direita do rio São Francisco. Os resultados obtidos revelaram que as duas 

amostras avaliadas do rio Jacaré apresentaram composição química semelhante, o ponto 1 apresentou 

a seguinte ordem de concentração em mg L-1: Cl-  > Na+ > Mg2+ > Ca2+ >SO4
2- > NO3

- > K+ > F- > Pt. 

Enquanto a do ponto 2 foi descrita da seguinte maneira: Cl- > Na+ > Ca2+ ≥ Mg2+ ≥ SO4
2- > K+ > NO3

- 

> Pt > F-. Os resultados dos experimentos de fotodegradação mostraram a importância da 

compreensão da dinâmica da MOD nos ambientes aquáticos e revelaram que a exposição da luz solar 

influencia na sua degradação e na dinâmica dos íons dissolvidos presentes na água, principalmente 

daqueles envolvidos diretamente no seu processo de degradação como o nitrato e nos que por serem 

cátions mono e bivalente como o potássio e o cálcio podem ser complexados pelas substâncias 

húmicas que apresentam muitos grupos carbonilas e hidroxilas disponíveis, tornando esses íons 

indisponíveis para a biota aquática, o que é muito positivo.  
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de estudos que auxiliem na compreensão da dinâmica da matéria orgânica 

dissolvida (MOD) e a sua influência no comportamento, solubilidade, biodisponibilidade e destino 

final de muitas espécies químicas orgânicas e inorgânicas dissolvidas em águas naturais tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos e tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo inteiro, 

principalmente em ecossistemas tropicais nos quais a MOD recebe maior exposição à radiação solar 

e em temperaturas mais elevadas (Monteiro et al. (2016); Monteiro et al. (2018); Nascimento et al. 

(2020)). A motivação dessa atenção dada a MOD é devido estar sempre presente em ambientes 

aquáticos e desempenharem grande influência em rios e lagos ao afetar as cadeias alimentares tanto 

diretamente, no uso pelos organismos, quanto indiretamente, por mecanismos como pH, turbidez, 

complexação de íons dissolvidos e transporte de contaminantes Gontijo (2017).  

A MOD presente nos ambientes aquáticos é constituída de uma mistura quimicamente 

complexa de vários compostos com diferentes tamanhos moleculares e estruturas químicas e a sua 

principal constituinte são as substâncias húmicas aquáticas (SHA) podem ser formadas através da 

degradação de restos vegetais e animais transportadas por meio de processos de lixiviação e/ou erosão 

dos solos (alóctone) ou produzidas diretamente no meio aquático por decomposição de organismos 

nativos (autóctone) Monteiro et al. (2019); Nascimento et al. (2020). 

Uma fração da MOD é colorida, ou seja, absorve fortemente na região ultravioleta, e por isso, 

denominada cromofórica. Essa fração pode ser suscetível à fotodegradação devido à exposição a luz 

solar natural e pouco é conhecido sobre os efeitos desse processo na quebra das moléculas e sua 

influência na dinâmica dos íons dissolvidos presentes nas águas, o que se sabe é que essa fração pode 

afetar a produtividade primária aquática e restringir a profundidade de penetração da radiação na 

coluna d’água (Zhang et al. (2009); Monteiro et al. (2019)). 

Em 2020, Monteiro e colaboradores revelaram através de espectros de fluorescência que as 

águas do rio Jacaré apresentam predominância da MOD de origem alóctone tanto de origem natural 

quanto antropogênica que quando expostas à luz solar sofreram fotodegração com redução máxima 

nas intensidades de fluorescência em um período de 5 e 30 dias e que quando essas águas do rio 

Jacaré desaguarem no rio São Francisco terão uma matéria orgânica dissolvida mais degradada e 

consequentemente não acarretará em efeitos deletérios como o escurecimento da água, competição 

por oxigênio dissolvido, diminuição da produtividade primária aquática e restrição na profundidade 

de penetração da radiação na coluna d’água. 

A fim de complementar o estudo mencionado previamente, o presente trabalho teve como 

principal objetivo avaliar como o processo de fotodegradação natural influencia na dinâmica dos íons 

dissolvidos presentes nas águas do rio Jacaré, afluente do rio São Francisco, o Velho Chico, o rio da 

integração nacional, que desde as décadas de 50 e 90 vem passando por mudanças hidrológicas e no 

aporte de matéria orgânica, sedimentos e contaminantes que podem vir alterar a qualidade e o uso 

principal da água desse rio de tanta importância social e econômica, principalmente na região baixa 

do seu curso. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.  Caracterização da Área de Estudo, Amostragem e Análises Químicas 

Foram realizadas coletas de amostras de água superficiais, em setembro de 2019, em dois 

pontos de amostragens do rio Jacaré, afluente da margem direita do rio São Francisco com extensão 

de 73,5 km, localizado no município de Poço Redondo no Estado de Sergipe, que é caracterizado 

pelo grande número de assentamentos rurais, como por exemplo, o Jacaré Curituba I e II e Agrovila 
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Tiradentes, onde se pratica a agricultura diversificada de sequeiro e plantios irrigados. O ponto 1 

localizado na calha do centro de difusão próximo ao assentamento Jacaré – Curituba e o ponto 2 

situado em sua foz-desaguando no rio São Francisco.   

 

 
 

Figura 1 – Mapa da sub-bacia hidrográfica do rio Jacaré e localização dos pontos de amostragem adaptado de 

Monteiro et al. (2020) 

 

As análises para a determinação da concentração dos íons dissolvidos presentes nas águas 

amostradas foram realizadas no laboratório do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de 

Sergipe (ITPS), os parâmetros e métodos de análise utilizados estão descritos na Tabela 1. Vale a 

pena ressaltar que todos os procedimentos de coleta, conservação e análise obedeceram às 

metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2017).  

 

Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos e biológicos e respectivos métodos de análise utilizados para a 

avaliação da qualidade da água. 

 

Parâmetros 
 

 
Técnica analítica 

 

Método de referência 

Nitrato NO3
- Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Floureto F- Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Sódio Na+ Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Potássio K+ Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Cálcio Ca2+ Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Magnésio Mg2+ Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Sulfato SO4
2-

 
Cromatografia iônica US EPA 300.7 

Cloreto Cl- Cromatografia iônica US EPA 300.7 
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2.2. Experimentos de Fotodegradação 

Para avaliar a transformação fotoquímica da MOD alíquotas das amostras P1 e P2 previamente 

filtradas em membrana com porosidade 0,45 m, foram transferidas para frascos de vidro de 30 mL 

e submetidas à incubação por 10, 15 e 30 dias, em duas condições: a) expostas a luz solar natural e 

b) protegidas da luz solar com papel alumínio (escuro). Antes da incubação (inicial) e ao final de cada 

período de incubação, cada amostra foi analisada para a obtenção da concentração dos íons 

dissolvidos e do carbono orgânico dissolvido (COD) medida pela combustão da amostra a 950 oC em 

um analisador de carbono orgânico total da marca Shimadzu modelo TOC-5000 A (Jaffé et al. (2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos revelaram que as duas amostras avaliadas do rio Jacaré apresentaram 

composição química semelhante, com a presença dos íons NO3
-, F-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2- e Cl-  

e do fósforo (Pt), diferindo apenas na ordem de abundância. Segundo Monteiro et al. (2021) a origem 

dos íons Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2- e Cl- em águas superficiais é proveniente do intemperismo, 

mecanismo através do qual ocorre a interação água-rocha que ocasiona a dissolução de minerais. Já 

as concentrações dos nutrientes, NO3
- e fósforo total podem sugerir a influência de fontes antrópicas 

ou associadas a dissolução dos solos. 

De maneira geral, as maiores concentrações foram encontradas para o ponto 1, possivelmente 

devido a maior presença de atividades humanas (irrigação, uso de fertilizantes e despejos domésticos). 

Em relação a predominância dos constituintes identificados, verificou-se que o ponto 1 – próximo ao 

assentamento Jacaré – Curituba apresenta a seguinte ordem de concentração em mg L-1: Cl- (525,12) 

> Na+ (359,90) > Mg2+ (110,15) > Ca2+ (85,05) >SO4
2- (69,65) > NO3

- (8,61) > K+ (4,79) > F- (0,96) > 

Pt (0,68). Enquanto a do ponto 2 – foz – desaguando no rio São Francisco pode ser descrita da seguinte 

maneira : Cl- (438,06) > Na+ (211,19) > Ca2+ (67,35) ≥ Mg2+ (65,49) ≥ SO4
2- (64,27) > K+ (8,98) > 

NO3
- (7,01) > Pt (0,82) > F- (0,33).  

Uma observação interessante dos resultados é que segundo Gibbs (1970), as águas doces têm 

em sua composição o cálcio (Ca2+) como cátion de maior predominância e nas águas salinas, o sódio 

(Na+). É possível observar que apesar do rio Jacaré ainda ter características químicas de água doce 

em função de outros parâmetros não analisados neste trabalho, os resultados já mostram a 

predominância do Na+ em detrimento do Ca2+, sinalizando início do processo de salinização dessas 

águas. Esses resultados são importantes, pois mostram a importância de monitorar e 

consequentemente gerenciar os afluentes de rios importantes como o rio São Francisco, que além da 

influência do aporte dos seus afluentes já sofre com a intrusão da cunha salina (quando a cunha de 

água salgada do mar avança ou se mistura com as águas doces do rio), atualmente considerada por 

pesquisadores como uma ameaça potencial à qualidade e uso da água. 

Os resultados do processo de fotodegradação estão ilustrados nas Figuras 2 e 3 e foram plotados 

em escala logarítmica para facilitar a visualização de todos os dados, devido à diferença acentuada 

nas concentrações de alguns parâmetros. Após a exposição de 30 dias à radiação solar, as 

concentrações iniciais de COD – 7,1 mg L-1 para o ponto 1 e 10,0 mg L-1 para o ponto 2, sofreram um 

decréscimo de aproximadamente 23% e 20%, respectivamente. No entanto o processo de 

fotodegradação para amostra 1 foi mais acentuado já nos primeiros 5 dias de experimento, enquanto 

a amostra 2 apresentou um processo mais lento da perda de COD.  

Os resultados dos experimentos de fotodegradação realizados no “escuro”, Figuras 2b e 3b, em 

ambas as amostras para todos os parâmetros avaliados revelaram que a degradação ocorre, porém, 
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num processo mais lento e em menores proporções, sendo as menores perdas observadas no décimo 

quinto dia. 

 A fotorreatividade dos íons NO3
-, F-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2- e Cl-  e do fósforo (Pt) durante 

o processo de fotodegradação foi avaliada através das reduções significativas nas suas concentrações. 

De maneira geral, o íon nitrato presente nas amostras 1 e 2 do rio Jacaré, Figuras 2a e 3a, foi o mais 

susceptível à fotodegradação e/ou interação com o COD mais degradado, pois após a exposição de 

30 dias à radiação solar foi observado uma redução de 81% e 83% nas suas concentrações iniciais, 

para o ponto 1 e ponto 2 respectivamente, porém, o processo de fotodegradação para amostra 2 foi 

mais acentuado já nos primeiros 10 dias de experimento, enquanto a amostra 1 apresentou um 

processo mais lento da perda de COD, com o máximo de sua perda observado a partir de 15 dias. É 

importante ressaltar que além da influência da luz solar, as condições de OD, pH, T, dentre outras 

variáveis das águas naturais regulam o efeito de decomposição da MOD, mineralização do nitrogênio, 

nitrificação e desnitrificação Oliveira et al. (2009). 

Analisando a Figura 2a, referente ao ponto 1 também pode-se observar que o K+ (34%) e Ca2+ 

(49%) embora em menor porcentagem, também se mostraram mais fotorreativos, essa diminuição da 

concentração pode estar associada a uma maior afinidade dos grupos presentes nas novas moléculas 

da MOD por esses íons, sugerindo que testes de complexação com esses íons é recomendado para um 

melhor entendimento dessa interação.   

 

  

Figura 2 – Resultados da dinâmica dos íons íons NO3
-, F-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2- e Cl-  e do fósforo (Pt) durante o 

processo de fotodegradação  da amostra coletada no ponto 1 – localizado na calha do centro de difusão próximo ao 

assentamento Jacaré – Curituba.  A- amostras expostas ao sol e B- sem exposição à luz solar. 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 6 

 

Figura 3 – Resultados da dinâmica dos íons íons NO3
-, F-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2- e Cl-  e do fósforo (Pt) durante o 

processo de fotodegradação  da amostra coletada ponto 2 situado em sua foz-desaguando no rio São Francisco.  A- 

amostras expostas ao sol e B- sem exposição à luz solar. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Os resultados dos experimentos de fotodegradação obtidos para as amostras estudadas do rio 

Jacaré mostraram a importância da compreensão da dinâmica da MOD nos ambientes aquáticos e 

revelaram que a exposição da luz solar influencia na sua degradação e na dinâmica dos íons 

dissolvidos presentes na água, principalmente daqueles envolvidos diretamente no seu processo de 

degradação como o nitrato e nos que por serem cátions mono e bivalente como o potássio e o cálcio 

podem ser complexados pelas substâncias húmicas que apresentam muitos grupos carbonilas e 

hidroxilas disponíveis, tornando esses íons indisponíveis para a biota aquática, o que é muito positivo. 

Por outro lado, foi observado a conservação da concentração dos demais parâmetros estudados. Dessa 

forma, fica evidente de monitorar e gerir os afluentes de rios importantes como o São Francisco, para 

a minimização dos possíveis impactos após a sua descarga, uma vez que, mesmo após o período de 

exposição solar a composição química da água do rio Jacaré permaneceu predominantemente 

inalterada. 
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