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RESUMO  

As formas de fósforo móveis no sedimento podem ser liberadas para a coluna de água. Nesse 

contexto, reservatórios de clima quente e seco são susceptíveis a liberação de fósforo na interface 

sedimento-água, devido às características da região, podendo ser potencializada a liberação de P pelas 

mudanças climáticas. O objetivo deste trabalho é identificar e quantificar as frações que favorecem a 

liberação de fósforo em reservatório da região do semiárido tropical. Dessa forma, análises de 

fracionamento, através da extração química sequencial foram realizadas para determinar as frações 

de P no sedimento do reservatório Dourado. As formas de P móveis estiveram presentes no 

reservatório, principalmente a forma ligada a óxidos de ferro e Manganês. Enquanto, a forma P-Água 

representou apenas 5,57% do P total, por ser a fração que apresenta maior mobilidade. Dessa forma, 

os dados das frações móveis e a forma não-móvel adsorvida a Al analisados no sedimento do 

reservatório Dourado, comparando com outros reservatórios do semiárido tropical podem ser 

potencialmente liberadas no semiárido tropical. Assim, essas frações favorecem o processo de 

eutrofização na região do semiárido tropical, em que existe a ausência de precipitação por longos 

períodos, sendo a carga interna que alimenta o nível de trofia dos reservatórios.  

ABSTRACT 
Mobile forms of phosphorus in the sediment can be released into the water column. In this context, 

hot and dry climate reservoirs are susceptible to the release of phosphorus at the sediment-water 

interface, due to the characteristics of the region, and the release of P may be potentiated by climate 

change. The objective of this work is to identify and quantify the fractions that favor the release of 

phosphorus in a reservoir in the tropical semi-arid region. Thus, fractionation analysis, through 

sequential chemical extraction, were performed to determine the P fractions in the sediment of the 

Dourado reservoir. Mobile P forms were present in the reservoir, mainly the form bound to iron and 

manganese oxides. Meanwhile, the P-Water form represented only 5.57% of the total P, as it is the 

fraction with the highest mobility. In this way, data from mobile fractions and the non-mobile form 

adsorbed to Al analyzed in the sediment of the Dourado reservoir, compared to other reservoirs in the 

tropical semi-arid region, can potentially be released in the tropical semi-arid region. Thus, these 
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fractions favor the eutrophication process in the tropical semi-arid region, where there is no 

precipitation for long periods, and the internal load feeds the trophy level of the reservoirs.  

Palavras-Chave – Extração de fósforo, seca, eutrofização 
 

 

INTRODUÇÃO 

O fósforo é um nutriente essencial para o ambiente aquático, entretanto o seu excesso tem 

aumentado a deterioração da água (Han et al., 2020). As águas dos corpos hídricos têm sofrido com 

o processo da eutrofização, pelo enriquecimento de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo 

causando a deterioração da qualidade da água (Li et al., 2016; Sepúlveda-Sánchez et al., 2021).  

O fósforo é um nutriente limitante por controlar a produtividade primária, sua entrada ocorre 

pela via terrestre, enquanto o nitrogênio tem entrada pela via terrestre e atmosférica, o que dificulta 

o seu controle (Donato et al., 1992; Le Moal et al., 2019). Assim, o nutriente fósforo contribui para 

o processo da eutrofização, que tem como consequência o crescimento excessivo de produtores 

primários e possíveis florações de cianobactérias potencialmente tóxicas, dessa maneira, a causa da 

eutrofização são as cargas externas e internas (Le Moal et al., 2019; Costa et al., 2019). 

As cargas externas são decorrentes de fontes pontuais e difusas, oriundas da urbanização, 

indústrias e áreas de agropecuárias, que são lançadas ou escoam para o corpo hídrico e se acumulam 

no sedimento do ambiente (Doan et al., 2018; Wang et al., 2021). Dessa forma, mesmo com a redução 

das cargas externas, a liberação de fósforo continua ocorrendo na interface sedimento-água (Rippey 

et al., 2021; Wu et al., 2019). Assim, a carga interna promove a liberação do fósforo para a coluna 

d’água dos nutrientes acumulados no sedimento, aumentando o estado trófico dos lagos (Markovic et 

al., 2019; Wu et al., 2019).  

A liberação do fósforo é influenciada por fatores como condições redox, temperatura, pH e 

ressuspensão pela biota e pelo vento (Dantas et al., 2019; Li et al., 2015; Søndergaard et al., 2003; 

Wang et al., 2018). Através da fertilização interna, as frações de fósforo mais móveis na coluna 

d’água são as formas assimiláveis pelos produtores primários (Pistocchi et al., 2017; Tang et al., 

2018).  

As formas de fósforo móveis no sedimento, são as frações disponíveis que serão liberadas 

para a coluna de água (Markovic et al., 2019). As formas de fósforo móveis incluem o fósforo da 

água intersticial dos sedimentos (P- Água), contido na água intersticial e fracamente adsorvido. Bem 
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como o fósforo sensível a redox, sendo a fração do fósforo adsorvida à óxidos e hidróxidos de ferro 

e manganês (P-BD) (Han et al., 2020; Sondergaard et al., 2001).  

Enquanto as formas de fósforo não lábeis, a fração adsorvida aos óxidos de alumínio (P-

NaOH) liberadas em ambientes com pH ácido, a fração adsorvidas aos óxidos de cálcio (P- HCl), 

liberadas em ambientes com pH alcalino (Han et al., 2020; Sondergaard et al., 2001). E a fração de 

fósforo adsorvida à substâncias húmicas (P- Húmicas). Entretanto, a forma de fósforo indisponível 

para a coluna d’água é o fósforo orgânico refratário e inorgânico inerte, ou (P-residual) no sedimento 

(Wang et al., 2016). É necessário essa identificação, para minimizar a carga interna do sistema pelas 

frações móveis e as não móveis, que também podem ser liberadas, e utilizar técnicas de recuperação 

em lagos eutróficos, principalmente na região semiárida (Lucena-Silva et al., 2019). 

Os reservatórios de clima quente e seco, como da região semiárida são susceptíveis ao 

aumento de trofia, devido às características da região (Brasil et al., 2016; Costa et al., 2019). Com as 

irregularidades de chuvas e secas extremas chegam a passar períodos longos com ausência de 

precipitação (Costa et al., 2019), em que a carga interna alimenta o sistema. Aliada as altas 

temperaturas ocorre a aceleração de decomposição da matéria orgânica, que acabam promovendo 

anoxia na interface sedimento-água (Sondergaard et al., 2001). Esses fatores propiciam a liberação 

de fósforo para a coluna d’água (Han et al., 2020; Sondergaard et al., 2001) e podem ser 

potencializados com as mudanças climáticas. 

As mudanças climáticas podem modificar os regimes de precipitação, com isso possivelmente 

afetará ainda mais os reservatórios em regiões do nordeste do Brasil (IPCC,2014). Os modelos 

climáticos preveem um aumento de temperatura de cerca de 4°C e uma redução de chuvas de até 

35%, além do aumento de períodos com secas extremas (IPCC, 2007,2014). O balanço hídrico pode 

ser afetado negativamente por um aumento das taxas de evaporação e uma diminuição nas taxas de 

precipitação, o que provocará um déficit ainda maior do que geralmente ocorre nesses ambientes 

(Brasil ,2016; Costa et al., 2019). Nesse cenário, as condições propiciam o processo da eutrofização, 

através do aumento da temperatura e redução de volume, que concentra nutrientes no hipolímnio dos 

lagos, sendo favorável a liberação de fósforo do sedimento nessas condições ambientais. 

É fundamental o conhecimento das frações de fósforo no sedimento, que são analisadas para 

servir como subsídio para a tomada de decisão na recuperação de corpos hídricos com estado elevado 

de trofia. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é identificar e quantificar as frações que 

favorecem a liberação e retenção do fósforo em reservatório da região do semiárido tropical.  
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

A área de estudo compreende o reservatório Dourado, localizado na região semiárida, no 

município de Currais Novos (6º14'14,15 "S; 36º30'19,43 "W), inserido na bacia hidrográfica do rio 

Piranhas-Açu, do estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil (Figura 1). 

 
Figura 1 - Localização geográfica do ponto de coleta (P1) no reservatório Dourado. 

O reservatório Dourado foi construído no ano de 1982, sendo um lago raso, com apenas 9,25 

m de profundidade máxima (ANA, 2017), e apresenta 10,32 hm³ de capacidade máxima de volume.  

Está localizado no semiárido tropical e pertence à classificação de Koppen (B’Sh) (Alvares et al., 

2014), caracterizado por ser um clima quente e árido, com alta taxa de evaporação e irregularidade 

de precipitações. A região apresenta uma evaporação média anual de 2740,5 mm e a precipitação 

média de 554 mm por ano (ANA, 2016).  

O solo predominante nas proximidades de Dourado é do tipo Neossolo litólico, com a presença 

de afloramento de rochas, sendo um solo raso, pouco desenvolvido, com dominância da fração 

granulométrica areia, uma formação de relevo declive, susceptível a erosão, com teores de fósforo 

baixos (EMBRAPA, 2018). Aliado a isso, o bioma da região é constituído pela caatinga subdesértica 

e da caatinga hiperxerófila, que possuem uma vegetação esparsa e de médio porte (EMBRAPA, 

2018). 

Amostragem 

As amostras de sedimentos de 10 cm foram coletadas em maio de 2022 usando um amostrador 

manual Kajak (50 cm de comprimento, 7 cm de diâmetro). Assim, foram coletadas três amostras 

ambientais com profundidade do núcleo de 10 cm, pois essa profundidade é caracterizada por ser a 

camada recente e ativa do sedimento (REITZEL et al., 2003, 2005; JENSEN et al., 2015). As 
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amostras de sedimento foram armazenadas em recipientes de polietileno e transportadas para o 

laboratório em temperatura ambiente. 

Análises de Sedimento  

As formas de P presentes no sedimento foram analisadas segundo metodologia de extração 

sequencial (Paludan e Jensen, 1995) modificado por (Cavalcante et al., 2018).  

Este método de fracionamento é usado para determinar as frações de P no sedimento:  (1) P-

Água, sendo extraída com água sem oxigênio (por N2 introduzido) e representando a fração mais 

lábil presente na água intersticial em sedimento.(2) P-BD representando o P adsorvido à óxidos de 

ferro (Fe) e do manganês (Mn); (3) P-NaOH, representa o P inorgânico trocável com OH-, adsorvido 

a óxidos de alumínio; (4) P-Húmicas, P adsorvido a substâncias húmicas; (6) P-HCl formas de P 

sensíveis a baixo pH, consistindo principalmente de cálcio e apatita; sendo consideradas as frações 

não móveis; e (7) P-Residual, P inorgânico inerte, sendo a fração indisponível para retornar a coluna 

d’água. 

RESULTADOS 

Nas amostras de sedimento do Reservatório Dourado, o resultado de P total nos 10 cm 

superficiais do sedimento foi de 742,41 mg.kg−1. O P móvel constituiu 42,38% e o P não móvel 

constituiu 57,62% das frações (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Teor da disponibilidade de P total em reservatório de Dourado 

A forma de P que esteve presente em maior quantidade no sedimento do reservatório Dourado 

foi a forma de fósforo adsorvido a óxidos de ferro e manganês (P-BD). Através da análise do FRS 

(fósforo reativo solúvel) (gráfico 2), a forma adsorvida a ferro e manganês (P-BD) apresentou uma 

média de 240,03 ± 47,28 mg kg−1. Entretanto, a forma P-Água apresentou uma média de 35,25 ± 2,56 

mg kg−1 nas amostras, com menores concentrações no sedimento, representando apenas 5,57% do P 

total. 

Enquanto, nas formas não móveis (gráfico 2), o P-NaOH foi a segunda forma de P mais 

abundante nas frações de P total no sedimento do reservatório investigado. Assim, a forma P-NaOH 
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apresentou uma média de 200,34 ± 67,04 mg kg−1. A forma P adsorvido a substâncias húmicas (P-

Húmicas) apresentou uma média de 60,79 ± 14,74 mg kg−1.  A forma adsorvida a cálcio (P-HCl) 

apresentou uma média de 55,94 ± 17,65 mg kg−1 no sedimento. A forma residual apresentou uma 

média de 57,27 ± 12,15 mg kg−1. 

 

Gráfico 2- Teor das formas de Fósforo Reativo Solúvel em reservatório de Dourado 

DISCUSSÕES 

A partir do fracionamento do sedimento estudado foi verificado que as maiores concentrações 

de fósforo são as frações adsorvida a ferro e manganês (P-BD), indicando que essa fração pode ser 

potencialmente liberada para a coluna d’água.  

A fração adsorvida a óxidos de Fe e Mn (P-BD) apresentaram maiores concentrações em 

Dourado, na análise de fósforo reativo solúvel. Sendo a forma adsorvida a óxidos de Fe e Mn, sensível 

a condições redox, potencialmente liberada em ambientes anóxicos do sedimento (Cavalcante et al., 

2018; Schneider et al., 2018; Souza, 2021). Quando ocorre a oxi-redução desses óxidos, essa forma 

inorgânica retorna para as águas, podendo ser absorvida pelos produtores primários (Schneider et al., 

2018). 

Essa liberação é favorecida principalmente em reservatórios do semiárido, devido as 

características da região como altas temperaturas, que promovem a estratificação química nas águas 

dos lagos (Barbosa et al., 2012, Figueiredo e Becker2018). Aliada a variação espacial e temporal de 

precipitação que propicia a redução do volume desses reservatórios (Leite e Becker, 2019) e assim, 

concentra os nutrientes no ambiente anóxico do sedimento. 

Na região semiárida, com o cenário de mudanças climáticas, em que aumentará o déficit 

hídrico negativo, com a redução da precipitação e aumento da evaporação, a carga interna irá acelerar 

a eutrofização nos reservatórios, que possuem longos tempos de retenção (Brasil et al.,2016; 

Menezes, 2019).  
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Tabela 1- Dados da literatura de concentração de frações P (µg g−1) em sedimentos 

Área de estudo 
PT 

(µg.g−1) 

P-água 

(µg.g−1) 

P-BD 

(µg.g−1) 

P-NaOH 

(µg.g−1) 

Reservatório Dourado (este estudo) 743.12 32.25 240.03 200.34 

Reservatório Condado a 1222.12 7.38 342.26 374.09 

Reservatório Serra Vermelha a 641.41 6.28 319.23 315.9 

Reservatório Bruscas a 573.07 4.52 227.92 340.63 

Reservatório Piranhas a 586.56 7.73 270.72 308.11 

Reservatório Saco a 469.93 8.14 163.82 297.97 

Reservatório Jenipapeiro a 337.16 5.86 150.79 180.51 

Reservatório Vazante a 369.88 5.95 178.28 185.65 

Reservatório Cachoeira dos Alves a 309.25 4.36 156.5 148.39 

Reservatório Gargalheiras b 3603.96 394.5 1036 913.18 

Reservatório Cruzeta b 4106.22 345.72 1468.3 902.3 

Reservatório Boqueirão de Parelhas c 712.17 7.4 NA 256.63 

Reservatório Caldeirão de Parelhas c 568.45 19.74 208.28 NA 

Reservatório Carnaúba d 1064.93 20.65 436.77 244.48 

Reservatório Gargalheiras d 648.89 15.87 203.5 186.54 

           
a (Lima et al., 2022) Sedimento coletado nos 10 cm superiores. 

b (Cavalcante et al., 2018) Sedimento coletado nos 10 cm superiores. 

c (Lucena, 2020) Sedimento coletado nos 10 cm superiores. 

d (Souza, 2021) Sedimento coletado nos 10 cm superiores.  

A fração P-Água apresentou menores concentrações, devido essa forma está presente na água 

intersticial do sedimento e fracamente adsorvida (Lima et al., 2022; Lucena, 2020; Souza, 2021). 

Assim, essa forma inorgânica está mais disponível para a coluna d’água, apresentando-se na forma 

de ortofosfato, sendo a forma mais assimilável pelos produtores primários, por isso apresenta menor 

concentração no sedimento de Dourado e nos outros reservatórios do semiárido tropical (mostrado na 

tabela) (Cavalcante et al., 2018). 

Dessa forma, os dados das frações móveis (P-BD e P-água) analisados no sedimento do 

reservatório Dourado comparando com os dados de outros reservatórios do semiárido tropical foram 

bem próximos em alguns reservatórios, sendo as frações móveis que são potencialmente liberadas. 

Nesse contexto, podemos verificar que o sedimento é uma fonte interna para os corpos hídricos dessa 

região, e assim podem promover o processo da eutrofização trazendo desequilíbrio ao ecossistema 

aquático desse lagos (Cavalcante et al., 2021). 

Nesse contexto, a segunda fração abundante nos sedimentos do lago de Dourado foi a fração 

não-móvel adsorvida a óxidos de Al (P-NaOH), na análise de fósforo reativo solúvel. A liberação 

dessa forma de P adsorvida a óxidos de Al, (P-NaOH) ocorre em ambientes com pH elevado (Lima 

et al., 2022). Dessa forma, tanto o reservatório Dourado, como os reservatórios do semiárido tropical 
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podem propiciar essa liberação na interface sedimento-água, como foi verificado por (Cavalcante et 

al.2021) indicando a maior mobilidade do P-NaOH com um aumento do pH de 8 a 10 nas águas 

desses corpos hídricos.  

Em relação às outras frações não-móveis (P-HCl, P-Húmicas e P-Res), são as formas mais 

estáveis e menos liberadas, sendo assim, não são consideráveis para a carga interna (Lima et al., 2022; 

Lucena, 2020; Souza, 2021). A forma P-HCl está adsorvida ao cálcio, CaCO3 e minerais do grupo 

apatita, sendo dificilmente liberados em pH ácidos (Lucena, 2020; Souza, 2021). A forma P-Húmicas 

está associada à degradação da matéria, e a forma P-Res está indisponível para retornar a coluna 

d’água, por ser uma fração refratária do mineral (Lucena, 2020; Souza, 2021). 

As frações que apresentaram maiores valores foram a forma adsorvida a óxidos de ferro e de 

manganês (P-BD) e a forma adsorvida a óxidos de Alumínio P-NaOH, quando comparadas com 

reservatórios de outros locais (Cavalcante et al., 2018; Lima et al., 2022; Lucena, 2020; Souza, 2021). 

O que mostra que os reservatórios do semiárido precisam de atenção, devido ao déficit hídrico 

negativo, que contribui para a eutrofização nesses ambientes, principalmente no cenário de mudanças 

climáticas, em que poderá afetar ainda mais a deterioração da qualidade da água, sendo importante 

os trabalhos voltados para essa região, avaliando as frações móveis e a fração não-móvel adsorvida a 

óxidos de Al (P-NaOH), que também pode ser potencialmente liberada devido as características do 

semiárido. Assim é importante a gestão de recursos hídricos estabelecer técnicas de recuperação 

desses reservatórios, levando em conta a carga interna no sedimento. 

CONCLUSÃO 

Nesse estudo pode ser verificado que as frações móveis apresentam valores elevados, sendo 

as formas que contribuem principalmente para a carga interna do sistema. Além disso, existe a fração 

não-móvel adsorvida a óxidos de Al (P-NaOH), que também pode ser potencialmente liberada, devido 

as características do semiárido. Assim, essas frações favorecem o processo de eutrofização na região 

do semiárido tropical, em que existe a ausência de precipitação por longos períodos.  
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