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RESUMO 

 

A água fluvial transporta para os oceanos materiais orgânicos e inorgânicos, 
sedimentos, poluentes e elementos que constituem os ciclos biogeoquímicos. O 
estágio final deste transporte se dá por meio de plumas costeiras. Devido as 
mudanças nas condições de deposição, os estudos dos processos de diagênese em 
sedimentos marinhos são complexos. Com isso, através da análise das espécies 
químicas dissolvidas na água intersticial é possível facilitar esses estudos e identificar 
mudanças na composição química do sistema de deposição. Neste trabalho foram 
analisados os nutrientes nitrato (NO3

-), amônio (NH4
+), fosfato (PO4

3-) e o sulfato 
(SO4

2-) em amostras de água intersticial em sedimentos marinhos na zona de 
descarga dos rios de Contas e São Francisco, no intuito de avaliar o comportamento 
dos mesmos e inferir sobre as vias de degradação da matéria orgânica. Foram 
comparadas as concentrações obtidas para cada espécie e o amônio apresentou 
maior valor, em comparação aos demais nutrientes, 147,00 μM no rio de Contas e 
289,14 μM no rio São Francisco. O nutriente fosfato foi encontrado em menor 
concentração em ambos os rios, 16,07 μM no rio de Contas e 11,85 μM no rio São 
Francisco. As médias das concentrações obtidas no rio de Contas foram maiores para 
os nutrientes NO3

- e PO4
3-, enquanto que o nutriente NH4

+ e o SO4
2- apresentaram 

maiores médias no rio São Francisco. Foi possível avaliar o comportamento dos 
nutrientes e do sulfato de acordo com a liberação e o consumo deles no meio. Através 
das análises foram estudados os possíveis processos que possam ter acontecido e 
entre eles estão: redução do NO3

- durante a degradação da matéria orgânica e a 
nitrificação; o processo de redução dissimilatória de nitrato para amônio, no caso do 
NH4

+; liberação PO4
3- devido à degradação da matéria orgânica; processo de sulfato 

redução e oxidação de espécies reduzidas de enxofre, no caso do SO4
2-.  

 
Palavras-chave: Costa Brasileira. Rio de médio porte. Plumas costeiras. Matéria 
orgânica. Espécies químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Fluvial water transports organic and inorganic materials, sediments, pollutants and 

elements that make up biogeochemical cycles to the oceans. The final stage of this 

transport is through coastal plumes. Due to changes in deposition conditions, studies 

on the processes of diagenesis in marine sediments are complex. Thus, through the 

analysis of the chemical species dissolved in the pore water, it is possible to facilitate 

these studies and identify changes in the chemical composition of the deposition 

system. In this work, the nutrients nitrate (NO3
-), ammonium (NH4

+), phosphate (PO4
3-

) and sulfate (SO4
2-) were analyzed in samples of pore water in marine sediments from 

the discharge zone of the Contas and São Francisco River, in order to evaluate their 

behavior and infer about the degradation pathways of organic matter. The 

concentrations obtained for each species were compared, and ammonium showed the 

highest value compared to the other nutrients, 147.00 μM in the Contas River and 

289.14 μM in the São Francisco River. The nutrient phosphate was found in lower 

concentration in both rivers, 16.07 μM in the Contas River and 11.85 μM in the São 

Francisco River. The mean concentrations obtained in the Contas River are higher for 

the nutrients NO3
- and PO4

3-, while the nutrients NH4
+ and SO4

2- showed higher means 

in the São Francisco River. It was possible to evaluate the behavior of the nutrients 

and sulfate according to their release and consumption in the environment. Through 

the analyses the possible processes that may have occurred were studied and among 

them are: reduction of NO3
- during the degradation of organic matter and nitrification 

process; the dissimilatory reduction process from nitrate to ammonium, in the case of 

NH4
+; release PO4

3- due to the degradation of organic matter; sulfate process reduction 

and oxidation of reduced sulfur species, in the case of SO4
2-. 

 
Keywords: Brazilian Coast. Medium size river. Coastal plumes. Organic matter. 

Chemical species. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A água fluvial é capaz de transportar materiais orgânicos e inorgânicos, 

sedimentos, poluentes e elementos integrantes dos ciclos biogeoquímicos de 

procedência continental para os oceanos. Grandes impactos são gerados ao 

ecossistema local e às águas costeiras e de plataforma devido a esse aporte 

(CAMPOS et al., 2012). 

O estágio final do transporte da água e do material orgânico na interface 

continente-oceano se dá através de plumas costeiras que se multiplicam a partir da 

desembocadura dos rios sobre a plataforma continental (WRIGHT, 1977). 

Inicialmente, no transporte desse material, por meio da pluma, ocorre a deposição de 

sedimentos mais grossos e mais espessos ao redor da desembocadura do rio, que 

contém grande quantidade de sedimentos fluviais. No estágio seguinte, ocorre a 

diluição e a sedimentação do material mais fino que vai além da primeira região. Por 

último, ocorre a deposição de um material ultrafino no perímetro mais externo da 

pluma de dispersão (WRIGHT; NITTROUER, 1995). 

Por conta das mudanças nas condições de deposição, as características 

geoquímicas dos sedimentos costeiros sofrem constantes variações. Essas 

mudanças estão relacionadas a variações sazonais, modificações na deposição do 

material orgânico e terrestre, estratificação da coluna d'água e da atuação de 

organismos macro invertebrados (KALNEJAIS et al., 2015). Com isso, tornam-se 

complexos os estudos de processos de diagêneses em sedimentos marinhos 

depositados na zona de descarga dos rios.  

Assim, é possível facilitar os estudos dos processos de diagêneses utilizando 

a água intersticial. Na água intersticial as espécies químicas dissolvidas são capazes 

de indicar mudanças na composição química do sistema de deposição que não são 

detectados nos sedimentos (BERNER, 1980). Contudo, alguns fatores podem 

influenciar diretamente na concentração das espécies químicas dissolvidas. Entre eles 

estão: a taxa de atividade microbiológica, a taxa de sedimentação, o conteúdo de 

carbono orgânico e os eventos sazonais. Além disso, processos complexos como a 

difusão e advecção, bioturbação, precipitação e/ou dissolução de minerais e 

degradação da matéria orgânica também podem refletir na concentração das espécies 
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(SCHULTZ; ZABEL, 2006). Uma das principais consequências implica no constante 

aumento ou diminuição das espécies químicas de nutrientes e metais na coluna 

d'água ou na água intersticial (SAYLES, 1979). 

Os nutrientes são considerados compostos fundamentais para a produção 

primária no meio aquático (MORTIMER et al.,1998; DENIS; GRENZ, 2003). Entre 

eles, destacam-se o nitrogênio e o fósforo, nutrientes limitantes (ELSER et al., 2007). 

Diversos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de entender a liberação e a 

acumulação desses nutrientes por diferentes processos e ciclos e na liberação pelo 

processo de degradação da matéria orgânica (MORTIMER et al.,1998; DENIS; 

GRENZ, 2003). No processo de degradação da matéria orgânica em sedimentos 

marinhos ocorre a liberação de, principalmente, compostos nitrogenados e fosfato 

para a água intersticial (WOULDS et al., 2009). 

Há diversas fontes de nutrientes nas águas naturais. A principal delas se deve 

à descarga de esgotos sanitários. Efluentes industriais, como os de indústrias química 

e fertilizantes, e o escoamento das águas pluviais nas áreas agrícolas pelos solos 

fertilizados também contribuem para a presença de diversas formas de nutrientes 

(PIVELI, 2011). 

Os perfis de água intersticial podem determinar zonas de oxirredução de 

espécies químicas em função da profundidade, de acordo com as condições do 

ambiente, tais quais: taxa de sedimentação, demanda de oxigênio e nutrientes, 

processos microbiológicos, entre outros (VALE; SUNDBY, 1998). Além disso, a 

concentração de compostos inorgânicos dissolvidos na água intersticial fornece dados 

fundamentais para a melhor compreensão dos ciclos biogeoquímicos e processos 

predominantes no ambiente natural (BREITZKE, 2006). 

Neste contexto, em sedimentos marinhos na costa do Brasil, o comportamento 

dos nutrientes na água intersticial e os processos de diagênese recente permanecem 

pouco conhecidos. Dessa forma, esta pesquisa avalia a dinâmica dos nutrientes 

dissolvidos na água intersticial em sedimentos marinhos na zona de descarga dos rios 

de Contas e São Francisco.  

Estudos como estes são importantes pois permitem avaliar a concentração das 

espécies no meio, sendo possível observar, através dos dados, áreas contaminadas 

e processos que geram graves consequências ao ambiente aquático. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o comportamento dos 

nutrientes e do sulfato na água intersticial de sedimentos marinhos da plataforma 

continental na zona de descarga dos rios de Contas e São Francisco. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o comportamento dos nutrientes NO3
-, NH4

+, PO4
3- e SO4

2- nos perfis de 

água intersticial em sedimentos marinhos e quantificá-los.  

• Comparar o comportamento dos mesmos em diferentes localidades, através de 

testemunhos marinhos localizados na zona de descarga dos rios de Contas e São 

Francisco.  

• Identificar as vias de oxidação da matéria orgânica através da determinação de 

consumo ou liberação de NO3
-, NH4

+, PO4
3- e SO4

2- dissolvidos na água intersticial.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. ZONEAMENTO REDOX E PROCESSO DE DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA 

ORGÂNICA 

 

A matéria orgânica presente nos sedimentos marinhos é uma mistura de 

compostos orgânicos de diferentes composições químicas, fontes e reatividades 

(HEDGES et al., 1997; GORDON; GOÑI, 2003; TESI et al., 2007). As fontes da 

matéria orgânica podem ser alóctone e/ou autóctone.  

A decomposição da matéria orgânica dos sedimentos pode ocorrer através de 

processos aeróbicos e anaeróbicos (BURDIGE, 2006). O processo de decomposição 

destes materiais ocorre de forma mais significativa nas camadas mais profundas das 

colunas d'água e o oxigênio disponível neste ambiente pode ser totalmente consumido 

ou consumido em parte. Com a degradação da matéria orgânica são liberados 

novamente para o meio líquido os nutrientes nela presentes, como o nitrogênio e o 

fósforo. Normalmente, esses elementos são liberados em formas solúveis e são 

rapidamente incorporados à dinâmica físico-química da água intersticial do sedimento 

(MATOS, 2015). 

O processo de degradação da matéria orgânica é mediado por microrganismos 

e é conhecido como processo de diagênese recente da matéria orgânica (HENRICHS, 

1992). Esse processo em sedimentos marinhos é influenciado pela condição de 

oxirredução do ambiente de sedimentação (TAPAJÓS, 2018). As reações envolvidas 

são intermediadas pelos microrganismos e estes utilizam diferentes aceptores de 

elétrons disponíveis. A matéria orgânica será oxidada pelo oxidante que cause maior 

variação de energia livre de Gibbs por mol de carbono oxidado (FROELICH et al., 

1979). Assim, quando todo o oxigênio do meio é consumido pelo processo de 

respiração aeróbica, os microrganismos vão utilizar diferentes aceptores de elétrons 

disponíveis. Os aceptores de elétrons em ordem decrescente de produção de energia 

seguem na sequência: O2 (respiração de oxigênio), NO3
- (desnitrificação), Mn (IV) 

(redução de manganês), Fe (III) (redução de ferro), SO4
2- (sulfato redução) e CH4 

(metanogênese) (MATOS, 2015). 
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3.2. CICLO DO NITROGÊNIO EM SEDIMENTOS MARINHOS 

 

Um dos nutrientes investigados neste estudo é o nitrogênio. O nitrogênio é um 

elemento importante na constituição da matéria orgânica e na produção primária 

marinha (RILEY; CHESTER, 1989). Além disso, os compostos de nitrogênio são de 

grande interesse para os ambientalistas por conta da sua importância na atmosfera e 

nos processos de vida das plantas e animais (DELLAGIUSTINA, 2000).  

O nitrogênio em solução pode ser encontrado em diferentes formas químicas 

e, assim, sua origem no ambiente aquático é considerada mais complexa em relação 

a outros elementos (DELLAGIUSTINA, 2000). O nitrogênio inorgânico pode 

apresentar sete estados de oxidação: 0, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+ e 3-. Os compostos com 

estados de oxidação 3-, 0, 3+ e 5+ são os que apresentam grande interesse para o 

ambiente e entre eles estão: a amônia (NH3), o amônio (NH4
+), o nitrogênio molecular 

(N2), o nitrito (NO2
-) e o nitrato (NO3

-) (SAWYER; CARTY, 1989).  

São diversas as fontes de nitrogênio no ambiente aquático. Entre as principais 

fontes naturais estão a água da chuva e a lixiviação do solo (DELLAGIUSTINA, 2000). 

As atividades humanas, efluentes industriais e esgotos sanitários também contribuem 

para a fonte de nitrogênio nos rios e muitas vezes podem gerar contaminação. 

Entre as formas que o nitrogênio pode se apresentar no ambiente está a NH3, 

a forma mais reduzida, e seu ácido conjugado NH4
+. Estas são consideradas as 

espécies mais instáveis. A forma mais oxidada e estável é o íon nitrato 

(DELLAGIUSTINA, 2000). O NO3
- e o íon amônio assumem grande importância nos 

ecossistemas aquáticos, pois representam a principal fonte de nitrogênio para os 

produtores primários (ESTEVES, 1998). 

O ciclo do nitrogênio em meio aquático varia as espécies do nitrogênio por 

reações de oxirredução. As principais etapas do ciclo do nitrogênio são: 

desnitrificação, redução dissimilatória de nitrato, amonificação, conversão de NH4
+, 

nitrificação e anammox. 

Na desnitrificação ocorre a redução do NO3
- a NO2

-, óxido nítrico (NO), óxido 

nitroso (N2O) e nitrogênio gasoso (N2). Nesse processo, as bactérias são capazes de 

oxidar a matéria orgânica usando o NO3
- como aceptor de elétrons em seu 

metabolismo de respiração (MAYS, 1996).  

Na redução dissimilatória acontece a redução da espécie NO3
- a NH4

+. Esse 

processo é conhecido como RDNA (redução dissimilatória de nitrato para amônio). 
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(KOIKE; SØRENSEN 1988). As bactérias conseguem reduzir nitrato a amônia pela 

seguinte via: NO3
- → NO2

- → NH4
+. 

Na amonificação há a produção de NH4
+ por meio da decomposição de 

nitrogênio orgânico. Através da morte celular dos organismos decompositores ou 

quando eles são excretados para o meio, se faz possível ocorrer esse processo 

(WARD, 1992; HERBERT, 1999). Em meio aquático, a formação de amônia depende 

do pH do meio e da temperatura. Em pH ácido ou neutro e temperatura baixa, a 

amônia formada é instável, convertendo-se a íon amônio (DELLAGIUSTÍNA, 2000). 

A etapa de conversão de NH4
+ converte essa espécie a nitrogênio orgânico 

através de processos assimilativos (TAPAJÓS, 2018). 

Na nitrificação acontece a oxidação do NH4
+ a NO2

-. Depois, ocorre o processo 

de oxidação do NO2
- a NO3

-. Essa ação só é possível devido a bactérias nitrificantes 

Nitrosomonas e Nitrobacter (DELLAGIUSTINA, 2000). As bactérias nitrificantes são 

aeróbicas. Sendo assim, é necessário a presença de oxigênio dissolvido no meio. Há 

exceções visto que algumas dessas bactérias conseguem se desenvolver em 

condições subóxicas. 

A anammox (anerobic ammonium oxidation) é o processo de oxidação da NH4
+ 

a N2, em condições anaeróbicas. Acontece na presença NO3
- ou NO2

- como aceptores 

de elétrons (MADIGAN et al., 2003). 

Além disso, há o processo de fixação do nitrogênio. A fixação biológica é 

desempenhada por algas e bactérias, que incorporam o nitrogênio atmosférico em 

seus tecidos, contribuindo para a presença de nitrogênio orgânico nas águas (PIVELI, 

2011). Nesse processo, poucos microrganismos aquáticos conseguem fixar o 

nitrogênio atmosférico (DELLAGIUSTINA, 2000). 

Na Figura 1 é demonstrado o esquema do ciclo do nitrogênio em meio marinho. 
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Figura 1 - Ciclo do nitrogênio em ambiente marinho.

 

 Fonte: Adaptado TAPAJÓS, 2018. 

 

 

3.3.  CICLO DO FÓSFORO EM SEDIMENTOS MARINHOS 

 

O fósforo é outro nutriente a ser investigado. Em meio aquático não poluído 

apresenta concentrações em torno de 10 µM (BRAGA, 1995). É importante na 

conversão de energia de todo o sistema biológico porque participa de processos 

fundamentais no metabolismo dos seres vivos, como armazenamento de energia (na 

forma de ATP) e na estruturação de membranas celulares (através de fosfolipídeos) 

(ESTEVES,1998; CAMPELO et al., 1999).  

Esse nutriente nas formas dissolvidas e particuladas reflete a processos 

químicos, biológicos, a sedimentação e aprisionamento de formas biodisponíveis 

(TAPAJÓS, 2018). 

Não há fósforo na forma gasosa na atmosfera. O fósforo que chega ao oceano 

provém de fonte continental, conduzido pela drenagem. Ocorre a liberação do íon 

fosfato (PO4
3-) a partir dos minerais das rochas através do processo de 

intemperismo.  Ele pode ser incorporado pelos seres vivos por assimilação biológica, 

na formação de biomassa marinha (DOLAN, 1997) ou pode ser imobilizado nos 
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sedimentos formando minerais autigênicos, como a apatita (BOYNTON; KEMP, 1985; 

FAUL et al., 2005; BATURIN, 2003; PAYTAN; MCLAUGHLIN, 2007). Além do 

fosfato ter origem de fonte natural, pode ocorrer origem de fonte artificial, que está 

relacionada, principalmente, a esgoto doméstico e industrial (DELLAGIUSTINA, 

2000). 

Entre as espécies dissolvidas do fósforo, o hidrogenofosfato (HPO4
2-) é que 

está maior quantidade em ambientes marinhos. O PO4
3- é liberado para a água 

intersticial no processo de degradação da matéria orgânica e/ou durante a redução 

dos óxidos de ferro (RUTTENBERG; BERNER, 1993; FAUL et al., 2005). Um 

esquema do ciclo do fósforo em ambiente marinho é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Ciclo do fósforo em ambiente marinho. 

 

 Fonte:  Adaptado TAPAJÓS, 2018. 

 

 

3.4.  CICLO DO ENXOFRE EM SEDIMENTOS MARINHOS 

 

A principal fonte de enxofre para os oceanos, em forma de sulfato (SO4
2-), é 

formada pelos produtos do intemperismo químico e físico das rochas continentais, que 

são transportados pelos rios. O transporte atmosférico (spray atmosférico, emissões 

vulcânicas e emissão antrópica de enxofre) também é uma fonte, contudo tem menor 
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importância quando se comparado ao transporte fluvial (VAIRAVAMURTHY; ORR; 

MANOWITZ, 1995). 

Em relação ao ciclo do enxofre, os de processos de transformação 

compreendem o SO4
2- dissolvido na água intersticial que é reduzido para sulfeto de 

hidrogênio (H2S) por meio das bactérias sulfato redutoras, através do metabolismo 

respiratório. Este H2S pode reagir com íons de ferro disponíveis, Fe+2, levando à 

precipitação de monosulfetos de ferro, FeS, e posteriormente pirita, FeS2 (BERNER, 

1970). Quando os íons de ferro não estão disponíveis, o sulfeto de hidrogênio no meio 

não é removido da água intersticial e pode sofrer oxidação a enxofre elementar (S0) 

ou a SO4
2- (FOSSING; JØRGENSEN, 1989; FERDELMAN et al., 1997). 

O H2S da água intersticial pode ser liberado e por difusão chegar à superfície 

ou a camada superficial do sedimento, sendo oxidado para SO4
2- na presença de 

agente oxidantes, tais quais NO3
-, Fe3+, O2 e MnO4

-. Além disso, o sulfeto de 

hidrogênio pode ser incorporado a matéria orgânica (JØRGENSEN, 1977).  A 

incorporação do enxofre à matéria orgânica durante a diagênese, forma enxofre 

orgânico. Este é um processo denominado sulfurização da matéria orgânica 

(FRANCOIS, 1987). 

O processo de redução do sulfato para sulfeto de hidrogênio ocorre na 

presença de matéria orgânica, por meio da sua degradação, através de bactérias e 

microrganismos anaeróbicos (TAPAJÓS, 2018). O sulfato é utilizado como um dos 

aceptores de elétrons no mecanismo. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1. RIO DE CONTAS 

 

O rio de Contas fica localizado inteiramente no estado da Bahia, nordeste do 

país. Está inserido na bacia hidrográfica que leva o mesmo nome (Figura 3). Possui 

extensão de aproximadamente 620 km, sendo a nascente na Serra do Tromba, 

município de Piatã, e a foz no município de Itacaré, desaguando no Oceano Atlântico. 

Está inserido em três tipos de biomas: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica 

(CHIAPETTI, 2009). 

 

Figura 3 - Bacia hidrográfica do rio de Contas. 

 

Fonte: PERH, 2005. 

 

É importante histórico-social e culturalmente para o desenvolvimento de várias 

atividades ao longo de todo seu percurso. A população utiliza suas águas para 

captação ao consumo, pesca, navegação, prática de esportes, atividade turística, 

entre outros (SANTOS; CHIAPETTI, 2013). 
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4.2. RIO SÃO FRANCISCO 

 

O rio São Francisco, popularmente conhecido como Velho Chico, atravessa as 

regiões do sudeste até o nordeste, com a nascente na Serra da Canastra, em Minas 

Gerais, e a foz entre Sergipe e Alagoas, e deságua no Oceano Atlântico (Figura 4). 

Possui em torno de 2863 km e a bacia hidrográfica é considerada uma das mais 

importantes do território nacional. Os biomas Cerrado e Caatinga são os que 

predominam em sua extensão, e a Mata Atlântica está presente em uma pequena 

parte. A bacia é dividida em quatro regiões fisiográficas: Alto São Francisco, Médio 

São Francisco, Submédio São Francisco e Baixo São Francisco (COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRAFICA DO RIO SÃO FRANCISCO). 

 

Figura 4 - Bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 

 Fonte: IPHAN, 2010. 
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Entre os principais objetivos para que as águas do rio São Francisco sejam 

captadas estão a geração de energia, por meio das usinas hidrelétricas, e também 

para alimentar atividades do agronegócio, utilizando a água para projetos de irrigação 

(CRUZ, 2010). 
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5.  MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. COLETA DE TESTEMUNHO 

 

Esse estudo utilizou o material coletado pelo navio de pesquisa R/V Meteor 

(Alemanha). A coleta foi realizada entre os dias 21 de março e 15 de abril de 2016 

através de um cruzeiro oceanográfico do Projeto SAMBA (“South American 

Hydrological Balance and Paleoceanography during the Late Pleistocene and 

Holocene”) no escopo da cooperação científica estabelecida pela University of 

Heidelberg e a Universidade Federal Fluminense.  

A coleta dos testemunhos de sedimentos marinhos foi realizada através de um 

multicoletor de sedimentos (“MUC”) (Figura 5). Por meio dele foi possível recuperar 

amostras de sedimentos superficiais sem perturbação, além da água de fundo. O 

MUC possui doze tubos de PVC contendo 60 cm de comprimento e 10 cm de 

diâmetro.  

A coleta dos testemunhos foi realizada em um transecto cobrindo a zona 

costeira, a zona média da plataforma continental, além do talude. As amostras de 

sedimentos e de água intersticial foram recolhidas a fim de investigar a atribuição dos 

rios de médio porte sobre os processos geológicos e biológicos na plataforma 

continental-talude. Nesse sentido foram coletados dois testemunhos em cada estação 

de amostragem: um para as análises químicas da água intersticial e outro para as 

análises químicas dos sedimentos. Nessa pesquisa foi utilizado apenas o testemunho 

onde foi realizada a extração da água intersticial e foram utilizados os testemunhos 

coletados na zona costeira na plataforma continental da zona de descarga dos rios de 

Contas e rio São Francisco (Figura 6). 
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Figura 5 - Multicoletor de sedimentos (“MUC”) empregado na coleta de testemunhos. 

 

 Fonte: TAPAJÓS, 2018. 

 

 

Figura 6 – Localização da área de estudo na Costa Brasileira. 
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5.2. EXTRAÇÃO DA ÁGUA INTERSTICIAL 

 

O sistema Rhyzons® (Figura 7) foi utilizado para a extração da água intersticial. 

Os Rhyzons® possuem uma seção filtradora constituída por um tubo de polímero 

poroso (polisulfona) contendo 2,5 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento. Esse 

sistema foi usado por conta da pouca perturbação que causa no registro sedimentar, 

além de não ser necessário utilizar a filtração da amostra, evitando, assim, o contato 

da amostra com o ar atmosférico e a oxidação de espécies químicas reduzidas 

(SEEBERG-ELVERFELDT et al., 2005; AMORIM, 2012).  

 

Figura 7 - Sistema Rhyzons® utilizado na coleta da água intersticial. 

 

 Fonte: Modificado SEEBERG-ELVERFELDT et al., 2005. 

 

A seção filtradora do sistema Rhyzons foi inteiramente introduzida no 

sedimento para a extração da água intersticial. O fluído que passou pelos poros (isto 

é, a água intersticial) foi coletado por meio de uma seringa onde era gerado vácuo 

permanentemente (Figura 8).  
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Figura 8- Processo utilizado para a extração da água intersticial. 

 

 Fonte: TAPAJÓS, 2018. 

 

O processo de extração durou em torno de cinco a oito horas e obteve-se em 

média de 15 mL de amostra. Ao todo foram 43 amostras. A resolução de amostragem 

para o testemunho na zona de descarga do rio de Contas foi de 1 cm até os 10 cm de 

profundidade (visto que os processos de diagênese recente, geralmente, ocorrem 

mais próximos a superfície) e de 2 cm até os 28 cm de profundidade, totalizando em 

19 amostras. Já para o testemunho na zona de descarga do rio São Francisco foi de 

1 cm até os 10 cm de profundidade, de 2 cm até 20 cm de profundidade e de 3 cm até 

47 cm de profundidade, em um total de 24 amostras.  

Utilizou-se uma glove bag sob atmosfera de N2 para colocar as seringas e 

separar as alíquotas das amostras. Em seguida, foram adicionadas as soluções 

fixadoras (quando necessário) e foram estocadas para posteriores análises. 

Para análises de nitrato e amônio não foi necessário o uso de solução fixadora, 

as amostras foram apenas congeladas para preservação. Já para o fosfato, foi 

utilizada uma solução fixadora de 10 µL de HCl 12 M e posteriormente congelada. E 

para o sulfato foi usada uma solução fixadora de 100 μL de Zn(Ac)2 5%, sem congelar. 

Na Tabela 1 estão descritos os parâmetros de análises, volume das amostras de água 

intersticial, soluções fixadoras e condições de preservação usados.  
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Tabela 1 - Soluções fixadoras, condições de estocagem e volume das amostras para cada parâmetro 

determinado. 

 

 

Parâmetro de análises 

Volume das 

amostras (mL) 

 

Soluções fixadoras/ condições 

Nitrato 3 - / amostra congelada 

Amônio 0,5 - / amostra congelada 

Fosfato 1 10 µL de HCl 12 M/ amostra congelada 

Sulfato 1 100 μL de Zn(Ac)2 5% / - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

5.3.  ANÁLISES DOS NUTRIENTES INORGÂNICOS E SULFATO 

 

Nitrato, amônio e fosfato tiveram as análises feitas no Laboratório de 

Oceanografia Observacional e Paleoceanografia (LOOP) do Departamento de 

Geoquímica Ambiental da Universidade Federal Fluminense. 

As análises de sulfato foram realizadas no Laboratório de Geoquímica 

Ambiental, do Departamento de Geoquímica da UFF. 

 

5.3.1. Nitrato e Amônio 

 

Foi utilizado o método de colorimetria descrito por Carmouze (1994) para as 

análises de NO3
- e NH4

+.  

A determinação de nitrato é considerada difícil de ser realizada devido à 

complexidade dos procedimentos. Diversos métodos podem ser feitos, contudo há 

muitas variações nas concentrações detectadas por cada um deles 

(DELLAGIUSTINA, 2000). 

O método de redução pelo cádmio é altamente sensível para a análise do 

nitrato e o mais empregado para a determinação desse nutriente em sistemas 

aquáticos (DELLAGIUSTINA, 2000). 

Nesse método ocorre a redução dos íons nitrato a nitrito por meio de uma 

coluna de redução de cádmio. Um tubo de vidro em formato de U compõe a coluna e 
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mediante a uma bomba peristáltica as amostras e padrões são forçados a passar por 

essa coluna. 

Após a redução, o nitrito é determinado através do espectrofotômetro em 

comprimento de onda de 540 nm. 

Para analisar o amônio, o método é baseado através de uma reação entre o 

íon amônio e o fenol em meio alcalino e na presença de hipoclorito de sódio. Ocorre 

a formação do complexo indofenolato, de coloração azul. As absorbâncias são 

medidas no espectrofotômetro no comprimento de onda de 630 nm. Por conta da 

instabilidade do hipoclorito de sódio, ele é substituído pelo ácido dicloroisocianuro, 

nomeado trione. O nitroprussiato de sódio é utilizado como catalizador da reação e o 

citrato de sódio é usado para evitar a interferência dos íons cálcio e magnésio (forma 

complexos dissolvidos). 

 

5.3.2.  Fosfato 

 

O método de Gieskes (1991), também por colorimetria, foi usado para a 

determinação do PO4
3-. Esse método baseia-se na reação, em meio ácido, do 

ortofosfato com o ácido molíbdico. O produto dessa reação é o ácido fosfomolíbdico, 

que é reduzido por um redutor, o ácido ascórbico, e junto a ele o tartarato de antimônio 

e potássio para acelerar sua ação redutora.  Há o surgimento da coloração azul de 

molibdênio e o tempo de reação mínimo é de 10 minutos. A absorbância no 

espectrofotômetro foi medida em 885 nm. 

 

5.3.3. Sulfato  

 

 A cromatografia iônica foi utilizada para a análise da concentração de sulfato 

presente na água intersticial. O método de análise utilizado seguiu os parâmetros do 

método 9056A Standard Methods for the Examination of Water & Wasterwater. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

6.1. CONCENTRAÇÃO DAS ESPÉCIES DISSOLVIDAS NA ÁGUA INTERSTICIAL 

 

6.1.1.  Testemunho zona de descarga do rio de Contas 

 

Os resultados encontrados para a concentração das espécies dissolvidas NO3, 

NH4
+, PO4

3- e SO4
2- nas amostras de água intersticial presentes no testemunho na 

zona de descarga do rio de Contas estão descritos no Apêndice A.  

Na tabela abaixo estão a média e o desvio padrão das espécies para a área 

estudada (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão das espécies no rio de Contas. 

 

 NO3
- (μM) NH4

+ (μM) PO4
3- (μM) SO4

2- (mM) 

Média 7,29 89,28 12,76 19,85 

Desvio padrão 4,78 47,43 2,33 0,74 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

6.1.2. Testemunho zona de descarga do rio São Francisco  

 

Os resultados obtidos para a concentração das espécies dissolvidas de NO3
-, 

NH4
+, PO4

3- e SO4
2- nas amostras de água intersticial presentes no testemunho na 

zona de descarga do rio São Francisco estão apresentados no Apêndice B.  

Na Tabela 3 estão a média e o desvio padrão das espécies para essa área.  

 

Tabela 3 - Média e desvio padrão das espécies no rio São Francisco. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

 NO3
- (μM) NH4

+ (μM) PO4
3- (μM) SO4

2- (mM) 

Média 2,01 215,99 10,34 21,22 

Desvio padrão 4,99 68,79 0,85 1,15 



33 

 

As médias obtidas de NO3
- e PO4

3- são menores no rio São Francisco do que 

no rio de Contas. E as médias de NH4
+ e SO4

2- são maiores no rio São Francisco.  

Abaixo, na Figuras 9 são apresentados os gráficos de concentração das 

espécies versus profundidade, a título de comparação. 

 

Figura 9 – Perfil de concentração do nitrato, amônio, fosfato e sulfato nos testemunhos na zona de 

descarga dos rios de Contas e São Francisco. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

No testemunho na zona de descarga do rio de Contas, em relação aos 

nutrientes, no intervalo de 12-28 cm foram observadas as maiores concentrações de 

NH4
+ e também as maiores variações (22,71 – 147,00 μM). As concentrações de PO4

3- 

foram as que menos variaram (9,17 – 16,07 μM).  

As maiores concentrações encontradas das espécies foram: 16,24 μM de NO3
- 

em 2 cm de profundidade; 147,00 μM de NH4
+ em 22 cm de profundidade; 16,07 μM 

de PO4
3- em 24 cm de profundidade e 21,0 mM de SO4

2- em 7 cm de profundidade. 

No testemunho na zona de descarga do rio São Francisco foram encontrados 

nos intervalos de 1-10 cm, 12-20 cm e 23-47 cm as maiores concentrações de NH4
+ e 

as maiores variações (33,43 - 289,14 μM), entre os nutrientes. Enquanto que o PO4
3- 

foram as concentrações que menos variaram (9,03 – 11,85 μM).  

As maiores concentrações encontradas em cada espécie foram: 24,20 μM de 

NO3
- em 1 cm de profundidade; 289,14 μM de NH4

+ em 20 cm de profundidade; 11,85 

μM de PO4
3- em 12 cm de profundidade e 23,9 mM de SO4

2- em 6 cm de profundidade, 

como podem ser observados na Figuras 9.  
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6.2. ZONEAMENTO REDOX E DEGRADAÇÃO DA MATERIA ORGÂNICA 

 

6.2.1. Nitrato  

 

No rio de Contas, a concentração de NO3
- apresentou um aumento em 2 cm de 

profundidade (16,24 μM), onde teve a maior concentração, e em seguida começou a 

ter redução até 4 cm (7,34 μM), o que pode estar ligado ao começo da zona de 

redução do nitrato. A redução das concentrações pode ser referente ao uso do NO3
-  

como aceptor de elétrons (processo de desnitrificação) no processo de degradação 

da matéria orgânica em condições subóxicas durante a diagênese recente 

(FROELICH et al.; 1979; KARLSON et al., 2007). De 7 cm (9,40 μM) a 10 cm (1,13 

μM) também foi possível observar uma diminuição na concentração do NO3
-. 

Em 1 cm, 4 cm e 18 cm de profundidade pode-se observar a concentração de 

nitrato aumentando, como é mostrado na Figura 9. O processo que pode estar 

relacionado ao aumento da concentração de nitrato é o de nitrificação. A nitrificação é 

realizada por meio das bactérias nitrificantes Nitrosomonas e Nitrobacter, que são 

aeróbicas e oxidam amônia a nitrito e, posteriormente, nitrito a nitrato. Assim, esse 

processo pode ocorrer em casos onde existam a disponibilidade de oxigênio para 

oxidar compostos nitrogenados reduzidos (WARD, 1992; HERBERT, 1999). 

As concentrações de NO3
- no testemunho localizado na zona de descarga do 

rio São Francisco apresentaram diminuição a partir de 1 cm até 4 cm (de 24,20 μM a 

0,70 μM), é se mantiveram com pouca variação ao longo da profundidade (0,36 μM – 

1,46 μM). A redução na concentração desse nutriente depois de uma alta 

concentração representa o início da zona de redução do nitrato.  

 

6.2.2.  Amônio 

 

O amônio possui a maior concentração entre todos os nutrientes investigados 

nesse estudo. As maiores concentrações foram observadas em 22 cm de 

profundidade (147,00 μM) no rio de Contas e em 20 cm de profundidade (289,14 μM) 

no rio São Francisco. 

Observa-se concentrações mais elevadas no rio São Francisco. Entretanto, 

através da Figura 9 é possível verificar que, em ambos os rios, o NH4
+ se comporta 

de maneira parecida. As concentrações tendem a aumentar com o incremento da 
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profundidade. Isso é atrelado ao processo de degradação da matéria orgânica durante 

a redução dissimilatória do nitrato para amônio (RDNA).  

No rio São Francisco é possível perceber que em 1 cm de profundidade temos 

a maior concentração de NO3
- (24,20 μM), enquanto que nessa mesma altura temos 

a menor concentração de NH4
+ (33,43 μM). Nas profundidades seguintes, até 4 cm, 

tem-se o aumento do NH4
+ e a diminuição do NO3

-, ou seja, isso pode ser reflexo da 

liberação de amônio no processo de RDNA. 

Um estudo feito por Matos (2015) na água intersticial em sedimentos da 

enseada de Jurujuba, localizada na cidade de Niterói, apresentou variações na 

concentração de amônio entre 0,43 a 1,96 mM. Os altos valores presentes deste 

nutriente são relacionados a atividades antrópicas que ocorrem no local, sendo a 

enseada considerada pelo autor um corpo receptor de toda a poluição urbana 

vinculada nos bairros em seu entorno (MATOS, 2015). 

 

6.2.3. Fosfato 

 

As concentrações de PO4
3- apresentaram aumento entre 5 e 8 cm de 

profundidade no rio de Contas (10,30 μM – 15,51 μM). Outro aumento foi observado 

em 24 cm (16,07 μM), chegando na maior concentração desse nutriente. Esses 

aumentos podem indicar que o PO4
3- foi liberado para a água intersticial durante o 

processo de degradação da matéria orgânica, visto que o fósforo faz parte da 

composição da mesma (BERNER, 1990). Além desse processo, a liberação de fosfato 

pode acontecer durante a redução de óxidos de Fe+3, os quais podem adsorver 

grandes quantidades de fosfato (SLOMP et al., 1996).  

No rio São Francisco conforme a profundidade foi aumentando ocorreram as 

maiores variações nas concentrações. Entre 16 cm e 47 cm de profundidade, onde 

ambos os pontos apresentam a mesma concentração (9,59 μM), é possível observar 

que nesse intervalo acontecem sucessivos aumentos e decréscimos, como pode ser 

visto na Figura 10. 

Através do estudo de Matos (2015), na enseada de Jurujuda, foram 

encontrados valores de fosfato que variaram entre 54,4 a 233,1 M. Esses valores 

são considerados altos e podem estar atrelados ao processo de eutrofização, que 

apesar de ser um processo natural, é acelerado por atividades resultantes da ação 

humana.  
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6.2.4. Sulfato 

 

Entre todas as espécies estudadas, o SO4
2- apresentou a maior concentração, 

em unidade de milimolar (10-3 M), enquanto que os nutrientes se apresentaram em 

micromolar (10-6 M), já que o sulfato é o segundo ânion encontrado em maior 

concentração na água do mar.  

Os dois testemunhos quando comparados apresentaram um perfil muito 

semelhante em relação ao comportamento do SO4
2-, como mostra a Figura 9. Em 9 

cm de profundidade (19,2 mM) no testemunho na zona de descarga do rio de Contas 

observaram-se pequenas variações da concentração até 26 cm (20,8 mM). Isso 

também ocorreu na mesma profundidade do rio São Francisco, porém até 18 cm, 

variando entre 20,2 mM e 21,2 mM. 

O testemunho na zona de descarga do rio de Contas apresentou uma redução 

em 28 cm de profundidade (17,8 mM), alcançando a menor concentração. Isso pode 

estar relacionado à degradação da matéria orgânica por meio das bactérias sulfato 

redutoras, que causam diminuição do SO4
2- dissolvido na água intersticial e liberam o 

H2S para o meio. Nesse processo, o SO4
2- é utilizado como aceptor de elétrons. Essa 

redução também foi vista em 32 cm de profundidade no rio São Francisco, chegando 

à concentração de 19,0 mM. 

O aumento da concentração em 7 cm de profundidade (21,0 mM) no 

testemunho na zona de descarga do rio de Contas e em 6 cm de profundidade (23,9 

mM) no testemunho na zona descarga do rio São Francisco pode ser explicado pela 

oxidação do sulfeto de hidrogênio a sulfato, causada por organismos bioturbadores 

ou pela modificação da condição redox (WIJSMAN et al., 2001). 

No estudo realizado por Tapajós (2018) em testemunhos marinhos localizados 

na plataforma continental na zona de descarga dos rios Doce e Jequitinhonha, 

também foi observada a redução na concentração do SO4
2- ao longo do perfil, o que 

foi associado com a degradação da matéria orgânica por processos de sulfato 

redução. Também foi registado um aumento nas concentrações de enxofre total (ST) 

no sedimento, sugerindo a associação do H2S na formação de minerais de enxofre ou 

a incorporação à matéria orgânica (FOSSING; JØRGENSEN, 1989; FERDELMAN et 

al., 1997). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Através dos dados de concentração obtidos para os nutrientes NO3
-, NH4

+, 

PO4
3- e para o SO4

2- presentes na água intersticial de sedimentos marinhos da 

plataforma continental no rio de Contas e no rio São Francisco foi possível ter 

conhecimento de alguns processos que podem ocorrer. 

O nutriente mais abundante foi o amônio, em ambos os rios. Já as 

concentrações do nutriente que menos variaram foi o fosfato. As médias de NO3
- e 

PO4
3- foram maiores no rio de Contas e de NH4

+ e SO4
2- foram maiores no rio São 

Francisco. 

Com os resultados obtidos é possível identificar alguns prováveis processos. 

Entre eles está o processo de degradação da matéria orgânica, que ocorre em todos 

os casos estudados. Além dele, foram observados os processos de nitrificação, 

redução dissimilatória de nitrato para amônio, sulfato redução e oxidação do sulfeto 

de hidrogênio.  

A avaliação do comportamento de diferentes substâncias ajudaria na 

orientação e traria resultados mais assertivos. Um exemplo seria a análise do sulfeto 

de hidrogênio, que através dos dados poderia ser comprovado o processo de 

degradação da matéria orgânica pelas bactérias sulfato redutoras.  

Assim, com informações de outras espécies dissolvidas na água intersticial, 

espera-se resultados mais conclusivos e que levem a melhor compreensão dos 

processos que ocorrem nesses locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMORIM, N. Processos de diagênese de metais na água intersticial de 
sedimento marinho da região de Cabo Frio, RJ.  2012. 108 f. Dissertação (Mestrado 
em Geociências - Geoquímica Ambiental) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2012. 

BATURIN, G. N. Phosphorus cycle in the ocean. Lithology and Mineral Resources, 
v. 38, p. 101-119, 2003. 

BERNER, R. A. Sedimentary pyrite formation. American Journal of Science, v. 268, 
p. 1-23, 1970. 

BERNER, R. A. Early Diagenesis: A theoretical approach. New Jersey: Princeton 
University Press, 1980. 256 p. 

BERNER, R. A. Diagenesis of P in sediments from non-upwelling areas. In: COOK, P. 
J.; SHERGOLD, J. H. Phosphate deposits of the world. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1990. p. 27-32. 

BOYNTON, W. R.; KEMP, W. M. Nutrient regeneration and oxygen consumption by 
sediments along an estuarine salinity gradient. Marine Ecology Progress Series, v. 
23, n. 1, p. 45-55, 1985. 

BRAGA, E. S. Nutrientes dissolvidos e produção primária do fitoplâncton em 
dois sistemas costeiros do estado de São Paulo. 1995. Tese (Doutorado) – 
Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 

BREITZKE, M. Physical Properties of Marine Sediments. Marine Geochemistry. New 
York: Springer-Verlag, p. 29-33, 2006. 

BURDIGE, D. J. Geochemistry of Marine Sediments. Princeton: University Press, 
2006. 609 p. 

CAMPELO, M. J. A; PASSAVANTE, J. Z. O; KEONING, M. L. Biomassa fitoplanctônica 
(clorofila α) e parâmetros ambientais na praia de Carne de Vaca, Goiânia, 
Pernambuco, Brasil. Trabalhos oceanográficos da Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife – PE, v. 27, n. 2, p. 27-41, 1999. 

CAMPOS, E; MUELBERT, J; KJERFVE, B.; PIOLA, A.; MELLO, S.; 
SCHEUENSTUHL, M. C. B.; et al. Interreações Oceano-Continente no Cenário das 
Mudanças Globais. Academia Brasileira de Ciências. p. 1-9. 2012. 

CARMOUZE, J. P. O metabolismo dos ecossistemas aquáticos. Fundamentos 
teóricos, métodos de estudo e análises químicas. São Paulo: Editora Edgard 
Blücher – FAPESP, 1994. 225 p. 



39 

 

CHIAPETTI, R. J. N. Na beleza do lugar, o rio das Contas indo... ao mar. 2019. 216 
f. Tese (Doutorado em Geografia – Organização do espaço) – Instituto de Geociências 
e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2019. 

CHIAPETTI, R. J. N; SANTOS, V. M. Relação e vivência de canoístas e caminhantes 
com o rio das Contas em Ubaitaba- BA. Caminhos de Geografia. Uberlândia, v. 14, 
n. 48. p. 171-185. 2013. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/ISSN. Acesso em: 16 mar 
2021. 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF. A Bacia. 
Disponível em: https://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/. Acesso em: 16 mar 2021. 

CRUZ, R. Luta pela água, terra e vida no Rio São Francisco. In: ZINCLAR, J. O Rio 
São Francisco e as águas no Sertão. São Paulo, Campinas. 2010. 

DELLAGIUSTINA, A. Determinação das concentrações de nitrogênio e fósforo 
dissolvidos em diferentes locais do rio Itajaí - Açu. 2000. 92 f. Dissertação 
(Mestrado em Química Analítica) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2000. 

DENIS, L.; GRENZ, C. Spatial variability in oxygen and nutrient fluxes at the sediment-
water interface on the continental shelf in the Gulf of Lions (NW Mediterranean). 
Oceanologica Acta, v. 26, p. 373-389, 2003. 

DOLAN, J. R. Phosphorus and ammonia excretion by planktonic protists. Marine 
Geology, v. 139, p. 109-122, 1997. 

ELSER, J. J.; BRACKEN, M. E. S.; CLELAND, E. E.; GRUNER, D. S.; HARPOLE, W. 
S.; HILLEBRAND, H.; et al. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of 
primary producers in freshwater, marine and terrestrial ecosystems. Ecology Letters. 
v. 10, p. 1135-1142, 2007. 

ESCHRIQUE, A. S. Estudo do balanço biogeoquímico dos nutrientes dissolvidos 
principais como indicador da influência antrópica em sistemas estuarinos do 
nordeste e sudeste do Brasil. 2011. 254 f. Tese (Doutorado em Oceanografia 
Química e Geológica) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2011. 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Interciência/ FINEP, 1998. 602 p. 

FAUL, K. L.; PAYTAN, A.; DELANEY, M. L. Phosphorus distribution in sinking oceanic 
particulate matter. Marine Chemistry, v. 97, p. 307-333, 2005. 

FERDELMAN, T. G.; LEE, C.; PANTOJA, S.; HARDER, J.; BEBOUT, B. M.; FOSSING, 
H. Sulfate reduction and methanogenesis in a Thioploca dominated sediment off the 
coast of Chile. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 61, n. 15, p. 3065-3079, 1997. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/ISSN
https://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/


40 

 

FOSSING, H.; JØRGENSEN, B. B. Measurement of bacterial sulfate reduction in 
sediments: Evaluation of a single-step chromium reduction method. 
Biogeochemistry, v. 8, p. 205-222, 1989. 

FRANCOIS, R. A study of sulphur enrichment in the humic fraction of marine 
sediments during early diagenesis. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 51, n. 1, 
p. 17-27, 1987. 

FROELICH, P. N.; KLINKHAMMER, G. P.; BENDER, M. L.; LUEDTKE, N. A.; HEATH, 
G. R.; CULLEN, D.; MAYNARD, V. Early oxidation of organic matter in pelagic 
sediments of the eastern equatorial Atlantic: Suboxic diagenesis. Geochimica et 
Cosmochimica Acta, v. 43, p. 1075-1090, 1979. 

GIESKES, J. M.; GAMO T.; BRUMSACK, H. Chemical Methods for Interstitial Water 
Analysis Aboard Joides Resolution. Texas: Ocean Drilling Program Texas A & M 
University, 1991. 

GORDON, E. S.; GOÑI, M. A. Sources and distribution of terrigenous organic matter 
delivered by the Atchafalaya River to sediments in the northern Gulf of Mexico. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 67, n. 13, p. 2359-2375, 2003. 

HEDGES, J. I.; OADES, J. M. Comparative organic geochemistries of soils and 
sediments. Organic Geochemistry, v. 27, p. 319-361, 1997. 

HENRICHS, S. M. Early diagenesis of organic matter in marine sediments: Progress 
and perplexity. Marine Chemistry, v. 39, p. 119-149, 1992. 

HERBERT, R. A. Nitrogen cycling in coastal marine ecosystems. Microbiology 
Reviews, v. 23, p. 563-590, 1999. 

JØRGENSEN, B. B. The sulfur cycle of a coastal marine sediment. Limnology and 
Oceanography, v. 22, n. 5, p. 814-832, 1977. 

KALNEJAIS, L. H.; MARTIN, W. R.; BOTHNER, M. H. Porewater dynamics of silver, 
lead and copper in coastal sediments and implications for benthic metal fluxes. 
Science of the Total Environment, v. 517, p. 178-194, 2015. 

KARLSON, K.; BONSDORFF, E.; ROSENBERG, R. The Impact of Benthic 
Macrofauna for Nutrient Fluxes from Baltic Sea Sediments. Ambio, v. 36, n. 2-3. 2007. 

KOIKE, I.; SORENSEN, J. Nitrate Reduction and Denitrification in Marine Sediments. 
In: BLACKBURN, T. H.; SØRENSEN, J. (Eds.). Nitrogen Cycling in Coastal Marine 
Environments. Chichester: John Wiley and Sons, 1988. p. 251-273. (SCOPE 
Reports). 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Brock biology of microrganisms. 
10th ed. New Jersey: Pearson Education Inc. 2003. 1032 p. 

MATOS, C. R. L. Biogeoquímica de águas intersticiais e estimativa de fluxos de 
nutrientes na interface água-sedimento em áreas costeiras do estado do rio de 



41 

 

Janeiro. 2015. 107 f. Dissertação (Mestrado em Geociências – Geoquímica 
Ambiental) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

MAYS, L. W. Water Resources Handbook. 1st. ed. United States of America: 
Donnelby Wiley & Sons, Inc., 1996. 1568 p. 

MORTIMER, R. J. G.; KROM, M. D.; WATSON, P. G.; FRICKERS, P. E.; DAVEY, J. 
T.; CLIFTON, R. J. Sediment-Water Exchange of Nutrients in the Intertidal Zone of the 
Humber Estuary, UK. Marine Pollution Bulletin, v. 37, n. 3-7, p. 261-279, 1998. 

PAYTAN, A.; MCLAUGHLIN, K. The oceanic phosphorus cycle. Chemical Review, v. 
107, p. 563-576, 2007. 

PIVELI, R. P. Nutrientes: compostos de nitrogênio e fósforo em águas. Qualidade das 
águas e poluição: aspectos físico químicos. p. 1-19, 2011. 

RILEY, J. P.; CHESTER, R. Introducción a la Química Marina. México: AGT Editor, 
1989. 459 p. 

RUTTENBERG, K. C.; BERNER, R. A. Authigenic apatite formation and burial in 
sediments from non-upwelling, continental margin environments. Geochimica et 
Cosmochimica Acta, v. 57, 991–1007, 1993. 

SAWYER, N. CARTY, P. Chemistry for Environmental Engineering. 3th ed. 
London: Mc.Graww-Hill, 1989. 

SAYLES, F. L. The composition and diagenesis of interstitial solutions. Part 1. Fluxes 
across the seawater sediment interface in the Atlantic Ocean. Geochimica et 
Cosmochimica Acta, v. 43, p. 527-545, 1979. 

SCHULZ, H. D.; ZABEL, M. Marine geochemistry. 2nd ed. Germany: Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, 2006. cap. 4, p. 125-162. 

SEEBERG-ELVERFELDT, J.; KOELLING, M.; SCHLÜTER, M.; FESEKER, T. Rhizon 
in situ sampler (RISS) for pore water sampling from aquatic sediments. Limnology 
and Oceanography Methods, v. 3, p. 361-371, 2005. 

TAPAJÓS, T. P. B. Biogeoquímica da água intersticial em sedimentos marinhos 
adjacentes a foz do Rio Doce após o rompimento da barragem de Mariana, MG.  
2018. 105 f. Dissertação (Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental) – 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

TESI, T.; MISEROCCHI, S.; GOÑI, M. A.; LANGONE, L. Source, transport and fate of 
terrestrial organic carbon on the western Mediterranean Sea, Gulf of Lions, France. 
Marine Chemistry, v. 105, p. 101-117, 2007. 

VAIRAVAMURTHY, M. A.; ORR, W. L.; MANOWITZ, B. Geochemical Transformations 
of Sedimentary Sulfur: An Introduction. In: VAIRAVAMURTHY, M. A.; SCHOONEN, 
M. A. M. Geochemical transformations of sedimentary sulfur. Washington: 
American Chemical Society Symposium Series, 1995, p. 1-15. 



42 

 

VALE, C.; SUNDBY, B. The Interactions between living organisms and metals in 
intertidal and subtidal sediments. In: LANGSTON, W. J.; BEBIANNO, M. J. (Ed.). Metal 
Metabolism in Aquatic Environments. London: Chapman & Hall, 1998. p.19-29. 

WARD, B. B. Nitrogen cycle of the sea. In: NIERENBERG, W. A. Encyclopedia of 
Earth System Science. San Diego: Academic Press. Inc., 1992. v. 3, p. 295-306. 

WIJSMAN, J. W. M.; MIDDELBURG, J. J.; HERMAN, P. M. J.; BÖTTCHER, M. E.; 
HEIP, C. H. R. Sulfur and iron speciation in surface sediments along the northwestern 
margin of the Black Sea. Marine Chemistry, v. 74, p. 261-278, 2001. 

WOULDS, C.; SCHWARTZ, M. C.; BRAND, T.; COWIE, G. L.; LAW, G.; MOWBRAY, 
S. R. Porewater nutrient concentrations and benthic nutrient fluxes across the Pakistan 
margin OMZ. Deep-Sea Research II, v. 56, p. 333-346, 2009. 

WRIGHT, L. D.; NITTROUER, C. A. Dispersal of river sediments in coastal seas: six 
contrasting cases. Estuaries, v.18, p. 494-508, 1995. 

WRIGHT, L. D. Sediment transport and deposition at river mouths: a synthesis. 
Geological Society of America Bulletin, v. 88, p. 857-868, 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

APÊNDICE A – Tabela da concentração das espécies dissolvidas no rio de 

Contas em relação a profundidade 

 

 

Profundidade (cm) NO3
- (μM) NH4

+ (μM) PO4
3- (μM) SO4

2- (mM) 

1 9,49 22,71 9,59 20,4 

2 16,24 24,14 9,17 19,4 

3 7,20 24,14 9,73 19,9 

4 7,34 29,86 9,87 19,8 

5 15,95 45,57 10,30 - 

6 7,72 57,00 12,13 19,7 

7 9,40 59,86 12,13 21,0 

8 5,15 77,71 15,51 20,1 

9 3,31 76,29 14,94 19,2 

10 1,61 122,71 14,52 19,2 

12 2,79 144,14 11,00 19,5 

14 5,36 - 11,99 19,6 

16 3,06 123,43 12,83 19,8 

18 2,38 115,57 12,83 19,9 

20 15,17 131,29 14,80 20,6 

22 13,03 147,00 14,66 20,0 

24 3,70 138,43 16,07 20,6 

26 6,82 122,71 15,65 20,8 

28 2,85 144,56 14,80 17,8 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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APÊNDICE B – Tabela da concentração das espécies dissolvidas no rio São 

Francisco em relação a profundidade 

 

 

Profundidade (cm) NO3
- (μM) NH4

+ (μM) PO4
3- (μM) SO4

2- (mM) 

1 24,20 33,43 9,59 21,1 

2 - - - - 

3 3,10 57,71 9,87 21,2 

4 0,70 146,29 10,01 22,4 

5 1,19 190,57 10,30 - 

6 - 184,14 9,87 23,9 

7 0,89 181,29 9,45 21,6 

8 1,31 186,29 - 23,6 

9 0,86 192,00 11,70 21,2 

10 1,13 246,29 11,70 20,2 

12 0,67 206,29 11,85 20,4 

14 0,74 - 11,28 21,0 

16 0,78 212,00 9,59 20,9 

18 0,36 256,29 10,15 21,1 

20 0,57 289,14 9,45 22,2 

23 0,93 267,00 10,30 20,7 

26 0,78 252,71 10,01 - 

29 1,46 270,57 - 20,4 

32 0,63 247,00 9,03 19,0 

35 0,61 275,57 11,42 21,9 

38 0,59 217,71 10,15 21,8 

41 0,72 272,00 10,86 20,1 

44 1,00 279,86 11,00 20,1 

47 1,08 287,71 9,59 20,8 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

 

 

 

 


