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RESUMO
Este estudo compreende uma caracterização inicial das condições físicas e biogeoquímicas do
sistema estuarino-lagunar do Canal do Funil (SE), formado na planície deltaica do Rio São
Francisco (SE/AL). Representa o braço secundário (30 km) do estuário do Rio São Francisco,
governado pela mesomaré, com um manguezal na sua parte central e sem fontes antrópicas
significativas de materiais. Foram avaliados a distribuição e o comportamento de parâmetros
físico-químicos, nutrientes e clorofila “a” ao longo do gradiente salino entre a fonte fluvial
(Rio São Francisco) e a fonte marinha, como também, a composição orgânica (elementar e
isotópica) e inorgânica (granulometria e principais minerais) dos sedimentos superficiais. O
conjunto dos resultados revelou que o Canal do Funil possui três regiões distintas: 1) A
Região Montante, caracterizada por águas oligohalinas e oligotróficas, com maiores
concentrações de nitrato e silicato provenientes do aporte fluvial e sedimentos com teores
elevados de areia (84%) e baixos de sílica amorfa (4%), caulinita (2%) e carbono orgânico
(0,77%), e 13C em torno de –26,4‰. 2) A Região Central, que apresentou águas mesohalinas
e levemente mesotróficas, e maiores transformações (ganhos e perdas) de materiais.
Sedimentos com os maiores valores de finos (32%), de sílica amorfa (12%), carbono orgânico
(1,8%) e das razões C:N (32:1), C:P (1333:1), além do menor valor do isótopo 13C (-27‰),
indicaram maior retenção de materiais e influência do manguezal. 3) A Região Jusante,
caracterizada por águas poli a eurihalinas e oligotróficas, com concentrações mais elevadas de
fósforo, presença de altos valores de 13C (-24,1‰) e dos menores valores de C:N (23:1) nos
sedimentos, indicando uma mistura de materiais proveniente da região central e da fonte
marinha. Embora o Canal do Funil permaneça bem preservado, postula-se que a regularização
da vazão e o empobrecimento da matéria em suspensão e nutrientes das águas fluviais do Rio
São Francisco pela construção das barragens afetaram o balanço hídrico e o estado trófico
natural do sistema.
Palavras-chave: Nutrientes. Matéria Orgânica. Minerais. Estuário. Rio São Francisco.

ABSTRACT
This study represents an initial characterization of some physical and biogeochemical features
of the estuarine-lagoon of Canal do Funil (SE), located within the São Francisco river
(SE/AL) delta plain. The channel corresponds to the secondary branch of the São Francisco
estuary, governed by mesotides and mangroves in its central part, and devoid of significant
anthropogenic material sources. The distribution and the behavior of physico-chemical
parameters, nutrients and chlorophyll “a” was assessed along the estuarine mixing zone
between the fresh and marine sources, as well as, the composition of organic (elementary and
isotopic) and inorganic (granulometry and clay mineral) matter of the superficial sediments.
The results revealed the presence of three distinct regions or compartments within the system:
1) The Upper Region, largely controlled by the fluvial end-member, was characterized by
oligohaline and oligotrophic waters, with highest nitrate and silicate concentrations. The
sediments exhibited high contents of sand (84%) and low contents of amorphic silic (4%),
kaolinite (2%) and organic carbon (0,77%), and 13C signature of around –26,4‰. 2) The
Central Region, was governed by mesohaline and slightly mesotrophic waters, and more
intense transformations (gains and losses) of materials. The sediments harbored higher
contents of clay and silt (32%), amorphic silica (12%), and organic carbon (1,8%), higher C:
N (32:1) and C: P (1333:1) ratios, and a slightly lower isotopic 13C (-27‰) signature,
indicating enhanced retainance of materials and influence from the mangroves. 3) The Lower
Region with access to the sea, exhibited poly-to euryhaline and oligotrophic waters, with
higher phosphorous concentrations, lower C: N (23:1) ratios and a 13C signature of -24,1‰
of the sediments, suggesting the presence of a material mix originating from both the
mangroves and the marine source. In spite of the fact that Canal do Funil is well preserved, it
is postulated that the regulation of the fresh flow and the diminishment of suspended matter
and nutrient concentrations by dam construction along the São Francisco river, altered the
hydrological regime and the natural trophic state of the system.
Keywords: Nutrients. Organic matter. Minerals. Estuary. São Francisco River.
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1 INTRODUÇÃO
Estuários são ambientes de transição entre a terra e o mar, caracterizados pela
mistura de água doce e marinha. São, portanto, ambientes altamente dinâmicos, com
mudanças constantes em resposta a forçantes naturais, tal como a maré, o vento, o regime de
ondas e a pulsação da vazão do próprio rio (PRITCHARD, 1967).
A costa do Brasil, principalmente a leste e nordeste, se caracteriza por diversos
sistemas estuarinos, abrangendo desde lagunas costeiras até os deltas estuarinos, que se
desenvolvem principalmente junto a rios de médio porte como os rios São Francisco,
Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul (KNOPPERS; EKAU; FIGUEIREDO, 1999).
As lagunas costeiras são mais encontradas na região sul da costa leste, onde
predomina a micromaré. As lagunas estuarinas, com manguezais, são predominantes na costa
leste e nordeste, com condições de mesomaré, ou fazem parte dos deltas estuarinos (OVALLE
et al., 1999). Geralmente as lagunas estuarinas possuem uma fonte fluvial de pequeno porte e
uma ou duas conexões com o mar, além de uma configuração que inclui canais longos e
estreitos, paralelos à costa. São também denominadas na terminologia geológica como “Rias”.
Exemplos são Itamaracá (PE), Piauí-Piauitinga (SE), Cananéia (SP) e o Canal do Funil (SE)
do rio São Francisco (Figura 1.1).
Cada um destes sistemas, mesmo pertencente à mesma categoria, possui suas
próprias particularidades. As interações entre os fatores físicos conferem a estes ambientes
uma grande variação dos fatores abióticos (OFFICER; LINCH, 1981), os quais vão
condicionar a composição das comunidades biológicas e a natureza e ocorrência dos
processos biogeoquímicos.
Trabalhos sobre as propriedades físicas e biogeoquímicas destes ambientes são
pouco explorados em comparação as propriedades ecológicas dos próprios manguezais.
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Figura 1.1- Exemplos de sistemas lagunares-estuarinos da costa do Brasil. (A) Itamaracá (PE); (B) Canal do
Funil (SE); (C) Cananéia-Iguape (SP); e (D) Piauí-Piauitinga (SE).
Fonte: TUNDISI et al., 1978; SCHWAMBORN, 1997; SOUZA, 1999.

Este estudo aborda um sistema lagunar-estuarino formado na planície deltaica do Rio
São Francisco, o Canal do Funil (Figura 1.1-B). Trata-se de um ambiente ainda bem
preservado, nunca antes estudado, com um manguezal natural bem desenvolvido na sua parte
central, e sem entradas antropogênicas significativas de material. Atualmente, a única ação
antrópica na região está relacionada às mudanças da qualidade da água de sua fonte fluvial
(condições de oligotrofia), o rio São Francisco, em função da construção de barragens em
cascata no seu curso principal.
Aplicar o conhecimento científico nesses complexos sistemas, a fim de conhecer seu
estado é de fundamental importância para sua sustentabilidade e para o manejo do
ecossistema costeiro.
Assim, o presente trabalho procurou através da análise de alguns parâmetros físicos e
biogeoquímicos realizar uma caracterização inicial da estrutura e funcionamento do ambiente,
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que inclui avaliar o comportamento físico-químico e o estado trófico das águas, a composição
geoquímica atual dos sedimentos bem como sua variação espacial ao longo do gradiente
salino do canal. Para tal, determinaram-se os nutrientes, clorofila “a” e parâmetros físicoquímicos da água, e a composição da matéria inorgânica (granulometria e principais minerais)
e orgânica (C, N, P 13C e 15N) sedimentar. As razões C:N, C:P e N:P, também foram usadas
para embasar as interpretações sobre as fontes e processos diagenéticos recentes da matéria
orgânica sedimentada.
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2 BASE TEÓRICA
2.1 ESTUÁRIOS
Estuário é um corpo de água costeiro semifechado, com ligação com o oceano,
estendendo-se rio acima até o limite da influência da maré, sendo que em seu interior a água
do mar é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem continental (DYER,
1997). São considerados ambientes de transição entre o continente e o oceano, e estão sujeitos
a intensa ação de forçantes físicas, dentre as quais destacam-se a entrada de água doce e as
oscilações da maré (PRITCHARD, 1967; DYER, 1973).
Como resultado destes processos físicos de mistura de águas contrastantes (fluvial e
marinha) os estuários são corpos de água não homogêneos e os fenômenos no seu interior
variam nas escalas espacial e temporal (PRITCHARD, 1967; OFFICER; LINCH, 1981).
Conforme uma classificação hidrológica-geomorfológica (DAVIES, 19641 apud
DAY et al., 1989), os estuários enquadram-se em cinco categorias: as lagunas, lagunasestuarinas, estuários propriamente ditos, estuários deltáicos e deltas (Figura 2.1). As lagunas e
lagunas-estuarinas geralmente proliferam-se paralelamente à costa, separadas do mar por
cordões litorâneos que podem isolá-las totalmente do oceano, formando lagunas fechadas ou
semi-fechadas, ou simplesmente permanecem em contato permanente com o mar, através de
canais (lagunas-estuarinas). Os estuários propriamente ditos possuem configuração
perpendicular à costa, com geralmente maior influência das marés; os estuários deltáicos, com
maior aporte fluvial e os deltas com grande aporte de água e deposição de sedimentos afora da
sua desembocadura.
A maioria dos estuários são do tipo positivo, isto é, a salinidade aumenta de
montante para jusante. Existe ainda uma nítida tendência para a circulação preponderante se
realizar em direção ao mar ao longo de um ciclo de maré completo. É possível dividir os
estuários em diversas zonas tendo em consideração a salinidade das águas: zona hipersalina
(>40‰); zona eurihalina (40-30‰); zona polihalina (30-25‰); zona mesohalina (25-5‰);
zona oligohalina (5-0,5‰); zona limnética (<0,5‰).

1

DAVIES, J. H. A morphogenetic approach to world shorelines. Z. Geomorphology, v. 8, p. 127-142, 1964.
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Figura 2.1 - Classificação hidrológica-geomorfológica dos sistemas estuarinos.
Fonte: modificado de DAVIES, 1973.

A temperatura das águas estuarinas é variável devido, sobretudo, à mistura de massas
de água com características físico-químicas diferentes e à ocorrência de zonas pouco
profundas. A temperatura é em grande parte determinada pela razão entre a descarga fluvial e
o fluxo de maré, sendo modificada pelo aquecimento solar e pelo arrefecimento provocado
pela evaporação. A maré nos estuários pode apresentar variações entre os períodos de
enchente e de vazante relacionadas com a circulação geral das águas e consequentemente com
a fisiografia e geomorfologia do sistema.
As águas estuarinas são em média biologicamente mais produtivas do que as do rio e
do oceano adjacente, devido às características hidrodinâmicas da circulação que, através da
retenção de nutrientes, estimula a produtividade de algas e outras plantas desses corpos
d’água. O ambiente estuarino com um curto tempo de residência da água geralmente possui
uma mistura de fitoplâncton marinho e fluvial. Quando o tempo de residência da água
estuarina é maior, então um plâncton autóctone pode se desenvolver em apenas algumas
semanas. Na primeira situação, o estuário é uma área onde ocorrem valores baixos de
produção primária. Na segunda situação, pode ocorrer um maior desenvolvimento
planctônico, e o estuário apresenta valores maiores que o rio e o mar adjacente (WOLFF,
1980).
Esta interface dinâmica entre terra e oceano assume expressiva importância para o
homem. Suas águas e sistemas adjacentes (manguezais, marismas, etc.) servem de refúgio
para reprodução de espécies de interesse econômico, e abrigam importantes recursos
pesqueiros.
A influência das atividades antropogênicas sobre os estuários não foi reconhecida
como importante até metade do século XIX, onde a influência do homem estava limitada aos
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efeitos de descarga de efluentes domésticos, e mais remotamente, à erosão nas áreas agrícolas.
A partir de meados desse século, houve um grande incremento das atividades industriais, da
agricultura,

da

indústria

pesqueira

e

da

construção

de

barragens,

aumentando

consideravelmente a influência do homem e colocando em risco muitos destes sistemas
(MIRANDA et al., 2002).
2.2 ELEMENTOS BIOGÊNICOS E PROCESSOS BIOGEOQUÍMICOS DAS ÁGUAS
ESTUARINAS
O material inorgânico usado no processo fotossintético de plantas é N, P, CO 2 e H2O,
além de uma série de micronutrientes. Algumas plantas, como no caso das diatomáceas
requerem de Si para construir suas frústulas. Assim, o carbono, nitrogênio, fósforo e silício,
representam os elementos essenciais para a matéria orgânica perante a produção primária
(principais elementos biogênicos), formando assim a base alimentar da rede trófica (DAY,
1989).
A produtividade primária é um parâmetro bastante útil nas investigações
biogeoquímicas de estuários, ela representa a fixação do carbono inorgânico como carbono
orgânico através da fotossíntese, a maior fonte de matéria orgânica para a cadeia alimentar
marinha.
2.2.1

Nitrogênio
O nitrogênio está incorporado na estrutura das proteínas e ácidos nucléicos, e exerce

um importante papel nos processos metabólicos dos organismos e na sua troca com o
ambiente circundante (KILLOPS et al., 1993).
O aporte de nitrogênio para os ecossistemas costeiros se dá principalmente na forma
de nitogênio orgânico particulado e dissolvido, e nitrogênio inorgânico dissolvido (nitrito,
nitrato e amônia), oriundos de ambientes terrestres, ou por dissolução de nitrogênio
atmosférico na água.

As formas orgânicas e inorgânicas são os principais constituintes

biogênicos, e estando funcionalmente envolvidos nos processos dos organismos vivos, estão
sujeitos a sofrerem rápida reciclagem.
O ciclo biológico do nitrogênio envolve um grande número de estados de oxidação
de espécies inorgânicas, assimilação de seus componentes orgânicos e inorgânicos, incluindo
o gás N2, e sua transferência ao longo da cadeia alimentar, sua liberação a partir da excreção
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dos organismos vivos e a quebra das suas substâncias celulares. As formas inorgânicas de
nitrogênio podem sofrer transformações por processos mediados por microorganismos
(ASTON, 1980; DAY et al., 1989).
As principais formas de nitrogênio envolvidas em processos biológicos são nitrito,
nitrato e amônia. A conversão de nitrogênio inorgânico para orgânico é dada pelo fitoplâncton
e outros organismos especializados. Algumas bactérias são capazes de oxidar amônia para
nitrito, outras de nitrito para nitrato, e outras ainda de nitrato para nitrogênio molecular.
A produtividade de um estuário pode depender da condição de regeneração (efetiva)
de nitrogênio em um período de tempo, ou do suprimento fluvial ou marinho de um
nitrogênio “novo”.
2.2.2

Fósforo
O fósforo no ambiente aquático é oriundo do intemperismo da crosta terrestre (solos

e rochas), lavagem de solo da bacia de drenagem, e decomposição de organismos. Está
presente em todos os ecossistemas aquáticos principalmente como fósforo particulado, fósforo
orgânico dissolvido e fósforo inorgânico dissolvido. Entretanto, nas águas marinhas e
costeiras, a maior parte do fósforo encontra-se como fósforo inorgânico, sob a forma de
ortofosfatos (ESTEVES, 1998). Os ortofosfatos por sua vez estão presentes essencialmente
na forma de PO4-3 (~10%), HPO4-2 (~90%) e H2PO4- (~1%). Por ser normalmente encontrado
em baixas concentrações no meio aquático, o fósforo inorgânico dissolvido (ortofosfato) é
considerado um dos principais fatores de limitação do crescimento dos vegetais aquáticos.
Seu ciclo biogeoquímico envolve transferências entre os diferentes compartimentos:
água, biota e sedimento. Nos estuários, o ciclo do fósforo pode ser controlado pelas interações
entre o ortofosfato e as partículas (principalmente quando ocorre alta turbidez) e por
processos biológicos como assimilação, excreção e degradação da matéria viva (LEBO;
SHARP, 1992). A reciclagem do fósforo é considerada mais rápida do que a do nitrogênio,
pois passa somente pela etapa de oxi-redução entre as fases inorgânica e orgânica.
2.2.3

Silício
O silício, que ocorre como silicatos (ou sílica), recebe uma atenção especial no

ambiente estuarino, pois é um importante elemento nutriente para os organismos
fitoplanctônicos siliclásticos. A sílica dissolvida é removida da água por estes organismos
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para a incorporação/formação de material esqueletal, frústulas de sílica-opalina. Esse processo
biológico tem um controle no balanço de sílica dissolvida nos estuários (SPENCER, 1975).
A sílica está presente na água dos rios em três formas principais: quartzo detrital,
alumino-silicatos (argilas) e sílica dissolvida derivada do intemperismo de rochas siliclásticas.
A extensão a qual a remoção biológica de sílica é importante em ambientes
estuarinos depende de fatores como a população de organismos siliclásticos presente no
estuário e a influência exercida pelos processos físicos no crescimento dos organismos como
temperatura e disponibilidade de nutrientes (ASTON, 1980). A sílica é incorporada pelas
diatomáceas em uma taxa similar ao nitrogênio, e uma vez incorporada, retorna a solução
principalmente através de processos físicos e químicos de dissolução, sendo o único processo
biológico que ocasiona remoção ao longo do gradiente salino.
De forma geral, o ciclo do material biogênico no sistema estuarino é controlado pela
entrada alóctone de matéria na forma dissolvida e particulada, pela incorporação das formas
inorgânicas dissolvidas pelos processos de fotossíntese e utilização da luz, pela composição
da matéria orgânica e pela regeneração dos nutrientes na água e interface água-sedimento.
2.2.4

Remoção e adição de matéria no gradiente estuarino

Os elementos biogênicos no meio estuarino são governados e regulados (perdas e
ganhos) por processos físicos, químicos (adsorção/desorção) e biológicos (assimilação,
denitrificação e degradação da matéria orgânica) (PRITCHARD; SCHUBEL, 1979). A
composição química das águas estuarinas também é influenciada além de fatores naturais, por
fatores antropogênicos de origens diversas, como a construção e operação de barragens
hidroelétricas, a descarga de efluentes domésticos e industriais e o uso de fertilizantes na
agricultura.
Os nutrientes ao percorrer o sistema estuarino podem demonstrar um comportamento
conservativo, caso sua concentração esteja somente relacionada com o processo de diluição
entre a água fluvial e marinha. Desvios observados na linearidade indicam predominância de
processos biogeoquímicos, que resultam na adição e/ou remoção dos constituintes da coluna
d’água, característicos do comportamento não conservativo (LISS, 1976; HEAD, 1985)
(Figura 2.2).
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Figura 2.2 - Diagramas conceituais de mistura nutrientessalinidade entre a fonte de água doce, rica em nutrientes, e a
fonte de água salina, com baixa concentração de nutrientes. O
diagrama (A) ilustra o comportamento conservativo em função
da linha teórica de diluição ideal e os diagramas (B), (C) e (D) o
comportamento não conservativo.
Fonte: modificado de BIGGS; CRONIN, 1981.

Essa abordagem baseia-se em duas premissas básicas: (i) existem apenas duas fontes
extremas, a marinha e a fluvial (sem tributários), e (ii) a concentração e o fluxo do
constituinte no extremo fluvial são constantes (BOYLE et al., 1974; LODER; REICHARD,
1981; DAY et al., 1989). Embora nem sempre estas condições sejam estritamente obedecidas,
estes diagramas continuam sendo extremamente úteis para avaliar os processos de perda e
ganho destes constituintes no estuário (SOUZA, 1999).
Nos rios, domina a repulsão entre partículas carregadas negativamente, como siltes,
argilas e ácidos húmicos, formando suspensões estáveis. Quando as águas do rio e do mar
misturam-se no estuário, os constituintes dissolvidos e particulados podem se comportar
conservativamente ou sofrerem transformações como resposta aos processos físicos, químicos
e biológicos. Com o incremento da salinidade, as forças entre as partículas tornam-se mais
atrativas, resultando em reações de transformação tais como adsorção, floculação, e
agregação, podendo precipitar e depositar no fundo (BURTON; LISS, 1976).
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Variações no fluxo de água doce em um estuário tenderá a alterar a quantidade de
material particulado e dissolvido entrando num estuário e também sua distribuição, por
influenciar os processos de mistura entre água doce e salgada.
2.3 MATÉRIA ORGÂNICA NOS SEDIMENTOS
Os principais processos que determinam o grau de retenção, transformação, e
exportação dos sedimentos e do material biogênico, são a magnitude e a pulsação do aporte, o
balanço hídrico e o tempo de residência das águas do compartimento receptor, os processos
físico-químicos entre partículas e material dissolvido na água e no sedimento, a eficiência da
reciclagem interna, e ainda o impacto humano na bacia de drenagem e no próprio estuário
(BILLEN et al., 1991).
A origem da matéria orgânica em estuários compreende um espectro de material
dissolvido, coloidal e particulado introduzido no sistema por uma variedade de fontes. Dentre
as principais estão o componente alóctone terrestre proveniente do rio e o material marinho
advectado pela maré que são misturados com a biomassa autóctone derivada da produção
primária planctônica e bentônica, juntos com o adicional input subsidiário oriundo via
vegetação marginal e fontes antropogênicas. A importância relativa dessas fontes difere de
estuário para estuário (DARNELL, 1967; GARSIDE et al., 1976; JOINT, 1978), entretanto o
detrito orgânico sempre representa uma mistura complexa de material biogênico de
reatividade biológica variável.
O sedimento atua como um reservatório de carbono, nitrogênio e fósforo. A matéria
orgânica sedimentada é, portanto, composta por uma mistura de inúmeros lipídios,
carboidratos, proteínas e outras substâncias bioquímicas contribuintes presente nos tecidos de
diversos organismos marinhos e detritos desses organismos ainda vivos. Ela é submetida a
uma variedade de processos que podem alterar suas características em um pequeno intervalo
de tempo entre sua síntese e sua sedimentação. O conjunto destas reações é conhecido como
diagênese (BERNER, 1980). Apenas uma pequena parte da matéria orgânica introduzida
pelos rios contribui para o enriquecimento de carbono orgânico no sedimento. Portanto, esta
matéria orgânica é rápida e extensivamente mineralizada (HEDGES; KEIL, 1995). A fração
mais lábil da matéria orgânica é facilmente remineralizada pelas bactérias ainda na coluna
d’água. O primeiro estágio da diagênese da matéria orgânica ocorre antes da sedimentação e
pode modificar amplamente suas características (MEYERS; ISHIWATARI, 1993).
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Durante a diagênese, as substâncias sedimentadas são modificadas seletivamente,
sendo algumas apenas alteradas e outras destruídas completamente. Outras são acrescentadas,
como a matéria orgânica sintetizada microbianamente e que agrega-se ao sedimento.
Entretanto, muitas características do material inicial são preservadas e proverão evidências
dos efeitos da diagênese recente (MEYERS; ISHIWATARI, 1993).
A razão molar clássica de Redfield C:N:P igual a 106:16:1, é baseada na razão média
planctônica marinha. No sedimento, entretanto, a razão C/P orgânica encontrada é sempre
muito maior que 106:1 (SHOLKOVITZ, 19762 apud FILIPECK; OWEN, 1981). Isso sugere
que a matéria orgânica sedimentada é empobrecida de fósforo ou que o fósforo orgânico é
liberado preferencialmente durante a decomposição, já que a energia gasta para quebrar a
ligação C-O-P é menor do que a usada para C-C e C-H (FILIPECK; OWEN, 1981).
Apesar dos processos diagenéticos recentes atuantes, a matéria orgânica sedimentada
é considerada um dos mais importantes e completos testemunhos de mudanças ambientais, em
escala local e global (SUMMONS, 1993), sendo sua análise elementar e isotópica
consideradas potentes ferramentas na investigação sobre a origem desse material para o
ambiente estudado. A utilização conjunta das razoes C:N, C:P e outros parâmetros da matéria
orgânica, como os isótopos estáveis (13C e
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N), normalmente gera informações mais

consistentes sobre origem e a qualidade da matéria orgânica em sistemas aquáticos naturais
(MEYERS, 1994; RUTTEMBERG; GOÑI, 1997).

2

SHOLKOVITZ, E. R. Floculation of dissolved organic and inorganic matter during the mixing of river water
and seawater. Geochimica et Cosmochimica Acta, Edinburgh, v. 40, n. 7, p. 831-845, 1976.
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3 ÁREA DE ESTUDO
3.1 CARACTERÍSTICAS DA BACIA

A Bacia do rio São Francisco, situada entre os paralelos 7 o00’ e 21o00’S e os
meridianos 35o00’ e 47o40’W, possui uma área de drenagem de aproximadamente
640.000Km2, onde 83% da área da bacia distribuem-se nos estados de Minas Gerais e Bahia,
16% nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e o restante no estado de Goiás e Distrito
Federal. Exerce grande importância para o país não apenas pelo volume de água transportado
em uma região semi-árida, mas, também, pelo potencial hídrico passível de aproveitamento e
por sua contribuição histórica e econômica para a região.
Com uma extensão de 2.700 km, o rio São Francisco possui suas nascentes na Serra
da Canastra, em terras do município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais.
Atravessando a longa depressão encravada entre o Planalto Atlântico e as Chapadas do Brasil
Central, ele percorre diversas regiões climáticas até desembocar em seu delta no oceano
Atlântico (Latitude 10o 25’ S e Longitude 36o 23’ W), entre os estados de Sergipe e Alagoas.
Geograficamente, o vale do rio São Francisco é subdividido em 4 regiões principais
(Figura 3.1) (CODEVASF, 1975): 1) Alto: compreendendo as nascentes do rio, na Serra da
Canastra, até a cidade de Pirapora-MG (17,5% da região); 2) Médio: incluindo o trecho desde
Pirapora até a cidade de Remanso-BA (53% da região); 3) Sub-Médio: desde Remanso até a
cidade de Paulo Afonso-BA (24,4% da região) e; 4) Baixo: englobando Paulo Afonso, a
barragem de Xingó e toda região estuarina até sua foz, no Oceano Atlântico (5,1% da região).
O estuário do rio São Francisco, classificado como do tipo delta-estuarino, possui
duas conexões com o mar; uma através do canal principal (curso principal), responsável por
mais de 95% da água fluvial desembocar no mar; e a segunda através de um canal secundário,
mais estreito e raso, denominado Canal do Funil.
O Canal do Funil, localizado na margem direita da região estuarina do São Francisco,
percorre de forma sinuosa aproximadamente 27 km paralelo à costa, desde o rio até a sua
conexão com o mar (Figura 3.1). Este canal, de gradiente salino bem definido, possui em sua
parte central um manguezal denso e “natural”, sendo somente utilizado para a pesca artesanal.
Constitui um habitat natural de aves, peixes, e ambiente de desova e criação de organismos.
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3.2 CLIMA E REGIME PLUVIOMÉTRICO
A classificação climática, baseada no modelo de Köeppen (1948), é descrita por
Bernardes (1971); Souza e Lima (2000). Segundo esses autores o clima predominante da
região do baixo São Francisco, onde encontra-se inserido o Canal do Funil, é do tipo AS,
tropical quente e úmido.
A temperatura média anual é de 25ºC, a evaporação oscila em torno dos 2.300 mm
anuais e a precipitação média anual varia de 800 a 1.300 mm, com a estação chuvosa
ocorrendo de março a setembro, ou seja, no inverno, enquanto no restante do Vale as chuvas
se verificam no verão. Já nas proximidades do oceano, as chuvas distribuem-se por todo o
ano, embora mais concentradas no outono e inverno.
3.3 BARRAGENS E REGIME FLUVIOMÉTRICO
Ao longo dos últimos 50 anos, várias barragens foram construídas (de forma
seqüencial) na bacia do rio São Francisco (tabela 3.1). Atualmente, as usinas hidroelétricas de
Cajuru, Conselheiro Mata, Gafanhoto, Pandeiros, Paraúna, Rio das Pedras, Três Marias,
Sobradinho, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso e Xingó encontram-se em funcionamento.
As sete primeiras estão localizadas no alto São Francisco e as restantes no sub-médio
e baixo. A barragem de Xingó, no baixo curso do rio, é a mais recente, sendo concluída em
1994, a aproximadamente 180 Km do delta.
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Figura Área de Estudo .1 - Localização e subdivisão da bacia do Rio São Francisco; com detalhe na sua região estuarina. (1) fotografia aérea da entrada do
canal do Funil e desembocadura do canal principal (RSF); (2) conexão do Canal do Funil com o mar (saída).
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Tabela Área de Estudo .1 – Principais barragens localizadas no rio São Francisco, ano
de funcionamento e capacidade de armazenamento
Hidroelétricas

Ano de
Funcionamento

Três Marias
Sobradinho

1952
1980

Paulo Afonso I- BSF

1955

Paulo Afonso II A - BSF

1965

Paulo Afonso II B –BSF

1968

Paulo Afonso III – BSF

1972

Paulo Afonso IV- BSF
Apolônio Sales (Moxotó)
Itaparica
Xingó
Fonte: CHESF, 2004.

1980
1977
1988
1994

Capacidade de
armazenamento de
água (km3)
21
34

Localização na
Bacia

0.12

Baixo curso

1.2
10.8
3.8

Baixo curso
Baixo curso
Baixo curso

Alto curso
Sub-médio

Cerca de ¼ da área represada por barragens hidrelétricas no Brasil localiza-se na
bacia do São Francisco.
Atualmente, o rio possui apenas dois trechos de águas correntes: 1.100km entre as
barragens de Três Marias e Sobradinho, com vários tributários de grande porte; e 280km da
barragem de Sobradinho até a entrada do reservatório de Itaparica. Daí para baixo transformase em uma cascata de reservatórios da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco –
CHESF.
A interrupção do curso natural do rio pela construção de barragens hidroelétricas
produziu diversas alterações significativas no funcionamento do sistema. As barragens
ocasionaram um processo gradativo de diminuição da variabilidade anual, interanual, e da
magnitude da vazão no baixo São Francisco (MEDEIROS, 2003; KNOPPERS et al., 2006).
Através da série histórica de vazões medidas em duas estações fluviométricas do
baixo São Francisco (Traipú-AL e Propriá-SE), e da decomposição desta série em períodos
hidrológicos (seguindo a cronologia de construção dessas barragens), pode-se distinguir
quatro estágios da vazão e observar o decréscimo da variabilidade interanual, assim como da
magnitude da vazão média ao longo do tempo (Figura 3.2).
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Figura Área de Estudo .2 - Vazões médias diárias da estação de Traipú (período de 1937 a
2000) e Propriá (período de 1977 a 2000), com destaque aos quatro estágios identificados: (i)
Primeiro estágio 1938-1973: abrangendo a construção da UHE de Três Marias; (ii) Segundo
estágio 1977-1985: Apolônio Sales, Sobradinho; (iii) Terceiro estágio 1986-1994; Itaparica e
Xingo e (iv) Quarto estágio 1995-2001.
Fonte: MEDEIROS, 2003.

Observando os valores de vazão dos meses do ano de 2002 (ano de estudo), do
período de 1994 a 2002 (período desde a operação da usina hidroelétrica de Xingó), em
comparação com a série histórica de 1977 a 1993, nota-se que antes da barragem do Xingó,
ainda havia uma variabilidade sazonal da vazão. Após a sua construção, a vazão foi
regularizada no patamar de 2060 m3s-1 (Figura 3.3), e desde a década de 70 perdeu-se em
torno de 30 % da vazão média anual anterior (MEDEIROS, 2003; KNOPPERS et al., 2006).
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Figura Área de Estudo .3 - Vazão fluvial mensal (m3.s-1) do ano de
estudo (2002), obtida através das médias diárias, e da série histórica (1977
a 2002), medida na estação de Propriá, localizada no baixo curso do rio
São Francisco.
Fonte: Dados fornecidos pela ANEEL (Programa Hidroweb).

O teor do material em suspensão (TSS) também sofreu uma diminuição gradativa em
função da construção das barragens durante os últimos 30 anos (Tabela 3.2). Atualmente, o
baixo curso do rio apresenta condições altamente empobrecidas de matéria em suspensão
(MEDEIROS, 2003).
Tabela Área de Estudo .2 – Comparação do teor de TSS no baixo curso do
Rio São Francisco ao longo dos últimos 30 anos
Ano

Teor médio de TSS (mg. l-1)

Referência

1970
1984-1985
1999
2000-2001

70
27
10
4,7

MILLIMAN, 1975
SANTOS, 1993
ANEEL
MEDEIROS, 2003

3.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS REGIONAIS
A parte sedimentar da região do baixo São Francisco é formada principalmente
durante o Terciário (Formação Barreiras) e Quaternário. A Formação Barreiras é constituída
por tabuleiros que geralmente são trabalhados pela erosão. É formada de arenitos na base, de
sedimentos argilo-arenosos, às vezes arenosos ou seixos. Na foz desenvolve-se uma faixa
litorânea, caracterizada por uma zona de terras baixas quaternárias, preenchida por sedimentos
arenosos. Estes sedimentos foram depositados em uma planície fluvio-marinha, resultante da
associação de processos de acumulação fluvial e marinha, sujeitos a ação das marés. Os
cordões de sedimentação arenosos de origem fluvio-marinha são bem nítidos, estando
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expostos paralelos à costa e entre si (SANTOS, 2001). O Canal do Funil está inserido nesta
região formada por material aluvial.
De acordo com Dominguez (1996), duas principais paisagens marcam a região da
planície costeira: uma a leste, com rochas litorâneas sedimentares, restingas e mangues; e
outra do meio para o oeste, com as rochas do continente mais elevadas, sedimentares e
metamórficas, presença de vegetação secundária baixa e mata rala. No delta e na base dos
tabuleiros, encontram-se terraços marinhos Pleistocênicos e para o norte e nordeste, tabuleiros
terciários do Grupo Barreiras. Uma linha de falésias das barreiras caracterizam a costa e
sofrem erosão do material terciário (Figura 3.4).
3.5 FISIOGRAFIA E OCEANOGRAFIA
O estuário do rio São Francisco possui profundidades bastante variáveis no seu canal
principal, com máxima de 18 metros próximo à cidade de Piaçabuçú, e aproximadamente 10
metros próximo à foz. Entretanto, a profundidade média fica em torno de 3 metros. Próximo à
foz ( 1 a 2 Km) existem bancos de areia submersos. Em maré baixa (principalmente de
sizígia) alguns destes bancos ficam expostos, gerando uma forte zona de arrebentação de
ondas (MEDEIROS, 2003).
De acordo com a hidrodinâmica, o estuário do rio São Francisco pode ser dividido
em duas porções, uma porção interna e uma porção externa, sendo a foz a região limite. A
porção interna caracteriza-se por uma menor hidrodinâmica enquanto a porção externa por
uma elevada hidrodinâmica, sujeita a uma forte ação de ondas, transporte litorâneo e
correntes.
A maré na região é semidiurna (duas preamar e baixamar diárias), com altura
variando de valores em torno de 1,5 m na quadratura a 2,5m na sizígia (mesomaré).
As ondas na zona costeira são predominantemente geradas pelo vento local (vagas),
com direção principal de Leste, seguindo em importância, de Sudeste e Nordeste. Estas ondas
tem períodos de 5 e 7 segundos e alturas de 1 a 1,5 m (DOMINGUEZ, 1996).
A costa de Sergipe/Alagoas é influenciada principalmente pela presença da Água
Tropical (TW), caracterizada pelo índice termohalino acima de 20C e salinidade de 36, da
Água Costeira (CW) e da Corrente do Brasil (BC).
De acordo com Medeiros (2003), duas massas de água predominam na região
adjacente ao rio São Francisco, as águas costeiras e águas tropicais de superfície. Estas águas
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tropicais apresentam salinidade entre 35,9 e 36,9 e puderam ser encontradas bem próximas a
foz do Rio São Francisco em algumas ocasiões.

Figura Área de Estudo .4 - Mapa Geomorfológico e sedimentológico da foz do rio São
Francisco. Fonte: DOMINGUEZ, 1996.

3.6 VEGETAÇÃO
De uma forma geral, na região de estudo encontram-se vegetações características de
mata atlântica, mangue, restinga e várzea.
Os manguezais localizam-se próximos a desembocadura do rio-foz e tendem a se
expandir ao longo das margens, desaparecendo pouco a pouco à medida que ocorre a
dessalinização em função da água doce trazida pelos rios, podendo essa expansão atingir
quilômetros em direção ao interior do continente (SERGIPE, 1997). A restinga é um
ecossistema de largura variável, localizado na interface entre os ambientes marinho e
continental. A vegetação é baixa e as características predominantes são folhas coriáceas e
grossas, arbustos e pequenas matas com espécies de folhas suculentas, separadas por
gramíneas (SANTOS; ANDRADE, 1986). A restinga tem sido muito perturbada devido a
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extração e substituição da mesma por pastagens, agricultura de subsidência ou comercial,
como o cultivo do coco (ARAÚJO; HENRIQUES, 1984; SANTOS, 2001).
Parte da planície costeira (Sergipe), próximo à desembocadura do rio São Francisco e
ao longo da parte central do Canal do Funil, encontra-se uma área de manguezais com 20 km 2
(BRAZ FILHO, 1980; HERZ, 1991).
No trecho compreendido entre o município de Propriá e a foz do São Francisco,
grande parte da margem do rio encontra-se antropizada e recoberta por vegetação secundária,
e apenas uma pequena porção abriga remanescentes. A vegetação vem mudando, através da
diminuição da mata ciliar e aumento das espécies conhecidas como “cabelo” (Elodea sp) e
“lodo” (Gramineae) em seu leito (SANTOS, 2001).
3.7 OCUPAÇÃO ECONÔMICA E PRINCIPAIS IMPACTOS ANTRÓPICOS
A população total da bacia, segundo dados do Comitê da Bacia do Rio São
Francisco, é de aproximadamente 16,14 milhões de habitantes, entretanto apenas 10% dessa
população ocupa a região do Sub-Médio e Baixo São Francisco.
O Canal do Funil encontra-se ainda sem ocupação, apenas as atividades de pesca
artesanal e, localmente, aquicultura de camarão são exercidas na região.
A introdução de contaminantes vinculados às fontes urbanas, industriais e agrícolas
na região do baixo SF é muito pequena considerando o volume do rio, a baixa densidade
demográfica, a pequena faixa de área ocupada e a falta de indústrias de grande porte. A região
mais populosa e industrializada encontra-se na região do alto SF, entretanto, a grande
distância da costa e o potencial de retenção do material pelas barragens rio abaixo não
permitem que a região estuarina, incluindo o Canal do Funil sejam afetados.
A bacia do São Francisco representa a principal fonte de energia para o Nordeste
brasileiro, com potência hidrelétrica instalada de aproximadamente 11.000 MW
(SIH/ANEEL, 2001). Mudanças de diversas ordens têm sido observadas na região de baixo
curso do rio São Francisco, sobretudo nas ultimas décadas, estando estas principalmente
relacionadas com a construção das barragens. Alguns dos principais impactos observados são
a eliminação das inundações sazonais (cheias naturais), mudanças na qualidade da água
(diminuição da fertilidade), alterações da carga de sedimento, diminuição do nível de água e
maior vulnerabilidade das margens à erosão, agravando o processo de assoreamento, perda de
solo e aparecimento croas no leito do rio (RAMOS, 1999; SILVA, 1999; CASADO, 2000;
MEDEIROS, 2003; KNOPPERS et al., 2006). O represamento da água impedindo a
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realização da piracema e a ocorrência das cheias naturais, que fertilizam as várzeas e águas,
acarretaram um decréscimo na população de peixes (SANTOS, 2001).
Impactos sociais, econômicos e culturais nas populações ribeirinhas em decorrência
às modificações ambientais também já foram documentadas (SANTOS, 2001).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 ESTRATÉGIAS DE AMOSTRAGEM
O presente estudo foi executado mediante três campanhas de amostragem de água
(27/03/2002, 09/09/2002 e 29/10/2003) e duas de sedimento (27/03/2002, 09/09/2002).
Para a caracterização espacial da água e dos sedimentos superficiais, a amostragem
foi realizada através de um transecto ao longo do Canal do Funil, desde a fonte fluvial até a
fonte marinha, de forma que abrangesse todo o gradiente salino do estuário (Figuras 4.1 a
4.4).
Ao total foram realizados 12 pontos de coleta de sedimentos no Canal do Funil (1 a
campanha estações 1 a 7; e 2a campanha estações IV a VIII e XI), sendo o posicionamento
desses pontos durante a segunda campanha realizado de forma a diminuir a distância da malha
amostral inicial.
Cada ponto de amostragem foi descrito e georeferenciado com o auxílio de um
aparelho de posicionamento GPS (marca Garmim 75), e de um barco a motor. A tabela 4.1
apresenta informações do número de amostras obtidas em cada campanha, sua denominação e
localização.
4.2 METODOLOGIA DE CAMPO E TÉCNICAS ANALÍTICAS
As amostras superficiais de água foram coletadas em frascos de polietileno,
previamente descontaminados. No laboratório de campo foi realizada a filtragem (para TSS e
clorofila “a”), utilizando filtros Whatman GF/F de 47mm de diâmetro e 0.7m de porosidade.
Todas as amostras e filtros obtidos foram armazenadas em gelo até o laboratório da
Universidade Federal de Alagoas (LABMAR) e congeladas para posterior análise.
Os parâmetros físico-químicos (temperatura, salinidade, transparência, OD e pH)
foram medidos in situ, através de uma Multi-Sonda do tipo YSI 6600-D. A medição foi
executada tanto na ida quanto na volta do transecto ao longo do Canal do Funil durante as
campanhas 2 e 3 (Figuras 4.3 e 4.4).
Nas amostras coletadas, foram analisados os nutrientes fosfato ( PO4-P), amônia (NH4N), nitrito (NO2-N), nitrato (NO3-N) e silicato (SiO2-Si), além do pigmento clorofila “a” (Chl.a).

Essas análises foram realizadas no próprio LABMAR para as amostras das duas primeiras
campanhas, e no laboratório de Biogeoquímica Marinha-UFF para as amostras referentes à
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terceira campanha. As técnicas analíticas utilizadas estão sintetizadas na tabela abaixo, sendo
as quantificações obtidas através de curvas de calibração com valores de r2 superiores a 0,999.

Figura 4.1 - Pontos de coleta de água superficial realizados durante a Campanha 1
(01/03/2002). A Estação fixa, localizada no canal principal, é representada pelo ponto zero
(0). A condição de maré durante a amostragem foi de enchente de sizígia.
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Figura 4.2 - Pontos de medição de dados in situ (IDA) e pontos de coleta de água superficial (VOLTA),
realizados durante a Campanha 2 (09/09/2002). A condição de maré durante o transecto de ida variou de
final de vazante a início de enchente de sizígia, e durante o transecto de volta de enchente.
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Figura 4.3 - Pontos de medição de dados in situ (IDA) e pontos de coleta de água superficial (VOLTA),
realizados durante a Campanha 3 (29/10/2003). A Estação fixa é representada pelo ponto zero (0). A
condição de maré durante o transecto ida foi de vazante de quadratura, e o transecto de volta de final da
vazante até meio da enchente.
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Figura 4.4 - Pontos de coleta de sedimento superficial. Os pontos coleta de sedimento são compatíveis
com os pontos de coleta de água (1 a campanha - Estações 1 a 7 e 2 a campanha – Estações IV a VIII e
XI).

Tabela 4.1 – Localização das estações e tipo de material amostrado
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Legenda:  = Sedimento superficial; ○ = Água superficial;  = Análise apenas dos parâmetros físico-químicos (medição “in situ”, sem coleta de
material).
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Tabela 4.2 – Parâmetros, técnicas e referência bibliográfica utilizados para análise da
água
Parâmetro
Técnica
Temperatura, Salinidade, OD, pH Multi-Sonda YSI 6600-D
NH4-N, NO2-N, NO3-N
Colorimetria
SiO2-Si
Colorimetria
PO4- P
Colorimetria
Clorofila “a”
Espectrofotometria

Referência
GRASSHOFF et al., 1983
GRASSHOFF et al., 1983
GRASSHOFF et al., 1983
STRICKLAND; PARSONS, 1972

Os sedimentos superficiais (0-5cm) foram coletados com um amostrador do tipo Van
Veen. As amostras foram cuidadosamente retiradas da parte central do amostrador, onde o
sedimento não apresentava contato com as paredes e o fundo metálico. Todas as amostras
foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e congeladas até a chegada
ao laboratório de Geoquímica da UFF.
O preparo e o pré-tratamento destas amostras são descritos a seguir, de acordo com
cada técnica utilizada.
4.2.1 Sedimentologia
4.2.1.1 Análise granulométrica
A análise granulométrica foi realizada nos sedimentos do Canal do Funil visando a
caracterização textural e o maior entendimento das condições de sedimentação. Foram
consideradas três classes principais de diâmetro de partículas: areia, silte e argila.


Preparo das amostras e determinação da granulometria
As amostras foram previamente secas em estufa com temperatura média de 50 oC,

em seguida queimadas em mufla à 550 oC e atacadas com peróxido de hidrogênio (H 2O2) para
eliminação o conteúdo de matéria orgânica e tratadas com ácido clorídrico (HCl) para
eliminação de carbonatos.
Posteriormente realizaram-se lavagens sucessivas com água destilada para que os
resíduos fossem descartados, e os sedimentos foram secos em estufa (50 oC) por 72 horas e
pesados para obtenção do peso inicial. Alíquotas de peso conhecido (peso inicial) foram
peneiradas a úmido (com água destilada) utilizando uma peneira com abertura de malha de
0.063mm. As frações retidas (fração grosseira) como as que passaram pela peneira (fração
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lamosa) foram em seguida secas em estufa e pesada em balança analítica para cálculo do
percentual de areia e percentual de finos (silte + argila), respectivamente.
A fração grosseira após a pesagem foi ainda peneirada à seco para sua classificação,
utilizando-se peneiras com abertura de malha de 0.500mm, 0.250mm, 0.125mm e 0.062mm,
referentes às frações areia grossa, areia média, areia fina e areia muito fina, respectivamente.
4.2.2 Mineralogia – espectrometria de Infra Vermelho (IR)
A determinação quantitativa dos principais minerais presentes nos sedimentos é uma
ferramenta importante tanto para caracterização da composição mineralógica como para a
identificação das mudanças nas condições deposicionais de um ambiente.
O princípio da análise do espectro infravermelho é baseado na interação entre a
matéria e a radiação eletromagnética que a atravessa. Ou seja, o feixe IR incidente excita as
moléculas, as quais absorvem parte da energia passando para um nível energético mais
elevado. Assim, as ligações químicas apresentam absorção característica para cada
comprimento de onda, a qual é uma função linear da concentração. Entretanto, existe uma
condição a ser obedecida, as partículas analisadas devem apresentar obrigatoriamente
diâmetros menores que 2 m, satisfazendo assim a Lei de Lambert-Beer.


Preparo das amostras e confecção das pastilhas
As amostras foram submetidas a uma secagem (durante 72 horas a 50 oC) e a um pré-

maceramento em grau de ágata. Em seguida foram pesadas (dentro de uma cápsula com três
bilhas de ágata) e colocadas em um macerador elétrico (marca Specamill) por
aproximadamente 6 horas, até atingir um tamanho de partícula inferior a 2 m.
Os minerais presentes nos sedimentos foram analisados através da técnica de
confecção de pastilhas de KBr (BERTAUX et al., 19963 apud ANJOS, 1999).
São pesados exatos 0.00100g de sedimento seco (em balança de 5 casas decimais) e
adicionado brometo de potássio até completar 0.500 g. Homogeniza-se muito bem em grau de
ágata e retira-se 0.300g dessa mistura, a qual deve permanecer cerca de 10-30 minutos em
estufa (50oC) para evitar qualquer umidade. A mistura é então colocada na prensa (Perkin
Elmer), submetida a vácuo por 15 minutos e a uma prensagem de aproximadamente 9
3

BERTAUX, J.; FRÖHLICH, F.; ILDEFONSE, P. H. Multicomponent analysis of FTIR Spectra: quantification
of amorphous and crystallized mineral phases in synthetic and natural sediments. Journal of Sedimentary
Research, v. 68, p. 440-447, 1998.
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toneladas por mais 15 minutos. A pastilha resultante é armazenada em um dessecador até a
leitura ser realizada.


Obtenção e quantificação dos espectros.
O equipamento utilizado para a obtenção dos espectros foi um espectrômetro de

infravermelho com transformada de Fourier, janelas de KBr e divisor de feixe (modelo
Spectrum 1000 Perkin Elmer) do Laboratório de Mudanças Paleoambientais do Departamento
de Geoquímica da UFF. Cada pastilha foi escaneada 50 vezes utilizando o software
SPECTRUM FOR WINDOWS, e o espectro gerado numa faixa de número de onda de 4000 a 250
cm-1. Uma correção manual da linha de base dos espectros (eixo das abcissas – absorbâncias)
foi realizada no próprio programa, antes da quantificação.
A análise dos espectros obtidos foi realizada de forma qualitativa e quantitativa por
comparação entre os espectros de absorção dos minerais padrões (quartzo, calcita, caulinita,
illita, etc.). O cálculo das percentagens de cada mineral na matriz sedimentar foi realizado no
programa Excel, onde um espectro foi simulado (Espectro Calculado), através da mistura dos
minerais padrões, de forma que se ajustasse da melhor maneira possível ao espectro da
amostra analisada. Um exemplo de espectro quantificado pode ser visualizado na figura 4.5.

Figura 4.5 - Exemplo de um espectrograma quantificado (referente à Estação 4).

4.2.3 Determinação da composição elementar da matéria orgânica (C, N e P)
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4.2.3.1 Carbono e nitrogênio
As análises de carbono e nitrogênio orgânico nos sedimentos foram executadas no
Centro de Ecologia Marinha Tropical (ZMT) da Universidade de Bremen –Alemanha, por
combustão a seco, utilizando o equipamento CHN - Perkin Elmer 2400, sendo o material
previamente tratado.
O pré-tratamento consistiu na descarbonatação do sedimento, através da adição de
pequenas alíquotas de ácido clorídrico 1M ao sedimento, seguido de lavagens com água
milliQ para eliminação do excesso de cloretos da amostra, secagem em estufa à 50 oC até peso
constante e maceração em gral de ágata.
O sedimento foi pesado ( 10 mg) em balança analítica e introduzido em uma
cápsula de estanho. Essa cápsula foi bem fechada e inserida no amostrador automático do
instrumento.
O princípio de operação do aparelho pode ser resumido em três passos seqüenciais:
(i) as amostras contidas em cápsulas de estanho são oxidadas a altas temperaturas
transformando-se em gases na forma de CO2, H2O e N2; (ii) esses produtos de combustão são
carreados com fluxo de gás hélio ultrapuro até o Compartimento de Controle de Gás, onde os
gases são rapidamente misturados e mantidos sob condições de pressão, temperatura e
volume. Após a homogeneização dos gases, estes são enviados para a zona de separação do
equipamento; (iii) Nesta zona ocorre a separação através da retenção seletiva dos gases. Esses
são levados a um detector de termocondutividade, gerando um sinal elétrico proporcional à
quantidade de gás liberado. Por fim, o sinal é convertido em massa (concentração % de C e
N).
O padrão utilizado para calibrar e verificar a eficiência do equipamento foi a
acetanilida (composição de 71.09% C e 10.36% N).
4.2.3.2 Fósforo
O fósforo orgânico foi determinado seguindo o método de ignição de Aspila et al.
(1976). Um grande número de trabalhos publicados contendo análise de fósforo usaram o
mesmo método ou métodos muito similares, variando apenas a temperatura ou o tempo de
ignição.
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A amostra previamente seca (em estufa à 50 oC) e macerada (em gral de ágata) é
dividida em duas alíquotas (utilizando balança de quatro casas decimais). A primeira alíquota
de sedimento, pesada em cadinhos de cerâmica (aprox. 0.5 g), é queimada a 550 oC por 12
horas na mufla. Em seguida, o sedimento é transferido para tubos de polipropileno (de 50ml)
onde são inseridos 10ml de HCl 1M para extração do conteúdo de fósforo total da amostra.
Os tubos são colocados numa mesa agitadora e mantidos sob agitação por 16 horas. Na
segunda alíquota, pesada diretamente em frascos de polipropileno, é realizado o mesmo
procedimento descrito acima, com exceção da calcinação (a 500 oC). O tratamento com ácido
clorídrico extrai todas as fases do fósforo inorgânico.
Os extratos são separados do sedimento por centrifugação (velocidade aproximada
de 2500 rpm por 10 minutos), e o fósforo orgânico é obtido indiretamente pela diferença
entre o conteúdo de fósforo total e fósforo inorgânico medidos nos extratos.


Medição das concentrações de fósforo
O fósforo nos extratos foi determinado através do método colorimétrico do azul de

molibdênio descrito por Koroleff (1983).
O método utilizado dosa o fósforo sob as formas de íons ortofosfato, os quais reagem
em meio ácido com molibdato de amônio, formando o complexo fosfomolibdato. Esse
complexo é então reduzido pelo ácido ascórbico, numa reação catalisada pelo tartarato de
antimônio e potássio, formando um complexo de coloração azul que tem absorção máxima
em torno de 880nm de comprimento de onda.
A partir dos extratos, foram feitas diluições com água MilliQ (de modo que os
valores de absorbância ficassem dentro da faixa de valores da curva de calibração), retirados
10ml de solução e adicionados 0.2ml de ácido ascórbico e 0.2ml de reagente misto,
respectivamente. Após o intervalo de 20 minutos foram feitas as leituras de absorbância no
espectrofotômetro (Perkin Elmer - UV/VIS LAMBDA 12) do laboratório de Biogeoquímica
Marinha do Departamento de Geoquímica da UFF, utilizando-se cubeta de quartzo com 1cm
de percurso ótico e comprimento de onda de 880nm.
A correlação da absorbância com a concentração foi obtida através de curvas de
calibração, construídas pela diluição de uma solução padrão de KH2PO4. Todas as curvas
apresentaram coeficiente de correlação linear acima de 0.9998.
Foi desenvolvido um protocolo analítico para garantir a qualidade nas determinações,
onde: (i) todo material utilizado foi previamente descontaminado (banho ácido HCl 0.1M e
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lavagens com água deionizada); (ii) as amostras foram analisadas em triplicatas; (iii) a cada
15 leituras (5 amostras) no espectrofotômetro era analisado um padrão (de 10M KH2PO4), e
caso houvesse variação significativa ( 5%) seriam feitas novas leituras, entretanto tal
variação não ocorreu em nenhum dia de análise. Para calcular a precisão analítica, foram
feitas 6 determinações para fósforo total e fósforo inorgânico de uma amostra aleatória. As
variações relativas à média foram de  3.5% para fósforo total, de  1% para fósforo
inorgânico. Como o fósforo orgânico é medido pela diferença entre duas variáveis, a sua
precisão é calculada como raiz quadrada da soma dos quadrados do desvio padrão da medida
de cada variável, assim o valor encontrado para o fósforo orgânico foi de  3.6 % .
4.2.4 Isótopos estáveis 13C e 15N
As análises isotópicas foram realizadas no Centro de Ecologia Marinha Tropical ZMT, Universidade de Bremen, Alemanha, sob a responsabilidade do Dr. Tim Jennerjahn. As
amostras foram analisadas por espectrometria de massa, utilizando o espectrofotômetro
Finnigan-Mat.
O método consiste na combustão da amostra (sob alto aquecimento), formando gás
CO2 e NOx, os quais são em seguida purificados em linha de separação no vácuo. Após esta
purificação, o gás é analisado no espectrômetro. Os resultados são expressos diretamente pela
unidade relativa %o, em relação ao padrão internacional PDB (Belemnite da Formação
Peedee, Cretáceo Superior da Carolina do Sul, EUA) ou ao nitrogênio atmosférico, segundo a
equação:
13
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5 RESULTADOS
5.1 ÁGUA
Em águas estuarinas, os processos químicos, físicos e biológicos interagem entre si e
influenciam toda a comunidade marinha. As variáveis abióticas neste ambiente são: luz,
temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido e elementos nutrientes. São eles que
determinam a distribuição dos organismos e interligam os demais processos biológicos e
geológicos. Assim, o conhecimento da distribuição dos nutrientes é primordial para descrever
os processos biogeoquímicos.
São apresentados a seguir as condições de maré e vazão do rio, vigentes no período
estudado, bem como os resultados referentes aos parâmetros físico-químicos (temperatura,
salinidade, pH e OD), nutrientes (fosfato, nitrito, nitrato, amônia e silicato) e pigmento
clorofila “a”, da camada superficial (0-5cm) de água do canal do Funil. Os dados brutos,
valores médios, mínimos e máximos e desvios-padrão destes parâmetros estão apresentados
nos Apêndices 9.1, 9.2 e 9.3.
No sentido de analisar a distribuição e o comportamento dos elementos estudados
entre as três campanhas, foram confeccionados gráficos onde os pontos de coleta foram
convertidos em distância (Km) a partir de um ponto fixo localizado junto à foz do rio São
Francisco. As distâncias apresentadas na escala da figura abaixo (Figura 5.1) foram obtidas
levando em consideração a sinuosidade do canal. A estação fixa (= ponto fixo) é representada
pelo zero (0 Km), os valores positivos representam as estações localizadas no Canal do Funil
e os valores negativos os pontos localizados no rio São Francisco (em direção ao Norte).
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Figura 5.1 - Distâncias calculadas partindo de um ponto fixo (0 km), localizado no delta do rio
são Francisco, adentrando o Canal do Funil (Montante) e percorrendo toda sua extensão até sua
conexão com o mar (Jusante). O ponto fixo refere-se a estação de monitoramento contínuo de
Medeiros (2003).

5.1.1 Dados pluviométricos
As precipitações médias mensais para os anos de 1981 a 2002, obtidas da estação
pluviométrica de Piaçabuçú (AL), localizada no baixo curso do rio São Francisco, a cerca de
12 Km da sua foz, mostraram que na região há uma predominância de chuvas nos meses de
abril a julho (outono/inverno) e um período mais seco nos meses de agosto a março (Figura
5.2). Comparando os valores de chuva do ano de 2002, ano em que as duas campanhas de
amostragem foram realizadas, com as médias históricas (1981 a 2002), nota-se que um
período chuvoso atípico ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2002, e valores inferiores
nos meses de abril, julho e de setembro a dezembro de 2002, indicando um período mais seco
que o habitual na região.
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Figura 5.2 - Pluviosidade média mensal histórica (1981 a 2002) e do ano de 2002, registrada
na estação pluviométrica de Piaçabuçu-AL.

5.1.2 Marés e vazão fluvial
Forçantes físicas como a maré e o aporte fluvial apresentam variabilidade espacial e
temporal, e atuam no padrão de mistura das massas d’água, sendo fundamentais na
interpretação do funcionamento do sistema estuarino.
As marés vigentes durante as coletas estão apresentadas na Figura 5.2, sendo a tábua
de maré utilizada para confeccionar os gráficos a do Porto de Aracajú – SE (DHN/BNDO),
devido sua maior proximidade com a foz do Rio São Francisco.
Durante a realização da 1a (27/03/2002) e 2a campanha (09/09/2002), a maré era de
sizígia, com a preamar em torno de 2,1m de altura e baixamar atingindo valores negativos de
-0,1m. Na 3a campanha (29/10/2003), a maré estava em transição entre sizígia e quadratura
(25/10 lua nova e 01/11 quarto crescente), e apresentou uma menor amplitude de maré
(baixamar = 0,2 m e preamar =1,8 m).
Como pode ser visto na Figura 5.3, as medições e amostragem do material foram
efetuadas em fases diferenciadas da maré, ou seja, na 1 a campanha o transecto no Canal do
funil teve início no meio da maré enchente (1.0m) e terminou no final da maré enchente (no
estofo de preamar = 2.0m); a 2 a campanha iniciou no final da maré vazante (0.2m) e terminou
no final da maré enchente (2.1m), e a 3a campanha teve inicio nas primeiras horas da maré
vazante (1.2m) e terminou no meio da maré enchente (0.9m).
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Figura 5.3 - Alturas de maré para os dias de coleta. Estão marcados nas curvas o inicio ( I ) e o final (F) da
amostragem, assim como o início do transecto de ida (i) e volta (v).

Os dados de vazão do rio São Francisco utilizados neste estudo são provenientes da
estação fluviométrica de Propriá (SE), localizada no baixo curso do rio São Francisco.
Calculou-se a partir daí que o tempo aproximado da vazão medida atingir a região inicial
(montante) do Canal do Funil seria em torno de 4 dias. Desse modo, foi construído um gráfico
da vazão diária, e analisado os 4 dias anteriores à data da coleta para obter um valor de vazão
mais representativo (Figura 5.4). O valor de vazão adotado para a 1 a campanha (março/2002)
foi de 1350 m3.s-1, e de 1900 m3.s-1 para a 2a campanha. Não foi possível obter as vazões
mensais para o ano de 2003, pois estas ainda não se encontram disponíveis no banco de dados
da Agência Nacional de Águas (ANA). Entretanto, através da comparação das médias
mensais anteriores (1995 a abril 2003), de vazão regularizada, pode-se estimar uma vazão
para a 3a campanha em torno de 1800m3.s-1.
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Figura 5.4 - Vazão fluvial diária (m3.s-1) dos meses de março e setembro de 2002
medida na estação fluviométrica de Propriá, e vazão fluvial estimada para o mês de
outubro de 2003. Períodos referentes da 1a (27/03/2002), 2a campanha (09/09/2002) e 3a
campanha (29/10/2003), respectivamente.

O baixo valor da vazão para a primeira campanha foi um reflexo da Crise de Energia
Elétrica que aconteceu de abril até o final do ano de 2001 em razão da baixa precipitação
(vazão chegou a atingir 1000 m3.s-1). Sendo assim, o período de março de 2002 foi um período
inicial de recuperação dessa crise.
5.1.3 Parâmetros físico-químicos
5.1.3.1 Temperatura
A temperatura média da água superficial no Canal do Funil foi de 29  0,6oC para a
1a campanha, 26,3  0,3 oC para a 2a campanha e de 27,3  0,6oC para a 3a campanha. Com
os valores apresentando-se no total mais elevados durante a 1 a campanha (realizada no início
do outono) do que nas demais (realizadas durante a primavera).
A variação espacial foi de aproximadamente 2oC durante a 1a (28 - 30oC) e 3a
campanhas (26,4 - 28,6oC), e de 1oC (25,8 - 26,9oC) durante a 2a campanha (Figura 5.5). De
acordo com os baixos valores de desvio padrão e de coeficiente de variação, pode-se dizer que
as estações em geral não apresentaram significativa variação espacial. Entretanto, observou-se
a tendência de valores ligeiramente maiores no trecho entre 10 e 20 km de distância (trecho
central do Canal do Funil).
Com relação à variação entre os transectos de ida e volta (realizados em uma mesma
campanha), pôde-se notar um ligeiro aquecimento das águas durante as medições da volta,
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sendo este aquecimento mais evidente durante a 3a campanha (Figura 5.6). O que de maneira
geral justifica-se em função dos transectos (de ida e volta) terem sido realizados em diferentes
períodos de maré e insolação.
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Figura 5.5 - Distribuição da temperatura em relação a distância da foz do rio São
Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas realizadas. O número
negativo representa a distância em direção a montante do rio.

Figura 5.6 - Variação espacial da temperatura entre os transectos de ida () e volta () referentes às
Campanhas 2 (a) e 3 (b).

5.1.3.2 Salinidade
A distribuição da salinidade em função da distância (Figura 5.7) revela que o canal
do Funil possui um gradiente salino bem definido, com valores variando em torno de 1 em sua
entrada (região montante) até 35 unidades próximo a sua conexão com o mar. A média geral
esteve em torno de 10,9  10,1.
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Nota-se uma nítida diferença quanto ao teor e a distribuição espacial do sal da 1 a
campanha para as demais (Figura 5.8). Assim como para a temperatura da água, a 1a
campanha também apresentou os maiores valores de salinidade (de 3 a 35,8 e média de 18,7
13,3). A 2a e 3a campanha apresentaram teores variando de 1,5 a 23,1 e de 0,7 a 30,2
respectivamente, além de um padrão de distribuição similar.
A 1a campanha embutiu o período de recuperação da Crise de Energia Elétrica (CEE)
com vazão de 1350 m3/s, enquanto a 2a e 3a campanha um período de estabilidade, com vazão
regularizada em torno de 1900 m3/s. A baixa vazão juntamente com a influência da maré local
(mesomaré - em torno de 2.1 m) permitiu que durante a primeira campanha ocorresse maior
intrusão da água marinha no sistema e a geração de um maior gradiente salino.
A alta intrusão de água marinha na campanha 1 pode ser notada pelo valor da
salinidade na estação fixa (S = 23,6). Entretanto, embora tenha ocorrido alta salinidade no
canal principal do São Francisco, esta não foi notada na entrada do Canal do Funil (S = 3),
situada aproximadamente 2 Km acima da estação fixa.
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Figura 5.7 - Distribuição da salinidade em relação a distância da foz do rio São
Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas realizadas. O número negativo
representa a distância em direção a montante do rio.

A diferença dos teores de sal entre as outras duas campanhas possivelmente ocorreu
devido desigualdades das condições de maré. Durante a campanha 2, a maré era de sizígia e
estava enchendo na maior parte do tempo, e durante a campanha 3 a maré estava em transição
de sizígia para quadratura, vazando cerca de 60% do tempo.
Não foram observadas variações significativas entre os transectos de ida e volta
(Figura 5.8).
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Figura 5.8 - Variação espacial da Salinidade entre os transectos de ida () e volta () referentes às
Campanhas 2 (a) e 3 (b).

5.1.3.3 pH
Os valores médios de pH no Canal do Funil estiveram em torno de 7,5  0,6 para a 1a
campanha, 7,0  0,3 para a 2a campanha e de 7,5  0,4 para a 3a campanha.
Espacialmente, o pH variou de um valor mínimo de 7,0 a um máximo de 8,31
durante a 1a campanha, de 6,6 a 7,6 durante a 2 a campanha e de 7.1 a 8,2 durante a 3 a
campanha. Tendo assim as águas apresentado maior acidez durante a 2 a campanha (Figura
5.9).
Com relação ao seu comportamento ao longo do Canal do Funil, este tendeu a
apresentar valores mais elevados em locais sob maior influência das águas marinhas.
Entretanto, uma nítida tendência de decréscimo dos valores no trecho central do canal foi
notada. Esta tendência pode estar associada aos fenômenos biológicos atuantes da coluna
d’água. Foi observado também um ligeiro aumento dos valores de pH durante os transectos
de volta (Figura 5.10).
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Figura 5.9 - Distribuição do pH em relação a distância da foz do rio São
Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas realizadas.

Figura 5.10 - Variação espacial do pH entre os transectos de ida () e volta () referentes às
Campanhas 2 (a) e 3 (b).

5.1.3.4 Oxigênio dissolvido (OD)

Os teores de oxigênio dissolvido não foram determinados durante a 1a campanha
devido a alguns problemas no campo. Porém, os valores variaram entre 4,10 e 6,74 mg.l -1
durante a 2a campanha, sendo em média 5,45  0,72 mg.l-1. Durante a 3a campanha, os teores
de OD estiveram entre 5,45 e 8,08 mg.l-1 e média de 6,65  0,60 mg.l-1 (Figura 5.11).
Apesar dos baixos coeficientes de variação (13% e 9%) indicando baixa
variabilidade espacial, notou-se um decréscimo nos teores de OD aproximadamente entre as
distâncias de 10 e 20 Km, podendo este estar sendo consumido de maneira mais efetiva pelos
organismos (consumo biológico) e na oxidação dos detritos neste trecho do canal.
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Não foram observadas variações significativas do OD entre o transecto de ida e de
volta da 3a campanha, porém, um ligeiro aumento durante a volta pode ser percebido na 2 a
campanha (Figura 5.12).
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Figura 5.11 - Distribuição do Oxigênio Dissolvido (OD) em relação a distância da
foz do rio São Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas realizadas.

Figura 5.12 - Variação espacial da Salinidade entre os transectos de ida () e volta () referentes
às Campanhas 2 (a) e 3 (b).

5.1.3.5 Sólidos totais em suspensão (TSS)
Os valores de TSS variaram entre o mínimo de 4,3 mg.l -1 e o máximo de 43,3 mg.l-1
durante a 1a campanha, com média em torno de 22,8  11,2 mg.l-1. Durante a 2a campanha, os
valores estiveram entre 15,6 e 48,6 mg.l-1 e apresentaram média de 25,8  10,9 mg.l-1. O
menor valor (de 15,6 mg.l-1 = Estação VII) encontrado nesta campanha é considerado alto
quando comparado com as demais campanhas, entretanto é justificado por este ponto estar
situado a 2,5 Km de distância e não ter tido outro ponto amostrado mais próximo do rio, onde
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as concentrações se mostraram menores. Para a 3a campanha a média foi de 12,6  4,1 mg.l-1,
e os valores variaram entre 3,14 e 17,9 mg.l-1 (Figuras 5.13).
O material em suspensão durante as campanhas analisadas apresentou valores mais
elevados em distâncias superiores a 20Km, e valores mais baixos nas estações localizadas no
rio São Francisco (Estação fixa = 0Km e Estação 12 = - 4.7 Km). Em relação aos valores mais
baixos dentro do canal do funil, estes estão localizados de forma geral junto à entrada do canal
(região montante) e no trecho entre aproximadamente 13 e 18 Km de distância.
Os altos valores de TSS observados durante as duas primeiras campanhas podem ser
o resultado da maior atuação dos ventos e da maré (preamar de sizígia), que podem ter gerado
uma maior circulação ligada à maré e aos ventos, em relação à circulação gravitacional, e
assim intensificado o transporte do material do fundo para a coluna d’água.
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Figura 5.13 - Distribuição dos sólidos totais em suspensão (TSS) em relação a
distância da foz do rio São Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as
campanhas realizadas.

Os teores de TSS encontrados próximo a entrada do Canal do Funil (>10 a 50 mg.l -1),
refletem principalmente os processos de ressuspensão do material do fundo, uma vez que o rio
não está sendo fonte desse material para o estuário. Próximo a sua conexão com o mar, em
distâncias superiores a 20Km, ocorre um alargamento do canal, e a presença de bancos de
areia, tendo os maiores valores de TSS sido medidos nesta região. A presença desses altos
valores podem ser devido a região estar mais próxima da conexão com o mar, logo sujeita a
maior influência das correntes de maré, que durante a maré enchente transportam quantidades
elevadas de sedimentos oriundos da ressuspensão dos depósitos sedimentares da região
costeira para dentro do canal. No período de maré de sizígia (1 a e 2a campanha) os valores de
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TSS, principalmente nesse trecho final, foram maiores do que durante a maré de quadratura.
Tendo assim a maré mostrado importante controle sob a disponibilidade e distribuição dos
sólidos em suspensão.
5.1.4 Nutrientes e clorofila “a”
5.1.4.1 Silicato
Os teores de silicato (SiO2-Si) apresentaram-se bem elevados durante a 1 a campanha,
variando de um mínimo de 237 M (estação 7) a um máximo de 551 M (estação 4), e média
de 425135 M. Durante a 2a campanha os teores foram significativamente mais baixos, indo
de 41 M (estação I) a 130 M (estação VII), e média de 100  30 M. Na 3a campanha os
valores mantiveram-se na faixa reportada para a 2a campanha, com mínimo de 21 M (estação
1 = 27Km), máximo de 166M (estação 12 = -4,5 Km) e média de 91  52 M (Figura 5.15).
Apesar da grande variação temporal entre a 1a campanha e as demais, pode-se dizer
que o comportamento desse elemento em relação a distância foi similar, com valores mais
elevados próximo ao rio São Francisco (à montante) e valores menores próximo ao mar (à
jusante).
Esse decréscimo da sílica em direção à jusante (conexão do canal com o mar) está
diretamente relacionado com a diluição das águas fluviais, ricas em sílica, com as águas
marinhas (mais empobrecidas).
5.1.4.2 Nitrito
A concentração de nitrito (NO2-N) na água superficial do Canal do Funil foi em sua
totalidade baixa, com valores médios de 0,11  0,06 M, 0,14  0,06 M e de 0,26 0,03 M
para a 1a , 2a e 3a campanha, respectivamente. Espacialmente, o nitrito variou de um valor
mínimo de 0,03 M a um máximo de 0,21M durante a 1a campanha, de 0,08 a 0,22 M
durante a 2a campanha e de 0,2 a 0,3 M durante a 3a campanha (Figura 5.15).
A distribuição espacial e temporal deste elemento foi similar entre as duas primeiras
campanhas, e uma tendência de decréscimo dos valores no trecho entre 10 e 20 Km de
distância foi notada. Já para a 3a campanha, houve um ligeiro incremento nos valores em
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relação aos encontrados anteriormente, o que de qualquer forma, continua sendo uma
concentração muito baixa, já que a variação entre as campanhas se dá entre quase zero até
0,3M. Porém, o comportamento em relação à distância foi diferenciado, pois no trecho que
havia sido notado um decréscimo, agora apresentou uma pequena elevação.
5.1.4.3 Nitrato
O nitrato (NO3-N) apresentou concentrações variando de 0,12 a 2,18 M, e média de
0,81  0,75 M durante a 1a campanha. Na 2a campanha, os valores estiveram mais elevados,
indo de um mínimo de 0,38 M a um máximo de 8,55 M, com média de 3,30  3,43 M. Já
na 3a campanha, as concentrações apresentaram-se extremamente mais baixas, variando de 0.2
a 0.94 M e média de 0,43  0,23 M.
A variação espacial desse elemento foi grande (CV > 90%) para as duas primeiras, e
o comportamento semelhante entre elas (Figura 5.15). Observou-se claramente a presença dos
valores mais elevados junto a montante (0 Km), e um decréscimo significativo em direção à
jusante, principalmente no trecho situado entre 12 e 20 Km de distância.
Na 3a campanha, praticamente não houve variação espacial do nitrato, e
analogamente às duas campanhas iniciais, as concentrações junto à região montante foram
ligeiramente inferiores às encontradas próximas a região jusante.
Pelo fato das concentrações durante a 2a campanha terem sido mais elevadas próximo
a fonte fluvial (8,55 M) do que nas campanhas 1 (2,18 M) e 3 (0,20 M), pode-se afirmar
que houve um enriquecimento das águas do rio e conseqüentemente uma maior fertilização da
região estuarina neste período.
A perda de nitrato desde sua entrada no canal, junto ao RSF, até sua conexao com o
mar durante as duas primeiras campanhas, sugere que além dos processos de diluição das
massas de água, houve a incorporação ou remoção pela produção primária do fitoplâncton
durante a mistura. Provavelmente, a denitrificação é pouco significativa neste ambiente,
devido as águas serem bastante oxigenadas.

5.1.4.4 Amônia
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Os valores médios de amônia (NH4-N) foram de 4,68  0,44 M, 4,11  0,62 M e
de 0,58  0,13 M para a 1a, 2a e 3a campanha, respectivamente. Espacialmente, sua
concentração variou entre 4,17 e 5,42 M durante a 1a campanha, de 3,24 a 4,86 M durante a
2a campanha, e de 0,37 a 0,75 M para a 3a campanha, demonstrando pequena variação
espacial, porém elevada variação temporal (Figura 5.15).
As duas primeiras campanhas, com concentrações variando na faixa aproximada de 3
a 5 M destacaram-se da terceira, que apresentou todos os seus valores inferiores a 1M.
Além disso, a respeito do comportamento da amônia ao longo do canal, este também foi
diferenciado entre os períodos amostrados, uma vez que houve uma elevação dos valores no
trecho entre 5 e 15 Km de distância na 1 a campanha, um decréscimo dos valores nesse mesmo
trecho na 2a campanha, e uma quase linearidade, sem significativo acréscimo ou decréscimo
das concentrações na 3a campanha.
5.1.4.5 Nitrogênio inorgânico dissolvido (NID)
O Nitrogênio inorgânico dissolvido (nitrito + nitrato + amônia) no Canal do Funil
apresentou concentrações variando de 4,6 a 6,6 M, e média de 5,6  0,8 M durante a 1a
campanha. Na 2a campanha, os valores estiveram em geral mais elevados, variando de 3,97 a
13,6 M, e média de 7,6  3,8 M. Na 3a campanha, tais valores sofreram uma queda
significativa, atingindo o mínimo de 0,8 M, o máximo de 1,9 M, e média de 1,3 0,3 M, o
que evidencia um maior empobrecimento de NID neste período no ambiente (Figura 5.15).
Nota-se que nas duas primeiras campanhas, as maiores concentrações estiveram à
montante e decresceram em direção a jusante, sendo os menores valores encontrados no
trecho central, entre aproximadamente 10 e 20 Km de distância. Já na 3 a campanha, o mesmo
comportamento não foi observado, os valores pouco variaram ao longo do canal, tendo apenas
um ligeiro aumento, quase imperceptível em direção à jusante.
A forma preferencial do NID durante a 1 a campanha foi a amônia. Na 2 a campanha,
devido às elevadas concentrações de nitrato nas estações situadas a montante (Estações VI,
VII e VIII), o nitrato foi a forma predominante nesse trecho inicial (0 a 6 Km de distância)
enquanto que a amônia predominou sob as outras formas no restante do Canal (Estações V,
IV, II, II e I). Na 3 a campanha, de maneira geral, a amônia foi a forma predominante de
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nitrogênio, porém diferentemente das outras campanhas, essa predominância aconteceu mais
equilibradamente com relação ao nitrato e ao nitrito em todo o canal (Figura 5.14).

Figura 5.14 - Forma preferencial do NID entre as estações amostradas no Canal do Funil. Gráfico (a) refere-se a
1a Campanha, (b) a 2a Campanha e (c) a 3a Campanha.

5.1.4.6 Fósforo inorgânico dissolvido (PID) e fósforo total (PT)
Durante a 1a campanha, o PID apresentou concentrações variando de 1,58 a 2,63 M,
com média de 2,25  0,40 M, e o Fósforo Total concentrações indo de 5,28 a 10,38 M, e
média de 7,92  1,97 M. Na 2a campanha, os valores estiveram em sua totalidade bem mais
baixos, variando de 0,17 a 0,56 M e média de 0,33  0,13M, e de 1,18 a 4,36 M e média
de 2,0  1,03 M, para PID e PT, respectivamente. Durante a 3 a campanha os valores de PID
apresentaram-se intermediários entre a 1a e 2a campanha, variando de 0,47 a 1,25 M e média
de 0,92  0,28M, e os valores de PT não foram determinados (Figura 5.15).
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Uma tendência dos valores mais elevados à jusante e mais baixos junto a montante
pode ser notada tanto para o PID quanto para o PT durante as duas primeiras campanhas. Na
3a campanha, a distribuição espacial do PID comportou-se de maneira inversa as anteriores,
pois os maiores valores foram encontrados no rio e na região montante, e os menores valores
à jusante, junto da conexão com o mar (27 Km).
5.1.4.7 Razão NID/PID
Os valores da razão NID:PID (N:P) durante a 1a campanha apresentaram-se
extremamente baixos, variando aproximadamente de 2:1 a 4:1, e média de 3:1. Durante a 2 a
campanha, como conseqüência das concentrações mais elevadas de NID, a razão N:P variou
de 9:1 (Estação IV = 12Km) a 76:1 (Estação VIII = 2,5Km), com média em torno de 28:1.
Analisando o comportamento em relação a distância, nota-se que tanto para a 1 a
quanto para a 2a campanha, os maiores valores estão na região junto a montante, decrescendo
em direção a jusante, entretanto, na 2a campanha, além de um decréscimo marcante ter
ocorrido desde a região montante (76:1) até a desembocadura (11:1), houve uma elevação
dos valores no trecho entre 12 e 20 Km de distância. Para a 3 a campanha, os valores da razão
N:P voltaram a cair, ficando na faixa entre 0,2:1 e 4:1 e média de 2:1. Seu comportamento foi
inverso ao das campanhas anteriores, com os maiores valores próximo a jusante e os menores
junto ao rio São Francisco.
De forma geral, os valores foram superiores a razão de Redfield para a demanda
ideal fitoplanctônica (N:P = 16:1; razão molar) durante a 2 a campanha e bem inferiores
durante a 1a e 3a campanha. Assim, pode-se dizer que durante a campanha 2, o PID foi o
elemento nutriente limitante da produção primária no trecho entre 0 e 10 Km de distância e o
NID no trecho entre aproximadamente 12 e 25 Km; enquanto que durante a 1 a e 3a campanha,
o NID é indicado como o elemento limitante em todo o trecho do Canal.
5.1.4.8 Razão Si/NID
Os valores da razão entre o silicato e o nitrogênio inorgânico dissolvido (Si:NID)
apresentaram-se elevados durante a 1a campanha (média = 74:1), variando de um mínimo de
45:1 a um máximo de 94:1 (Figura 5.16). Com relação ao seu comportamento ao longo do
canal, observaram-se valores altos (80:1) a montante (como conseqüência das concentrações
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elevadas de sílica nesta região), crescendo em direção a jusante até os 15 Km de distancia
(94:1 = Estação IV),

a partir daí ocorre um decréscimo marcante até a região da

desembocadura (45:1 = Estação 7). Na 2 a campanha, a razão Si:NID apresentou-se inferior a
campanha anterior, variando de 6:1 a 25:1 (média = 15:1). Analisando o comportamento em
relação à distância, verificaram-se baixos valores junto à região montante, elevando-se em
direção a jusante a partir dos 5 Km até os 12 Km, onde então atinge valor máximo (25:1 =
estação IV), tornando em seguida a decrescer até atingir o valor mínimo na última estação do
canal (6:1 = estação I). Tendo neste período os maiores valores (em torno de 20:1) situados
no trecho central de canal.
Na 3a campanha, assim como na 1a campanha, a razão Si:NID foi bastante elevada,
com média de 81:1. Os valores variaram de um mínimo de 12:1 (estação 1 = 27Km) a um
máximo de 208:1 (estação 12 = localizada no RSF). Espacialmente, os maiores valores
ocorreram na região montante, até aproximadamente 16,5 Km de distância (estação 8 =
136:1), a partir daí ocorre um decréscimo e a razão passa para 65:1 aos 18 Km de distância
(estação 9) e continua a cair até atingir o valor mínimo na saída do canal.
Uma elevada variação espacial e temporal foi notada, entretanto o padrão de
comportamento pode ser considerado similar entre as campanhas, com uma elevação dos
valores desde a entrada até o trecho central do canal, seguido de um decréscimo até a região
jusante (saída do canal).
Alguns organismos fitoplanctônicos necessitam de sílica para seu crescimento e
produção (ex. diatomáceas e algumas crisófitas), e uma relação generalizada de assimilação
entre Si: C: N: P de 20:106:16:1 foi estabelecida (REDFIELD, 1958). Assim, pode-se dizer
que houve uma menor disponibilidade de NID em relação à sílica durante todo o período
estudado, tornando o NID um dos elementos limitantes da produção primária dos organismos
siliclásticos, em todo o canal.
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Figura 5.15 - Distribuição da sílica (SiO2), nitrito (NO2), nitrato (NO3), amônia (NH4), NID, PID e fósforo
total (Ptotal) em relação à distância da foz do rio São Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas
realizadas.
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Figura 5.16 - Distribuição da razão entre nitrogênio inorgânico dissolvido e fósforo inorgânico
dissolvido (N:P) e da razão entre sílica e nitrogênio inorgânico dissolvido (Si:NID) em relação à
distância da foz do rio São Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas realizadas.

5.1.4.9 Clorofila “a”
Os valores de clorofila “a” apresentaram média de 2,48  1,15 g.l-1 durante a 1a
campanha, 4,68  3,13 g.l-1 durante a 2a campanha e de 3,3  1,10 g.l-1 durante a 3a
campanha.
Espacialmente, sua concentração atingiu valores mínimo e máximo de 1,07 e 4,0
g.l-1 na 1a campanha, de 2,0 a 13,4 g.l-1 na 2a campanha e de 1,30 a 4,90 durante a 3a
campanha (Figura 5.17), indicando variabilidade espacial (CV= 46%, 66% e 33%), porém
comportamento semelhante.
Fazendo uma comparação das concentrações de clorofila “a” entre as campanhas,
nota-se que durante a 1a e 3a campanha, os valores apresentaram-se semelhantes em
praticamente todo o canal, enquanto na 2a campanha os valores foram mais elevados,
principalmente no trecho situado entre os 13 e 22 Km de distância, aproximadamente.
Além disso, o pico de clorofila na 1a campanha parece estar ligeiramente defasado
em relação às outras, o que provavelmente pode ser explicado pela baixa vazão do rio
(aproximadamente de 1000m3.s-1) e a atuação da maré enchente (sizígia = 2.1m), ou seja, a
água marinha deslocando mais energeticamente a água do canal na direção montante no
período de coleta.
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Figura 5.17 - Distribuição da Clorofila “a” em relação a distância da foz do rio
São Francisco (estação fixa = 0 Km) durante as campanhas realizadas.

5.1.5 Análise da distribuição dos nutrientes e clorofila “a” contra a salinidade
A fim de analisar os processos de mistura na região de estudo, foram confeccionados
diagramas de misturas, onde as concentrações dos constituintes foram plotadas contra a
salinidade (Figuras 5.18 e 5.19).
A salinidade foi considerada neste estudo como o traçador conservativo entre a água
doce e marinha. Desvios dos parâmetros em relação à linearidade indica um comportamento
não-conservativo. Uma resposta linear do nutriente ao longo do gradiente salino que
caracteriza o comportamento conservativo pode indicar que a substância não está participando
dos processos biogeoquímicos do sistema ou que as perdas e ganhos são balanceadas e este
estuário está em estado estacionário (equilíbrio) com relação à substância em particular.
Em todas as situações amostradas, o TSS demonstrou comportamento não
conservativo. Não foi identificada uma região específica de turbidez máxima, e sim valores de
TSS variando numa mesma faixa de salinidade.
O silicato apresentou comportamento conservativo em relação à linha teórica de
diluição durante as duas primeiras campanhas. Na 3a campanha seu comportamento foi do
tipo não conservativo devido uma ligeira perda entre 5 e 10 de salinidade, correspondente
região de manguezal (Figura 5.18). Entretanto, de forma geral nota-se que a sílica foi
primordialmente controlado pela mistura/ diluição entre as massas de água doce e marinha.
Sua remoção biológica (incorporação/ formação de material esqueletal por organismos
siliclásticos) torna-se insignificante em comparação com esse extenso processo de diluição.
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As concentrações de silicato junto à fonte fluvial (águas < 5 Salinidade)
apresentaram grande variabilidade durante o período estudado, indo de valores em torno de
120 M até 550 M.
O nitrato apresentou um comportamento não-conservativo durante todos os períodos
amostrados. Entretanto, durante as duas primeiras campanhas a não conservatividade do
elemento demonstrou-se através de perdas ao longo do gradiente salino, enquanto que na
terceira campanha através de um ganho. Na 1a campanha, o nitrato atingiu as menores
concentrações (de 0.1 a 0.4 M) entre aproximadamente 15 e 34 de salinidade, e na 2 a
campanha, quando águas apresentaram-se menos salinas (1 a 23), a maior perda deste
composto foi observada entre 5 e 15 de salinidade (valores entre 0.8 e 0.4 M), que
corresponde ao trecho entre 12 e 20 Km de distância. Na 3 a campanha, as concentrações
mantiveram-se similares desde 0 até 10 de salinidade, e um pequeno ganho foi observado
entre 10 e 25 de salinidade. De uma forma geral as concentrações mais elevadas estiveram
junto ao rio, em águas menos salinas.
O comportamento da amônia em relação à salinidade foi semelhante ao seu
comportamento em relação distância, com um ligeiro ganho durante a 1 a campanha e perda
durante a 2a campanha entre 5 e 15 de salinidade, aproximadamente, e a ocorrência de
concentrações bem similares (baixíssima variabilidade) ao longo de todo o gradiente salino
durante a 3a campanha.
O íon nitrito e a amônia também apresentaram comportamento não conservativo,
porém nenhum padrão pode ser traçado devido à variabilidade do comportamento, o que pode
ser resultado de diferentes processos que estão atuando.
O fósforo inorgânico dissolvido (PID) apresentou comportamento não conservativo,
com situações de perda e ganho em relação à linha teórica de diluição, de forma que nenhum
padrão pudesse ser definido. Durante o período de estudo suas concentrações variaram
bastante (temporalmente), na região de menor salinidade (< 5), os valores variaram de 0,2 a
1.6 M, e na região mais salina (>25) de 0.56 a 2.63 M. Nota-se que de maneira oposta ao
nitrato, o PID apresentou concentrações mais elevadas na região de maior influência marinha
durante as duas primeiras campanhas, e na região de menores salinidades durante a 3 a
campanha. O Fósforo total, com apenas um ligeiro ganho em torno de 5 de salinidade
apresentou um comportamento quase conservativo. Suas concentrações de forma geral
acompanharam a salinidade, com os maiores valores situados junto às águas mais salinas.
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A alta variabilidade de comportamento do elemento fósforo pode ser reflexo da sua
rápida reatividade biológica e geoquímica no sistema, tornando mais difícil sua compreensão.
A clorofila “a”, utilizada como indicadora da biomassa fitoplanctônica, apresentou
comportamento não conservativo, com concentrações variando entre 1,5 e 4µg/l em
salinidades inferiores a 5, e entre 1 e 3,5µg/l em salinidades superiores a 25. Um ganho foi
observado entre a faixa de 5 e 25 de salinidade (5 a 12 µg/l), que corresponde ao trecho entre
os 13 e 23 Km de distância. Esse ganho, indicando uma maior acumulação de biomassa algal
na região central do estuário, foi bem pronunciado na 2 a campanha e mais discreto durante as
outras campanhas.
A razão entre NID e PID (N:P) foi extremamente baixa durante a 1 a e 3a campanha, e
praticamente não demonstrou variação em relação ao aumento (ou decréscimo) da salinidade,
sugerindo o NID como o nutriente limitante em potencial da produção primária em todo o
gradiente salino nesse período (em relação a razão N: P de 16:1 estabelecida por Redfield,
1958). Na 2a campanha, os valores de N:P foram elevados em baixas salinidades (76:1) e
sofreram um decréscimo marcante até aproximadamente 5 de salinidade, quando atinge o
valor mínimo de 9:1, ocorre em seguida um ligeiro ganho (até S=15) e novamente uma perda
(Figura 5.19). Esses altos valores da razão N:P próximo à fonte fluvial, provenientes do maior
input de nitrato oriundo do rio São Francisco, tornaram o PID o elemento limitante no trecho
sob maior influência fluvial (S <5) e entre 12 e 17 de salinidade, e o NID no trecho entre 5 e
12 de salinidade bem como em salinidades superiores a 20.
A razão Si:NID apresentou variações significativas durante o período estudado, com
valores indo de 9:1 a 80:1 próximo a fonte fluvial, em salinidades inferiores a 3, e de
aproximadamente 6:1 a 60:1 em salinidades superiores a 25 (próximo a fonte marinha). Uma
elevação dos valores no trecho entre 5 e 20 de salinidade ocorreu na 1 a campanha (razão >
80:1), enquanto que na 2a campanha essa elevação se deu entre 3 e 15 de salinidade (razão >
20:1). Na 3a campanha também ocorreu um comportamento não conservativo, porém com o
decréscimo dos valores (perda) no interior do canal.
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Figura 5.18 - Diagrama de mistura dos nutrientes, da razão N:P e da clorofila “a” no sistema estuarino do
Canal do funil, durante as campanhas realizadas.
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Figura 5.19 - Diagrama de mistura da razão entre NID/PID (N:P) e Sílica/NID (Si:NID), no sistema estuarino do
Canal do funil, durante as campanhas realizadas.

5.2 SEDIMENTO SUPERFICIAL
São apresentados a seguir os resultados obtidos das análises propostas para os
sedimentos superficiais. Os dados brutos estão apresentados nos Apêndices 9.5 e 9.6.
Assim como para as amostras de água, os resultados dos parâmetros analisados estão
expostos em gráficos em função da distância.

5.2.1 Granulometria
Os sedimentos superficiais do Canal do Funil apresentaram percentual de finos (silte
+ argila), variando de 8 a 54 % (média = 21  14%), e percentual de areia variando entre 46 e
92% (média = 79  14%). As areias encontradas estão em grande parte classificadas como
areia fina e areia muito fina (<0.250mm).
Com relação à distribuição espacial (Figura 5.20), os sedimentos superficiais
apresentaram granulometria similar desde a entrada do canal (Estação 1) até
aproximadamente 12 Km (Estação 3), com sedimentos finos na faixa entre 10 e 20%. No
trecho entre 12 e 16 Km de distância são encontrados os maiores teores de finos (46 - 61%),
porém estes voltam a diminuir nas últimas estações (>18Km), variando de 8 a 32%.
O tamanho das partículas e a distribuição textural do sedimento de fundo são
influenciados primariamente pelos processos envolvidos no transporte e na sedimentação
(FORSTNER; WITTMANN, 1981). Os níveis energéticos de cada ambiente, ou
compartimentos de um mesmo ambiente condicionam as distribuições granulométricas.

75

Através dos resultados percebe-se que os maiores teores de finos concentraram-se na
região central do canal, indicando uma menor competência de transporte neste trecho (menor
velocidade do fluxo da água) do que no restante do canal, e permitindo uma maior taxa de
sedimentação das partículas mais finas (que possuem baixa velocidade de decantação).

Figura 5.20 - Distribuição espacial da granulometria no Canal do Funil.

5.2.2 Análise mineralógica
Os principais minerais presentes na matriz sedimentar foram identificados e
quantificados através da análise de infra vermelho (FTIR). São eles o quartzo, sílica amorfa,
ilita, esmectita e caulinita (Figura 5.21). Devido o espectro das amostras não possuírem um
pico que diferenciasse a esmectita da ilita (conforme aumentávamos o valor percentual dos
padrões, ambos cresciam sob o mesmo pico) não foi possível quantificar separadamente estes
dois minerais, e os valores foram expressos como “ ilita + esmectita”.
Através da análise conjunta, percebe-se que o quartzo foi o mineral que apresentou
os maiores teores no Canal do Funil. Sua contribuição variou de 40 a 82%, sendo a média em
torno de 64%. Seu comportamento espacial foi similar ao observado para as areias na
granulometria.
A sílica amorfa (SIAM), mineralóide (opalina) oriundo principalmente das frústulas
de diatomáceas, apresentou teores variando de 0% (estação VIII - na entrada do canal) a 22%
(estação 3 - região central do canal), sendo o valor médio de 8,5 %. Os maiores teores foram
encontrados entre 10 e 18 Km de distância (10% a 22%).
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Os argilominerais (ilita, esmectita e caulinita), em função dos altos teores de areia
apresentaram valores médios em torno de 16 %. Entretanto, a estações 3 (~15Km),
caracterizada por um sedimento mais fino, teve a presença de 41% de minerais argilosos. Os
teores de ilita + esmectita variaram de 0% (estação 5) a 30% (estação 1) e média de 14%.
Espacialmente, seu comportamento não apresentou nenhum padrão definido. A caulinita,
apresentou baixos valores percentuais em relação a matriz sedimentar, com valores médios de
5% (0 a 15%). Sua distribuição espacial foi caracterizada por valores mais elevados no trecho
em torno dos 15 km de distância.

Figura 5.21 - Curva das porcentagens dos minerais quantificados nas amostras superficiais (em função da
distância).

A fim de verificar variações nas relações existentes entre os minerais argilosos ao
longo do Canal do funil, estes foram trabalhados separadamente de forma que o seu somatório
desse 100%. Os resultados foram plotados em gráficos de barra e podem ser vistos na Figura
5.22. Nota-se que as estações localizadas no trecho inicial do canal (Estações VIII a 2),
apresentaram altos valores de ilita + esmectita (80 - 90%) e valores baixos de caulinita (10 20%). No restante do canal houve um decréscimo na ocorrência da ilita + esmectita (~ 60%),
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e um acréscimo nos valores de caulinita (35-40%). Assim, de forma geral, pode-se dizer que a
região montante é empobrecida do mineral caulinita em relação ao restante do canal.

Figura 5.22 - Distribuição espacial dos argilominerais (ilita + esmectita e caulinita) ao
longo do Canal do Funil.

5.2.3 Composição elementar (C, N e P) e isotópica (13C, 15N) da matéria orgânica
Os dados referentes aos isótopos, carbono orgânico (Corg), nitrogênio (N) e fósforo
(Ptot, Pinorg e Porg), bem como suas razões molares nos sedimentos superficiais do Canal do
Funil estão apresentados no Apêndice 9.6. A distribuição espacial destes elementos é
mostrada na figura 5.23.
As concentrações de carbono orgânico variaram entre 0,44 e 2,28 % ao longo do
Canal, sendo a concentração média de 1,15  0,55 %. Espacialmente, os valores
apresentaram-se baixos na entrada do canal até aproximadamente 6 Km de distância (0,4 a
0,8%), elevaram-se no trecho entre 6 e 15 Km (1,49 a 2,28 %) e voltaram a sofrer um
decréscimo no final do transecto (0,68 a 1,18 %).
O nitrogênio apresentou concentrações variando de 0,02 a 0,08 %, e média de 0,05 
0,02%. Seu comportamento espacial foi similar ao do carbono, com os valores mais elevados
no trecho entre 6 e 15 Km (0,05 a 0,08%), e mais baixos no trecho inicial do canal (<5Km =
0,02 a 0,04%). Entretanto uma tendência de elevação das concentrações após a Estação 5
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(18Km = 0,03%), em direção jusante, foi mais evidente para este elemento, tendo
concentrações entre 0,05 e 0,07 % nesse trecho final.
As concentrações de fósforo total no estuário variaram entre 53,9 e 198,6 g.g-1,
sendo a média de 107,9 88 g.g-1, que corresponde a 0,01  0,009 % de Ptot nos sedimentos.
O fósforo inorgânico foi a fração mais importante do fósforo total, contribuindo em média
cerca de 70%. Sua faixa de concentração variou entre 38,2 e 150,4 g.g-1, e sua média foi de
76,3  37,3 g.g-1. O fósforo orgânico apresentou concentrações indo de um máximo de 56,2
g.g-1 (Estação IV) a um mínimo de 13,5 g.g-1 (Estação VII). A média foi de 31,6  14,5
g.g-1 (0,003  0,001%), que corresponde cerca de 30% do Ptot. Sua distribuição espacial
indica que os maiores teores estão localizados entre 12 e 16 Km (Estações IV e 4 ) e em torno
dos 22 Km (Estação 7), e os valores mais baixos no trecho inicial (<10Km) e entre 16-20 Km.
A fim de avaliar as diferenças da composição da matéria orgânica, foram calculadas
as razões molares entre carbono e nitrogênio orgânico (C:N), carbono e fósforo orgânico
(C:P) e nitrogênio e fósforo orgânico (N:P). Esses valores foram plotados em função da
distância, e também podem ser vistos na Figura 5.23.
A razão C:N variou espacialmente de 19,6 a 39:1, sendo o valor médio de 27,5  6.
Apesar da alta variabilidade dos valores, pode-se dizer que houve uma tendência da região
entre 6 e 16Km de distância concentrar os maiores valores. Ao pegar as estações
compreendidas neste local e calcular a média, obteve-se um valor em torno de 38:1, que é um
valor relativamente alto, principalmente quando comparado com as regiões a sua montante (06 Km) e jusante (16-22 Km), que apresentaram valores médios de aproximadamente 25:1 e
23:1, respectivamente.
A razão C:P apresentou-se bastante elevada, com valores variando entre 521 e
1834:1 e média de 1033  513, indicando uma baixa preservação do fósforo orgânico nos
sedimentos superficiais do Canal do Funil. Sua variabilidade espacial também foi alta, com
valores em torno de 500-600:1 junto a entrada do canal, elevando-se para cerca de 1800:1
entre aproximadamente 5 e 12Km de distância, voltando a diminuir entre 13 e 20 Km (de
750:1 a 950:1) até atingir novamente valor em torno de 500:1 aos 22 Km (Estação 7).
A razão N:P variou de 22 a 63:1, sendo a média de 37  15. Os valores mais baixos
foram encontrados no inicio do canal, próximos a sua conexão com o rio (<5 Km ~ 24:1) e no
trecho entre 15 e 22 Km (~28:1), com exceção da estação 6 (42:1). Os valores mais elevados
(50-63:1) assim como para C:P estiveram no trecho entre 5 e 12 Km.
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Os valores de 13C variaram espacialmente entre -27,79 e -23,70‰. As estações
localizadas próximas à conexão com o rio (< 6 Km, região montante), apresentaram o sinal
isotópico de -26,56 e -26,10‰, as estações no trecho entre 10 e 15Km caracterizaram-se por
um carbono mais leve, em torno de –27.79 a 26.67 ‰, enquanto que as estações em distâncias
maiores que 20Km tiveram valores entre -24,92 e -23,70‰. Uma tendência de aumento dos
valores (caracterizando carbono mais pesado) foi notada em direção a região jusante do canal
(conexão com o mar).
O 15N apresentou valores variando entre 2,02 ‰ e 5,80‰ (média 3,87 ‰). Apesar
de nenhum padrão evidente de distribuição ter sido notado, de forma geral os valores mais
elevados (entre 4,6 e 5,8 ‰) estiveram situados no trecho inicial do canal (2.5 a 7 Km de
distância), com exceção para da Estação 1 (2,4Km = 3,32 ‰), e os mais baixos entre 10 e 16
Km de distância (Estações 3 e 4 ~ 2 ‰).
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Figura 5.23 - Distribuição espacial do carbono orgânico (Corg), nitrogênio (N), fósforo (Ptot, Pinorg e Porg),
das razões molares C:N, C:P e N:P e dos isótopos de carbono (13C) e nitrogênio (15N) nos sedimentos
superficiais do Canal do Funil.
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6 DISCUSSÃO
Este estudo compreende uma primeira análise das características físicas e
biogeoquímicas do Canal do Funil (SE), braço secundário do estuário do Rio São Francisco
(SE/AL). O conjunto dos parâmetros analisados e a abordagem principal utilizada,
comparando a distribuição das concentrações e as razões dos parâmetros ao longo do
gradiente estuarino entre a fonte fluvial e marinha, corresponde a tradicional adotada em
estudos que pretendem dar início ao conhecimento da estrutura e funcionamento de estuários,
incluindo a delimitação das áreas de ganho e perda de materiais, a classificação do estado
trófico e diversos aspectos relacionados a qualidade ambiental (PRITCHARD, 1952; DYER,
1973; BURTON; LISS, 1976; HEAD, 1985; DAY et al., 1989; KJERVE; MAGILL, 1989;
SMITH; ATKINSON, 1994; KNOPPERS; EKAU; FIGUEIREDO, 1999).
Os resultados serão discutidos em diversas etapas, iniciando com a classificação
hidrológica e geomorfológica do Canal do Funil, o comportamento físico e químico e o
estado trófico das águas, e a caracterização geoquímica de diversos elementos inorgânicos e
orgânicos dos sedimentos superficiais. Uma das metas corresponde a obtenção de índices que
caracterizam as fontes fluviais e marinha, que possam ser utilizados para a detecção das
mudanças de influência relativa das fontes ao longo do sistema. Representa de certa forma
uma calibração para futuros estudos na reconstrução da variabilidade temporal da influência
das fontes nos depósitos sedimentares, ocasionado pelo impacto das barragens.
6.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA
6.1.1 Condições físicas e geomorfológicas
As condições físicas de um estuário são controladas por diversos forçantes externos e
internos, como também a configuração geomorfológica do sistema. O fluxo de água, o tempo
de residência, a circulação, o padrão de estratificação e a extensão da zona de mistura
estuarina, são controladas pela interação entre as variações do nível do mar (maré
astronômica e “meteorológica”), pela descarga de água doce, pelo vento e pela configuração
geomorfológica do sistema. Estes processos condicionam o comportamento dos materiais
oriundos da fonte de água doce e marinha (PRITCHARD, 1952; CAMERON; PRITCHARD,
1963; DYER, 1973; DAY et al., 1989).
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O Rio São Francisco pertence a categoria de um sistema estuarino-deltáico com
ampla abertura ao mar, baixo tempo de residência das água na parte interna do sistema e alto
grau de exportação de materiais. O seu braço secundário, o Canal do Funil (CF), enquadra-se
na categoria de um sistema estuarino-lagunar, com acesso restrito ao mar, maior tempo de
residência das suas massas de água, e maior potencial de reciclagem e retenção de material
(KJERFVE; MAGILL, 1989; KNOPPERS, 1994).
O canal do Funil é de certa forma comparável com os sistemas estuarino-lagunares
de Piauí-Piauítinga (SOUZA, 1999), Itamaracá (SCHWAMBORN, 1997) e de Cananéia
(TUNDISI, 1969), todos com presença de manguezais e canais estreitos onde ocorre a mistura
de águas fluvial e marinha. Entretanto, a sua configuração apresenta algumas características
próprias, que influenciam o padrão de mistura das águas, o tempo de residência e o
comportamento do material associado. Possui somente uma fonte fluvial no seu setor
montante, com aporte de água doce do Rio São Francisco, cujos fluxos de entrada ainda são
influenciadas pela ação da maré, correspondendo ao setor definido como rio de maré (“tidal
river”, DYER, 1973). Aproximadamente 25 km a jusante, apresenta um único canal estreito e
raso de acesso ao mar, dominado pela intrusão de águas marinhas, e no seu setor central, entre
7 a 20 km, apresenta um labirinto de canais interligados dominado por manguezais. Devido
seu longo comprimento, sinuosidade, variações de largura e profundidade, e ação das
mesomarés, a hidrodinâmica do sistema é bastante complexa. Embora não tenha sido possível
executar medições de corrente, observações qualitativas indicaram que, durante maré
enchente, a ação quase-sincronizada das marés nas regiões montante e jusante do canal,
geraram fluxos opostos em direção ao setor central dos manguezais. As águas sendo
transportadas de ambos os lados para dentro acarretaram nas três coletas uma maior elevação
do nível de água dentro dos manguezais, como também, uma estagnação de águas dentro do
“labirinto”, sugerindo que a parte central estava sujeita a um tempo de residência maior das
suas massas de água em comparação as regiões montante e jusante. Este processo incrementa
o potencial de reciclagem e acumulação de materiais na região central.
Ressalta-se que a ação da maré no canal principal do estuário do RSF não implica
em uma intrusão de água marinha a região montante do Canal do Funil, uma vez que a sua
localização permanece de forma geral na faixa de água doce do estuário do RSF em
condições normais da vazão regularizada pela barragem do Xingó (MEDEIROS, 2003). A
Figura 6.1 apresenta um modelo conceitual das condições encontradas na região estuarina do
RSF e sua influência sobre a região montante do canal do Funil em função da vazão e da maré
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durante as coletas. Geralmente, a zona de mistura estuarina do RSF encontra-se a partir da
desembocadura do estuário sobre a plataforma continental interna.

Somente durante a

primeira coleta, ainda sobre influência da diminuição da vazão pela barragem do Xingó
devido a crise de energia elétrica e condições de maré de sizígia, a zona de mistura estuarina
sofreu deslocamento adentro da desembocadura do RSF (MEDEIROS, 2003), ocasionando
aporte de águas salobras ao Canal do Funil. Nos períodos em que a vazão do rio esteve mais
elevada, mesmo com a maré diferenciada (sizígia e quadratura), as baixas salinidades na
entrada montante (S < 2), indicaram que a região montante representou nestas condições uma
fonte fluvial propriamente dita. As vazões do RSF nos dias das coletas, 27/03/2002,
09/09/2002 e 29/10/2003, corresponderam a 1350m3.s-1, 1900m3.s-1 e 1800m3.s-1,
respectivamente, indicando que a primeira coleta representou uma fase de recuperação
gradativa da vazão dos efeitos da crise energética.
O aporte fluvial do RSF a montante e de água do mar a jusante durante as três
coletas, gerou um gradiente de salinidade entre 0 e 33, típica de uma zona de mistura
estuarina sem heterogeneidade lateral em função da configuração estreita do canal. O
gradiente de sal confirma que o fluxo líquido de sal ocorre da região jusante a montante. De
uma forma geral, o canal do Funil apresentou um gradiente salino bem definido, tendo em seu
trecho inicial montante águas oligohalinas (0-5), em seu trecho central dos manguezais águas
mesohalinas (S >5 a < 25) e no trecho próximo ao mar, águas polihahinas a eurihalinas (S=
25-35).
A distribuição das massas de água e a ocorrência dos manguezais no setor central
estão de acordo com as características da configuração geomorfológica, corroborando a
presença de três compartimentos estruturais. De certa forma, isto reflete-se no comportamento
dos parâmetros físico-químcos e biogeoquímicos analisados, tanto na água e no sedimento,
conforme discutido a seguir.
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Figura 6.1 - Ilustração da migração da zona de mistura estuarina no canal principal do rio são Francisco em
função da maré e da vazão. Enfoque na visualização dos tipos diferenciados de água (salobra ou principalmente
fluvial) que podem penetrar no Canal do funil em decorrência de variações das forçantes físicas. A área
hachurada indica a zona de mistura teórica com faixa de salinidade de 0 a 10.

6.1.2 Condições físico-químicas e os compartimentos do sistema
As condições encontradas na fonte fluvial do Rio São Francisco (MEDEIROS, 2003;
KNOPPERS et al., 2006) e neste estudo diferem em comparação a outros rios da costa Leste
(SOUZA, 2002), uma vez que o rio apresenta atualmente condições oligotróficas e
transparentes em função da retenção de materiais pela cascata de barragens a montante do
estuário. Os valores de TSS registrados nos pontos localizados no rio São Francisco
apresentaram-se abaixo de 10 mg.l-1. Esses baixos valores são justificados pela presença de
represas em seu curso, que funcionam como filtros, retendo grande parte dos sólidos em
suspensão provenientes do curso superior e médio da bacia de drenagem. Geralmente os
reservatórios formados por barragens também são tidos como sumidouros de sílica devido a
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(ITTEKKOT et al., 2000). Entretanto, no caso do rio São Francisco a construção de barragens
em cascata, sem uma distância suficiente para recuperação de suas propriedades, provocou a
chegada de águas já empobrecidas em nutrientes no reservatório de Xingó. A sílica, mesmo
de maneira menos significativa, ainda mantém um suprimento proveniente do intemperismo e
erosão da bacia, e dos processos de ciclagem no reservatório. Provavelmente essa pequena
disponibilidade de nitrogênio e fósforo, juntamente com um curto tempo de residência da
água não tenha permitido um crescimento significativo e fixação da população de
diatomáceas para consumir de forma eficiente a sílica disponível. Daí o comportamento
atípico do RSF em manter altas concentrações de sílica na região jusante a barragem.
A Tabela 6.1 apresenta as concentrações médias dos parâmetros analisados na água
nos diversos setores ao longo do gradiente estuarino e nas fontes fluvial e marinha.
Comparando os valores médios do Canal do Funil com os observados na fonte
fluvial (RSF), verifica-se que o rio possui condições mais empobrecidas em temos do
nutriente fósforo e do pigmento clorofila “a” e mais enriquecida de nitrato e silicato. Os
valores mais elevados da clorofila no Canal (principalmente na região central), indicam que
suas águas são mais produtivas que o rio e o oceano adjacente.
Tabela 6.1 – Médias dos principais parâmetros analisados referentes a cada trecho do
Canal do Funil. Valores das fontes fluvial e marinha conforme MEDEIROS (2003) e
KNOPPERS et al. (2006)
Parâmetro
(médias)
Temperatura (oC)
Salinidade
pH
OD (mg.l-1)
SiO2 (M)
NO2 (M)
NO3 (M)
NH4 (M)
NID (M)
Ptotal (M)
PID (PO4) (M)
Razão N:P (molar)
Chl. “a” (g.l-1)
TSS

Fonte
Fluvial
0
8,0
313
0,1
3,7
1,8
0,8
0,1
1,6
5,2

Montante
0-10km
27,3
2,58
7,3
6,5
281,0
0,2
3,6
3,4
7,3
3,1
1,0
23
2,8
19,2

Central
10-20km
28,1
9,45
7,2
5,9
156,0
0,2
0,57
2,7
3,4
4,7
1,4
6,5
4,9
17,3

Jusante
>20 Km
27,61
25,94
7,92
6,5
106,73
0,19
0,64
2,34
3,17
7,80
1,2
3,6
2,73
25,2

Fonte
Marinha
35
8,3
27
0,5
0,1
0,4
6,6

Através da análise conjunta dos dados (fisiso-químicos, nutrientes e clorofila “a”
das três campanhas realizadas, foi confeccionado um esquema geral para ilustrar o
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comportamento espacial e em relação a salinidade dos elementos na água do Canal do Funil.
Para isso, foram utilizados os valores das concentrações de cada parâmetro para segmentos de
distância (de 5 Km) e convertidos em linhas, sendo a espessura da linha proporcional à
concentração, ou seja, quanto mais espessa a linha, maior o valor do parâmetro naquele trecho
de distância (Figura 6.2).
Essa esquematização facilita a visualização da compartimentação do sistema
estuarino, e corrobora a presença de três trechos distintos no Canal do Funil: (i) região
montante, que consiste no trecho inicial, desde sua conexão com o RSF até aproximadamente
10Km de distância, onde há a presença das maiores concentrações de nitrato e silicato,
provenientes da maior influência da água fluvial; (ii) região central (entre 10 e 20 Km), onde
ocorreram as maiores transformações dos parâmetros estudados, e maior influência do
manguezal; (iii) região jusante (>20Km) com concentrações mais elevadas de fósforo total e
material em suspensão, e maior influência das águas marinhas. De modo geral, o esquema já
indica a presença de regiões de ganho e de perda de materiais.
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Figura 6.2 - Comportamento espacial de alguns dos parâmetros medidos no Canal do Funil.

6.1.3 Processos ao longo do gradiente estuarino

Materiais introduzidos pela fonte fluvial, com concentrações geralmente mais
elevadas que as da fonte marinha, reagem ao longo do gradiente estuarino em função das
mudanças bruscas de salinidade, pH, turbidez, respiração e fotossíntese, gerando interações
entre partículas e as frações dissolvidas, mudanças das concentrações das frações e seus
elementos, como também a formação de novos compostos. Na faixa de baixa salinidade e alta
turbidez, predominam os processos de adsorção/desorção, floculação, agregação e respiração
de matérias. Na faixa de salinidades mais elevadas a turbidez geralmente diminui,
aumentando a disponibilidade de luz incentivando a incorporação de nutrientes inorgânicos
dissolvidos pelos produtores primários. Além destas transformações, parte dos elementos

88

introduzidos e associados as partículas são retidos no sistema pelos processos de coprecipitação, deposição e acumulação nos sedimentos, e outros são exportados para o mar
sem reação (DYER, 1973; DAY et al., 1989; SMITH; ATKINSON, 1994; TURNER;
MILLARD, 2002).
O setor central caracterizado pelo “labirinto” de canais, condições mesohalinas e
dominância dos manguezais, influenciou de forma significativa o comportamento dos
nutrientes e a biomassa fitoplanctônica, quando comparado aos setores montante e jusante. Os
resultados obtidos das curvas de mistura (Figuras 5.18 e 5.19) revelaram comportamento nãoconservativo em relação à salinidade para todos os parâmetros analisados, exceto o silicato,
com elevação da temperatura e da clorofila “a” e diminuição do pH, OD, NID e TSS. O setor
central funcionou como um sumidouro de nitrogênio inorgânico dissolvido, principalmente o
nitrato, e fonte de biomassa fitoplanctônica. O Rio São Francisco mostrou ser a principal
fonte de nitrato para o canal do Funil, tendo maior impacto que a maré na sua distribuição
horizontal.
É de conhecimento geral que manguezais exportam nutrientes inorgânicos e
orgânicos dissolvidos oriundos da lavagem de água intersticial durante condições de maré
enchente, como também ácidos húmicos, que possuem potencial de contribuir para a
sustentação da produtividade primária fitoplanctônica (KNOPPERS et al., 1984; REZENDE
et al., 1990; CARMOUZE et al., 1991; KNOPPERS; EKAU; FIGUEIREDO, 1999).
O conjunto das observações permite a inferência de diversos processos influenciados
pela presença dos manguezais:
1) O aquecimento das águas e o sumiço/ deposição de TSS, pode ser reflexo de um maior
tempo de residência das águas, uma vez que sua renovação provavelmente se dá de
forma menos efetiva que nos outros trechos do canal, devido sua fisiografia (mais
sinuosa) e a sua menor proximidade com as fontes de água (fluvial e marinha).
2) A produtividade primária foi incentivada pelo maior tempo de residência das águas e a
incorporação do nitrato e demais nutrientes, exceto o silicato. Os coeficientes de
correlação encontrados no Canal do Funil foram negativos indicando que essa
diminuição de nitrato pode ser em parte atribuída à incorporação pelo fitoplâncton,
entretanto apenas na 2a campanha (que apresentou maiores concentrações de nitrato) a
correlação foi altamente significativa (-0,833), indicando que esse processo biológico
foi o principal responsável pela retirada de nitrogênio neste período.
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3) O comportamento antagônico entre OD e a clorofila “a”, sugeriu que a perda de
oxigênio dissolvido pode estar ligada a um consumo biológico maior através da
degradação de detritos em comparação a sua produção pela fotossíntese, dando
indícios que o setor possui metabolismo heterotrófico. Acredita-se que este
interessante comportamento de decréscimo dos valores de pH e OD no trecho central
que esteja principalmente relacionado ao processo de decomposição do material
biológico oriundo da região de manguezal, bem como ao aporte (introdução) de ácidos
húmicos, também provenientes desse manguezal, para as águas do canal.
4) De uma forma geral, pode ser notada uma tendência dos valores de fósforo
apresentarem-se mais elevados no trecho próximo à conexão com o mar (região
jusante) e mais baixos junto a conexão com o rio.

Grande parcela do fósforo

proveniente do rio pode se perder ao entrar no estuário através de adsorção em óxidos
e hidróxidos de ferro que estão adsorvidos no material em suspensão ou floculados
(KRAMER; HERBES; ALLEN, 19724 apud NEILSON, 1981). Processos de desorção
a partir do trecho mesohalino a polihalino junto com o aporte adicional pela fonte
marinha devem ter contribuido para o incremento do fósforo no setor jusante
(LASERA, 1991; VIEL et al., 1991; KENNISH, 1994).
5) As concentrações de silicato no estuário do Canal do Funil apresentaram-se bastante
elevadas durante todo o período de estudo, principalmente durante a 1a campanha,
quando o valor médio esteve superior a 200M SiO2-Si. As altas concentrações
encontradas durante a 1a campanha (março de 2002), período de recuperação da crise
de energia elétrica, em relação ao período em que a vazão já se encontrava
regularizada (média de 91 e 100M) reflete um comportamento que provavelmente se
deve à diminuição do tempo de residência das águas dos reservatórios, processos de
lavagem e/ou erosão da calha do rio à jusante da UHE Xingo, além dos processos de
ressuspensão nos reservatórios. A alta correlação negativa encontrada entre salinidade
e silicato (r2 = -0,893, -0,976 e -0,895) indica a diminuição dos teores de sílica em
função do aumento da salinidade, e que o decréscimo dos teores de sílica em direção à
jusante está diretamente relacionado com o processo de diluição das águas fluviais
(rica em sílica) com as águas marinhas (empobrecidas), e que o processo de remoção
biológica é pouco significativo ou não detectável em virtude das altas concentrações
4

KRAMER, J. R.; HERBES, S. E.; ALLEN, H. E. Phosphorus, analysis of water, biomass and sediment. In:
ALLEN, H. E.; KRAMER, J. R. Nutrients in natural waters. New York: Wiley, 1972. p. 51-100.
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da fonte fluvial. As baixas concentrações encontradas junto à fonte marinha
correspondem às reportadas anteriormente em estudos da Costa Leste e Nordeste do
Brasil (BRANDINI et al., 1997; MEDEIROS et al., 1999; KNOPPERS; EKAU;
FIGUEIREDO, 1999; MEDEIROS, 2003).
Para compreender o efeito do aporte de nutrientes na produtividade das regiões
estuarinas, é preciso conhecer também a proporção relativa entre os nutrientes. O fitoplâncton
assimila nutrientes em proporções relativamente constantes, e essa proporção pode ser
avaliada através da razão de Redfield (REDFIELD, A. C.; KETCHUM, B. H.; RICHARDS,
F. A., 1963), que indica qual dos nutrientes limita a produtividade primária das águas (C: N: P
de 106:16:1).
O Canal do Funil apresentou, de forma geral, valores inferiores à razão N:P proposta
por Redfield para a demanda ideal fitoplanctônica, com exceção ao trecho junto à fonte
fluvial, durante a 2a campanha (período em que houve um alto aporte de nitrato). Pôde-se
assim constatar que o NID foi o principal nutriente limitante da produção primária, porém
essa relação pode ser alterada em função do aporte de nitrogênio oriundo do rio São
Francisco.
Outros ambientes estuarino-lagunares, como as lagunas costeiras do litoral lestefluminense do RJ, com razão molar N:P inferior a 10:1(Tabela 6.3), também são limitadas
principalmente pelo nitrogênio (KNOPPERS; EKAU; FIGUEIREDO, 1999).
Com relação aos organismos siliclásticos, pode-se dizer que devido as altas
concentrações de sílica no sistema, proveniente da fonte fluvial, sua produção primária foi
limitada pela disponibilidade tanto do PID quanto do NID durante todo o período estudado.
Assim, o silicato não é um dos principais nutrientes que controlam a fertilidade e o estado
trófico da região. Diversos estuários apresentam comportamento conservativo de sílica,
mesmo quando há uma pequena remoção pelos produtores primários. O processo que
normalmente compensa uma remoção moderada de sílica por processos biológicos é a
dissolução da sílica amorfa nos sedimentos superficiais do estuário (REGENEAU et al.
2002).
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6.1.4 Estado trófico das águas
A clorofila “a”, indicadora da biomassa fitoplanctônica e, de forma mais restrita, do
potencial da produção primária, representa também, junto ao nitrogênio total e fósforo total,
um dos indicadores utilizados para a caracterização do estado trófico ou seja o grau de
nutrição de sistemas aquáticos (RAST et al., 1989; KNOPPERS; EKAU; FIGUEIREDO,
1999).
Como observado na Figura 6.2 e Tabela 6.1, as concentraçoes médias desses
elementos foram diferenciadas nos três trechos considerados, assim, a análise do estado
trófico desse sistema estuarino também considerou esta segmentação. Segundo a classificação
geral do estado trófico proposta por Wetzel (1983) e Rast (1989) (Tabela 6.2), no trecho
montante e jusante as concentrações de clorofila “a” apresentaram média de 2.8 e 2,73 µg.l -1,
respectivamente, indicando baixa biomassa fitoplanctônica e condições oligotróficas. No
trecho central, região do manguezal, o valor médio foi de 4,9µg.l -1, o que já indica uma maior
produtividade primária e condição levemente mesotrófica das águas. O fósforo e o nitrogênio,
apesar da diferença de concentração entre os trechos, apresentou de forma geral condições
oligotróficas.
Em termos comparativos, o estuário estudado apresentou os valores médios dos
nutrientes nitrogênio e fósforo de acordo com os valores reportados para outros ambientes
estuarino-lagunares da costa do Brasil (Tabela 6.3). Entretanto, a biomassa fitoplanctônica
(Chl.“a” = 2,5 - 5 g.l-1 ) foi inferior. Essa menor produtividade em relação aos outros
ambientes pode estar relacionada ao tempo de residência da água no Canal, que é função de
suas características fisiográficas e hidrodinâmicas. A alta taxa de renovação das águas
proporciona uma lavagem do sistema, não permitindo um crescimento expressivo dos
produtores primários. A faixa média dos nutrientes inorgânicos dissolvidos no Canal do Funil
corresponde à faixa estabelecida para a maioria dos ambientes costeiros tropicais de baixa
eutrofização (NIXON, 1982).
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Tabela 6.2 – Classificação geral do estado trófico em relação ao
fósforo e nitrogênio
Parâmetro
(médias anuais)

Oligotrófico
(g.l-1)

Mesotrófico
(g.l-1)

Eutrófico
(g.l-1)

Fósforo Total
Média
8,0
26,7
Faixa
3,0 – 17,7
10,9 – 95,6
Nitrogênio Total
Média
661
753
Faixa
307 - 1630
361 -1987
Clorofila “a”
Média
1,7
4,7
Faixa
0,3-4,5
3-11
Fonte: modificada de WETZEL, 1983; RAST et al., 1989.

84,4
16 – 386
1875
393 - 6100
14,3
3-78

Tabela 6.3 – Concentração (média anual) de algumas propriedades físicas e químicas em
ambientes lagunares-estuarinos
Local

T
(oC)

S

NID
(M)

PID
(M)

-

27
17-34
5,0

6,2
0-16
2,8

0,8
0,2-1,3
1,1

8
3

6
1-12
87-190

25
21-29
27
21-32
25
18-33
25
18-33
26
21-29
25

3-7
8,5
6-11
15
6-28
5,8
2-12
15
2-22
52
50-55
20

1-5
3,9
1-10
2,5
0-5
3,5
2-5
3,5
2-5
11
4-18
1,5

0-2,6
1,0
0,2-2,4
0,4
0-1,3
0,7
0-1
0,7
0-1
0,5
0-1,7
0,4

4
6
5
5
22
4

Piauí-Piauitinga

28,5
-

13
0-28

7
2-12

0,6
0,2-0,8

12
-

30-400
89
30-375
43
15-178
55
5-180
28
5-48
2
1-4
6
2-20
5
1-15

Estuário L. Patos

20

18

4

0,6

7

4

Canal do Funil

27,7
26-30

12
2-30

4,4
1-13

1,2
0,2-2,6

10
-

3,8
1-11

L. Itaipu
L. Marica

L. Barra
L. Guarapina
L. Urussanga
L. Fora
L. Araruama
L. Cananéia

N:P
Chl.“a”
(molar) (g.l-1)

Referência
CARNEIRO, 1989
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE
ENGENHARIA DO MEIO
AMBIENTE (RJ), 1987
FERNANDES et al., 1989
CARMOUZE et al., 1993
BERNARDES, 1995
KNOPPERS; MOREIRA, 1990
CARMOUZE et al., 1991
CARMOUZE et al., 1991
SOUZA, 1993
TUNDISI et al., 1978
SOUZA, 1999

ABREU et al., 1994
ESTE ESTUDO
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Fonte: modificada de KNOPPERS, 1999; KNOPPERS; KJERFVE, 1999

6.2 CARACTERÍSTICAS DO SEDIMENTO SUPERFICIAL

6.2.1 Composição elementar da matéria orgânica
O Canal do Funil é um ambiente natural, que aparentemente não possui impactos
antropogênicos gerados pela introdução de efluentes domésticos e industriais. Os teores
médios de carbono orgânico e nitrogênio total encontrados neste estudo (1,15  0,55 % e 0,05
 0,02%) estiveram em geral abaixo do valor médio observado para outros sistemas
estuarinos (Tabela 6.4). As concentrações de Porg (0,003  0,001 %) também são
consideradas baixas quando comparadas com outros estuários, onde os valores médios são em
torno de 0,02 % (PELLENS et al., 1998; RUTTENBERG; GOÑI, 1997; KNOPPERS, 1999).
Entretanto, suas concentrações encontraram-se próximas ao valor observado para a Lagoa de
Araruama.
De forma geral, pode-se dizer que em relação a outros ambientes estuarino-lagunares
tropicais, o Canal do Funil é caracterizado por um sedimento superficial empobrecido em
material orgânico.
Tabela 6.4 – Valores médios de carbono orgânico (C%), nitrogênio total (%) e fósforo
orgânico (%) em alguns ambientes estuarinos e lagunares-estuarinos
Local
L. Maricá
L. Piratininga
L. Barra
L. Guarapina
L. Araruama
Baía Hunts (Jamaica)
Golfo México
Estuário Culiacan (México)

C (%)
4.1
8.8
4.5
6.1
0.5
0,1- 2,9
1,25
0,3-3,0

N (%)
0.50
1,02
0.52
0.59
0,02-0,25
0,18
0,04-0,29

P (%)
0.015
0.027
0.023
0.017
0.001
0,022
-

Referência
KNOPPERS, 1999
KNOPPERS, 1999
KNOPPERS, 1999
KNOPPERS, 1999
KNOPPERS, 1999
ANDREWS et al., 1998
RUTTENBERG; GOÑI, 1997
FERNÁNDEZ et al., 2002

Com relação à distribuição espacial ao longo do estuário, o carbono e o nitrogênio
apresentaram um comportamento similar, com os valores mais elevados situados entre 6 e
16Km de distância. Uma correlação positiva e significativa foi observada entre eles (r2 =
0,917), porém o mesmo não foi observado em relação ao fósforo. Dois principais processos
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podem induzir alta correlação entre Corg e N, um extensivo processo de degradação
ocorrendo já na coluna d’água ou uma contínua e equilibrada homogeneização da matéria
orgânica derivada das diferentes fontes de carbono através de processos hidrodinâmicos
(RUTTENBERG; GOÑI, 1997). A baixa correlação entre Corg e Porg, sugerindo
independência dos dois parâmetros também foi observado por Ingall e Van Cappellen (1990),
e Faganeli et al. (1994) para sedimentos contendo teores inferiores a 2,5% de Corg.
Analisando a distribuição espacial do fósforo (Ptot, Pinor e Porg) percebe-se que este
apresentou maiores concentrações em locais onde os sedimentos continham teores mais
elevados de finos (Figura 5.15). Ao fazer a correlação entre o fósforo e a granulometria,
verificou-se correlação positiva e significativa com a fração silte e argila (r2 = 0,693; 0,647 e
0,588), confirmando que a sua distribuição no estuário está fortemente condicionada à
distribuição da granulometria. O mesmo não ocorreu para o carbono e o nitrogênio, que não
apresentaram correlações significativas com nenhuma das frações granulométricas do
sedimento. Esse comportamento provavelmente é decorrente de uma diagênese diferenciada
dos elementos biogênicos, que está imobilizando preferencialmente o fósforo nos sedimentos
mais finos. O fósforo orgânico nos sedimentos superficiais do Canal do Funil representou
apenas uma pequena parcela do fósforo total (cerca de 30%). Esse maior conteúdo de fósforo
inorgânico em relação ao orgânico pode estar sendo causado devido a uma maior contribuição
do fósforo inorgânico particulado proveniente de processos de intemperismo, e à ocorrência
de processos diagenéticos. As alterações diagenéticas podem resultar na formação de fosfato
inorgânico autigênico através da destruição do fósforo orgânico, e alterar assim relação entre
Pinorg e Porg nos sedimentos (RUTTENBERG; BERNER, 1993).
6.2.2 Compartimentos do sistema
Através da análise conjunta dos parâmetros granulometria, mineralogia, Corg (%), N
(%), P(%), 13C, 15N, C:N e C:P pode-se notar uma compartimentação, principalmente em
termos da qualidade do material orgânico, nos sedimentos superficiais do Canal do Funil.
Uma análise de agrupamento foi realizada e o resultado é apresentado através de um
dendograma (Figura 6.3), o qual indica a presença de três grupamentos principais e corrobora
a presença de três trechos distintos. Entretanto, a delimitação por distância desses trechos foi
ligeiramente diferente do observado para a água. Os valores médios dos principais parâmetros
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analisados foram calculados para cada compartimento e podem ser observados na Tabela 6.5
e na Figura 6.4.

Figura 6.3 - Dendograma resultante da análise de agrupamento realizada com as variáveis medidas nas
amostras de sedimento superficial (com exceção da mineralogia, que não foi determinada em todas as
estações).

Tabela 6.5 – Médias dos principais parâmetros analisados nos sedimentos superficiais,
referentes a cada trecho do Canal do Funil
Parâmetro
(médias)

Teor Finos
Ilita+Esmectita
Caulinita
SIAM
Corg
C:N
C:P
N:P
13C
15N

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(molar)
(molar)
(molar)
(‰)
(‰)

Fonte
Fluvial

Montante
0-6km

Central
6-18km

Jusante
18-22 Km

Fonte
Marinha

36
35
3
4
0,6
14
312
22
-26
6,9

16
18
2
4
0,77
26,7
959
34,8
-26,42
4,93

32
14
7
12
1,79
31,7
1333
42,9
-26,88
2,69

17
12
6
8
0,95
23,1
755
32,7
-24,19
3,72

0,8-1,0*
10*
-20**
-

Os valores da fonte fluvial foram obtidos de um ponto amostrado no curso principal do baixo curso RSF.
*JENNERJAHN; ITTEKKOT, 1999; **MATSUURA; WADA, 1994.
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Figura 6.4 - Esquema do comportamento espacial dos parâmetros medidos nos sedimentos
do Canal do Funil. Os valores das concentrações para cada compartimento (montante, central
e jusante) foram convertidos em linhas, sendo a sua espessura proporcional à concentração.

As características dos três principais compartimentos podem ser resumidas como: (i)
Região montante - Composto pelas estações situadas no trecho inicial do canal (distâncias <
6Km), sob maior influência do material fluvial, onde há a presença de baixos teores de finos,
de sílica amorfa, caulinita, e carbono orgânico e alto teor de “ilita+esmectita”; (ii) Região
central (6 -16Km) onde ocorreram os maiores teores de finos, de sílica amorfa, carbono
orgânico, os maiores valores das razoes elementares (C/N, C/P e N/P) e menor valor do
isótopo 13C, indicando maior influência do manguezal; (iii) Região Jusante (18-22Km),
contendo os menores valores de 13C e razão N:P, e com maior influência do material
marinho.
6.2.3 Origem e transformação do material orgânico
A matéria orgânica nos sedimentos estuarinos pode ser derivada de fontes naturais e
antropogênicas. A primeira inclui o input autóctone da produção primária planctônica e
bentônica junto com o adicional input alóctone, como o escoamento de material terrígeno,
vegetação marginal e material marinho transportado pela maré. A importância relativa dessas
fontes difere entre estuários, mas o detrito orgânico sempre representa uma complexa mistura
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de material biogênico de reatividade biológica variável (DARNELL, 1967; THORNTON;
MCMANUS, 1994).
As duas maiores fontes de matéria orgânica para os sedimentos estuarinos, as plantas
terrestres e marinhas, possuem distintas razões C:N:P. O fitoplâncton marinho, enriquecido
preferencialmente em proteínas, possui uma razão média molar C:N de 6,6:1 e C:P de 106:1
(REDFIELD; KETCHUM; RICHARDS, 1963) e as plantas terrestres (normalmente
empobrecidas em N e P) podem conferir razões C:P e C:N elevadas, na faixa de 300-1300:1
e de 10-100:1, respectivamente, para plantas com tecidos macios, e C:P >1300:1 e C:N na
faixa de 100 a 1000:1 para plantas de tecido lenhosos (GOÑI; HEDGES, 1995; HEDGES et
al., 1986, 1988, 1997).
O uso das razões elementares como indicadores de fonte de matéria orgânica é uma
ferramenta bastante comum em estudos geoquímicos. Normalmente nestes estudos, a razão
C:N é mais utilizada que a razão C:P, principalmente devido a facilidade analítica, ou seja,
pelos valores de C e N serem obtidos diretamente no mesmo procedimento analítico
(analisador CHN) e também pela razão C:P em plantas e bactérias aquáticas mostrar maior
variabilidade que a razão C:N (GÄCHTER; MEYER, 1993).
A quantidade relativa de material biológico derivado de ambientes marinho e
terrestre determina, a uma grande extensão, as composições químicas e isotópica da matéria
orgânica sedimentada. Os valores medidos de C:N e C:P no transecto do Canal do Funil
mostraram-se bem acima da razão molar proposta por Redfield (Figura 5.15), indicando a
importante contribuição da fonte terrestre de material orgânico.
Os altos valores de C:P encontrados nos sedimentos (521-1834:1) podem indicar
além do input de matéria orgânica terrestre, a degradação preferencial do fósforo da fração
orgânica mais metabolizada (LIKENS et al., 1981; FAGANELI et al., 1994).
Os maiores valores da razão C:N (26-39:1) presentes nas estações junto ao trecho
central do estuário (6-16 Km) refletem a maior influência do material orgânico proveniente
do manguezal, enriquecido em ligninas e celulose, que lhe conferem razões C:N elevadas.
Conforme as estações se afastam dessa região central e dirigem-se para a região jusante, onde
as águas são mais salinas, os valores da razão C:N decrescem (~23:1). Supõe-se que se o
transecto realizado se estendesse até a conexão com o mar, onde influência marinha é maior,
esses valores decresceriam ainda mais. Entretanto, de uma forma geral, os valores da razão
C:N são considerados elevados em todo o canal. Esse enriquecimento de carbono em relação
ao nitrogênio pode estar associado além da influência da vegetação local e fluvial, a
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modificações causadas nas proporções dos elementos biogênicos pela atividade microbiana
durante processos de remineralização (EMBER et al.,1987).
A razão C:P não seguiu o mesmo padrão de distribuição espacial da razão C:N, o que
provavelmente está relacionado à independência do elemento fósforo em relação ao outros
dois elementos, como sua tendência de associar-se preferencialmente em sedimentos mais
finos. Porém, um comportamento geral dos maiores valores estarem presentes no trecho
central e os menores no trecho mais a jusante foi notado (ver Tabela 6.5).
A razão

13

C/12C (13C) da matéria orgânica nos sedimentos estuarinos tem sido

utilizada para estimar a quantidade relativa de material biológico derivado de fontes marinhas
e terrestres. Este método é baseado no enriquecimento geral de
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C na matéria orgânica

terrestre, comparada com o material marinho (HEDGES; PARKER, 1976; DEGENS, 1969;
FRY; SHERR, 1984)
No estuário do Canal do Funil, as fontes potenciais de matéria orgânica para o
sedimento são: o material marinho (fitoplâncton), o material fluvial, e o material do
manguezal.
O sinal isotópico de carbono para o fitoplâncton pode variar entre –18 ‰ e -24 ‰
(DEGENS, 1969; FRY; SHERR, 1984), e para a vegetação e sedimentos de manguezal de –
25 ‰ a –28 ‰ (LACERDA et al., 1986). Com relação à fonte fluvial, o valor adotado de 13C
para o sedimento foi de -26 ‰, referente a uma amostra coletada no curso principal do Rio
São Francisco, próximo ao município de Piaçabuçu (durante este trabalho); enquanto que para
o material particulado foi entre -24‰ e -26‰, referente ao material coletado próximo ao
município de Propriá por Medeiros (2003) durante um ciclo anual.
Com base nestes valores de referência, percebe-se que o 13C encontrado no trecho
central do canal (entre -26,7‰ e -27,8‰) ficou dentro da faixa citada para material
proveniente de mangue, sugerindo que o sinal isotópico do carbono nesses sedimentos está
refletindo, na sua maioria, a composição do material do manguezal, confirmando o que foi
observado para a razão C:N. Os valores médios, em torno de -26,1‰ e -26,5‰, localizados
no trecho inicial, ficaram mais próximos do sinal fluvial (~ -26‰), porém ainda é notada uma
influência do material do mangue, indicando uma mistura das duas fontes nestes sedimentos.
Já no trecho final (>20Km), os valores de -24,9‰ a -23,7‰ podem ser atribuídos a uma
diluição do material autóctone (+ mangue) pelo material marinho (fitoplâncton). Uma
tendência de um progressivo enriquecimento do carbono mais pesado ( 13C), indicando maior
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influência marinha, parece acontecer gradativamente a partir dos 20 Km até a região jusante,
porém a falta de pontos amostrais mais distante não permitem a comprovação desta teoria.
Essa influência do material fluvial e marinho no Canal do Funil é fortemente
regulada pela vazão do rio e maré. A movimentação das águas durante os ciclos de maré
(enchente e vazante) possuem um papel fundamental na introdução do material alóctone
(fluvial e marinho), bem como na mistura do material autóctone e do manguezal da região
central (exportação) para as outras partes do canal.
Apesar do comportamento entre 13C e a razão C:N serem concordantes, não houve
correlação significativa entre eles. Sabe-se que devido a variações no tamanho das partículas
de sedimento e processos de decomposição da matéria orgânica depositada, uma correlação
significativa entre C:N e 13C não é muitas vezes encontrada nos estuários. Considerando os
valores de C:N e 13C, pôde-se observar na Figura 6.5 que apenas dois pontos (Estação 6 e 7)
mostraram maior influência do material marinho, as outras estações foram agrupadas juntas
indicando predominância de material terrestre.
O grau com a qual a razão C:P varia com a composição isotópica do carbono pode
ser usado para indicar a aplicabilidade de um modelo de mistura de duas fontes (end-member)
de matéria orgânica para os sedimentos. Amostras isotopicamente mais leves são
caracterizadas por alta razão C:P, consistente com a componente matéria orgânica terrestre.
Amostras que são isotopicamente mais pesadas possuem baixa razão C:P, consistente com a
componente marinha (RUTTENBERG; GOÑI, 1997). No caso do Canal do Funil (Figura 6.6)
a tendência das amostras seguirem este comportamento não foi significativa (r2= 0,192),
confirmando que esses dados não podem ser interpretados de acordo com um simples modelo
de mistura de dois end-member.
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Através da confecção de um gráfico onde os valores de 13C das estações são
comparados com os valores de 13C teóricos, calculados em função do percentual de água
doce (Figura 6.7), pôde-se notar um empobrecimento relativo do sinal isotópico do carbono
nos sedimentos superficiais, indicando a provável contribuição de uma terceira fonte de
material orgânico, mais enriquecida em 12C que as fontes fluvial e marinha, o manguezal 13C
= -28 ‰).
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Figura 6.7 - Gráfico dos valores reais e teóricos  de 13C versus percentual de água
doce para as estações de sedimento superficial. *A linha teórica de diluição do sinal
fluvial pelo marinho (com base no % de água doce pré-determinado) foi obtida
calculando-se inicialmente a salinidade média (em função das três campanhas
amostrais) para cada estação e em seguida convertendo em percentual de água doce
(considerando Srio= 0 e Smar =35). A partir daí, utilizando o sinal isotópico de carbono
das fontes fluvial e marinha (13C fluvial = -26‰ (MEDEIROS, 2003) e 13C
marinho = -20‰ (MATSUURA; WADA, 1994)) foram determinados os valores
teóricos do 13C e construído a linha.

Com relação ao 15N, o uso desse traçador é baseado na existência de uma
substancial diferença entre as respectivas fontes de matéria orgânica, e no geral
enriquecimento do material de origem marinha em 15N em relação ao material terrígeno. Os
valores de 15N reportados para sedimentos estuarinos cobre uma grande faixa de valores, que
pode ir de em torno de 5‰ (THORNTON; MCMANUS, 1994) a 10‰ (MIDDELBURG;
NIEUWENHUIZE, 1998).
A composição isotópica do nitrogênio no Canal do Funil não seguiu o mesmo padrão
de comportamento do carbono. Os valores mais baixos de 15N (<3 ‰) no trecho central,
caracterizando um material mais empobrecido de 15N (típico de vegetação superior), estão de
acordo com os dados de 13C e C:N. Entretanto, seu comportamento foi de forma geral
discordante no restante do canal. Os altos valores na região inicial do estuário (região
montante) juntamente com os baixos valores encontrados para o N (%) revelam um padrão
condizente com a teoria de fracionamento isotópico (HAYES, 1983; OWENS, 1987). Onde,
ao ocorrer a diagênese (i.e. mineralização microbiana) a quantidade de nitrogênio presente é
reduzida, e o

14

N é preferencialmente perdido do substrato orgânico, promovendo um

enriquecimento de 15N. Conseqüentemente, uma matéria orgânica mais degradada irá conter
baixo percentual de nitrogênio elementar, porém alta concentração de 15N, e uma composição
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isotópica radicalmente diferente do material original. Alterações diagenéticas na assinatura
do 15N também foram observadas em outros ambientes estuarinos (MARIOTTI et al., 1984;
OWENS, 1985; OWENS; LAW, 1989).
Não houve correlação significativa do 15N com o % N e com a razão C:N (r2=-0,475
e –0,476), e a distribuição espacial dos valores de 15N não proporcionou informação
adicional sobre contribuição de fontes de matéria orgânica neste estudo.
Assim, de forma geral, dos resultados obtidos pelos traçadores empregados, o 13C
mostrou-se mais eficiente na identificação da origem do material orgânico sedimentado.
Ambos 15N, razão C:N e C:P mostraram-se menos confiáveis devido registrarem também
alterações diagenéticas do material. Entretanto, a aplicação simultânea desses traçadores
promoveram importantes informações sobre o caráter (qualidade) da matéria orgânica.
Os valores de 13C (-27,79 ‰ a -23,70 ‰) nos sedimentos do Canal do Funil
apresentaram-se compatíveis com outros estuários do mundo (Tabela 6.6).
Ao comparar as razões elementares do Canal do Funil com as lagunas do estado do
Rio de Janeiro, que possuem C:N de 10 a 12:1, dominadas por fitoplâncton, e C:P de 500 a
900:1 (com exceção da lagoa hipersalina de Araruama, onde há maior limitação de fósforo
por causa de seu seqüestramento às partículas carbonáticas) constata-se que os valores de C:N
do canal foram mais elevados, e que a razão C:P apresentou-se dentro da faixa reportada
(KNOPPERS, 1999).
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Tabela 6.6 – Composição isotópica do carbono nos sedimentos superficiais de alguns
ambientes estuarinos
Local
Lagoa de Maricá
Lagoa da Barra
Lagoa Guarapina
Estuário Itamaracá
Baía de Sepetiba
Laguna Alvarado (México)
Lagoa Carmen y Machona (México)
Lagoa da Madre (México)
Baía Barataria (EUA)
Baía de Narragansett (EUA)
Golfo do México
Canal do Funil

13C (‰)
-22,1
-20,9
-20,3
-25,1  0,5
-26,7  0,5
-21,8
-23,0 a -29,2
-21,1 a -23,9
-22.7 a -26,3
-21,7
-20,5
-23,7 a –27,8

Referência
KNOPPERS, 1999
KNOPPERS, 1999
KNOPPERS, 1999
SCHWAMBORN, 1997
REZENDE et al., 1990
BOTELLO; MACKO, 1982
BOTELLO; MACKO, 1982
BOTELLO; MACKO, 1982
DELAUNE; LINDAU, 1987
GEARING et al., 1987
RUTTENBERG; GOÑI, 1997
Este estudo

Fonte: modificado de KNOPPERS, 1994.

7 CONCLUSÃO
O Canal do Funil, sistema estuarino-lagunar é caracterizado por uma fonte fluvial no
seu setor montante, o rio São Francisco, e por uma fonte marinha no seu setor jusante, cujos
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fluxos de água são influenciados pela ação da maré. O transporte das águas (entrada e saída)
por ambas conexões geram durante a maré enchente uma elevação do nível d’água na parte
central do canal, bem como maior estagnação, sugerindo assim um maior tempo de residência
da massa d’água nesse trecho central (em relação a região montante e jusante). O gradiente
salino é bem definido (0-33), característico de uma zona de mistura estuarina sem
heterogeneidade lateral, função principalmente de sua configuração geomorfológica.
De acordo com a análise conjunta dos dados de água foi observada uma
compartimentação do Canal do Funil, com a presença de três trechos distintos: (1) Região
montante (trecho inicial, desde a conexão com o RSF até ~10Km de distância) caracterizado
por águas oligohalinas (0-5) e oligotróficas, e pela presença das maiores concentrações de
nitrato e silicato, provenientes da maior influência da água fluvial; (2) Região central (10- 20
Km distância), com maior influência do manguezal, maiores valores de clorofila“a”, águas
mesohalinas (5-25) e levemente mesotróficas (3) Região jusante (>20Km), com maior
influência das águas marinhas, águas eurihalinas (25-35) e oligotróficas, concentrações mais
elevadas de fósforo total e material em suspensão.
A análise dos parâmetros em relação à salinidade sugeriu um comportamento do tipo
não-conservador para todos os elementos estudados, exceto o silicato. O setor central do canal
apresentou as maiores transformações dos parâmetros estudados, com elevação da
temperatura e da clorofila “a” e diminuição do pH, OD, NID e TSS, funcionando assim como
um sumidouro de NID e fonte de biomassa fitoplanctônica.
O Rio São Francisco foi a principal fonte de nitrato para o Canal do Funil, e a
produção primária apresentou de forma geral maior limitação por esse nutriente.
Os sedimentos superficiais do Canal do Funil são constituídos principalmente pelo mineral
quartzo, sendo a fração predominante areia fina. Dentre os argilominerais, a ilita+esmectita
caracterizaram a fonte fluvial, e o enriquecimento de SIAM na região central sugere uma
maior produtividade neste setor.
Os valores de C, N e P mostraram-se característicos de ambientes não contaminados,
sendo a distribuição do P regulada principalmente pela granulometria (teor de finos).
A análise isotópica e elementar corrobora a presença de três potenciais fontes de
matéria orgânica para os sedimentos do Canal do Funil: o material marinho (fitoplâncton), o
material fluvial e o material do manguezal.
A compartimentação do canal também foi notada para os sedimentos superficiais,
principalmente em relação à qualidade do material orgânico, sendo: (1) Região montante - sob
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maior influência do material fluvial, presença de altos teores de areia e baixos de sílica
amorfa, caulinita e carbono orgânico; (2) Região central- onde ocorreram os maiores teores
de finos, de sílica amorfa, carbono orgânico, os maiores valores das razões C:N, C:P, e menor
valor do isótopo 13C, indicando maior influência do material proveniente manguezal; (3)
Região jusante- contendo os menores valores de 13C e N:P indicando uma mistura entre o
material do mangue e o material marinho (fitoplâncton).
Dos indicadores empregados para identificar a origem do material orgânico, o isótopo
13C e a razão C:N mostraram-se mais eficientes.
Considerando a escassez de atividades antrópicas e os resultados obtidos, o Canal do
Funil pode ser caracterizado como bem preservado. Entretanto, postula-se que a regularização
da vazão e o empobrecimento da matéria em suspensão e nutrientes das águas fluviais do Rio
São Francisco pela construção das barragens afetaram o balanço hídrico e o estado trófico
natural do sistema.
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9.1 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS: TEMPERATURA (T),
SALINIDADE (S), POTENCIAL HIDROGENIONICO (PH), OXIGÊNIO DISSOLVIDO
(OD) E SÓLIDOS TOTAIS EM SUSPENSÃO (TSS) DA ÁGUA SUPERFICIAL (0-5CM)
DO CANAL DO FUNIL, DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS
(Continua)
Estações

Distância
(Km)

T
(oC)

S

pH

OD
(mg.l-1)

TSS
(mg.l-1)

Fixa 0

0.0

27.9

23.6

8.31

-

4.28

1

2.4

28.8

3

7.20

-

23.33

2

8.8

29.1

4.5

7.03

-

26.15

3

11.7

29.3

5.4

7.00

-

26.66

4

15.4

30.1

16.3

7.06

-

16.66

5

18.0

29.7

27.6

7.53

-

25

6

19.6

28.7

33.5

8.03

-

16.66

7

21.5

28.9

35.8

8.28

-

43.33

A

3.5

26

7..35

-

-

B

3.9

26

1.67

7.10

-

-

C

4.8

26.04

2.17

7.07

-

-

D

6.3

26.03

2.47

6.89

-

-

E

8.6

26.12

2.98

6.82

-

-

F

9.3

26.1

2.42

6.86

-

-

G

10.5

26.08

2.53

6.71

-

-

H

11.2

25.93

2.55

6.63

-

-

I

12.4

26.12

2.55

6.70

-

-

1a Campanha

2a Campanha

J

13.9

26.4

4.19

6.71

4.43

-

K

16.4

26.34

7.73

6.77

4.1

-

L

19.1

26.83

13.74

7.01

4.7

-

M

21.2

26.54

17.4

7.18

5

-

N

22.6

26.55

20.14

7.27

5.3

-

I

23.5

26.63

23.08

7.40

5.4

48.6

II

20.0

26.19

14.56

7.32

5.96

28.6

III

14.6

26.64

9.82

7.12

5.53

18.4

IV

12.6

26.95

4.94

7.00

5.71

21

V

10.2

26.53

2.82

6.97

5.44

27.5

VI

6.3

26.36

2.58

6.91

5.62

30.6

VII

4.8

26.19

1.51

7.54

6.74

15.6

VIII

2.5

25.84

1.47

7.61

16.3

(conclusão)
Estações

distancia

T

S

pH

OD

TSS

121

(Km)

(oC)

(mg.l-1)

(mg.l-1)

A

7.1

26.56

0.73

B

8.1

26.75

1.06

7.23

7.6

-

7.24

7.3

C

9.6

26.9

-

1.43

7.19

7.15

D

10.1

-

26.93

1.85

7.16

6.48

-

E
F

11.5

26.95

1.89

7.13

6.75

-

12.9

27.94

2

7.17

6.64

-

G

15.2

26.97

3.25

7.13

6.05

-

H

16.8

27.11

6.17

7.06

5.45

-

I

18.3

27.2

10.01

7.1

5.47

-

3a Campanha

J

18.9

27.29

11.45

7.19

6.36

-

K

20.4

27.23

17.36

7.4

6.6

-

L

22.3

27.27

19.84

7.69

6.49

-

M

22.7

27.06

22.12

7.81

6.54

-

N

23.6

26.95

25

7.95

6.9

-

O

25.0

26.65

27.69

8.05

6.88

-

P

26.1

27.09

29.93

8.12

7.25

-

Q

26.9

26.42

30.23

8.18

7.12

-

1

27.2

26.54

30.06

8.17

7.13

16.51

2

24.2

27

25.06

8.07

6.9

17.90

3

22.7

27.48

19.79

7.85

6.78

17.86

4

20.8

28.01

14.31

7.65

6.5

15.50

6

19.0

28.14

10.21

7.51

6.02

12.27

5

19.7

28.14

8.5

7.42

6.18

12.83

7

18.0

28.18

6.56

7.34

5.88

10.73

8

16.7

28.4

4.21

7.33

6.04

10.10

9

12.5

28.59

2.51

7.34

6.46

11.95

10

6.3

27.63

1.94

7.35

6.41

11.00

11

3.8

27.37

1.05

7.34

7.39

11.17

12

-4.7

26.95

0.03

7.36

8.08

3.15
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APÊNDICE 9.2 – RESULTADOS DOS NUTRIENTES NITRITO (NO2-N), NITRATO (NO3-N), AMÔNIA (NH4-N), NITROGÊNIO
INORGÂNICO DISSOLVIDO (NID), FÓSFORO TOTAL (POTAL), FÓSFORO INORGÂNICO DISSOLVIDO (PID) E SILICATO (SIO2SI), DAS RAZOES N:P E SI:NID E DO PIGMENTO CLOROFILA “A” DA ÁGUA SUPERFICIAL (0-5CM)
Distância
(Km)

NO2-N
M

NO3-N
M

NH4-N
M

NID
M

Ptotal
M

P ID
M

SiO2-Si
M

Clorofila “a”
(g.l-l )

N:P

Si:NID

(molar)

(molar)

1

2.4

0.21

2.18

4.17

6.56

5.28

1.58

532.86

3.21

4.15

81.23

2

8.8

0.08

1.49

5

6.57

5.85

2.11

551.43

2.14

3.11

83.93

3

11.7

0.08

0.73

5.42

6.23

7.92

2.11

537.14

2.94

2.95

86.22

4

15.4

0.11

0.36

4.86

5.33

6.98

2.63

500

4.01

2.03

93.81

5

18.0

0.08

0.12

4.58

4.78

10.38

2.63

332.86

3.74

1.82

69.64

6

19.6

0.03

0.21

4.31

4.55

9.43

2.11

281.43

1.07

2.16

61.85

7

21.5

0.16

0.64

4.44

5.24

9.62

2.63

237.14

1.146

1.99

45.26

1a Campanha

a

2 Campanha
I

23.5

0.13

1.15

4.86

6.14

4.36

0.56

41.30

4.9

10.96

6.73

II

20.0

0.08

0.41

4.32

4.81

2.41

0.22

72.70

11.9

21.86

15.11

III

14.6

0.08

0.38

3.51

3.97

1.38

0.28

92.70

7.4

14.18

23.35

IV

12.6

0.12

0.81

3.78

4.71

2

0.5

116.70

5.1

9.42

24.78

V

10.2

0.1

2.23

3.24

5.57

1.64

0.28

118.00

3.2

19.89

21.18

VI

6.3

0.22

4.76

3.78

8.76

1.38

0.33

122.00

3

26.55

13.93

VII

4.8

0.22

8.55

4.86

13.63

1.69

0.28

130.70

3.1

48.68

9.59

VIII

2.5

0.17

8.16

4.59

12.92

1.18

0.17

112.00

2.3

76.00

8.67

1

27.2

0.24

0.74

0.75

1.73

-

0.47

21.48

2.1

3.66

12.41

2

24.2

0.23

0.38

0.60

1.21

-

0.54

35.39

3.1

2.25

29.23

3

22.7

0.27

0.94

0.73

1.94

-

0.74

54.53

3.6

2.62

28.06

4

20.8

0.27

0.41

0.68

1.35

-

1.15

75.81

3.2

1.18

56.05

5

19.0

0.30

0.66

0.46

1.42

-

0.90

66.62

3.6

1.58

46.84

6

19.7

0.23

0.31

0.62

1.16

-

0.62

44.86

4.6

1.86

38.80

7

18.0

0.25

0.24

0.59

1.08

-

1.07

69.86

4.9

1.02

64.57

8

16.7

0.26

0.29

0.45

1.00

-

4.71

136.53

4

0.21

135.90

4

1.18

131.74
103.95

3a Campanha

12.5

0.27

0.27

0.69

1.23

-

1.05

162.48

6.3

0.30

0.31

0.41

1.01

-

1.15

105.34

3.2

0.88

11

3.8

0.25

0.45

0.65

1.35

-

1.18

155.81

2

1.15

115.48

12

-4.7

0.23

0.20

0.37

0.80

-

1.24

166.53

1.3

0.64

208.08
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APÊNDICE 9.3 – RESUMO ESTATÍSTICO (MÉDIA, DESVIO PADRÃO, VALORES MÁXIMO E MÍNIMO) DOS
PARÂMETROS MEDIDOS NA ÁGUA

T

S

pH

(oC)

NO2-N

NO3-N

NH4-N

NID

PTotal

PID

SiO2-Si

Clorf. “a”

N:P

Si:NID

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(g.l-l )

(molar)

(molar)

a

1 Campanha
Média
Desvio padrão
Mínimo
Máximo
2a Campanha
Média
Desvio padrão
Mínimo
Máximo
3a Campanha
Média
Desvio padrão
Mínimo
Máximo

29.0
0.6
27.9
30.1

18.7
13.3
3.0
35.8

7.6
0.6
7.0
8.3

0.11
0.06
0.03
0.21

0.82
0.75
0.12
2.18

4.68
0.44
4.17
5.42

5.61
0.84
4.55
6.57

7.92
1.97
5.28
10.38

2.26
0.40
1.58
2.63

424.69
135.53
237.14
551.43

2.6
1.2
1.1
4.0

2.60
0.85
1.82
4.15

74.56
16.75
45.26
93.81

26.3
0.3
25.8
26.9

7.8
7.5
1.5
23.1

7.0
0.3
6.6
7.6

0.14
0.06
0.08
0.22

3.31
3.43
0.38
8.55

4.12
0.62
3.24
4.86

7.56
3.81
3.97
13.63

2.01
1.03
1.18
4.36

0.33
0.13
0.17
0.56

100.76
30.27
41.30
130.70

5.1
3.2
2.3
11.9

28.44
22.87
9.42
76.00

15.42
6.98
6.73
24.78

27.3
0.6
26.4
28.6

11.2
9.8
1.1
30.2

7.5
0.4
7.1
8.2

0.26
0.03
0.23
0.30

0.43
0.23
0.20
0.94

0.58
0.13
0.37
0.75

1.27
0.32
0.80
1.94

-

1.23
1.13
0.47
4.71

91.27
52.18
21.48
166.53

3.3
1.1
1.3
4.9

1.52
0.95
0.21
3.66

80.93
58.37
12.41
208.08
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APÊNDICE 9.4 – CORRELAÇÕES DE SPEARMAN ENTRE SALINIDADE, TEMPERATURA, PH, TSS, NITRITO, NITRATO,
AMÔNIA, NID, FÓSFORO TOTAL, PID, SILICATO, CLOROFILA A E RAZÃO N:P, PARA AS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO
CANAL DO FUNIL. EM NEGRITO CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS COM 95% DE CONFIANÇA ( = 0,05)
Campanha 1 (Março/2002)
Salinidade

NO3-N

NO2-N

NH4-N

NID

PTotal

PID

SiO2-Si

Clorf. “a”

pH

TSS

Salinidade
NO3-N

-0.750

1

NO2-N

-0.264

0.519

1

NH4-N

-0.179

0.036

-0.334

1

NID

-0.857

0.893

0.408

0.360

1

PTotal

0.857

-0.821

-0.371

-0.134

-0.821

1

PID

0.694

-0.694

-0.278

0.231

-0.501

0.694

1

SiO2-Si

-0.893

0.607

-0.037

0.571

0.857

-0.714

-0.540

1

Clorf. “a”

-0.393

0.071

0.371

0.214

-0.214

-0.282

0.270

0.286

1

pH

0.750

-0.464

-0.111

-0.750

-0.714

0.571

0.347

-0.929

-0.393

1

TSS

0.108

0..306

0.187

0.378

0.270

0.252

0.136

-0.072

-0.288

0.054

1

NO3-N

NO2-N

NH4-N

pH

TSS

OD

1

Campanha 2 (Setembro/2002)
Salinidade

NID

PTotal

PID

SiO2-Si

Clorf. “a”

Salinidade
NO3-N

-0.662

1

NO2-N

-0.651

0.880

1

NH4-N

0.096

0.446

0.524

1

NID

-0.595

0.952

0.868

0.639

1

PTotal

0.527

-0.323

-0.231

0.370

-0.204

1

PID

0.171

-0.146

0.198

0.037

-0.171

0.491

1

SiO2-Si

-0.976

0.667

0.602

-0.157

0.476

-0.407

-0.024

1

Clorf. “a”

0.690

-0.905

-0.843

-0.241

-0.833

0.587

0.122

-0.571

1

pH

0.167

0.310

0.181

0.783

0.452

0.060

-0.415

-0.286

-0.167

1

TSS

0.476

-0.333

-0.133

-0.072

-0.214

0.470

0.537

-0.429

0.238

-0.476

1

OD

-0.464

0.179

0.145

0.346

0.179

0.018

-0.482

0.464

-0.036

0.286

-0.536

1
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Campanha 3 (Outubro/2003)

1

125

Salinidade

NO3-N

NO2-N

Salinidade
NO3-N

0.644

1

NO2-N

-0.061

0.269

1

NH4-N

0.580

0.599

-0.004

NH4-N

NID

PID

SiO2-Si

Clorf. “a”

pH

TSS

OD

1

1

NID

0.641

0.888

0.291

0.809

1

PID

-0.792

-0.504

0.201

-0.578

-0.584

1

SiO2-Si

-0.895

-0.592

0.210

-0.420

-0.501

0.865

1

Clorf. “a”

-0.095

-0.259

0.233

0.025

-0.107

-0.113

-0.134

1

pH

0.803

0.649

-0.168

0.444

0.593

-0.748

-0.754

-0.368

1

TSS

0.860

0.736

-0.046

0.706

0.750

-0.349

-0.776

-0.081

0.831

1

OD

-0.049

0.214

-0.431

-0.266

0.175

-0.014

0.119

-0.875

0.373

-0.210

1
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APÊNDICE 9.5 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS ANALISADOS NOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS
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Estações
1
VIII

XI
VII
VI
2
3
IV
4
5
6
7

Distância %Finos

Corg

N

C:N

(Km)

(<0,063mm)

(%)

(%)

Razão molar

2.4
2.5
3.0
4.8
6.3
8.8
11.7
12.6
15.4
18.0
19.6
21.5

13
20

0.73
0.82

0.03
0.037

28.4
25.9

10
21
10
19
15
39
54
8
11
32

0.44
0.61
1.23
1.49
2.28
1.72
1.66
0.68
0.99
1.18

0.024
0.03
0.042
0.06
0.08
0.078
0.05
0.03
0.05
0.07

21.4
23.7
34.2
29.0
33.3
25.7
38.7
26.4
23.1
19.7

C:P

N:P

Ptot

Pinorg

Porg

Razão molar

Razão molar

(g.g-1)

(g.g-1)

(g.g-1)

691.8
578.4

24.4
22.4

66.5
110.4

39.3
73.7

27.26
36.6

521.3
1170.1
1834.1
1823.8
1827.2
791.0
889.5
749.1
965.3
550.9

24.4
49.3
53.7
63.0
55.0
30.7
23.0
28.3
41.8
28.0

74.2
90.89
104.9
59.3
85.0
192.7
198.6
72.1
80.4
160.6

52.4
77.42
87.6
38.2
52.7
136.6
150.4
48.6
53.9
105.2

21.8
13.47
17.3
21.10
32.24
56.2
48.21
23.45
26.49
55.34
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APÊNDICE 9.6 – VALORES OBTIDOS PELA ANÁLISE MINERALÓGICA PARA OS
PRINCIPAIS MINERAIS ENCONTRADOS NOS SEDIMENTOS DO CANAL DO
FUNIL
Amostra

ILITA+ESMECTITA
(%)

CAULINITA
(%)

QUARTZO
(%)

SIAM
(%)

VIII

30

3.0

50.0

0.0

VII

17

2.0

72.0

3.0

VI

8

2.0

82.0

8.0

2

13

4.0

68.0

5.0

3

5

3.0

55.0

22.0

4

25

15.0

40.0

10.0

5

0

0.0

82.0

18.0

6

9

5.0

68.0

4.0

7

15

7.0

57.0

5.0

APÊNDICE 9.7 – CORRELAÇÃO (SPERMAN) ENTRE ALGUNS DOS PARÂMETROS ANALISADOS NO SEDIMENTO SUPERFICIAL
DO ESTUÁRIO CANAL DO FUNIL. EM NEGRITO AS CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS COM 95% DE CONFIANÇA ( = 0,05)

%areia
%Finos
Corg
N
13C
15N
C:N
Ptot
Pinorg
Porg

%areia

%Finos

Corg

N

13C

15N

C:N

Ptot

Pinorg

Porg

-1
-0.465
-0.505
0.297
0.276
-0.003
-0.693
-0.647
-0.588

1
0.465
0.505
-0.297
-0.276
0.003
0.693
0.647
0.588

1
0.917
-0.370
-0.580
0.524
0.412
0.370
0.496

1
-0.165
-0.476
0.186
0.391
0.352
0.550

1
0.216
-0.475
-0.356
-0.328
-0.083

1
-0.559
0.097
0.104
-0.286

1
0.006
-0.020
-0.083

1
0.972
0.594

1
0.475

1
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