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RESUMO 

 

Neste trabalho foi feita a análise do sedimento do Estuário do Rio Sergipe, situado 

na região metropolitana de Aracaju, em dois períodos: no inverno de 2010 e no 

verão de 2011. Nos últimos anos, esse Rio vem passando por um processo de 

degradação devido ao lançamento de esgotos domésticos, sem tratamento 

apropriado, em suas águas e pela concentração industrial nessa Bacia. Foi realizada 

a caracterização dos sedimentos a parir da análise de teores de carbono orgânico 

total (COT), matéria orgânica total (MOT), nitrogênio total (NT) e teores de silte, 

argila e areia. Os compostos lipídicos, esteróis e álcoois lineares, foram identificados 

e quantificados nos extratos de sedimentos superficiais no Estuário do Rio Sergipe 

através da cromatografia em fase gasosa acoplado a espectrômetro de massas 

(CG-EM). As contribuições autóctone e alóctone foram caracterizadas na área de 

estudo através da determinação dos esteróis e álcoois nos sedimentos. A 

contribuição autóctone foi determinada a partir dos álcoois lineares de cadeia curta 

(<C20) que caracteriza a presença de organismos aquáticos como algas e bactérias. 

A contribuição alóctone foi evidenciada pela presença dos álcoois lineares de cadeia 

longa (>C20) e pela identificação de esteróis com 29 átomos de carbono na 

estrutura. O álcool identificado em maior concentração em todas as amostras foi o 

C30, em concentrações que variaram de 0,62 a 2,46 µg.g-1 no inverno e de 0,37  a 

21,41 µg.g-1 no verão. O esterol de concentração  mais proeminente foi o β-sitosterol 

(C29) em concentrações que variaram de 1,15 a 15,69 µg.g-1 no inverno e de 1,23 a 

8,09 µg.g-1 no verão. Esses compostos são frequentemente encontrados em 

grandes quantidades em plantas superiores, sugerindo assim uma forte contribuição 

de material terrígeno no estuário. A contaminação por esgoto no estuário do Rio 

Sergipe foi avaliada pela presença do coprostanol (biomarcador de origem fecal) nos 

sedimentos analisados e pelas razões de diferentes esteróis. Esta contaminação foi 

atribuída ao possível lançamento de esgoto não tratado na Bacia do Rio Sergipe. 

 

Palavras-chave: Esteróis; Rio Sergipe; coprostanol; poluição fecal. 
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ABSTRACT 

 

In this study we investigated the composition of the sediment from Sergipe River 

Estuary, located in the metropolitan area of Aracaju, in two periods: the winter of 

2010 and the summer of 2011. In the recent years, this river has been undergoing a 

process of degradation due to release of sewage, without proper treatment, and the 

process of industrialization in its basin. We performed the sediments characterization 

from the analysis of total organic carbon (TOC), total organic matter (TOM), total 

nitrogen (TN) and the amount of silt, clay and sand. The lipid compounds, such as 

sterols and linear alcohols, were identified and quantified in extracts of surface 

sediments in the Sergipe River Estuary by gas chromatography coupled to mass 

spectrometry (GC-MS). The autochthonous and allochthonous contributions were 

characterized in the study area through the determination of sterols and alcohols in 

sediments. The autochthonous contribution was determined using the amount and 

distribution of the linear alcohols of short chain (<C20), which characterize the 

presence of aquatic organisms such as algae and bacteria. The allochthonous 

contribution was evidenced by the presence of linear long chain alcohols (> C20) and 

the identification of sterols of 29 carbon atoms. The C30 alcohol was the compound 

which presented the higher concentration within all samples, with values ranging 

from 0.62 to 2.46 μg.g-1 in the winter and 0.37 to 21.41 μg.g-1 in the summer. The 

most prominent sterol concentration was observed for β-sitosterol (C29), in 

concentrations ranging from 1.15 to 15.69 μg.g-1 in the winter and from 1.23 to 8.09 

μg.g-1 in the summer. These compounds are frequently found in large quantities in 

vascular plants. Therefore, suggesting a strong contribution of terrigenous materials 

to the estuary. Contamination by sewage in the Sergipe River estuarine system was 

assessed by the presence of coprostanol (fecal biomarker) in the sediments and the 

different sterols ratios and indexes. This contamination was attributed to the possible 

discharge of untreated sewage into the Sergipe river basin. 

 

 

Keywords: Sterols; Rio Sergipe, coprostanol, fecal pollution. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

1.1- O AMBIENTE COSTEIRO 

 

A zona costeira é um espaço formalmente definido como resultante da 

interação do continente e o meio marinho. Nesse meio, há um espaço de alto valor 

ao combinar potencialidades turísticas, habitacionais e de ocupação humana 

(CARVALHO e FONTES, 2006). 

A zona costeira é influenciada por agentes oceânicos, atmosféricos e 

continentais, motivo pelo qual ela é particularmente sensível a mudanças climáticas 

onde tende a uma situação de desequilíbrio (CARVALHO e FONTES, 2006; NEVES 

e MUEHE, 2008). Porém, a zona costeira é um setor estratégico e prioritário a uma 

diversidade de atividades humanas. É um ambiente que vem suportando grandes 

modificações e deteriorações através de aterros, dragagens e da poluição, causadas 

pelas indústrias, ocupação humana e agricultura (GRUBER et al., 2003). 

Nos últimos anos, esforços vêm sendo feitos para identificar as áreas mais 

vulneráveis para posterior monitoramento e detalhamento das razões dos 

desequilíbrios observados (NEVES e MUEHE, 2008).  O Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro disposto na LEI N° 7.661, de 16 de maio de 1988 visa 

especificamente orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira, de 

forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do 

seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural (PNGC, BRASIL,1988). 

Os Estados da Região Nordeste têm sua população concentrada na zona 

costeira e a distribuição geográfica dessa zona era (e ainda é) bastante irregular, 

onde fortes concentrações ocorrem nas proximidades das capitais (NEVES e 

MUEHE, 2008).  Seguindo o padrão internacional de elevada densidade e 

produtividade no litoral, Sergipe apresenta significativa concentração populacional e 

de atividades produtivas na zona costeira (CARVALHO e FONTES, 2006). 

A Bacia do Rio Sergipe, fundamenta-se na importância dessa região no 

contexto político, econômico, social e cultural do Estado. No entanto, o 

desenvolvimento socioeconômico desta Bacia não se deu de forma sustentável, 

comprometendo a qualidade de vida da população pela escassez hídrica e 

degradação ambiental. Esta degradação vem se intensificando pelo acelerado 

processo de urbanização, lançamento de esgotos domésticos, sem tratamento 
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apropriado, nos corpos de água, pela ocupação desordenada do solo e pela 

concentração industrial na Bacia (SEPLANTEC, 2002). 

 

1.2- SEDIMENTOS 

 

Os sedimentos são formados pela deposição de camadas de partículas finas 

em suspensão sobre o leito dos rios, lagos, estuários e oceanos. Eles funcionam 

como um importante compartimento dos ecossistemas aquáticos e servem como 

habitat de muitas espécies de organismos. Eles compreendem fases minerais de 

tamanhos variados, incluindo silte, argila e areia, misturado com matéria orgânica 

(ALVES et al., 2007). Os sedimentos possuem grande capacidade de incorporar e 

acumular elementos contaminantes (HORTELLANI et al.,  2008) e sua análise pode 

fornecer informações sobre a via de contaminação e as fontes de contaminantes 

orgânicos em ambientes aquáticos (MOON et al.,  2008). 

A capacidade dos sedimentos para armazenar poluentes hidrofóbicos ou 

biomarcadores também é importante. Os compostos químicos são geralmente 

liberados dos sedimentos devido às condições ambientais e físico-químicas (pH, 

potencial redox e ação microbiana, entre outros) e podem contaminar os sistemas 

ambientais, principalmente a água, afetando assim a sua qualidade. No entanto, a 

capacidade de liberar ou absorver compostos hidrofóbicos depende do teor de 

carbono orgânico no sedimento, bem como a hidrofobicidade dos contaminantes 

presentes (FROEHNER et al., 2010). 

 

1.3- MATÉRIA ORGÂNICA NO SISTEMA ESTUARINO 

 

A matéria orgânica (MO) em sedimentos é derivada da produção dentro do 

sistema aquático, entradas de material orgânico terrestre dos arredores e produção 

bacteriana dentro dos próprios sedimentos (AZEVEDO, 2003). 

De acordo com sua origem, a matéria orgânica apresenta reatividades 

bastante distintas frente aos gradientes significativos nas propriedades físico-

químicas, químicas e bióticas dos sistemas aquáticos, particularmente em regiões 

estuarinas (CARREIRA et al., 2009). A decomposição da matéria orgânica 

associada   aos   sedimentos   provoca   modificações   que   influenciam   no   ciclo 
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  biogeoquímico de vários elementos e consistem de reações diagenéticas capazes 

de decompor a matéria orgânica, determinando a forma na qual os mesmos 

encontram-se ali presentes (PEREIRA et al., 2006). 

As áreas estuarinas recebem grandes entradas de matéria orgânica da 

descarga fluvial que podem incluir compostos naturais e antropogênicos 

(MEDEIROS e BÍCEGO, 2004). Em sistemas estuarinos e costeiros, como vimos, a 

matéria orgânica (MO) resulta não só da produção primária autóctone, mas também 

tem origem terrestre aportada pela ação dos rios e dos ventos. Assim, as origens e 

transporte de MO no ecossistema estuarino são importantes processos ambientais 

que ligam carbono de origem terrestre e marinha, os dois principais reservatórios de 

carbono (HU et al., 2009). 

 

1.4- POLUIÇÃO POR ESGOTOS 

 

A ação antrópica tem sido responsável por alterações significativas nos fluxos 

de materiais na zona costeira, devido a quatro principais fatores: queima de 

combustíveis fósseis, com a consequente emissão de carbono, nitrogênio e enxofre; 

mudanças no uso do solo, resultando em aumentos no transporte de carbono 

orgânico, sedimento e nutrientes para a zona costeira; aplicação de fertilizantes 

contendo N e P; e descarga de esgotos domésticos (CARREIRA e WAGENER, 

2003). 

Os esgotos domésticos são um dos principais vetores de contaminação para 

ambientes aquáticos, devido ao grande volume produzido diariamente e por conter, 

além de MO, diversas outras classes de contaminantes presentes em produtos de 

uso residencial, tais como metais, hidrocarbonetos e compostos orgânicos 

persistentes (ARAÚJO et al., 2011). Estes representam uma importante fonte de 

poluentes em nível mundial (MUDGE e DUCE, 2005). 

A grande concentração populacional na zona costeira, aliada à falta de 

infraestrutura para coleta, tratamento e disposição final de esgotos domésticos 

resultam no lançamento desses efluentes diretamente nos corpos d’água localizados 

na zona de transição continente-oceano, trazendo prejuízos para a qualidade da 

água e dos sedimentos, com reflexos sobre a saúde humana (ARAÚJO et al.,  

2011). 
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O lançamento de esgotos domésticos, com ou sem tratamento prévio, em 

ambientes aquáticos afeta a qualidade da água do sistema receptor, provocando 

redução do oxigênio dissolvido, aumento da turbidez, mudanças do pH, entre outros 

efeitos, e tem reflexos sobre a manutenção das condições ideais para a 

sobrevivência dos organismos e sobre a saúde humana (MARTINS et al., 2008). Os 

impactos ambientais gerados pelo lançamento desses efluentes são, por exemplo, a 

contaminação microbiológica, a alteração da biodiversidade, o acréscimo de matéria 

orgânica no meio marinho e o enriquecimento por nutrientes, podendo causar 

eutrofização e a deposição de resíduos sólidos nos sedimentos (CARREIRA et al., 

2001). 

O conhecimento do mecanismo e grau de dispersão dos efluentes lançados 

em determinado corpo d’água é fundamental para o estabelecimento de medidas 

controladoras da poluição de origem doméstica (MARTINS et al.,  2008). A detecção 

da contaminação por esgotos no ambiente marinho é de considerável importância 

principalmente por questões de saúde pública (CARREIRA et al.,  2001). 

A poluição por esgotos é normalmente monitorada a partir da quantificação de 

coliformes que são indicadores tradicionais da contaminação fecal, sendo 

largamente utilizadas para atestar condições de balneabilidade dos corpos d’água 

(VANE et al.,  2010; ARAÚJO et al.,  2011). No entanto, o uso desses organismos 

indicadores fornece pouca informação sobre a origem ou a idade do material fecal e 

exige que as águas e sedimentos sejam analisados logo após a coleta (VANE et al.,  

2010). 

Para acompanhar a dispersão espacial e o acúmulo de esgotos domésticos 

na zona costeira, é necessário considerar um indicador que tenha maior persistência 

no meio do que a apresentada pelos indicadores biológicos (ARAÚJO et al.,  2011). 

Uma das formas de determinação da poluição por esgotos é através dos 

marcadores químicos de contaminação fecal, que aparecem como alternativa em 

relação aos métodos microbiológicos mais utilizados, pois são menos susceptíveis 

às mudanças ambientais que as bactérias (CARREIRA et al.,  2001). Contaminantes 

orgânicos tóxicos e esteróis fecais são amplamente distribuídos em ambientes 

aquáticos. Devido às suas características lipofílicas e hidrofóbicas, estes 

contaminantes são adsorvidos fortemente às partículas em uma coluna de água e 

são depositados nos sedimentos de fundo (MOON et al., 2008). 
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1.5- BIOMARCADORES 

 

Marcadores moleculares estão associados à produção de compostos 

específicos por organismos, cuja identificação em ambientes naturais permite 

inferências sobre a origem e os processos de evolução da matéria orgânica 

(CARREIRA e WAGENER, 2003). Especificamente no ramo da poluição ambiental, 

são considerados marcadores moleculares antropogênicos determinados compostos 

introduzidos no meio ambiente pela ação antropogênica e que possuem algumas 

características, tais como a alta especificidade em relação à fonte, boa resistência à 

destruição pela atividade bacteriana e ampla distribuição na água e/ou no sedimento 

(CARREIRA et al., 2001). 

O uso de múltiplos indicadores no estudo da geoquímica da matéria orgânica 

em ambientes aquáticos se justifica devido a diversas características observadas 

nesses ambientes, particularmente aqueles encontrados na zona de transição 

continente-oceano (COSTA et al., 2010). 

Biomarcadores lipídicos são instrumentos confiáveis para avaliar o aporte de 

matéria orgânica proveniente de várias fontes (FROEHNER et al., 2008; ALI et al., 

2011). Entradas autóctones e alóctones de matéria orgânica são facilmente 

discerníveis, mas o primeiro tende a ser mais instável do que os derivados de 

origem terrestre (AZEVEDO, 2003). 

Diversas classes de compostos na fração de lipídios (n-alcanos, ácidos 

graxos, álcoois lineares e esteróis, entre outras) são utilizadas na caracterização da 

matéria orgânica sedimentar devido à boa especificidade em relação à fonte e à 

maior resistência aos processos de degradação bacteriana, quando comparados 

com outros grupos de compostos orgânicos, como carboidratos e proteínas 

(CARREIRA et al., 2009). 

Lipídios podem ser definidos como todas as substâncias produzidas por 

organismos que são efetivamente insolúveis em água, mas extraível por solventes 

que dissolvem gorduras (por exemplo, clorofórmio, hexano, tolueno e acetona). Esta 

ampla definição engloba uma variedade de classes de compostos, incluindo os 

pigmentos fotossintéticos. No entanto, a aplicação de lipídios pode variar, por vezes, 

sendo restritos as gorduras, ceras, esteroides e fosfolipídios. Compostos orgânicos     

simples, como  ácidos  carboxílicos  alifáticos e álcoois podem ser encontrados entre 
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 os lipídios, mas a maioria dos lipídios existe como combinações destas moléculas 

simples com uma outra (por exemplo, ésteres de cera, triglicerídeos e fosfolipídios) 

ou com outras classes de compostos como carboidratos (glicolipídeos) e proteínas 

(lipoproteínas) (KILLOPS e KILLOPS, 2005). Os esteróis, considerados como uma 

classe de lipídios, por exemplo, podem ser usados para detalhar as fontes 

autóctones e alóctones naturais de matéria orgânica além de serem bons 

indicadores do aporte de esgotos domésticos para ambientes aquáticos (CARREIRA 

et al., 2009). 

 

1.6- ESTERÓIS 

 

Esteróis são substâncias orgânicas encontradas abundantemente na 

natureza, usualmente em frações não saponificáveis de gorduras de animais e 

plantas. Todos possuem o esqueleto básico peridrociclopentanofenantreno (Figura 

1). Os esteróis mais comuns, tais como colesterol, β-sitosterol, estigamasterol e 

ergosterol, diferem entre si principalmente quanto à natureza da cadeia lateral ligada 

ao átomo C17 (OLIVEIRA e BUENO, 1996). 

 

 
Figura 1: Estrutura de esqueleto básico peridrociclopentanofenantreno. OLIVEIRA e 
BUENO (1996). 
 

Os esteróis (Figura 2) de interesse geoquímico são principalmente aqueles 

compostos com cadeia carbônica entre 27 (C27) e 30 (C30) átomos de carbono e 

com um grupo hidroxila na posição 3, podendo ter uma ligação dupla dentro do 

sistema de anel (normalmente na posição 5,6) e uma cadeia lateral no anel na 

posição 17 com alguma ramificação e muitas vezes com insaturação na cadeia 

carbônica (KILLOPS e KILLOPS, 2005). 
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Figura 2: Estrutura geral de uma molécula de esterol. Adaptado de STEFENS, 2006. 

 

Os esteróis são formados a partir da oxidação enzimática do esqualeno 

seguido por ciclização. Isto produz o cicloartenol, precursor dos esteroides da 

maioria das plantas, ou lanosterol, o precursor dos esteroides animais e fúngicos, e 

também alguns esteroides vegetais (Figura 3). A oxidação enzimática e 

descarboxilação converte lanosterol (C30) em colesterol (C27), o precursor de todos 

os esteróis de animais. A maior parte do colesterol nos animais e os esteróis 

relacionados em plantas estão ligados nas membranas celulares e nas lipoproteínas, 

onde essas lipoproteínas são os principais meios pelos quais os lipídios 

hidrofóbicos, como esteróis, são transportados dentro de organismos (KILLOPS e 

KILLOPS, 2005). 
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Figura 3: Biossíntese de esteróis a partir do esqualeno. Adaptado de KILLOPS e 
KILLOPS, 2005. 
 

Os esteróis têm sido utilizados como marcadores de várias espécies, tais 

como, plantas marinhas e terrestres e animais (MUDGE e DUCE, 2005). Eles 

pertencem a uma das categorias de marcadores moleculares em uso atualmente 

para elucidar a presença de matéria antrópica, incluindo entrada fecal em 

sedimentos, podendo ser quantificada em níveis baixos (MARTINS et al., 2010). A 

figura 4 relaciona as estruturas químicas, nomenclatura oficial recomendada pela 

IUPAC e nomenclatura usual de esteróis de importância geoquímica nos 

sedimentos. 

 

Esqualeno 

2,3-epóxido esqualeno 

Plantas superiores e 
algas 

Animais e 
Fungos Ciclização 

enzimática 

Cicloartenol  Lanosterol 

Esteróis originários de plantas 
p.e. β-sitosterol, ergosterol, estigmasterol 

Esteróis originários 
de animais 

p.e. colesterol 

Algas vermelhas 

NADPH 

O2 
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Figura 4: Estruturas químicas, nomenclaturas usuais e oficiais de alguns esteróis 
analisados neste estudo. Adaptado de MARTINS et al., 2008. 

 

A matéria orgânica que contém esteróis fecais, lançadas em corpos de água 

doce, águas estuarinas e marinhas, tendem a aderir às partículas orgânicas. Devido 

às suas características lipofílicas, estes contaminantes são adsorvidos fortemente às 

partículas na coluna de água e são depositados nos sedimentos (MOON et al., 

2008). Lá, os esteróis são degradados em diferentes taxas, dependendo de uma 

série de parâmetros ambientais como temperatura, correntes, marés, matéria 
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orgânica total (MOT), tamanho de partícula e populações microbianas (PRATT et al., 

2008). 

Os esteróis apresentam resistência à degradação anaeróbica possibilitando o 

seu acúmulo e preservação em sedimentos, o que viabiliza sua determinação 

(MARTINS et al., 2008). Eles são também melhor preservados em ambientes 

sedimentares que a maioria dos outros produtos biológicos, como por exemplo, 

aminoácidos e carboidratos (MUDGE e NORRIS, 1997; MUDGE e DUCE, 2005). A 

tabela 1 relaciona alguns esteróis encontrados em sedimentos com suas respectivas 

fontes de origem. 

 
Tabela 1: Alguns esteróis com suas respectivas fontes de origem. 
 

Esteróis Fontes de Origem Referências 

Colesterol 
Plâncton (fito e zoo); Esgotos 

domésticos. 

ARAÚJO et al., 2011 

MARTINS et al., 2008 

Colestanol 
Efluentes domésticos; Fitoplâncton, 

Zooplâncton e Plantas aquáticas 

MARTINS et al., 2008 

FROEHNER et al., 2008 

Brassicasterol Diatomáceas ALI et al., 2011 

Estigmasterol 
Plantas superiores, microalgas, 

cianobactérias, efluentes domésticos 

CARREIRA e WAGENER, 

2003 

MARTINS et al., 2008 

JENG et al., 2003 

β-sitosterol 
Plantas superiores, microalgas, 

cianobactérias, efluentes domésticos 

CARREIRA e WAGENER, 

2003 

MARTINS et al., 2008 

JENG et al., 2003 

Coprostanol Efluentes domésticos 

CARREIRA et al.,  2001 

ARAÚJO et al.,  2011 

MARTINS et al., 2010 

Epicoprostanol Efluentes domésticos 
HU et al., 2009 

MARTINS et al., 2008 

 

O colesterol, assim como colestanol, campesterol e β-sitosterol são esteróis 

que embora estejam presentes nos efluentes domésticos, não podem ser utilizados 
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como indicadores diretos de contaminação por esgotos, pois podem estar 

associados a fontes naturais de MO de origem marinha ou terrígena (MARTINS et 

al., 2008). 

Campesterol, Estigmasterol e β-sitosterol são geralmente encontrados em 

ceras epicuticulares de plantas vasculares e normalmente considerados como de 

entrada de plantas superiores associados aos sedimentos (CARREIRA e 

WAGENER, 2003; JENG et al., 2003). E, a presença destes esteróis em sedimentos 

marinhos é frequentemente associada ao aporte de MO de origem continental 

(CARREIRA e WAGENER, 2003). No entanto, esteróis C29 também poderia ter 

origem a partir de organismos marinhos como certas microalgas e cianobactérias 

(JENG et al., 2003). 

O colesterol é o principal produto de excreção dos animais superiores 

(MARTINS et al., 2008), sendo portanto, o esterol mais abundante em sedimentos 

marinhos pela sua ampla ocorrência no plâncton (fito e zoo) e animais, além das 

contribuições associadas a esgotos domésticos (ARAÚJO et al., 2011). Já o 

colestanol é, termodinamicamente, o mais estável de todos os derivados do 

colesterol (ALI et al., 2011). Embora também possa ter origem biogênica é 

normalmente encontrado in situ como produto da redução microbiana do colesterol 

(ARAÚJO et al., 2011). Ele pode ser também biossintetizado pelo fitoplâncton, 

zooplâncton e plantas aquáticas (FROEHNER et al., 2008). 

Brassicasterol geralmente é usado como principal indicador das entradas do 

mar, especialmente aquelas relacionadas às diatomáceas (ALI et al., 2011). 

Coprostanol e epicoprostanol são esteróis citados em estudos para 

determinação da contaminação por esgotos (HU et al., 2009), visto que não são 

naturais dos sedimentos marinhos e estão diretamente associados ao material fecal 

(MARTINS et al., 2008). 

 

1.6.1- ESTERÓIS INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO 

 

O coprostanol é produzido em grandes quantidades no trato gastrointestinal 

humano (SHAH et al., 2006). Ele é amplamente utilizado desde os anos 60 como 

marcador molecular para avaliar e monitorar a poluição por efluentes domésticos em 

ambientes  aquáticos  (CARREIRA et al.,  2001; ARAÚJO et al.,   2011; MARTINS et  
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 al., 2010). Ele é produzido pelo metabolismo de bactérias anaeróbicas, através do 

processo de biohidrogenação do colesterol (SHAH et al., 2006), sendo citado como 

indicador químico de contaminação fecal (CARREIRA et al.,  2001; ZHANG et al., 

2008; MARTINS et al., 2010). 

Nas fezes humanas, o coprostanol compreende cerca de 24-89% do total de 

esteróis, cerca de 5 vezes maior do que em fezes de outros animais terrestres 

(PENG et al., 2002; ISOBE et al., 2004), sendo então, um composto utilizado para 

determinar contaminação por esgotos domésticos (FROEHNER et al., 2010; 

LIEBEZEIT e WOSTMANN, 2010). Além disso, as impressões digitais dos esteróis 

em fezes humanas quando comparados a outros animais como aves e mamíferos 

marinhos, é muito diferente. Zooplâncton e plantas não produzem coprostanol. 

Assim, os perfis dos esteróis e as relações entre coprostanol e outros esteróis 

podem ser úteis para discriminar as fontes de contaminação (PENG et al., 2002). 

O epicoprostanol é um esterol fecal, um isômero do coprostanol, não estando 

presente de forma significativa nas fezes humanas. Pode surgir a partir de 

processos de digestão aeróbica de lodos de estações de tratamento de esgotos. A 

presença de traços de epicoprostanol, desde que haja concentrações altas de 

coprostanol, sugere uma possível contaminação dos sedimentos por esgoto 

(MARTINS et al., 2008). 

Apesar de ser considerado como um marcador molecular específico e 

apresentar boa resistência aos processos iniciais de diagênese, especialmente em 

ambientes anóxidos, alguns autores apontam limitações quanto ao uso do 

coprostanol, devido à: (i) falta de um critério quantitativo que associe determinado 

nível de coprostanol à presença de contaminação fecal; (ii) possível produção in situ 

de coprostanol em sedimentos anóxicos, o que representaria uma fonte 

independente do composto (CARREIRA et al.,  2001). 

Compostos como coprostanol podem ser usados em conjunto com outros 

esteróis para indicar a abundância relativa de esgotos em sedimentos (PRATT et al., 

2008; LIEBEZEIT e WOSTMANN, 2010). Por isso, tem-se proposto o uso de alguns 

índices derivados da relação entre concentração de coprostanol e de outros 

compostos esteroidais, como as estanonas (cetonas), que auxiliam a superar estas 

limitações (CARREIRA et al.,  2001). 
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A maioria dos estudos de degradação esteroidal foi realizada em águas 

temperadas ou frias, onde a atividade biológica é geralmente menor do que em 

áreas tropicais ou em ambientes de baixa energia onde esteróis são incorporados 

nos sedimentos, principalmente anóxicos. Assim, há uma carência muito grande na 

literatura sobre a degradação e ciclagem de coprostanol e outros esteróis de origem 

marinhas/estuarinas nos sedimentos em áreas sub-tropical e tropical (PRATT et al., 

2008). 

No Brasil, os estudos que usam coprostanol e outros esteróis fecais na 

avaliação da contaminação fecal em áreas costeiras são ainda relativamente 

recentes, sendo a grande maioria deles relativos às regiões sul-sudeste do país. No 

geral, esses trabalhos confirmam a aplicabilidade do coprostanol como indicador 

fecal em regiões tropicais. Por outro lado, sugere que a geoquímica dos esteróis 

fecais pode ser afetada pela elevada atividade microbiana em altas temperaturas e, 

desta forma, os índices de contaminação fecal definidos para regiões temperadas 

devem ser aplicados com cautela em regiões tropicais (ARAÚJO et al., 2011). 

Esse é o primeiro trabalho relatado sobre estudos de esteróis em que avalia a 

atividade antrópica nos sedimentos do estuário do Rio Sergipe. Sabe-se que esse 

rio sofre interferência humana e esse fato é comprovado pelo acelerado processo de 

urbanização em curso na bacia nas últimas décadas e que é influenciado pela 

presença da Capital do Estado. 

 

1.7- ÁLCOOIS LINEARES 

 

Os álcoois graxos lineares são utilizados para avaliar a contribuição marinha e 

terrestre para os sedimentos aquáticos (MUDGE e NORRIS, 1997; MUDGE e DUCE 

2005). No entanto, as fontes primárias são pensadas como sendo, principalmente, 

zooplâncton marinho e plantas terrestres (MUDGE e DUCE, 2005). Eles têm 

predominantemente um número par de átomos de carbono, porque os álcoois são 

biossintetizados a partir de ácidos graxos por redução enzimática (equação 1). 

 

 

 

 

CH3(CH2)nCH2COOH  CH3(CH2)nCH2CHO  CH3(CH2)nCH2CH2OH    (1) 
           ácido   aldeído          álcool 
  (n = número ímpar) 



 

 14 

A distribuição dos álcoois de cadeia longa (> C20) é muitas vezes utilizada 

para inferir a entrada de plantas terrestre em sedimentos (BURNS e BRINKMAN, 

2011; HU et al., 2009; MUDGE e DUCE, 2005). Estes compostos são abundantes 

em ceras epicuticulares de plantas, com uma forte predominância de compostos de 

cadeia carbônica com 26 (C26) e 28 (C28) átomos. Algas e bactérias marinhas são 

fontes secundárias, com compostos de cadeia carbônica de até 22 (C22) átomos 

(SILVA et al., 2008; HOEFS et al., 2002; MUDGE e DUCE 2005). Portanto, em áreas 

de maior produtividade, biomarcadores terrígenos são menos abundantes do que os 

biomarcadores marinhos (JENG et al., 2003). 

A razão entre n-alcanóis saturados de cadeia curta e os de cadeia longa 

((ΣC12-C20)/(ΣC21-C28)) serve para distinguir as fontes de origem terrestre e 

aquática dos sedimentos. Valores acima de 1,0 para esta razão indicam a 

predominância de organismos aquáticos, e valores abaixo de 1,0 indicam a 

predominância de fonte terrígena nos sedimentos (SEGUEL et al., 2001). 
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- GERAL 

 

 Avaliar a atividade antrópica no estuário do rio Sergipe a partir de 

biomarcadores orgânicos e de produtividade. 

 

2.2- ESPECÍFICOS 

 

 Determinar os teores de carbono orgânico total e nitrogênio total presente nos 

sedimentos do rio Sergipe; 

 Determinar o teor de matéria orgânica total presente nos sedimentos do rio 

Sergipe; 

 Estabelecer a granulometria e verificar o comportamento da matéria orgânica 

quando esta é incorporada ao sedimento; 

 Identificar e quantificar os álcoois presentes nos sedimentos coletados; 

 Determinar os níveis de esteróis, especialmente o coprostanol, nos 

sedimentos coletados no estuário do rio Sergipe; 

 Verificar a variação sazonal dos aportes antrópicos na região em estudo 

através da avaliação dos níveis de biomarcadores esteroidais; 

 Verificar a correlação entre os aportes de carbono orgânico total (COT) e 

matéria orgânica total (MOT) com os biomarcadores no ambiente de estudo. 
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3- PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Cromatógrafo marca Shimadzu (Quioto, Japão), modelo GCMS-QP2010 plus, 

com coluna capilar DB-5MS (5% fenil-95% polidimetilsiloxano; 30 m x 0,25 mm ID, 

0,25 µm de espessura de filme; J&W Scientific, CA, USA), balança analítica 

(Sartorius-TE 214S), banho ultrassônico modelo ultracleaner 1400 (Unique) com 

potência de 135 watts e 40 kHz de frequência, centrífuga universal, estufa TE-393/1 

(Tecnal), mufla, analisador elementar marca Thermo Finnigan, modelo Flash Ea 

1112 Series, liofilizador L101(Liotop), ultra-freezer UFR30(Liotop), evaporador 

rotatório (Fisatom 802D). 

  

3.2 LIMPEZA DO MATERIAL 

 

As vidrarias e os materiais utilizados neste estudo foram lavados e 

descontaminados antes do uso, conforme protocolo laboratorial, como segue; 

 Enxaguar em água corrente por três vezes; 

 Deixar a vidraria em solução de detergente Extran a 2% por 24 horas; 

 Enxaguar em água corrente, por três vezes; 

 Lavar com água destilada; 

 Lavar com acetona, verificar se não há nenhum resíduo de água; 

 Lavar com diclorometano; 

 Secar ao ar as vidrarias volumétricas e as não volumétricas secar em estufa; 

 Guardar todo o material em local adequado, com as extremidades envolvidas 

com papel alumínio. 

 

3.3 REAGENTES E PADRÕES 

 

Diclorometano (Mallinckrodt Baker, USA) de grau pesticida, n-hexano 95% 

(Tedia, USA), sílica-gel 60 (70–230 mesh; Silicycle, Canadá), acetato de etila 

(Mallinckrodt Baker, USA), alumina neutra (Sorbent Technologies, USA), BSTFA -

bistrimetilsilil-trifluoracetamida (Sigma-Aldrich, USA). Os padrões dos esteróis 
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utilizados foram colesterol (Sigma-Aldrich, USA); estigmasterol (Spectrum Chemical 

Co., USA); colestanol (Spectrum Chemical Co., USA) e β-sitosterol (Spectrum 

Chemical Co., USA); padrão interno hexametilbenzeno (Sigma-Aldrich, USA).  

 

3.4- ÁREA DE ESTUDO 

 

A Bacia do Rio Sergipe está localizada no Estado de Sergipe, no nordeste do 

Brasil, e abrange uma área de 3.673 km2. O rio tem uma vazão média de 560.000 

m3 dia-1 na estação das chuvas e 70.000 m3 dia-1 na estação seca (PASSOS et al., 

2011).  

O rio Sergipe (Figura 5) percorre aproximadamente 210 km, desde suas 

nascentes, em Nossa Senhora da Glória, até desaguar no oceano Atlântico, em 

Aracaju. Seus principais afluentes pela margem esquerda são os rios Pomonga, 

Parnamirim, Ganhamoroba e Cágado; e, pela margem direita, os rios Poxim, Sal, 

Cotinguiba, Jacarecica, Morcego, Jacoca, Campanha, Lajes e Melancia 

(SEPLANTEC, 2002). 

 

 
Figura 5: Localização dos pontos de amostragem no estuário do rio Sergipe. 
Adaptado de ALVES, 2007. 

 

A população residente no território da Bacia do Rio Sergipe compreende 

1.010.523 habitantes, equivalendo a 56,6% do total do Estado. A maioria expressiva 

da população, 86,8%, reside em áreas urbanas, ao passo que 13,2% situam-se na 
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zona rural, fato que comprova o acelerado processo de urbanização em curso na 

Bacia nas últimas décadas (SEPLANTEC, 2002). 

A capital do estado, por ser uma cidade litorânea, influencia o intenso 

processo de urbanização em seu entorno. Assim, o processo de “metropolização” de 

Aracaju é consequência das políticas públicas implementadas no Estado e na 

Capital, especialmente a partir dos anos 70, com a exploração das reservas 

minerais, implantação do Distrito Industrial de Aracaju, e construção de grandes 

conjuntos habitacionais nessa região (SEPLANTEC, 2002). 

O estuário do rio Sergipe encontra-se definido em função dos níveis médios 

de penetração da maré e ocorrência de manguezal. Abrange uma extensão de 44 

km a partir da confluência com o rio Jacarecica, no estuário superior, até a 

desembocadura, entre as cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros (CARVALHO e 

FONTES, 2006). A área estuarina do rio Sergipe desempenha papel fundamental 

para as populações que vivem nas suas margens, desenvolvendo atividades 

pesqueiras e utilizando o estuário como via de transporte, área para construção de 

atracadouros e para o lazer (ALVES, 2006). 

O termo estuário vem do latim “aestuarium”, que significa maré, e é utilizado 

genericamente, para indicar o encontro do rio com o mar. Estuário é definido como 

um corpo de água costeiro semi-fechado, que tem conexão livre com o mar aberto e 

no interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce, 

proveniente da drenagem continental (ALVES, 2006). 

Nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Barra 

dos Coqueiros a situação do saneamento básico é preocupante, sendo que estão 

ligados à rede de esgoto apenas 56,4% dos domicílios da cidade de Aracaju, 

seguida por Nossa Senhora do Socorro (46,3%), Laranjeiras (14,1%) e Barra dos 

Coqueiros, onde apenas 7,5 % dos domicílios têm esse tipo de atendimento 

(ALVES, 2006). 

Um dos maiores problemas do estuário do rio Sergipe é o esgoto sanitário. 

Essa é, também, uma questão nacional. De acordo com o censo de 2000, apenas 

20,2% dos municípios brasileiros e 13,3% dos municípios da região nordeste tem 

sistema de coleta e tratamento de esgoto (ALVES, 2006). O estuário recebe 

diretamente   descargas   industriais,   dominado   pelas  emissões  provenientes  de 
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 alimentos, plástico, têxtil, indústrias cerâmicas e metalúrgicas. Esgotos domésticos 

de cidades vizinhas também são liberados para o estuário (PASSOS et al., 2011). 

A importância ecológica dos estuários está no fato de que eles são utilizados 

como áreas para reprodução e desenvolvimento por muitas espécies marinhas. É 

importante destacar que várias espécies de interesse econômico (camarões e 

peixes) dependem do estuário para garantir o desenvolvimento do seu ciclo vital 

(ALVES, 2006). 

 

3.5- COLETA DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTOS  

 

As amostras utilizadas neste trabalho foram coletadas em nove pontos no 

estuário do rio Sergipe em julho de 2010 durante o inverno e março de 2011 durante 

o verão (Apêndice A). A área escolhida para amostragem foi a região do entorno de 

Aracaju, formada ao norte pelo rio do Sal, ao sul pelo rio Poxim e ao leste pelo rio 

Sergipe (Figura 5).  As amostras de sedimento superficial foram coletadas com um 

amostrador tipo draga (Figura 6) e guardadas em recipientes de vidro com tampa 

rosqueável. A cada coleta, o amostrador foi lavado com a água do local de 

amostragem.  Todas as amostras foram transportadas para o laboratório em caixa 

térmica refrigerada e guardadas em geladeira. No laboratório as amostras de 

sedimentos passaram pelo processo de liofilização por um período de 24 h, em 

seguida homogeneizadas com gral e pistilo e armazenadas em frasco com tampa 

rosqueável e por fim guardadas na geladeira até o momento da extração. 

 

Figura 6: Amostrador tipo draga utilizado na coleta de amostra de sedimento 
superficial. 
 

Os pontos de coleta estão localizados na área urbana de Aracaju e próximos 

a ocupações residenciais, comerciais, shopping e terminais de transportes 
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hidroviários e rodoviários, locais onde foi observada a presença de lixos domésticos 

e comerciais, esgotos, além da grande frota de veículos que circulam próximos a 

estes pontos de amostragem (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Localização dos pontos de amostragem. 

Pontos Localização Latitude S Longitude O 

01 Parque dos Cajueiros  10°57´33,94´´ 37°3´12,68´´ 

02 Shopping Rio Mar  10°56´49,98´´ 37°2´53,11´´ 

03 Ponte da Coroa do Meio 10°56´29,97´´ 37°2´51,93´´ 

04 Terminal Hidroviário da Atalaia Nova 10°56´24,52´´ 37°2´08,36´´ 

05 Iate Clube  10°55´34,43´´ 37°2´33,88´´ 

06 Barra dos Coqueiros 10°54´26,81´´ 37°2´21,46´´ 

07 Porto (atracadouro) do mercado de 

peixes  

10°54´19,41´´ 37°2´51,66´´ 

08 Orla do Bairro Industrial 10°53´31,15´´ 37°2´54,29´´ 

09 Rio do Sal (próximo à ponte nova) 10°51´42,59´´ 37°3´10,87´´ 

 

3.6- EXTRAÇÃO POR ULTRA-SOM 

 

A extração foi feita seguindo procedimento descrito por Santos (2011), onde 

foram pesados aproximadamente 4 g de sedimento e colocados em um tubo de 

ensaio onde foram adicionados 7 mL de diclorometano (DCM), cobrindo com papel 

alumínio, fechado com a tampa e agitado, de forma a homogeneizar o sedimento e o 

solvente de extração.  Em seguida as amostras foram levadas ao ultra-som por 30 

min. Após a extração, as amostras foram centrifugadas por 5 min, o sobrenadante 

recolhido em um balão de 50 mL de fundo redondo com boca esmerilhada. O 

procedimento de extração foi repetido mais duas vezes, perfazendo um total de 21 

mL de extrato. O extrato obtido foi levado ao rotaevaporador (70 rpm a 40 ºC), 

concentrado até aproximadamente 2 mL e transferido para um frasco de 5 mL, 

fazendo a lavagem do balão com DCM por três vezes. Feito isto, o extrato foi 

evaporado até secura para posterior clean-up. 
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3.7- ETAPA DE FRACIONAMENTO E CLEAN-UP 

 

De acordo com o procedimento descrito por Alexandre et al., (2006), para o 

fracionamento do extrato foram confeccionadas micro-colunas (em pipetas pasteur) 

de sílica ativada (0,6 gramas) a 100 ºC por 24 horas conforme a figura 7. Após 

empacotadas foram, condicionadas com 5 mL dos solventes  dicloromentano e n-

hexano, respectivamente. 

 
Figura 7: Desenho esquemático da micro-coluna de sílica para fracionamento das 
amostras. 
 

O extrato evaporado após a extração foi diluído com aproximadamente 0,5 

mL de n-hexano e transferido quantitativamente para a micro-coluna, repetindo o 

processo por mais uma vez. O extrato, na coluna foi eluído até 1mm do adsorvente. 

Na primeira fração, foram utilizados para eluição 3 mL de n-hexano, sendo esta 

recolhida em um béquer para descarte. Alterando-se o solvente para diclorometano, 

eluiu-se com 4 mL deste solvente uma segunda fração, F2, que também foi 

descartada. Uma terceira fração foi eluída com 4 mL de solução de 25% de acetato 

de etila em hexano, chamada de F3. Esta fração, que contém álcoois e esteróis, foi 

recolhida em frasco de 4 mL para posterior evaporação e derivatização. 

 

3.8- DERIVATIZAÇÃO 

 

A realização da Silanização (derivatização) foi feita de acordo com Alexandre 

et al., (2006), onde foi adicionado cerca de 30 L de BSTFA (bistrimetilsilil-

trifluoracetamida) a cada amostra evaporada no fracionamento e em seguida 

colocado no banho-maria a 60 ºC sob atmosfera de nitrogênio. Após uma hora o 
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aquecimento foi interrompido e o extrato rediluído com 100 µL de solução de 

hexametilbenzeno 20 µg mL-1 (Padrão Interno) e aferido para 1000 µL com solvente 

n-hexano  para em seguida proceder a análise cromatográfica. Nessa reação os 

esteróis são convertidos em derivados trimetil-sílicicos (Figura 8), que são 

suficientemente voláteis para atravessarem as colunas cromatográficas e 

fornecerem um sinal intenso no espectro de massas devido à quebra da ligação Si–

CH3 (MARTINS et al., 2008). 

 

 
Figura 8: Exemplo de reação de derivação para esteróis. Adaptado de MARTINS et 
al., 2008. 

 

 

3.9- CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

As análises cromatográficas foram realizadas em um cromatógrafo a gás, 

acoplado a um espectrômetro de massas. As condições cromatográficas foram: 

temperatura do injetor (300 °C), interface (300 °C). O gás de arraste foi hélio 

(99,995%) com vazão na coluna de 1,00 mL min-1. O injetor split/splitless foi utilizado 

no modo sem divisão de fluxo (splitless) por 1 min. A temperatura de programação 

da coluna iniciou com 60 °C permanecendo por 1 min, aumentando para 250 °C com 

taxa de aquecimento de 15 °C min-1, em seguida para 300 °C a uma taxa de 1 °C 

min-1, permanecendo por 1 minuto. O tempo total de análise cromatográfica foi de 

64,67 min. O volume de injeção das soluções padrão e dos extratos foi de 1 μL. O 

espectrômetro de massas foi operado no modo SCAN (varredura linear) de 40-600 

m/z, com ionização por impacto de elétrons a 70 eV. 

A identificação dos esteróis e álcoois nas amostras de sedimento foram feitas 

a partir da comparação com dados da literatura e pela análise do espectro de 

massas (Apêndice B). A quantificação dos esteróis e álcoois foi baseada na técnica 
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de padronização interna e utilizou-se como padrão interno o hexametilbenzeno. A 

tabela 3 relaciona os íons para quantificação e identificação dos esteróis analisados 

neste estudo. 

 

Tabela 3: Abreviação e íons para quantificação e identificação dos esteróis 
analisados neste estudo. 

Esterol Abreviação Íons de 

Quant. (m/z) 

Íons de ident. (m/z) 

Coprostanol - 370 75, 215, 257, 355 

Epicoprostanol - 370 75, 215, 257, 355 

Colesterol 27Δ
5 129 329, 353, 368 

Colestanol 27Δ
0 215 75, 355, 370, 445 

Estigmasterol 29Δ
5,22 129 129, 255, 345, 374, 394, 469 

Sitosterol 29Δ
5 129 129, 357, 381, 396, 471 

 

3.10- CURVA DE CALIBRAÇÃO (LINEARIDADE) 

 

A linearidade para métodos quantitativos é determinada pela medição de 

amostras com concentrações de analito abrangendo a faixa reivindicada do método. 

Os resultados são usados para obter uma reta por regressão com relação ao cálculo 

de analito, usando-se o método dos mínimos quadrados. É conveniente que um 

método seja linear ao longo de uma faixa específica, mas este não é um requisito 

absoluto. Quando a linearidade for inatingível para um procedimento específico, 

deve ser determinado um algoritmo adequado para cálculos (ANVISA, BRASIL, 

2005). 

A quantificação requer que se conheça a dependência entre a resposta 

medida e a concentração do analito. A linearidade é obtida por padronização interna 

ou externa e formulada como expressão matemática (equação 2) usada para o 

cálculo da concentração do analito a ser determinado na amostra real (INMETRO, 

2010). A equação da reta que relaciona as duas variáveis é: 

 

y = a + bx   (2) 

 

sendo: 
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y = resposta medida (absorbância, altura ou área do pico, etc.); 

x = concentração; 

a = interseção com o eixo y, quando x = 0; 

b = inclinação da curva analítica = sensibilidade. 

 

O método é mais sensível quando pequenas variações de concentração 

resultam em maior variação na resposta, ou seja, maior inclinação (b). Em geral, 

serão necessários vários níveis de concentração, no mínimo cinco, para construir a 

curva analítica. O número de replicatas em cada nível de concentração deve ser o 

mais próximo possível daquele empregado na rotina do laboratório (INMETRO, 

2010). 

A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos resultados 

dos ensaios em função da concentração do analito e verificada a partir da equação 

da regressão linear e dos valores de correlação linear (Tabela 4). Para tal, deve ser 

verificada a ausência de valores discrepantes para cada nível de concentração e a 

homocedasticidade dos dados, antes de fazer a regressão linear (INMETRO, 2010). 

 

Tabela 4: Coeficiente de correlação linear (R) e tipo de correlação (BRITO et al., 
2002). 

R Correlação 

1 Perfeita 

0,91 - 0,99 Fortíssima 

0,61 - 0,91  Forte 

0,31 - 0,61 Média 

0,01 - 0,30 Fraca 

0 Nula 

 

As soluções estoque foram preparadas por diluição sucessiva dos padrões 

em diclorometano e guardadas em frascos na geladeira. A partir destas, foram 

preparadas as soluções de trabalho (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5: Preparo das soluções-padrão. 

SOLUÇÕES Massa Inicial 

(µg) 

Volume Final 

(µL) 

Concentração Final 

(µg mL-1) 

Esteróis 20000 10000 2000 

Padrão Interno 10000 10000 1000 

 

Tabela 6: Preparo das soluções-padrão intermediárias. 

Soluções Concentração 

Inicial 

(µg mL-1)  

Volume 

Inicial 

(µL) 

Volume 

Final 

(µL) 

Concentração 

Final 

(µg mL-1) 

Esteróis MIX 2000 200 2000 200 

Esteróis MIX 200 125 5000 5 

Padrão Interno 1000 100 5000 20 

 

A partir das soluções padrão intermediárias de trabalho foram construídas as 

curvas analíticas (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Construção da curva analítica. 

CURVA CONC. 

INICIAL 

Esteróis 

MIX 

( g mL-1) 

VOLUME 

INICIAL 

Esteróis 

MIX 

( L) 

VOLUME 

PI 

(µL) 

CONC. 

PI 

( g 

mL-1) 

VOLUME 

FINAL (µL) 

CONC. 

FINAL 

Esteróis 

MIX 

( g mL-1) 

1 200 100 100 2 1000 20 

2 200 50 100 2 1000 10 

3 200 35 100 2 1000 7 

4 200 25 100 2 1000 5 

5 200 10 100 2 1000 2 

6 5 200 100 2 1000 1 

7 5 100 100 2 1000 0,5 

 

As soluções padrão estoque dos esteróis na concentração de 2000 g mL-1 

foram   preparadas  individualmente  em  diclorometano  e  foram  armazenadas  em  
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freezer a -17 °C (estas soluções foram utilizadas durante 1 mês). A partir da diluição 

das soluções padrão estoque dos esteróis, foram preparadas as soluções 

intermediárias na concentração de 200 µg mL-1. Estas foram utilizadas para a 

obtenção das curvas analíticas, variando de 0,5 µg mL-1 a 20 µg mL-1 , totalizando 

sete pontos em cada curva (Tabela 7). 

As soluções do padrão interno na concentração de 1000 g mL-1 foi 

preparada em n-hexano, em seguida diluídas para a concentração de 20 µg mL-1 e 

armazenadas também em freezer a -17 °C (estas soluções foram utilizadas durante 

1 mês). A solução do padrão interno estoque de 20 µg mL-1 foi utilizada para 

construção da curva analítica na concentração final de 2 µg mL-1. 

 

3.11- LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

 

O limite de detecção de um analito é muitas vezes determinado pela análise 

repetida de uma porção de amostras de brancos relacionada à concentração de 

analito cuja resposta é equivalente à resposta média de brancos mais 3 desvios 

padrão. É possível que seu valor seja diferente para diferentes tipos de amostra 

(ANVISA, BRASIL, 2005). 

O limite de quantificação é a menor concentração de analito, que pode ser 

determinada com um nível de incerteza aceitável. Ele pode ser estabelecido usando-

se uma amostra ou padrão de medida apropriado, isto é, ele é normalmente o ponto 

mais baixo na curva de calibração (excluindo o branco). Ele não deve ser 

determinado por extrapolação. Várias convenções assumem o limite como sendo de 

5, 6 ou 10 desvios padrão da medição do branco (ANVISA, BRASIL, 2005). 

Na determinação do limite de detecção e quantificação foi considerado o 

método da relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído foi realizada a partir da razão 

entre a altura do menor pico para o analito e altura do ruído do sinal próximo ao pico 

considerado (Figura 9). 
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Figura 9: Relação Sinal-Ruído. Adaptada de HUBER (2010). 

 

3.12- TESTE DE RECUPERAÇÃO 

 

A tendência (algumas vezes chamada de recuperação) de um sistema de 

medição (método) é o erro sistemático desse sistema de medição. Além da 

avaliação da tendência, é importante estimar a incerteza de medição associada à 

tendência e incluir este componente na estimativa global da incerteza de medição 

(ANVISA, BRASIL, 2005). 

A recuperação foi determinada pela adição do mix de esteróis e padrão 

interno em uma amostra de sedimento coletada no estuário do rio Sergipe. A 

fortificação ocorreu em dois diferentes níveis de concentração e as análises foram 

realizadas em triplicata. 

Foram feitas extrações segundo método utilizado neste estudo, utilizando 

cerca de 4 g de amostra liofilizada, onde foi adicionado o mix de esteróis. O 

processo de fortificação da amostra foi feito em triplicata utilizando uma 

concentração no nível baixo de 1,0 µg mL-1 e outro no nível alto de 20 µg mL-1 antes 

e depois da extração em dias diferentes (Tabela 8). 
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Tabela 8: Massa de sedimento medida, fortificação com o MIX de esteróis e padrão 
interno (PI), utilizado no teste de recuperação. 

Dia Tipos de amostra Massa 

(g) 

Fortificação 

Mix Esteróis 

Concentração 

PI 

1 Branco do sedimento 4 g --- 2 µg mL-1 

1 Sedimento fortificado 4 g 1 µg mL-1 2 µg mL-1 

1 Sedimento fortificado 4 g 1 µg mL-1 2 µg mL-1 

2 Sedimento fortificado 4 g 1 µg mL-1 2 µg mL-1 

2 Extrato fortificado 4 g 1 µg mL-1 2 µg mL-1 

1 Sedimento fortificado 4 g 20 µg mL-1 2 µg mL-1 

2 Sedimento fortificado 4 g 20 µg mL-1 2 µg mL-1 

2 Sedimento fortificado 4 g 20 µg mL-1 2 µg mL-1 

2 Extrato fortificado 4 g 20 µg mL-1 2 µg mL-1 

 

Ao sedimento foi adicionado o MIX dos esteróis antes da extração (Sedimento 

Fortificado). Ao extrato foi adicionado o MIX dos esteróis somente antes da 

derivatização para em seguida realizar análise cromatográfica (Extrato Fortificado). 

Para calcular a recuperação foi utilizada a equação citada por KRUVE et al., 

(2008) (Equação 3), onde no numerador está a razão entre a área do analito 

fortificado pré extração dividido pela área do padrão interno (1) correspondente e no 

denominador está a razão do analito fortificado após a extração e o padrão interno 

(2) correspondente. O extrato fortificado após extração é considerado cem por cento, 

pois a sua fortificação foi feita no momento da injeção no cromatógrafo. 

 

   (3)  

 

 

3.13- CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) E NITROGÊNIO TOTAL (NT) 

 

A determinação da concentração de carbono orgânico total e nitrogênio total 

foi feita em analisador elementar (Thermo Finnigan – flash EA, série 1112) segundo 

%100
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R
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procedimento descrito em Alexandre et al., (2006). As alíquotas das amostras de 

sedimento para a análise foram descarbonatadas com ácido clorídrico 0,1 mol L-1 até 

o desaparecimento das bolhas e em seguida filtradas. Após fazer isso, as amostras 

foram tratadas com água destilada, secas em estufa a 60 ºC durante 24 h e em 

seguida maceradas em gral de porcelana para posterior análise. 

 

3.14- MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL (MOT) 

 

O procedimento para determinação do percentual de matéria orgânica total 

(equação 4) das amostras foi adaptado de acordo com FRANZEN (2001). Foram 

pesadas cerca de 10 gramas de sedimento úmido, em seguida essas amostras 

descarbonatadas com ácido clorídrico 0,1mol L-1 até o desaparecimento das bolhas 

e depois filtradas. Em seguida, as amostras foram tratadas com água destilada, 

secas em estufa a 60 ºC durante 24 h e maceradas com gral e pistilo. 

Em um cadinho previamente seco e pesado foi colocado aproximadamente 

3 g de sedimento macerado (mAmostra) e anotado a massa total (mCadAm). Em 

seguida a amostra foi calcinada em mulfla por 4 h a 550 ºC. Após a calcinação, o 

cadinho foi pesado (mCadCal). Essa análise foi feita em triplicata. 

 

 

 

 

 

3.15- GRANULOMETRIA 

 

Para a granulometria foi utilizado o método descrito em Alexandre, 2006, 

onde cerca de 10 g de amostra foram secas e receberam um tratamento que 

consiste basicamente na retirada dos sais presentes na amostra. 

A retirada desses sais solúveis pode ser feita pela lavagem repetida da 

amostra com água destilada. A lavagem é feita até que o filtrado/decantado fique 

completamente isento de sais de cloro, que é testado mediante precipitação com 

AgNO3 0,1 mol L-1. 

 

%MOT = mCadAm – mCadCal   (4) 

mAmostra    

 

x100 
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Após a retirada dos sais, a amostra foi levada novamente para secagem, 

desta vez em estufa a 60 ºC. Obtido o peso da amostra em uma balança analítica, 

procede-se à separação do material em diferentes intervalos de tamanho de grãos, 

utilizando o método do peneiramento, de acordo com a escala granulométrica de 

Wentworth (Tabela 9). 

O método do peneiramento normalmente é utilizado para separar a amostra 

no limite de tamanho de grãos denominado de areia. No caso específico deste 

trabalho, a separação do tamanho de grão foi feita apenas entre areia, argila e silte, 

não havendo distinção entre subclasses de cada fração, assim, o método do 

peneiramento foi utilizado apenas para separar a fração silte e argila da areia do 

material, utilizando a peneira de tamanho 1/16 mm. 

 

Tabela 9: Escala granulométrica de Wentworth (ALEXANDRE, 2006). 

Diâmetro 

( mm )     

Escala de Wentworth 

( americana )     

1024   Matação       

256   Bloco       

64   Seixo       

4   Grânulo       

2 

Muito 

grossa         

1 Grossa 

 

Areia 

  1/2 Média 

    1/4 Fina 

    1/8 Muito Fina   

 

    

1/16 Grosso   

 

    

1/32 Médio 

 

Silte 

  1/64 Fino 

    1/128 Muito Fino   

 

    

1/256 Argila 

    1/512 

  

Argila 

  1/1024 Ultra Argila 

    1/2048           
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1- CARACTERIZAÇÃO DO SEDIMENTO 

 

Os teores de COT, NT, MOT e silte e argila das duas campanhas são 

apresentados nas tabelas 10 e 11. Os teores de carbono orgânico nas amostras de 

sedimento variaram entre 0,13% (ponto P4) e 3,17% (ponto P6) no inverno e no 

verão houve uma variação de 0,04% (ponto P4)  à 2,51% (ponto P6). 

A percentagem de MOT nos sedimentos está de acordo com o teor de COT, 

variando de 0,25% (ponto P4) à 10,77% (ponto P6) no inverno. No verão o maior 

valor foi encontrado no ponto P6 (11,34%) seguido do ponto P2 (10,38%) e o menor 

teor encontrado no ponto P4 (0,41%). 

A amostra de sedimento do ponto P6 foi coletada em uma área urbanizada, 

localizada no município da Barra dos Coqueiros, e suas partículas são mais finas, 

podendo adsorver maior teor de carbono e nitrogênio. 

Com relação aos teores de NT encontrados nas amostras, foi verificada 

pequenas quantidades destes nos pontos P2 (0,15%), P5 (0,01%), P6 (0,16%) e P7 

(0,06%) no período de inverno e nos pontos P2 (0,11%) e P6 (0,17%) no período do 

verão. 

A razão C/N (Tabelas 10 e 11) é amplamente utilizada como indicador de 

fonte de matéria orgânica. Nota-se a influência da matéria orgânica terrestre nos 

pontos de amostragem durante as duas estações do ano. Geralmente valores de 

C/N na faixa de 3-9 indicam um predomínio do fluxo de matéria orgânica marinha. 

Razões entre 10-20 são indicadores de mudanças de matéria orgânica de origem 

autóctones e alóctones em sistemas de água doce (mistura de plantas aquáticas e 

terrestres) (VANE et al., 2010; SILVA et al., 2011), enquanto razões acima de 20 são 

indicativas de material de plantas terrestres vasculares, que contêm celulose 

(ALEXANDRE et al., 2006). 
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Tabela 10: Teor de nitrogênio total, carbono orgânico total e matéria orgânica total e 
granulometria dos sedimentos, em percentual, no Estuário Rio Sergipe no inverno, 
julho de 2010. 

Caracterização 

dos sedimentos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

%COT 0,70 2,37 0,28 0,13 1,89 3,17 1,67 0,15 0,26 

%NT ND 0,15 ND ND 0,01 0,16 0,06 ND ND 

%MOT 2,38 11,11 1,42 0,25 4,44 10,77 6,49 1,07 1,30 

%Silte+Argila 40,99 57,31 14,56 1,30 49,02 48,34 43,45 7,39 11,19 

C/N ND 15,80 ND ND 189,00 19,81 27,83 ND ND 

ND = Não detectado; COT: carbono orgânico total; NT: nitrogênio total; MOT: matéria orgânica total; 
C/N: razão carbono nitrogênio. 

 

Tabela 11: Teor de nitrogênio, carbono orgânico e matéria orgânica total e 
granulometria dos sedimentos, em percentual, no Estuário Rio Sergipe no verão em 
março de 2011. 

Caracterização 

dos sedimentos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

%COT 0,18 2,05 1,19 0,04 1,20 2,51 1,34 1,10 0,09 

%NT ND 0,11 ND ND ND 0,17 ND ND ND 

%MOT 0,93 10,38 4,59 0,41 4,80 11,34 5,60 0,42 0,84 

%Granulometria 5,75 29,99 34,32 1,19 37,74 40,69 35,08 3,21 5,62 

C/N ND 18,65 ND ND ND 14,78 ND ND ND 

ND = Não detectado; COT: carbono orgânico total; NT: nitrogênio total; MOT: matéria orgânica total; 
C/N: razão carbono nitrogênio. 

 

A caracterização granulométrica (figuras 10 e 11) assume um papel 

importante uma vez que certos tipos de compostos orgânicos são encontrados 

preferencialmente adsorvidos em determinadas espécies minerais ou frações 

granulométricas (ALEXANDRE et al., 2006). 

De acordo com os resultados observados na granulometria, pode-se perceber 

que há uma porcentagem maior de silte e argila nos pontos 1, 2, 5, 6 e 7 no período 

do inverno. No verão houve maior porcentagem nos pontos de coleta 2, 3, 5, 6 e 7. 

Também nota-se um elevado teor de MOT e COT nessas regiões. Isso se deve ao 

fato de que percentagens mais elevadas de partículas finas no sedimento são 

comumente encontradas em sedimentos com altas concentrações de carbono 

orgânico e pode ser associado com o acúmulo de detritos resultantes de atividades 
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antrópicas (FROEHNER et al., 2010). Dessa forma, a areia pode ser considerada 

como um mineral de comportamento químico inerte ou que adsorve quantidades 

insignificantes de matéria orgânica. Apenas no ponto P4 a concentração de COT e 

MOT é significativamente menor, o que é explicado pela sua granulometria arenosa. 

 

 

Figura 10: Porcentagens granulométricas de areia, silte e argila para as amostras 
superficiais durante o inverno. 
 

 

Figura 11: Porcentagens granulométricas de areia, silte e argila para as amostras 
superficiais durante o verão. 
 

4.2- CONTROLE DE QUALIDADE DO MÉTODO ANALÍTICO 

 

4.2.1- LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

 

Os limites de detecção e quantificação estão listados na tabela 12.  Os 

valores dos limites de detecção e quantificação em massa seca variaram entre 0,07 

a 0,50 µg g-1. 
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Tabela 12: Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) em µg g-1. 

Compostos LD LQ 

Colesterol 0,07 0,17 

Colestanol 0,07 0,24 

Estigmasterol 0,07 0,24 

β-sitosterol 0,24 0,50 

 

4.2.2- CURVA DE CALIBRAÇÃO (LINEARIDADE) 

 

A curva de calibração representa a relação entre a resposta do instrumento e 

a concentração conhecida do analito (PASCHOAL e RATH, 2008). A maioria dos 

equipamentos de medição existentes tem uma faixa dinâmica linear. É necessário, 

entretanto, verificar até que ponto a faixa de concentração do analito coincide com a 

faixa dinâmica linear e assegurar que nenhum outro fenômeno tenha impacto 

indesejável na resposta (INMETRO, 2010). 

As curvas analíticas foram preparadas com soluções do mix de Esteróis e 

solução de padrão interno. As equações obtidas das curvas analíticas foram 

satisfatórias para a análise dos esteróis estudados, com coeficiente de correlação 

(R) acima de 0,98 para todos os compostos (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Curva analítica do Colesterol (A), β-Sitosterol (B), Colestanol (C) e 
Estigmasterol (D). 
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4.2.3- TESTE DE RECUPERAÇÃO 

 

Os níveis de recuperação das amostras fortificadas na concentração de 1,0 µg g-1 do 

mix de esteróis variaram de 64,0 a 110,0%. Já nos níveis recuperação das amostras 

fortificadas a 20,0 µg g-1 do mix de esteróis, variaram de 79,0 a 100,0%, com um desvio 

padrão relativo e coeficiente de variação, ambos no intervalo de 9 à 23%. Comparando os 

resultados entre os dois níveis de fortificação, observamos que o método responde muito 

bem tanto em concentrações baixas quanto em concentrações altas (Tabela 13). 

 
Tabela 13: Resultados encontrados no teste de recuperação de concentração baixa 
e alta para os padrões. 

Composto 

Concentração 

(µg g-1) 

Média 

(%) 

Desvio 

padrão 

(%) 

Coeficiente de 

variação 

(%) 

Colesterol 
1,0 63,44 9,44 14,88 

20,0 79,96 17,71 22,15 

Colestanol 
1,0 97,19 16,57 17,05 

20,0 100,57 23,04 22,91 

Estigmasterol 
1,0 104,02 12,00 11,54 

20,0 83,30 12,78 15,34 

β-sitosterol 
1,0 110,66 12,08 10,91 

20,0 94,25 9,20 9,76 

 

4.3- n-ÁLCOOIS 

 

Dezessete n-alcanóis foram identificados (C14-C32) tanto na campanha 

realizada no inverno como no verão (Apêndice C e D).  Na amostragem realizada na 

primeira campanha (inverno) os n-alcanóis foram quantificados em concentrações 

totais que variaram de 0,34 à 8,58 µg g-1 (Figura 13). O álcool identificado em maior 

concentração em todas as amostras foi o C30 (2,46 µg g-1) seguido do C28 (1,32 µg 

g-1), ambos no ponto P6. Já na campanha realizada no verão, foram identificados n-

alcanóis em concentrações totais que variaram de 1,83 à 34,16 µg g-1 (Figura 14). O 

álcool mais proeminente foi C30 que estava presente em todas amostras. O C30 foi  
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encontrado em concentrações que variaram de 0,37 à 21,41  µg.g-1. As 

concentrações foram mais altas no ponto P6, P7 e P5, respectivamente. 

A distribuição dos n-alcanóis de cadeia longa (> C20) é muitas vezes utilizada 

para inferir a entrada terrestre em sedimentos. Estes compostos são abundantes em 

ceras epicuticulares de plantas, com uma forte predominância de comprimentos de 

cadeia C26 e C28. Algas e bactérias marinhas são fontes secundárias, para os 

álcoois com comprimento de cadeia carbônica de até 22 átomos (SILVA et al., 2008; 

MUDGE e DUCE, 2005). Entretanto, é possível que algumas espécies de algas 

também produzam n-alcanóis até C28 (ALEXANDRE et al., 2006). Em geral, todas 

as amostras de sedimentos sugerem uma tendência de contaminação por fontes 

terrígenas, podendo ser comprovada pela razão entre n-alcanóis saturados (tabela 

14) de cadeia curta e os de cadeia longa ((ΣC12-C20)/(ΣC21-C28)) que serve para 

distinguir as fontes de origem terrestre e aquática dos sedimentos (SEGUEL et al., 

2001) e pela composição e razões de esteróis presentes nas amostras de 

sedimentos. 
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Figura 13: Comparação de concentrações dos n-alcanóis nos pontos de coleta de 
sedimentos do estuário do rio Sergipe no inverno e verão. 
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Para a razão entre n-alcanóis saturados de cadeia curta/longa (tabela 14) foi 

observado nos pontos de P1 a P7 das duas campanhas que todos os valores foram 

abaixo de 1,0, sugerindo assim, uma forte correlação de material terrígeno nesses 

pontos. E, apenas nos pontos P8 e P9 foram observados valores acima de 1, onde 

para esta razão indicam a predominância de organismos aquáticos (SEGUEL et al., 

2001). 

 

Tabela 14: Razão entre n-alcanóis saturados de cadeia curta e os de cadeia longa. 

n-Álcanóis 

((ΣC12-C20)/(ΣC21-C28)) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Inverno 0,65 0,51 0,81 ND 0,92 0,40 0,47 1,24 1,02 

Verão 0,94 0,69 0,31 ND 0,32 0,30 0,43 1,77 1,10 

ND: não detectado 

 

Esse aumento de concentração de álcoois de cadeia longa no inverno dá-se 

muito provavelmente pelo aumento do regime de chuvas nesse período, carreando o 

material continental para o leito do rio enquanto este vem passando pelas cidades 

que banha até desembocar no mar, entre as cidades de Aracaju e Barra dos 

Coqueiros. 

Os álcoois lineares (Figura 14) foram quantificados através do íon m/z = 103 e 

identificados pelos íons característicos de cada composto (JAFFÉ et al., 2006). 

 
Figura 14: Cromatograma parcial de íons totais na identificação de álcoois lineares 
analisados neste estudo do ponto de coleta 6 no verão. 
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4.4- ESTERÓIS 

 

Seis esteróis foram identificados e quantificados neste trabalho (tabelas 15 e 

16). Tanto na campanha realizada no inverno quanto no verão, os maiores valores 

de esteróis individuais e totais foram encontrados no ponto P6, localizado na Barra 

dos Coqueiros. A concentração de esteróis totais variou entre 2,43 e 21,29 μg.g-1  no 

inverno e entre 2,96 e 22,85 μg.g-1 no verão. 

Na campanha realizada no inverno (tabela 15) foram encontrados teores de 

coprostanol variando de 0,28 μg g-1 (ponto P9) à 2,98 μg g-1 (ponto P1). Foi 

identificada concentrações de epicoprostanol em seis pontos de amostragem, onde 

estas variaram de 0,21 μg g-1 (ponto P2) à 0,39 μg g-1 (ponto P7). O esterol de maior 

concentração foi o β-Sitosterol em todos os pontos de amostragem. 

 

Tabela 15: Concentrações de esteróis individuais e totais e n-alcanóis totais no 
inverno. 

Esteróis (µg.g-1) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Coprostanol 2,98 0,97 0,32 ND 2,12 1,35 2,61 0,72 0,28 

Epicoprostanol 0,35 0,21 ND ND 0,22 0,22 0,39 0,16 ND 

Colesterol 1,31 2,46 0,50 ND 1,25 1,17 1,82 0,69 0,34 

Colestanol 1,39 1,30 0,24 ND 0,75 1,03 1,53 0,47 0,24 

Estigmasterol 0,71 0,68 0,33 ND 0,56 0,99 0,68 0,30 0,27 

β-Sitosterol 5,79 6,86 1,93 ND 6,22 15,69 8,08 1,69 1,15 

∑ Esteróis 12,53 13,64 3,68 ND 11,91 21,29 16,02 4,43 2,43 

∑ n- Alcanóis 4,06 6,82 3,20 0,34 4,97 8,58 7,43 4,13 3,32 

ND: não detectado 

 

Na campanha realizada no verão foram encontrados teores de coprostanol 

variando de 0,19 à 3,32 μg g-1. Foram identificadas concentrações de epicoprostanol 

apenas em três pontos de amostragem, sendo de 0,22, 0,31 e 0,23 μg.g-1 nos 

pontos P5, P6 e P7, respectivamente. Os demais esteróis apresentaram ampla faixa 

de concentração. A tabela 16 mostra a concentração dos esteróis nos sedimentos 

no estuário do Rio Sergipe e a figura 15 mostra a sequência dos esteróis analisados. 
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Tabela 16: Concentrações de esteróis individuais e totais e n-alcanóis totais no 
verão. 

Esteróis (µg.g-1) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Coprostanol 0,40 0,58 0,19 ND 0,69 3,32 0,89 0,27 0,26 

Epicoprostanol ND ND ND ND 0,22 0,31 0,23 ND ND 

Colesterol 0,37 1,64 0,34 ND 1,39 3,83 1,03 0,74 0,34 

Colestanol 0,33 1,92 0,47 ND 1,08 2,23 1,15 0,32 0,22 

Estigmasterol 0,31 0,68 0,46 ND 0,75 1,55 0,86 0,30 0,39 

β-Sitosterol 1,54 3,61 2,79 ND 4,43 8,99 5,61 1,23 3,83 

∑ Esteróis 2,96 9,33 4,50 ND 9,29 22,85 10,37 3,45 5,34 

∑ n- alcanóis 1,60 10,99 12,56 ND 19,20 34,16 20,04 3,31 5,83 

ND: não detectado 

 

 

Figura 15: Cromatograma parcial de íons totais da fração de esteróis para o ponto 
P6, no verão, indicando os seguintes compostos quantificados: coprostanol (a), 
epicoprostanol (b), colesterol (c), colestanol (d), estigmasterol (e) e sitosterol (f). 
 

O colesterol é normalmente o esterol mais abundante em ambientes 

aquáticos, por ser o principal esterol no plâncton, particularmente crustáceos 

(CARREIRA et al.,  2009). Na composição do plâncton, observam-se os esteróis 

C27 e C28 como os mais abundantes (MARTINS et al., 2008). O colesterol foi 

encontrado em concentrações que variaram de 0,34 à 2,46 μg.g-1 no inverno e de 

0,34 à 3,83 μg.g-1 no verão.  Ele pode ser proveniente de outras fontes, tais como 
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esgotos, enriquecimento terrestre e é o principal esterol de animal superior. Por 

conseguinte, este esterol tem limitações em ser usado como um marcador 

independente, embora possa ser aplicado sob a forma de uma relação com outros 

esteróis (ALI et al., 2011). 

Um dos derivados do colesterol, colestanol (ALI et al., 2011), que foi 

identificado em todas as amostras, apresentou concentrações que variaram de 0,24 

à 1,53 μg.g-1 no inverno e 0,22 à 2,23 μg.g-1 no verão. O colestanol, embora também 

possa ter origem biogênica, é normalmente encontrado in situ como produto da 

redução microbiana do colesterol (ARAÚJO et al.,  2011). É um esterol usualmente 

encontrado em concentrações semelhante às do colesterol, entretanto em valores 

menores (MUDGE e NORRIS, 1997). Nesse trabalho pode-se perceber que apenas 

no ponto P1 da primeira campanha (inverno) e em três pontos (P2, P3 e P7) da 

segunda campanha (verão) as concentrações para esse esterol foram acima das 

concentrações do colesterol. 

De acordo com os dados obtidos, foi observada uma predominância dos 

esteróis de origem terrestre (MUDGE e NORRIS, 1997) em todos os sedimentos 

analisados no estuário do Rio Sergipe. Os esteróis de origem terrestre (C29), por 

exemplo, o β-sitosterol, esteve presente em todas as amostras, contribuindo com as 

concentrações mais altas em todos os pontos. 

β-sitosterol e estigmasterol podem ter origem nas algas, plantas terrestres e 

marinhas, sendo frequentemente encontrados em grandes quantidades em plantas 

superiores terrestres e são, portanto, comumente usados como marcadores de 

matéria orgânica de origem continental em sistemas marinhos (MUDGE e NORRIS, 

1997). No entanto, entre estes dois compostos, o β-sitosterol é o principal fitosterol 

encontrado em todas as amostras. A elevada quantidade de fitoesteróis no baixo 

estuário do rio Sergipe é, fundamentalmente, resultado da sua localização (foz do 

rio), que recebe e acumula toda a entrada de material terrestre carregada pelo rio 

durente o seu curso. 

O colesterol, assim como colestanol e β-sitosterol são esteróis que embora 

estejam presentes em efluentes domésticos, não podem ser utilizados como 

indicadores diretos de contaminação por esgotos, pois podem estar associados a 

fontes naturais de matéria orgânica de origem marinha ou terrígena. Nesse caso, é 

viável o emprego destes compostos no estudo da contaminação por esgotos, 
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quando diretamente associados aos esteróis fecais através de razões entre as 

concentrações de diferentes compostos (MARTINS et al.,  2008). 

 

4.4.1- AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO 

 

Coprostanol é um esterol que tem sido largamente utilizado como indicador 

de matéria orgânica de origem fecal em ambientes aquáticos, uma vez que este 

composto ocorre em grandes quantidades em fezes humanas e dejetos domésticos 

(MARTINS et al.,  2008). 

Não há um valor mínimo estabelecido de coprostanol para que uma área seja 

considerada contaminada por esgotos. Grimalt et al. (1990) sugeriram que 

concentrações de coprostanol superiores a 0,1 μg.g-1 estão associadas à introdução 

de esgoto. Gonzalez-Oreja e Saiz-Salinas (1998) propuseram que teores de 

coprostanol acima de 0,5 μg.g-1 são indicativos de poluição fecal. No entanto, o uso 

do coprostanol, juntamente com a identificação dos pontos de descarga de esgoto 

perto de onde o coprostanol foi encontrado poderia ser conclusiva para a poluição 

causada por efluentes domésticos (FROEHNER et al., 2010).  

Os resultados de coprostanol para todos os pontos do estuário do Rio 

Sergipe, tanto no período chuvoso (inverno) como no seco (verão), indicaram 

valores acima de 0,10 µg.g-1. Sendo assim, considerando somente a concentração 

de coprostanol, todos os pontos indicariam o acúmulo de material de origem fecal no 

sedimento. 

O coprostanol também pode ser originado a partir de fontes biogênicas, tais 

como cianobactérias, fitoplâncton e zooplâncton. Outra forma de confirmar a 

ocorrência de contaminação por esgotos no ambiente aquático é através da razão 

de esteróis (ALI et al., 2011), daí a importância das relações entre os esteróis 

encontrados para distinguir o que é de origem fecal e o que é de origem biogênica 

(FROEHNER et al., 2010). 

Outro esterol bastanet comum, o epicoprostanol, é um indicador de esgoto 

tratado ou velho no meio ambiente. O composto é formado a partir da transformação 

microbiana do colesterol para coprostanol e, finalmente, epicoprostanol durante o 

tratamento de esgoto, assim, esse composto é encontrado em altos níveis na água 

de  esgoto  tratada,  mas  em  níveis  mais baixos no esgoto fresco (ALI et al., 2011). 
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Nas fezes humanas, ao contrário do coprostanol, epicoprostanol é encontrado em 

baixas concentrações (FROEHNER et al., 2010). A presença de epicoprostanol em 

uma concentração de até 0,015 µg.g-1 representa situações onde há forte 

contaminação por esgoto (MUDGE e NORRIS, 1997). 

Em todos os pontos, onde foi identificada a presença de epicoprostanol, 

observaram-se concentrações superiores ao valor adotado como concentração 

mínima para esgotos tratados (tabelas 15 e 16), porém os valores encontrados 

foram bastante próximos. Esses valores são consistentes com as concentrações 

mais altas de coprostanol encontradas, e isso é típico de esgotos não tratados. 

 

4.4.2- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SEDIMENTO 

 

Embora os esteróis fecais, como coprostanol, estejam associados 

exclusivamente a fontes de esgoto quando se considera áreas costeiras, a utilização 

da concentração destes compostos não deve ser considerada como parâmetro 

conclusivo, porém sugere uma possível introdução fecal que pode ser melhor 

avaliada a partir de razões especificas entre esteróis (MARTINS et al.,  2008). A 

avaliação da contribuição de esgotos para os sedimentos foi realizada utilizando a 

concentração de coprostanol e razões envolvendo a concentração dos compostos 

analisados. Neste trabalho, foram calculados alguns índices encontrados na 

literatura (tabela 17) para realização da avaliação da contaminação por esgotos. Os 

resultados encontrados para o sedimentos coletados encontram-se na tabela 18. 

A razão coprostanol/colesterol pode indicar se a área é afetada por esgotos 

ou não. Valores elevados desta razão (superiores a 1,00) podem estar associados a 

contribuições por esgotos (MARTINS et al., 2008). Com relação a essa razão, pode-

se observar nas análises feitas no inverno que valores acima de 1,00 foram obtidos 

nos pontos P1, P5, P6, P7 e P8. Já no verão, o único ponto desta razão que teve 

valor acima de 1,00 foi o P1 localizado no parque dos cajueiros, no Rio Poxim. 
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Tabela 17: Parâmetros de avaliação da poluição por esgoto utilizando esteróis. 

Parâmetros de avaliação Índices Fontes 

Coprostanol (µg.g-1) 

> 0,1 μg.g-1   contaminado GRIMALT et al., 1990 

> 0,5 μg.g-1  contaminado 
GONZALEZ-OREJA E 

SAIZ-SALINAS, 1998 

coprostanol/colesterol > 1,0  contaminado MARTINS et al., 2008 

epicoprostanol/coprostanol 
< 0,20  esgoto não tratado 

> 0,80  esgoto tratado 
MARTINS et al.,  2008 

cop/(cop+colestanol) 
< 0,30  não contaminado 

> 0,70  contaminado 
GRIMALT et al., 1990 

colestanol/colesterol 
< 0,50  não contaminado 

> 0,50  contaminado 
LAJAT et al., 1990 

 

Pode-se também relacionar as concentrações de epicoprostanol e 

coprostanol (epic/cop) para serem utilizados como indicadores do nível de 

tratamento de esgoto doméstico. Além disso, estas relações podem confirmar a 

contaminação de um determinado sistema (FROEHNER et al., 2010). Valores desta 

razão inferiores a 0,20 indicam sedimentos contaminados por efluentes não tratados, 

enquanto que valores acima de 0,80 sugerem sedimentos que recebem descarga de 

esgoto com algum tipo de tratamento (MARTINS et al.,  2008). Dos pontos 

investigados no período do inverno todos apresentaram razão 

epicoprostanol/coprostanol (tabela 18) menores do que 0,2, com exceção do ponto 

P2, que apresentou valor de 0,21, sugerindo para esse ponto a descarga de efluente 

sem tratamento eficiente. De maneira geral, a razão acima citada mostra um cenário 

contaminado com esgotos não tratados, confirmado pelas altas concentrações de 

coprostanol. No verão, os três pontos onde foram identificadas a presença de 

epicoprostanol (tabela 18), foi relatado valores para esta razão inferior a 0,20 

somente no ponto P6, mostrando receber efluentes sem tratamento e os outros dois 

pontos (P5 e P7) sugerem tratamento ineficiente. 

A razão entre coprostanol e colestanol (cop/cop+colestanol) é uma ferramenta 

de avaliação da origem da contaminação fecal. Os isômeros 5β (por exemplo, 

coprostanol) são mais associados com o trato intestinal de mamíferos superiores, 

enquanto  os  compostos 5α  (por exemplo, colestanol) são produtos termodinâmicos    
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       formados por processos bacterianos nos sedimentos. Desta forma, razões inferiores 

a 0,30 são características de ambientes não poluídos, onde a predominância de 

colestanol está associada a fontes naturais. Razões superiores a 0,70 são típicos de 

ambientes poluídos por esgoto. Para os valores intermediários (0,30 a 0,70), é difícil 

confirmar a origem da poluição, porque a formação de colestanol pode se dar a 

partir de processos biogênicos ou não (GRIMALT et al., 1990). 

A razão cop/cop+colestanol, pode ser afetada por processos diagenéticos, 

devido à produção de colestanol in situ (ARAÚJO, et al. 2011). Nota-se, então, o 

efeito da diagênese sobre esse índice para as duas campanhas, pois o único valor 

acima de 0,7 foi verificado no ponto P5 no inverno, enquanto que nos outros pontos, 

os valores variaram de 0,43 à 0,68, mesmo em locais onde foram verificadas altas 

concentrações de coprostanol. No verão, o maior valor encontrado foi 0,60, no ponto 

P6, local onde foi verificada alta concentração de coprostanol. Esse resultado 

corrobora com o encontrado em outras áreas tropicais, mostrando a limitação desse 

índice em regiões com temperaturas médias anuais elevadas (ARAÚJO et al., 2011; 

CARREIRA et al., 2004).  

Grimalt et al., (1990) propuseram cálculos utilizando as estanonas, pois elas 

não seriam influenciadas pelas entradas biogênicas do colestanol. No entanto, de 

acordo com Carreira et al., (2004) foram obtidos valores semelhantes da relação 

cop/cop+colestanol para as estanonas, indicando que a relação das estanonas 

também pode ter limitações como um indicador de contaminação. 

O colestanol é indicativo de poluição. A relação colestanol/colesterol é um 

indicador confiável de contaminação por efluentes domésticos (ARAÚJO, et al., 

2011). De acordo com Lajat et al. (1990), razões inferiores a 0,50 indicam que não 

houve reação química no sedimento, em outras palavras, não há transformações do 

colesterol em colestanol (FROEHNER et al., 2010).  Aqui, descobrimos que essa 

proporção varia de 0,43 à 0,74 no inverno, onde só houve valor inferior a 0,50 no 

ponto P3. E, no verão, esses valores variaram de 0,44 à 1,38, e somente no ponto 

P8, localizado na Orla do Bairro Industrial, esteve com valor abaixo de 0,50. Essa 

relação sugere que todos os outros pontos (para valores acima de 0,50) estejam 

relacionados à elevada influência diagenética nos marcadores utilizados nos 

sedimentos, podendo ter também influência da ação microbiana na transformação 

do colesterol a colestanol. 
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Tabela 18: Razões entre diferentes esteróis, utilizadas como parâmetros de avaliação da qualidade dos sedimentos coletados no estuário do 
Rio Sergipe no inverno e verão 

parâmetros de avaliação P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Estação In Ve In Ve In Ve In Ve In Ve In Ve In Ve In Ve In Ve 

Coprostanol 2,9

8 

0,4

0 

0,9

7 

0,5

8 

0,3

2 

0,1

9 
N
C 

N

C 

2,1

2 

0,6

9 

1,3

5 

3,3

2 

2,6

1 

0,8

9 

0,7

2 

0,2

7 

0,2

8 

0,2

6 

coprostanol/colesterol 2,2

7 

1,0

8 

0,4

0 

0,3

6 

0,6

3 

0,5

6 
N
C 

N

C 

1,7

0 

0,4

9 

1,1

5 

0,8

7 

1,4

4 

0,8

7 

1,0

4 

0,3

7 

0,8

1 

0,7

5 

epicoprostanol/coprostano

l 

0,1

2 
NC 

0,2

1 
NC NC NC N

C 

N

C 

0,1

0 

0,3

1 

0,1

7 

0,0

9 

0,1

5 

0,2

6 
NC NC NC NC 

cop/(cop+colestanol) 0,6

8 

0,5

5 

0,4

3 

0,2

3 

0,5

7 

0,2

9 
N
C 

N

C 

0,7

4 

0,3

9 

0,5

7 

0,6

0 

0,6

3 

0,4

4 

0,6

0 

0,4

6 

0,5

4 

0,5

4 

colestanol/colesterol 1,0

6 

0,8

9 

0,5

3 

1,1

7 

0,4

7 

1,3

8 
N
C 

N

C 

0,6

0 

0,7

8 

0,8

8 

0,5

8 

0,8

4 

1,1

2 

0,6

8 

0,4

4 

0,7

0 

0,6

5 

siglas - cop: coprostanol; NC: não calculado; In: Inverno; Ve: Verão 
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Na tabela 19 pode-se encontrar uma síntese de contaminação das estações 

amostrais com base nas relações entre esteróis estudados. 

 

Tabela 19: Síntese da contaminação dos pontos coletados no inverno e verão. 

Parâmetros de 

avaliação 

Critérios Inverno Verão 

Conc. 

Coprostanol 

> 0,1 μg g-1 → 

Contaminado 

> 0,5 μg g-1 → 

Contaminado 

P1 à P9 

 

P1, P2, P5, P6, P7, 

P8 

P1 à P9 

 

P2, P5, P6 e P7 

coprostanol/ 

colesterol 

> 1,0 → Contaminado P1, P5, P6, P7, P8 P1 

Epic./cop. < 0,20 → Contaminado 

> 0,80 → Esgoto tratado 

P1, P5, P6, P7 

----- 

P6 

----- 

cop/ 

cop+colestano

l 

< 0,3  → não 

contaminado 

0,3 – 0,7  → outros 

parâmetros 

 

> 0,7 → Contaminado 

----- 

 

P1, P2, P3, P6, P7, 

P8, P9 

 

P5 

P2 e P3 

 

P1, P5, P6, P7, 

P8 e P9 

 

----- 

colestanol/ 

colesterol 

< 0,50 → Não 

contaminado 

> 0,50 → Contaminado 

P3 

 

P1, P2, P5, P6, P7, 

P8, P9 

P8 

 

P1, P2, P3, P5, 

P6, P7 e P9 

NC: não contaminado; C: contaminado; *C: pouco contaminado; RD: redução do colesterol à 
colestanol; ND: não determinado 

 

4.5 – CORRELAÇÃO ENTRE COT, MOT E BIOMARCADORES 

 

Como foi discutido anteriormente, foi observada uma forte concentração de 

MOT e COT nas regiões onde maiores percentuais de partículas finas no sedimento 

foram encontradas. O Gráfico que relaciona COT e MOT (figura 16) mostra a 

correlação linear positiva. Esse resultado pode ser atribuído ao domínio de 

partículas  finas  (silte e argila)  que  é  associado  a  uma  maior área  superficial  do  
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sedimento, permitindo um maior acúmulo de matéria orgânica (FROEHNER et al., 

2010). 

 

 

Figura 16: Correlação entre COT e MOT. (a – 1ª campanha; b – 2ª campanha) 
 

O percentual de carbono orgânico em sedimentos é de grande importância 

para a adsorção de esteróis fecais. Sedimentos marinhos atuam como sumidouros 

de carbono orgânico, e tem a capacidade para avaliar a contaminação orgânica e 

estimar o nível de qualidade de ambientes aquáticos. Esteróis também contribuem 

com uma pequena fração do COT em sedimentos (ALI et al., 2011). Neste trabalho, 

em todas as amostras, observou-se forte correlação nas concentrações totais de 

esteróis encontrados nos sedimentos com os níveis de COT, bem como teores de 

MOT. A figura 17 mostra a correlação entre os esteróis totais, COT e MOT para as 

duas campanhas (inverno e verão). 
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Figura 17: Correlação entre ∑Esteróis, COT e MOT. (a, c – 1ª campanha e b,d – 2ª 
campanha). 

 

As distribuições de álcoois e esteróis de cadeia longa são muitas vezes 

utilizados para inferir contribuições de plantas superiores terrestres (VOLKMAN et 

al., 2008). Nos sedimentos do rio Sergipe, as maiores concentrações de esteróis 

presentes são derivadas de plantas superiores, destacando o β-sitosterol (C29), 

sendo este o mais abundante nas campanhas realizadas no inverno e no verão. 

Foram observadas também altas concentrações de álcoois de cadeia longa (C28-

C30), tendo maiores concentrações em todas as amostras para C30. A distribuição 

espacial dos biomarcadores moleculares de cadeia longa (n-álcoois e sitosterol) 

mostrou algumas tendências específicas (figura 18), indicando que estas 

concentrações de biomarcadores moleculares foram associadas também a fontes 

terrígenas para o sistema estuarino do rio Sergipe. 
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Figura 18: Relação entre β-sitosterol e somatório dos álcoois de cadeia C28 à C30 
(a- Campanha realizada no inverno; b- Campanha realizada no verão). 
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5- CONCLUSÃO 

 

Pode-se observar nesse estudo que houve contribuição de fontes biogênicas, 

relacionado ao aporte de material derivado de vegetais superiores, em todos os 

pontos do estuário, representado pelos esteróis de cadeia C29, principalmente pelo 

β-sitosterol (maior concentração de esteróis) e estigmasterol.  

O perfil de distribuição dos álcoois C22 a C32 encontrados nas amostras 

sedimentares confirmou a contribuição de vegetais superiores para a matéria 

orgânica do ambiente aquático, principalmente pela alta concentração de C30. Isso 

pode ser traduzido como uma contribuição alóctone devido à presença de 

manguezais dentro da região de estudo. 

A contribuição autóctone nos sedimentos foi constatada em vários pontos. O 

perfil de distribuição álcoois (C14 - C20) e as concentrações elevadas de colesterol 

e colestanol nos sedimentos sugerem a presença de organismos marinhos no 

ambiente estudado. 

A contaminação por esgoto foi observada devido identificação do coprostanol 

nos sedimentos em todos os pontos de coleta. A contaminação pode ser atribuída 

ao lançamento de esgoto não tratado no ambiente em estudo. 

Com relação aos parâmetros das razões utilizadas para os esteróis, foi 

observada a origem biogênica e antropogênica da matéria orgânica presente nos 

sedimentos e confirmada pelas razões entre os esteróis. 
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APÊNDICE A 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 1 

 

 

Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 2 
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Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 3 

 

 

Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 4
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Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 5 
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Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 6 
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Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 7 

 

 

 

 

Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 8 
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Estuário do rio Sergipe, ponto de amostragem 9 
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APÊNDICE B 

ESPECTROGRAMAS DE MASSA DOS ESTERÓIS E PADRÃO INTERNO 

SILILADOS 
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APÊNDICE C 

CONCENTRAÇÕES DOS ÁLCOOIS NO INVERNO E NO VERÃO 
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Concentrações dos Álcoois no inverno 

Álcoois P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

C14-OH ND 0,16 0,20 0,10 ND 0,17 0,16 0,15 0,15 

C15-OH ND 0,18 0,17 0,09 0,22 0,25 0,24 0,18 0,16 

C16-OH 0,40 0,20 ND 0,15 0,65 0,18 0,19 0,61 0,22 

C17-OH ND 0,22 ND ND 0,21 0,19 0,19 0,20 0,16 

C18-OH 0,45 0,47 0,30 ND 0,55 0,35 0,49 0,40 0,28 

C20-OH ND 0,20 0,16 ND 0,21 0,19 0,20 0,16 ND 

C22-OH ND 0,28 0,20 ND 0,34 0,28 0,29 0,17 0,16 

C23-OH ND 0,16 ND ND 0,17 0,18 0,17 0,15 ND 

C24-OH 0,26 0,37 0,21 ND 0,44 0,55 0,48 0,20 0,20 

C25-OH ND 0,17 ND ND ND 0,19 0,17 0,17 ND 

C26-OH 0,33 0,45 0,24 ND 0,43 0,63 0,58 0,21 0,23 

C27-OH ND 0,20 ND ND ND 0,19 0,21 0,15 ND 

C28-OH 0,72 1,16 0,39 ND 0,63 1,32 1,21 0,31 0,36 

C29-OH ND 0,24 0,17 ND 0,19 0,28 0,30 0,16 0,18 

C30-OH 1,38 1,43 0,64 ND 0,62 2,46 1,70 0,48 0,73 

C31-OH ND 0,23 0,17 ND ND 0,23 0,20 0,16 0,16 

C32-OH 0,52 0,72 0,35 ND 0,32 0,94 0,65 0,28 0,32 

∑ Álcoois 4,06 6,82 3,20 0,34 4,97 8,58 7,43 4,13 3,32 

ND: não detectado 
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Concentrações dos Álcoois no verão 

Álcoois P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

C14-OH ND 0,19 0,17 0,09 0,22 0,25 0,20 0,21 0,16 

C15-OH ND 0,17 0,16 0,07 0,18 0,21 0,17 0,20 0,15 

C16-OH 0,23 0,30 0,24 0,10 0,37 0,63 0,34 0,28 0,22 

C17-OH 0,14 0,16 0,15 0,08 0,17 0,22 0,18 0,15 0,15 

C18-OH 0,24 0,19 0,17 0,15 0,36 0,65 0,56 0,32 0,32 

C20-OH ND 0,16 0,17 ND 0,16 0,20 0,16 0,14 0,15 

C22-OH ND 0,22 0,31 ND 0,29 0,47 0,29 0,15 0,16 

C23-OH ND 0,15 0,16 ND 0,17 0,19 0,17 ND ND 

C24-OH 0,18 0,35 0,64 ND 0,67 0,95 0,55 0,17 0,19 

C25-OH ND ND 0,19 ND 0,21 0,24 0,20 ND ND 

C26-OH 0,20 0,30 0,71 ND 0,87 1,30 0,64 0,17 0,21 

C27-OH ND 0,16 0,19 ND 0,23 0,32 0,21 ND ND 

C28-OH 0,27 0,56 1,19 ND 2,10 3,79 1,66 0,24 0,48 

C29-OH ND 0,16 0,21 ND 0,32 0,48 0,28 ND 0,18 

C30-OH 0,37 7,92 7,32 ND 11,42 21,41 13,32 1,11 2,99 

C31-OH ND ND 0,17 ND 0,26 0,49 0,24 ND 0,17 

C32-OH 0,20 ND 0,41 ND 1,20 2,36 0,89 0,16 0,31 

∑ Álcoois 1,83 10,99 12,56 0,49 19,20 34,16 20,04 3,31 5,83 

ND: não detectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


