
               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

SUZANNE DE OLIVEIRA REZENDE 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL, ORIGENS E ASSOCIAÇÕES  

DO CARBONO EM SEDIMENTOS DA PLATAFORMA 

CONTINENTAL DE SERGIPE E SUL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 

MAIO- 2013



 

 

SUZANNE DE OLIVEIRA REZENDE 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL, ORIGENS E ASSOCIAÇÕES  

DO CARBONO EM SEDIMENTOS DA PLATAFORMA 

CONTINENTAL DE SERGIPE E SUL DE ALAGOAS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Química da 
Universidade Federal de Sergipe 
como um dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em 
Química. 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Maria de Lara Palmeira de Macedo Arguelho 

Co-orientador: Profº. Dr. Carlos Alexandre Borges Garcia 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 

MAIO- 2013



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

R467d 

 
Rezende, Suzanne de Oliveira 
 
    Distribuição espacial, origens e associações do carbono em 

sedimentos da plataforma continental de Sergipe e sul de Alagoas 
/ Suzanne de Oliveira Rezende; orientadora Maria de Lara 
Palmeira de Macedo Arguelho; co-orientador Carlos Alexandre 
Borges Garcia. – São Cristóvão, 2013. 

101f. : il.  
 
 

Dissertação (Mestrado em Química)- Universidade Federal de 
Sergipe, 2013. 

 
 

1. Química ambiental. 2. Sedimentos marinhos. 3. Carbono. 4. 
Plataforma continental – Sergipe. I. Arguelho, Maria de Lara 
Palmeira de Macedo, orient. II. Garcia, Carlos Alexandre Borges, 
co-orient. lll. Título. 

 
CDU 504:54   

 
 



 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 A realização de um trabalho requer sempre determinação, coragem, dedicação, 

persistência, paciência e uma certa dose de sacrifício. Muitas vezes, torna-se impossível 

realizá-lo sem contar com a colaboração de outras pessoas. Deste modo, coloco aqui meu 

sentimento de gratidão a todos que me acompanharam e ajudaram, direta ou indiretamente, na 

execução deste trabalho. 

Agradeço primeiramente à Deus, pela saúde, força e sabedoria para que eu pudesse 

chegar até aqui. 

 Aos meus pais, Tarcísio e Beatriz,  responsáveis por eu ser quem eu sou. 

 Às minhas irmãs, Tarcianne e Vivianne, por todo apoio e torcida. Às minhas 

sobrinhas, Geovana, Gabrielle, Rafaella e Natália, que enchem minha vida de alegria. Sem 

esquecer do meu cunhado Jefferson, que é um irmão pra mim, me aturando desde pequena. E 

a todos meus tios e primos, pelo imenso carinho e acolhimento de sempre.  

 À família Barbosa (Hermenegildo, Roseana, Fabiana e Higor) que sempre me acolheu 

de braços abertos, fazendo-me sentir parte dela. Em especial ao membro Helber, meu amigo e 

namorado, que sempre me acompanhou nessa caminhada, desde o ensino médio, acreditando 

no meu potencial, me apoiando, torcendo e incentivando.  

À minha orientadora, Profª. Drª. Maria de Lara, que apesar de só vir a nos 

conhecermos no mestrado, me recebeu com muito carinho, confiando e acreditando em mim. 

Por diversas vezes que estive preocupada e confusa, sempre me acalmou e confortou com seu 

jeitinho sereno. Obrigada por toda essa paciência, disponibilidade, orientação e apoio. Posso 

dizer que és minha “mãe científica”. 

Ao Prof. Dr. Carlos Alexandre, pelo comprometimento e disponibilidade com que 

coordenou o projeto MARSEAL. 

À PETROBRAS, pelo financiamento do projeto que viabilizou o acesso a um vasto 

conjunto de dados ambientais de grande valor científico. E por consentir  a divulgação dos 

resultados na presente dissertação. 

À Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental do CENPES/PETROBRAS em 

especial a Maria Eulália Rocha Carneiro, Estéfane Reis Cardinot e Patrícia Oliveira Silva, 

pela ajuda na análise e interpretação dos dados de sedimento e pelas sugestões e críticas ao 

longo da execução do trabalho. 



 

 

A toda equipe do Projeto MARSEAL que participou das coletas das duas campanhas 

oceanográficas; e a todos aqueles que contribuíram, mesmo que de maneira indireta, os nossos 

sinceros agradecimentos.  

Ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), pela orientação 

nas análises realizadas no Espectrofotômetro de Fluorescência de raio X, em especial à Drª. 

Angélica Baganha Ferreira. 

Ao Prof. Dr. Carlos Eduardo Rezende da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF), Laboratório de Ciências Ambientais, pelas análises de carbono e nitrogênio que 

muito contribuíram para as conclusões desta pesquisa. 

Ao Prof. Bastiaan Adriaan Knoppers do Departamento de Geoquímica da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) pelas sugestões e críticas, auxiliando no 

entendimento das correlações entre carbono e nitrogênio e o fundo marinho. 

Aos Prof. Dr. Luis Carlos Fontes do Departamento de Geologia da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) que contribuiu previamente com a elucidação do fundo marinho, e 

com a classificação granulométrica dos sedimentos estudados. 

 A todos que compõem o Laboratório de Química Ambiental da UFS. 

Aos professores do Departamento de Química da UFS por todo conhecimento 

compartilhado durante minha jornada acadêmica.  

Aos colegas de mestrado, Darlisson, Jaciara, Vaniele e Silvânio, que compartilharam 

das mesmas angústias e preocupações durante esses dois anos, sempre um dando força ao 

outro. Proporcionando também vários momentos de descontração, tornando essa jornada 

muito mais agradável. Levarei em meu coração pra sempre. Sucesso pra todos nessa nova 

etapa. Ah...Sobrevivemos! (risos). 

A todos meus amigos, agradeço o imenso carinho e companheirismo em todos os 

momentos. Em especial: Andreza, Anderson, Cida, Érica, Fabiana, Karla, Liliane, Nívia e 

Poliana. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo 

auxílio financeiro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sucesso nasce do querer, da determinação e 

persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo 

não atingindo o alvo, quem busca e vence 

obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis."  

(José de Alencar)  



 

 

SUMÁRIO 

 
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................ 8 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................. 10 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES ........................................................................... 12 

RESUMO ................................................................................................................................. 13 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 14 

1- INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2-REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................. 17 

  2.1-Plataforma Continental ..................................................................................................... 17 

  2.2-Sedimentos ....................................................................................................................... 19 

  2.3-Matéria Orgânica .............................................................................................................. 23 

     2.3.1-Razão C/N .................................................................................................................. 27 

  2.4-Carbonato ......................................................................................................................... 31 

  2.5-Fósforo ............................................................................................................................. 32 

  2.6-Metais ............................................................................................................................... 33 

     2.6.1-Alumínio .................................................................................................................... 34 

     2.6.2-Cálcio ......................................................................................................................... 34 

     2.6.3-Potássio ...................................................................................................................... 36 

     2.6.4-Manganês ................................................................................................................... 36 

     2.6.5-Titânio ........................................................................................................................ 37 

     2.6.6-Vanádio ...................................................................................................................... 37 

3-OBJETIVOS ......................................................................................................................... 38 

  3.1-Objetivo Geral .................................................................................................................. 38 

  3.2-Objetivos Específicos ....................................................................................................... 38 

4-ÁREA DE ESTUDO ............................................................................................................. 39 

5-MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................. 40 

  5.1-Equipamentos ................................................................................................................... 40 

  5.2-Reagentes e Soluções ....................................................................................................... 40 

  5.3-Coleta, Estocagem e Preservação das Amostras .............................................................. 40 

  5.4-Análises Químicas ............................................................................................................ 42 

     5.4.1-Determinação de Carbonato ....................................................................................... 42 

     5.4.2-Determinação de Carbono orgânico e Nitrogênio total .............................................. 42 



 

 

     5.4.3-Determinação dos Demais Elementos Químicos  ...................................................... 44 

  5.5-Tratamento Estatístico ...................................................................................................... 44 

6-RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................................... 45 

  6.1-Caracterização dos sedimentos quanto à fração granulométrica ...................................... 45 

  6.2-Matéria Orgânica e suas Origens ..................................................................................... 47 

     6.2.1-Carbono Orgânico ...................................................................................................... 48 

     6.2.2-Nitrogênio total .......................................................................................................... 49 

     6.2.3-Razão C/N .................................................................................................................. 49 

  6.3-Carbonato ......................................................................................................................... 52 

  6.4-Elementos Químicos- Al, Ca, K, Mn, P, Ti e V ............................................................... 54 

  6.5-Tratamento Estatístico ...................................................................................................... 57 

     6.5.1-Distribuição dos sedimentos quanto à granulometria ................................................ 65 

     6.5.2-Distribuição dos sedimentos quanto aos setores ........................................................ 66 

     6.5.3-Distribuição dos sedimentos quanto à profundidade ................................................. 69 

     6.5.4-Normalização Geoquímica ......................................................................................... 72 

  6.6-Comparação dos dados obtidos com os de outras regiões brasileiras .............................. 73  

7-CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 78 

8-REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 79 

APÊNDICE .............................................................................................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Mapa da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas.                        41 
 
FIGURA 2. Fluxograma do tratamento da amostra e análises.                                           43 
 
FIGURA 3. Distribuição de Corg nas estações da Plataforma Continental Sergipe e Sul   
                    de Alagoas.                                                                                                          47 
 
FIGURA 4. Distribuição de N nas estações da Plataforma Continental de Sergipe e           
                    Sul de Alagoas.                                                                                                    48 
 
FIGURA 5. Razão C/N utilizando os valores das médias das duas amostras de  
                    sedimentos.                                                                                                        50 
 
FIGURA 6. Gráfico da correlação entre carbono orgânico e nitrogênio total.                      52 
 
FIGURA 7. Distribuição de Carbonato (Cinorg) nas estações da Plataforma     
                    Continental de Sergipe e Sul de Alagoas.                                                           53 
 
FIGURA 8. Dendograma da análise de cluster entre os parâmetros Corg, N e Cinorg  
                   nas faixas de profundidades da Plataforma Continental de Sergipe e  
                   Sul de Alagoas.                                                                                                   63 
 
FIGURA 9. Dendograma da análise de cluster entre os parâmetros Corg, N e Cinorg  

                    nos setores da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas.                 64 
 
FIGURA 10. Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos  
                      quanto a granulometria (areia e lama).                                                              66 
 
FIGURA 11. Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos com  
                    relação aos setores 1, 2 e 3 da Plataforma Continental de Sergipe e  
                    Sul de Alagoas.                                                                                                 68 
 
FIGURA 12. Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos com  
                    relação aos setores 4 e 5 da Plataforma Continental de Sergipe e  
                    Sul de Alagoas.                                                                                                 69 
 
FIGURA 13. Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos com 
                    relação as profundidades da Plataforma Continental de Sergipe  
                     e Sul de Alagoas.                                                                                              71 
 



 

9 

 

FIGURA 14. Relação entre as concentrações de Cinorg, Corg, N, Ca  e Mn com o Al.  
                    A linha sólida representa a regressão linear e as linhas pontilhadas o 
                     intervalo de confiança de 95 %.                                                                        74 
 
FIGURA 15. Relação entre as concentrações de K, P, Ti e V com o Al. A linha sólida  
                    representa a regressão linear e as linhas pontilhadas o intervalo de  
                    confiança de 95 %.                                                                                           75 

 



 

10 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1. Coordenadas das estações de amostragem dos sedimentos (UTM).                97 
 
TABELA 2. Distribuição granulométrica dos sedimentos conforme classificação  
                     de Folk & Ward.                                                                                              46 
 
TABELA 3. Dados de N e Corg, por análise elementar, dos sedimentos das duas                             
                     campanhas amostrais.                                                                                    98 
 
TABELA 4. Dados de Cinorg dos sedimentos das duas campanhas amostrais.                   99 
 
TABELA 5. Classificação dos sedimentos conforme o teor de carbonato.                          54 
 
TABELA 6. Dados das determinações dos elementos por EDX, dos sedimentos  
                     da primeira campanha (Baixa Pluviosidade).                                                100 
  
TABELA 7. Dados das determinações dos elementos por EDX, dos sedimentos  
                     da segunda campanha (Alta pluviosidade).                                                   101 
 
TABELA 8. Dados dos analitos determinados no material de referência por EDX.            55 
 
TABELA 9. Variações dos teores dos elementos determinados nas amostras de         
                      sedimentos.                                                                                                      57 
 
TABELA 10. Teste de Shapiro-Wilk (W) aplicado aos parâmetros analisados.                  57 
 
TABELA 11. Estatística descritiva dos dados.                                                                     58 
 
TABELA 12. Teste de Mann-Whitney (p< 0,05).                                                                58 
 
TABELA 13. Médias dos parâmetros analisados nas amostras das duas 
                       campanhas amostrais, e razão C/N.                                                               59 
 
TABELA 14. Coeficiente de Correlação de Spearman entre os parâmetros     
                       analisados e as frações granulométricas (a 95% de confiança).                    62 
 
TABELA 15. Comparação das concentrações de Corg, N e Cinorg dos sedimento 
                     da Plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas com sedimentos  
                     outras regiões brasileiras.                                                                              76 
 
 



 

11 

 

TABELA 16. Comparação das concentrações dos elementos estudados nos 
                       sedimentos da Plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas com   
                       sedimentos de outras regiões brasileiras.                                                       77 
  
 



 

12 

 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES 

 

CHNS-O- Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio, Enxofre e Oxigênio 

Cinorg- Carbono Inorgânico 

Corg- Carbono Orgânico 

C/N- Razão Carbono orgânico/Nitrogênio total 

C:N:P- Relação Carbono, Nitrogênio e Fósforo 

HCA- Hierarchical Cluster Analysis 

LD- Limite de Detecção 

MO- Matéria Orgânica 

ND- Não detectado 

N:P- Razão Nitrogênio/Fósforo 

P.C.- Plataforma Continental 

P1- Profundidade 1 

P2- Profundidade 2 

P3- Profundidade 3 

S1- Setor 1 

S2- Setor 2 

S3- Setor 3 

S4- Setor 4 

S5- Setor 5 

S/C- Razão Enxofre/Carbono 

SED 1- Sedimento da 1ª campanha 

SED 2- Sedimento da 2ª campanha 

UTM- Universal Transverso de Mercator 



 

13 

 

RESUMO 

 

Estudos na plataforma continental brasileira ainda são pouco desenvolvidos, principalmente 

na região Nordeste. Com o objetivo de caracterizar a matéria orgânica dos sedimentos 

marinhos oriundos da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas, em períodos de 

baixa e alta pluviosidade, os sedimentos superficiais foram coletadas em três faixas 

batimétricas de 10, 25 e 50 m de profundidade, num total de 82 amostras. As concentrações 

de Corg variaram de 0,10 a 1,32 %  para os sedimentos da 1ª campanha (SED 1), e de 0,17 a 

1,45 % para os da 2ª campanha (SED 2). Para  N as concentrações variaram de ND a 0,20 % 

para os SED 1 e ND a 0,27 % para os SED 2.  Já o teor de carbonato (Cinorg) variou de 4,1 a 

97,8 % para SED 1 de 4,2 a 90,3 % para SED 2, sendo a maioria dos sedimentos 

classificados como litoclásticos. Através de análise estatística, constatou-se que não há 

diferenças significativas entre as duas campanhas amostrais, não havendo assim, influência 

da sazonalidade. As características texturais dos sedimentos, obtidas por meio da análise 

granulométrica, revelaram uma predominância da fração silte em sedimentos que sofrem 

influências fluviais. Em relação a origem da matéria orgânica, a maior parte dos sedimentos 

que compõem a plataforma sergipana apresentaram razões C/N menores que 6,6 (relação de 

Redfield), entretanto observou-se que a matéria orgânica é fortemente influenciada pelo 

aporte terrígeno. Os elementos Ca, Al, P, Mn, K, Ti e V foram medidos pela técnica de EDX 

e utilizados para avaliar o comportamento da matéria orgânica. O presente estudo faz parte 

de um projeto maior – Projeto MARSEAL - Caracterização Ambiental da Bacia de Sergipe e 

Sul de Alagoas, coordenado pelo CENPES/PETROBRAS.  

 

Palavras-chave: Sedimentos marinhos, Matéria orgânica, Carbonato, Razão C/N. 
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ABSTRACT 

 

Studies on the Brazilian continental shelf are still undeveloped, especially in the Northeast. 

In order to characterize the organic matter in marine sediments derived from the continental 

shelf of Sergipe and Alagoas South, in periods of low and high rainfall, the surface 

sediments were collected in three bathymetric ranges of 10, 25 and 50 m depth, in total of 82 

samples. Corg concentrations ranged from 0.10 to 1.32 % for the sediments of the 1st 

campaign (SED 1), and 0.17 to 1.45 % for the 2nd campaign (SED 2). For N concentrations 

ranged from ND to 0.20 % for SED 1 and ND to 0.27 % for SED 2. Already the carbonate 

content (Cinorg) varied from 4.1 to 97.8 % for SED 1, 4.2 to 90.3 % for SED 2, most of the 

sediments classified as lithoclastic. Through statistical analysis, it was found that there are 

not significant differences between the two campaigns, without thereby influence of 

seasonality. The textural characteristics of the sediments obtained by sieve analysis revealed 

a predominance of silt sediments that are influenced river. Regarding the source of organic 

matter, most of the sediments comprising the shelf of Sergipe had ratios C/N less than 6.6 

(Redfield ratio), although it was observed that the organic matter is strongly influenced by 

terrigenous input. The elements Ca, Al, P, Mn, K, Ti and V were measured by EDX 

technique and used to evaluate the behavior of organic matter. This study is part of a larger 

project - MARSEAL Project - Environmental Characterization of the Sergipe and Alagoas 

South, coordinated by CENPES/PETROBRAS. 

 

Keywords: Marine sediments, Organic matter, Carbonate, Ratio C/N. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 O sedimento é um compartimento aquático ativo, com importante papel na 

redistribuição de espécies químicas para a biota aquática, além de ser considerado uma fonte 

de informações geoquímicas a respeito do ambiente deposicional (BEVILACQUA et al. 

2009). A caracterização da matéria orgânica em sedimentos é de extrema importância em 

estudos ambientais, pois a interpretação de sua ocorrência representa eficaz contribuição 

sobre a origem, natureza e o destino final dessa matéria no ambiente considerado, além da 

compreensão do ciclo global do carbono (DIAS & LIMA, 2004). São nas plataformas 

continentais onde ocorre maior parte da deposição da matéria orgânica no oceano (MAYER 

et al. 2007). 

Os primeiros estudos realizados na margem continental brasileira foram efetuados 

pela expedição do “HMS CHALLENGER” em 1873, especialmente no Nordeste, onde 

foram coletadas 19 amostras de sedimentos, dentre essas, 5 foram referentes ao talude de 

Sergipe. Um aumento de informações sobre sedimentos da plataforma brasileira se iniciou 

em 1958 com o funcionamento do Instituto de Biologia Marítima e Oceanografia da 

Universidade de Recife, que em parceria com a Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN) da Marinha do Brasil, e com a Divisão de Recursos Pesqueiros e Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste, efetuou os primeiros trabalhos sistemáticos sobre a 

identificação e distribuição dos sedimentos na plataforma do Brasil (COUTINHO, 1976). 

A partir daí, alguns trabalhos realizados na costa brasileira foram publicados. Porém, 

o maior impulso para a realização de estudos marinhos no Brasil ocorreu com a criação do 

Programa de Geologia e Geofísica Marinhas pela DHN em 1969, e iniciado no mesmo ano 

com a primeira Operação GEOMAR, que reuniu várias universidades e outras entidades 

(COUTINHO, 1976). Na plataforma continental de Sergipe, a maior parte dos dados 

geológicos disponíveis a respeito da sedimentação foram realizados pelo projeto REMAC, 

tendo como objetivo executar o reconhecimento global da margem continental 

(NASCIMENTO, 2011). 

Coutinho (1967) mapeou a distribuição superficial dos sedimentos segundo a 

composição granulométrica, analisando 72 amostras correspondentes a área de influência do 

rio São Francisco, envolvendo porções da plataforma de Sergipe e de Alagoas. Tempos 

depois, o projeto REVIZEE (COUTINHO, 2000) sumarizou e ampliou as informações 
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geradas por trabalhos anteriores, apresentando um levantamento da fisiografia da plataforma 

brasileira juntamente com mapas faciológicos.  

 Mais recentemente, no período de 2009 a 2012, foi realizado o projeto de 

caracterização geológica e sedimentológica da plataforma continental de Sergipe-Alagoas 

através de um convênio entre PETROBRAS e UFS. Os resultados obtidos foram 

organizadas sob dois enfoques: a) geologia-geomorfologia-geoquímica do contexto atual da 

plataforma continental, do âmbito regional (Sergipe-Alagoas) ao local (Norte de Sergipe e 

Sul de Alagoas), e b) interações entre o continente e o oceano, abordadas desde o passado 

geológico recente até os dias atuais.  

De modo geral, estudos realizados em plataformas continentais ainda são escassos, 

especialmente os que envolvem a caracterização da matéria orgânica presente em 

sedimentos marinhos. Este fato pode ser justificado devido a necessidade de se utilizar 

cruzeiros científicos para os trabalhos em oceanos, o que requer um elevado custo, e pela 

própria dificuldade em coletar amostras de alta profundidade, conforme retrata Madureira 

(2002). Só sendo possível a execução de estudos deste tipo, na maioria das vezes, através de 

parcerias entre universidades e programas de monitoramento ambiental costeiro e oceânico 

de companhias de petróleo. 

Dessa forma, o presente trabalho foi realizado por meio de um contrato da 

PETROBRAS com a Universidade Federal de Sergipe e faz parte do projeto intitulado 

MARSEAL- Caracterização Ambiental da Bacia de Sergipe e Sul de Alagoas. Tendo em 

vista a importância em estudar os ambientes costeiros, e a escassez de pesquisas realizadas 

na plataforma continental de Sergipe, espera-se que este trabalho possa diminuir esta 

carência, contribuindo assim, para estudos posteriores. 
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2-REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1- Plataforma Continental 

 

 A plataforma continental é compreendida como a porção submersa de um continente, 

apresentando normalmente gradientes suaves, inferiores a 1:1000,  limitada internamente 

pela linha de costa e externamente pela região de aumento substancial do gradiente 

topográfico (quebra da plataforma continental). Representa assim, uma feição fisiográfica 

contendo uma massa continental de um lado e uma bacia de águas profundas do outro 

(SILVA, 2008).  A topografia atual  de uma plataforma é proveniente do efeito cumulativo 

de erosão e sedimentação relacionadas a numerosas oscilações de larga escala do nível do 

mar (DELPUPO, 2007). 

A sedimentação nas plataformas continentais atuais é uma decorrência da interação 

de vários fatores que abrangem a dinâmica deposicional. Esses fatores podem ser 

controlados pela natureza, tipos e volume de sedimentos introduzidos no ambiente, pelos 

efeitos oscilatórios do nível do mar, e pelos processos dinâmicos de transporte e 

retrabalhamento dos depósitos. Há também a influência de fatores secundários, como o 

clima, fatores biológicos ou interações organismo-sedimento, e fatores químicos, como a 

composição química do sedimento e da água do mar (DELPUPO, 2007).  

Segundo Xing et al. (2011), as plataformas continentais e os estuários cobrem apenas 

10 % do fundo do mar total, no entanto, eles enterram mais de 90 % da matéria orgânica 

sedimentar marinha devido a elevada entrada de material terrestre e produtividade marinha 

primária.  

No Brasil, a plataforma continental é a extensão do nosso próprio território, chamada 

de “Amazônia Azul”, esse nosso patrimônio nacional ainda tem sido pouco explorado 

(VITAL et al., 2005). Alguns trabalhos pontuais têm sido realizados nesta plataforma, que 

geralmente estão associados a demandas das companhias de petróleo, tendo interesse tanto 

em estudos de subsuperfície (caracterizando as sequências deposicionais rasas e profundas), 

quanto de superfície, que são importantes informações para a instalação de dutos, jaquetas e 

outros equipamentos (SILVA, 2008). 

 A plataforma brasileira exibe configuração mais ou menos plana, desde praia até a 

borda da plataforma, onde a declividade se acentua bruscamente (BARBOSA, 2010). 

Considerada bastante complexa, apresenta ocorrência, localizada ou generalizada, de lama 



 

18 

 

fluída terrígena, particularmente no setor norte, em virtude da elevada descarga do rio 

Amazonas, podendo a largura da plataforma ultrapassar 250 km neste setor. Enquanto na 

costa Nordeste, a plataforma é estreita, possuindo uma largura de 15 a 75 km e profundidade 

máxima de 70 m,  sendo uma das poucas plataformas tropicais estáveis a se apresentar quase 

totalmente recoberta por sedimentos carbonáticos biogênicos, tais como areia (partícula 

entre 2 mm e 0,053 mm) e cascalho (partículas maiores que 2 mm), ou pela abundância de 

algas calcárias. Já no setor noroeste da área, destacam-se os sedimentos lamosos 

(corresponde a fração lama constituída por partículas com diâmetro inferior a 0,053 mm) ou 

areno-lamosos (têm o constituinte principal, lama ou areia) (BARRETO & COELHO, 2011) 

 No Nordeste, a plataforma continental corresponde ao trecho compreendido entre o 

Delta do Rio Parnaíba (Piauí) e Salvador (Bahia). Ela é caracteriza pela reduzida largura e 

profundidade, e pela predominância de sedimentos carbonáticos biogênicos, apresentando o 

talude mais abrupto do Atlântico (AGUIAR et al., 2007).  

 Coutinho (1976), considerando os vários aspectos da morfologia e da distribuição 

dos diversos tipos de sedimentos, dividiu a plataforma continental do Nordeste brasileiro 

em:  Plataforma interna, limitada pela isóbata de 20 m, contendo relevo suave, com apenas 

algumas irregularidades devido à presença de recifes, canais e ondulações, é coberta com 

areia terrígena e muito pouco cascalho e lama, com um teor em carbonato de cálcio inferior 

a 25 %; nela dominam as associações de moluscos, com ou sem foraminíferos bentônicos, 

com menor quantidade de restos de equinóides e algas coralinas ramificadas e incrustantes.  

Plataforma média, de 20 até 40 m, com um relevo bem mais irregular, recoberto por 

sedimentos grosseiros de origem biogênica, com um teor em carbonato de cálcio superior a 

90 %; sendo mais abundantes as algas incrustantes vivas. E plataforma externa, 

compreendida a partir de 40 m, coberta com areias biodetríticas, cascalhos de algas e lama 

cinza azulada, chegando esta a ultrapassar 40 % no talude superior; as Halimeda tendem a 

ser mais abundantes e o teor em carbonato de cálcio é superior a 75 %. 

  A zona costeira do estado de Sergipe está inclusa no contexto da unidade 

geotectônica Bacia Sedimentar Sergipe/Alagoas e na feição estrutural rasa denominada 

Plataforma de Estância (CARVALHO & FONTES, 2006). Inserido na tipologia costa 

deltaica do leste do Brasil, Sergipe apresenta uma extensão costeira de 168 km, 

caracterizada por sedimentos da formação Barreiras, delimitada  na extremidade norte pelo 

rio São Francisco e ao sul pelo Piauí-Real (NASCIMENTO, 2011). A plataforma de 

Sergipe, é uma das regiões marinhas mais estreitas do Brasil, com talude extremamente 
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abrupto, sendo recortada por dois grandes canyons, o São Francisco e o Japaratuba 

(ARAÚJO & RIBEIRO, 2005).  

 De acordo com Guimarães (2010), a divisão da plataforma continental do Nordeste 

brasileiro em plataformas interna (até a isóbata de 20 m), média (de 20 a 40 m) e externa (de 

40 a 60 m), feita por Coutinho (1976), e anteriormente citada, não se aplica a Plataforma 

Continental de Sergipe, pois nela as isóbatas de 40 e 60 m praticamente coincidem entre si, 

sendo mais coerente se referir somente a plataforma interna e externa. Neste trabalho 

empregaremos como suporte na análise geoquímica, os mapas faciológicos mais recentes, 

desenvolvidos no âmbito do projeto: Caracterização Geológica da Plataforma Continental e 

da Influência dos Aportes Fluviais na região norte do Estado de Sergipe e Sul do Estado de 

Alagoas (UFS/PETROBRAS, 2013) coordenado pelo Prof. Luis Carlos Fontes, 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Sergipe. 

 Estudos faciológicos realizados na plataforma continental brasileira revelam que a 

porção referente à plataforma sergipana apresenta uma quebra no padrão de distribuição dos 

carbonatos na região Nordeste, isso ocorre devido a contribuição de material terrígeno 

proveniente do rio São Francisco, já que o aporte terrígeno é o principal fator que controla a 

formação dos depósitos carbonáticos. A plataforma do Nordeste do Brasil possui, em sua 

maior parte, condições que possibilitam o desenvolvimento dos organismos produtores de 

carbonatos: um relevo plano, condições oceanográficas estáveis, disponibilidade de 

substrato consolidado e pouca influência fluvial. No entanto, em Sergipe ocorre o contrário, 

exibindo níveis muito altos de sedimento em suspensão devido a influência dos rios São 

Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza-Barris e Piauí-Real (NASCIMENTO, 2011).  

  

 

2.2- Sedimentos  

 

Os sedimentos são constituídos por camadas de partículas minerais e orgânicas com 

granulometria fina, encontrando-se em contato com a parte inferior dos corpos d’água 

natural, como lagos, rios, estuários e oceanos (BAIRD, 2002). Sendo possível classifica-los, 

de acordo com o tamanho dos grãos, em sedimentos finos, constituídos por partículas 

menores que 50 µm (argilas e siltes), e sedimentos grosseiros com grãos acima de 50 µm 

(areias e cascalhos). Em sua maioria, os sedimentos constituem amontoados de partículas 

heterogêneas com diferentes materiais orgânicos (detritos orgânicos, colóides, bactérias e 
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algas) e inorgânicos (óxidos, hidróxidos, silicatos, carbonatos, sulfetos e fosfatos) (PASSOS, 

2005). A proporção dos minerais para a matéria orgânica nos sedimentos, varia 

substancialmente em função do local (BAIRD, 2002).  

Segundo Martins (2008), essa constituição se dar em três componentes principais: a 

matéria orgânica em diversos estados de decomposição; as partículas minerais, abrangendo 

argilas, carbonatos e silicatos não argilosos; e uma componente inorgânica de origem 

biogênica, como certas formas de carbonato de cálcio. Sendo que a composição química, 

mineralógica e granulométrica dos sedimentos é influenciada pelos solos e geologia das 

bacias hidrográficas (SILVA & REZENDE, 2002).  

Atuando como importantes reservatórios de metais, os sedimentos são bastante 

utilizados em distintas abordagens científicas, bem como em programas de monitoramento 

ambiental, sendo um importante indicador a respeito de processos que ocorrem tanto no 

próprio sedimento, quanto na coluna d’água (ARAÚJO et al., 2010). Dessa forma, dentre os 

diferentes substratos geoquímicos que os compõem, os mais importantes são os que 

apresentam a capacidade de reter e concentrar elementos traço, destacando-se os compostos 

argilominerais, os óxidos hidróxidos de ferro e manganês, as substâncias húmicas e os 

coloides (GOMES et al., 2010). 

Nos ambientes aquáticos o sedimento é formado por duas camadas: a recente ou 

biológica, compreendendo a parte do sedimento que está em contato direto com a coluna 

d’água; e a permanente, que fica localizada abaixo da camada recente. As características 

mais importantes da camada recente são o alto teor de matéria orgânica, maior densidade de 

organismos bentônicos, e a ampla atividade microbiana. Já a camada permanente possui 

como característica o baixo teor de matéria orgânica, fazendo com que poucos organismos 

se desenvolvam nesta região (MARTINS, 2008). 

Dias & Lima (2004) afirmam a importância dos sedimentos como fonte de 

informações geoquímicas sobre o ambiente de deposição. Porém, segundo Bevilacqua et al. 

(2009), os sedimentos já não são considerados apenas um ambiente de deposição de espécies 

químicas, e sim um compartimento aquático ativo que desempenha uma função essencial na 

redistribuição dessas espécies à biota aquática.  

Os processos naturais de formação de sedimentos vem sendo intensamente alterados 

pela ação humana. Significativa alteração no perfil deste componente aquático é verificada, 

se comparado com outros sedimentos provenientes de ambientes naturais não impactados, 

em virtude da erosão do solo causada pela construção de prédios e rodovias, assim como o 
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lançamento direto de efluentes industriais e municipais (BEVILACQUA et al., 2009). Dessa 

forma, a capacidade dos sedimentos em acumular compostos o torna uma das mais 

importantes ferramentas para avaliar o nível de contaminação dos ecossistemas aquáticos 

continentais (SILVA & REZENDE, 2002). 

Sendo assim, devido às altas capacidades de sorção e acumulação associadas, os 

sedimentos tem sido considerados como um compartimento de acumulação de espécies 

poluentes. As concentrações dessas espécies tornam-se várias ordens de grandeza maiores 

do que nas águas correspondentes, permitindo assim, o uso deste compartimento como um 

bom indicador de poluição ambiental (atual e remota), bem como das principais fontes de 

poluição dentro de um determinado sistema aquático. No entanto, diversos processos 

bióticos e abióticos podem remobilizar tais espécies, constituindo-se em fontes de poluição 

secundárias, afetando a qualidade da água, originando bioacumulação e trocas de 

transferência na cadeia trófica (JESUS et al., 2004). 

 As espécies contaminantes, na maioria das vezes, são liberadas do leito do sedimento 

em virtude de alterações nas condições tanto ambientais quanto físico-químicas (como pH, 

potencial redox e ação microbiana), podendo contaminar a água e outros sistemas 

ambientais (FROEHNER & MARTINS, 2008). Em conseqüência, a contaminação de 

sedimentos é um importante problema ambiental em todo mundo.  

Segundo Vestena (2009), os sedimentos geram também impactos positivos, como 

por exemplo, reduz a ação erosiva da água no escoamento dos rios, age como redutor de 

outros poluentes, melhorando a purificação da água, permite transportar microrganismos ou 

matéria orgânica que melhoram a fauna fluvial, podem carregar nutrientes fertilizando terras 

e servirem para aterros, dentre outros.  

O sedimento pode ser considerado o compartimento resultante da integração de todos 

os processos que ocorrem em um ecossistema aquático. É um dos compartimentos mais 

importantes dos ecossistemas aquáticos continentais, no que se refere a ciclagem de matéria 

e fluxo de energia. Ocorrendo nele, processos biológicos, físicos e químicos, que 

influenciam o metabolismo de todo o sistema. Além disso, o sedimento é importante na 

avaliação da intensidade e formas de impactos a que esses ecossistemas estão, ou estiveram, 

submetidos (ESTEVES, 1998).  São considerados ainda, substratos para muitos organismos 

que vivem na água, os quais processam a matéria orgânica, e servem de alimento para níveis 

tróficos superiores (CHAPMAN, 1990). 
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Dentro do domínio sedimentar, os sedimentos marinhos representam o ponto 

terminal de acumulação das substâncias transportadas para a plataforma continental, que são 

originadas através do intemperismo das rochas e solos; adicionadas posteriormente ao 

material em suspensão, durante o transporte pelos rios; ou  através da deposição atmosférica 

(AGUIAR et al., 2007). Por essa razão, segundo Gomes et al. (2010), os sedimentos atuam 

como um reservatório no qual as espécies químicas são acumuladas ao passar do tempo, 

constituindo-se em uma ferramenta útil para avaliação de contaminações passadas. 

As determinações dos constituintes sedimentares podem indicar a distribuição 

regional dos teores, naturais ou antropogênicos, de certos elementos, sendo as frações mais 

finas do sedimento (<0,2 mm) particularmente úteis para avaliar o grau de contaminação, e 

distinguir fontes naturais das antropogênicas (MOREIRA & BOAVENTURA, 2003). Os 

compostos químicos identificados podem ser provenientes de fontes marinha, terrestre ou até 

mesmo da própria atividade microbiana que ocorre no sedimento (MADUREIRA, 2002). 

Em sedimentos marinhos, as fontes antropogênicas de origem terrestre contribuem, 

em termos globais, para a contaminação marinha com taxas de 70 a 80 % da carga de 

poluentes. Já as taxas de 20 a 30 %, são provenientes de atividades localizadas in situ, como 

por exemplo, o transporte marinho e a exploração de recursos minerais de plataformas 

continentais (VIDAL et al., 2008). Segundo Araújo et al. (2008), a maior parte dos resíduos 

de origem antropogênica vão parar nos oceanos, chegando neles através das bacias de 

drenagem ou pela deposição atmosférica. 

De acordo com VITAL et al. (2005), a análise de amostras de sedimentos marinhos 

são importantes, dentre outros fatores, para estudar mudanças climáticas visando previsão 

ambiental; compreender o impacto da pesca no habitat bêntico e outras comunidades 

biológicas; analisar padrões de poluição no mar e quais os mecanismos necessários para 

ajudar a manter a integridade das áreas costeiras; localizar fontes de material passível de ser 

dragado para recomposição de praias; avaliar os impactos da deposição de lixo no mar; 

encontrar recursos minerais estratégicos; determinar locais para instalação de cabos 

submarinos e outras estruturas; fornecer base de dados através de sensores remotos, 

ajudando assim a refinar novas técnicas para previsão e caracterização ambiental; além de 

compreender melhor a Terra e o funcionamento do seu sistema ambiental.  
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2.3- Matéria Orgânica  

 

A informação da natureza e das características da matéria orgânica em águas, solos e 

sedimentos é de extrema importância em estudos ambientais, pois esses ambientes estão 

entre os maiores reservatórios de matéria orgânica da superfície terrestre, sendo a MO um 

bom indicador do ambiente de deposição. A importância da determinação da matéria 

orgânica se dá pelo fato de que a interpretação de sua ocorrência nesses compartimentos 

representa eficaz contribuição sobre origem, natureza e destino final dessa matéria no 

ambiente considerado. Deste modo, por exemplo, a matéria orgânica presente em águas 

subterrâneas pode ser nociva à qualidade dessas águas, já quando transportada pelos rios ou 

presente em águas estuarinas ela é de importância vital para a cadeia alimentar; em solo ela 

está ligada à fertilidade química, enquanto que nos sedimentos indica os processos 

geoquímicos associados ao ambiente geológico considerado (DIAS & LIMA, 2004). 

A matéria orgânica sedimentar é uma mistura heterogênea e complexa de compostos 

orgânicos com características químicas distintas, e provenientes de diferentes fontes (TESI 

et al., 2007). Segundo Barreto et al. (2007), ela  pode ser originada de fontes naturais ou 

antropogênicas. A primeira compreende a produção primária autóctone e o aporte terrígeno, 

e a segunda é constituída, principalmente, pelos despejos domésticos e industriais. 

Em áreas oceânicas, os fitoplânctons são a maior fonte de produção primária da 

matéria orgânica (MARTINS et al., 2012). Já nos sedimentos de ambientes costeiros, como 

estuários, os detritos de plantas terrestres correspondem a uma importante fonte de matéria 

orgânica. No entanto, a contribuição relativa dessas duas fontes é densamente influenciada 

pela produtividade das algas, plantas terrestres, e pelos processos de transporte. Logo, a 

determinação dessa contribuição e dos fatores relacionados a esta participação, é um 

elemento importante no estudo da evolução histórica de um ambiente (MARTINS, 2005).  

Segundo Pusceddu et al. (2010), os ambientes de águas profundas são caracterizados 

por uma falta de produção primária fotossintética in situ, sendo em grande parte dependentes 

da exportação de MO das camadas fóticas superiores. A entrada de material orgânico para o 

fundo normalmente é diminuída exponencialmente com a profundidade,  gerando condições 

oligotróficas no fundo oceânico. Normalmente, as regiões oceânicas que são caracterizadas 

por altos níveis de produção primária na superfície, exibem concentrações de matéria 

orgânica sedimentar de águas profundas que são consideravelmente mais elevadas do que 

em regiões oceânicas oligotróficas.  
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A maior parte do material orgânico presente nos oceanos, cerca de 90 a 95 %, 

degrada-se, através de processo de oxidação química, até compostos fundamentais 

inorgânicos como CO2, que escapam para a atmosfera e hidrosfera. No entanto, o material 

orgânico que resiste à deterioração microbiana, denominado de substâncias húmicas, 

deposita-se lentamente nos fundos marinhos junto com os sedimentos terrígenos que 

permaneceram, por algum tempo, em suspensão na coluna d'água marinha (BARCELLOS & 

FURTADO, 1999).   

Como a MO encontrada em sedimentos marinhos pode, também, ser proveniente de 

material terrestre que é transportado para o oceano através dos rios e ventos, a natureza 

desses sedimentos deve, em geral, refletir as variações na quantidade de material orgânico 

originalmente produzido na zona eufótica da coluna aquática, as possíveis transformações 

bioquímicas que ocorrem durante o afundamento dessa biomassa, assim como variações no 

fluxo de material oriundo do continente. Contudo, mesmo depois da deposição desse 

material orgânico exógeno no fundo do oceano, ele ainda está sujeito a vários processos 

biogeoquímicos, sobretudo na região de interface sedimento-água e dentro dos primeiros 

centímetros do sedimento, antes que seja soterrado a maiores profundidades 

(MADUREIRA, 2002).  

Mayer et al. (2007), afirmam que a maior parte da deposição de matéria orgânica no 

oceano ocorre em plataformas continentais e declives superiores. Sendo as plataformas 

continentais consideradas um dos principais repositórios de matéria orgânica em sedimentos 

marinhos, embora corresponda apenas a uma pequena área do oceano global (HEDGES et 

al., 1997).  Aproximadamente  40 % da acumulação marinha global de MO ocorre em 

ambientes deltaicos e estuarinos (HEDGES & KEIL, 1995), e a descarga de sedimentos em 

suspensão, matéria orgânica particulada e matéria orgânica dissolvida de origem terrestre 

são altamente significativas para a biogeoquímica do oceano costeiro (SILVA et al., 2011). 

A preservação da matéria orgânica em sedimentos marinhos costeiros é um processo 

importante no ciclo global do carbono e de outros elementos bioativos, já que mais de 90 % 

da deposição de carbono orgânico nos oceanos ocorrem em sedimentos da margem 

continental, devido as altas taxas de sedimentação e produtividade biológica que nele ocorre. 

Longe da foz dos rios principais, as margens continentais também recebem quantidades 

significativas de matéria orgânica de origem terrestre, podendo então, nessa região, a 

matéria orgânica ser proveniente tanto de fontes marinhas quanto terrestres. Dessa forma, as 
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razões elementares tem sido amplamente utilizadas para elucidar a origem e o destino da 

matéria orgânica no ambiente marinho (RAMASWAMY et al., 2008). 

Estudos sobre entradas, transporte e distribuição de matéria orgânica terrígena em 

sedimentos marinhos, são necessários para compreender a quantidade e a composição da 

MO fluindo em ambientes marinhos, particularmente dentro de margens continentais 

(LOUCHOUARN et al., 1999). Porém, geralmente esses estudos tem se concentrado em 

locais próximos aos continentes e em estuários. Os trabalhos enfocam, por exemplo, a 

importância que o registro quantitativo dos compostos orgânicos (biomarcadores) tem para 

estudos sobre produtividade primária (biomassa de fitoplâncton), fluxo de material terrestre 

e presença de poluentes. Todavia, devido ao elevado custo que os cruzeiros científicos 

requer, e pela própria dificuldade de coletar amostras em regiões onde a coluna d’água pode 

atingir mais de 4000 m de profundidade, poucos trabalhos tem analisado a matéria orgânica 

presente em sedimentos abissais, particularmente no oceano  (MADUREIRA, 2002). 

Os métodos analíticos clássicos que quantificam a matéria orgânica envolvem a 

determinação do carbono, do nitrogênio e do fósforo orgânicos para as situações mais 

comuns e de baixo custo. Já os métodos analíticos instrumentais, efetuados por analisadores 

CHNS, são os mais apropriados para a análise elementar (DIAS & LIMA, 2004).  

O carbono e o nitrogênio são os principais constituintes da matéria orgânica. O ciclo 

do carbono é iniciado a partir da retirada do CO2 atmosférico durante o processo de 

fotossíntese, e concluído com a devolução deste gás ao meio ambiente, após a oxidação da 

MO pela maior parte dos organismos. Então, a fração remanescente do material orgânico 

que não foi oxidado é depositada no fundo oceânico, tornando-se assim, parte do registro 

sedimentar. Dessa forma, milhares de compostos orgânicos são encontrados em depósitos 

sedimentares (KUMPERA, 2007).  

O teor de carbono orgânico nos sedimentos superficiais é dependente de muitos 

fatores, como por exemplo, as características sedimentares, produtividade da coluna d'água, 

taxa de degradação microbiana, e as condições oceanográficas locais (BARCELLOS & 

FURTADO, 1999). Nos sedimentos dos fundos oceânicos, este conteúdo tem sido 

diretamente correlacionado com a profundidade das águas superficiais. No entanto, os 

principais fatores que contribuem na deposição deste elemento nos sedimentos, são o 

aumento na produção e nas condições de preservação do carbono orgânico marinho, e o 

acréscimo no aporte de carbono orgânico terrígeno (MARTINS, 2005). 
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O nitrogênio é um dos mais abundantes elementos da biosfera, contudo, devido a 

incapacidade da maior parte dos seres vivos em utilizá-lo em sua forma molecular (N2), ele é 

considerado como um suprimento limitado para a produção de MO (KUMPERA, 2007). 

Porém, ele é essencial para a vida dos organismos, fazendo parte das proteínas e do material 

genético. As plantas e os microorganismos convertem o nitrogênio inorgânico em formas 

orgânicas (CHAPMAN,1992). Sendo assim, o nitrogênio que se encontra nos sedimentos 

pode ocorrer em diversas formas: dissolvido, em águas intersticiais, adsorvido no sedimento, 

e contido em detritos orgânicos particulares (KUMPERA, 2007). 

Dependendo da localização espacial, a composição sedimentar pode ser afetada por 

vários fatores, como por exemplo, entradas de água doce ou ressuspensão. Por conseguinte, 

pode ser esperada uma diferente composição da matéria orgânica em relação a sua origem 

(MARTINS et al., 2012). 

Dessa forma, a composição elementar, principalmente no que se refere ao conteúdo 

de carbono orgânico em sedimentos marinhos, é uma ferramenta útil no estudo de processos 

ambientais, abrangendo ciclos biogeoquímicos e a participação de eventuais contaminantes. 

Deste modo, a concentração de carbono orgânico reflete a demanda de oxigênio da matéria 

orgânica, tronando-se então, um importante parâmetro na avaliação da qualidade destes 

ambientes (SILVA, 2004).  

Como o carbono em sedimentos marinhos existe em ambas as formas, inorgânica 

(carbonatos) e orgânica, a fim de se determinar com precisão o percentual de carbono 

orgânico, deve-se remover os carbonatos através da acidificação da amostra (RYBA & 

BURGESS, 2002). O que requer uma correção nas estimativas sobre as perdas de massa, 

considerando a decomposição dos mesmos com liberação de CO2 (DIAS & LIMA, 2004). 

Deste modo, segundo King et al. (1998), as determinações de carbono orgânico são mais 

problemáticas devido à dificuldade em separar as fases de carbono orgânico e inorgânico 

intimamente associadas.  

          Segundo Silva (2004), ainda não há um consenso sobre o modo mais preciso de se 

avaliar quantitativamente a matéria orgânica de sedimentos, sendo empregados então, vários 

métodos. Em estudo feito por  Pedersen et al. (1997), a comparação entre resultados para as 

determinações de carbono orgânico usando métodos diferentes, mostrou que os métodos de 

oxidação úmida apresentou valores mais elevados do que os métodos de análise elementar. 

Estudos na plataforma sergipana revelam que a distribuição de algas calcárias, 

moluscos, foraminíferos e briozoários não apresenta relação com a concentração de matéria 
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orgânica. Possivelmente, isso ocorre devido a MO nesta região ser principalmente de origem 

terrígena, sendo a contribuição da biomassa de organismos marinhos uma fonte secundária 

(GUIMARÃES, 2010). Este comportamento difere da porção ao sul da desembocadura do 

rio São Francisco onde a matéria orgânica é especialmente de origem marinha 

(COUTINHO, 1979). 

Santos et al. (2007), através de análises isotópicas, confirma a origem flúvio-

continental da matéria orgânica na foz do rio São Francisco, demonstrando a forte correlação 

com as espécies vegetais encontradas no estuário. Nascimento (2011) destaca que na região 

mais costeira da plataforma sergipana, há de fato uma grande abundância de fragmentos 

vegetais encontrados. 

 

 

2.3.1- Razão C/N 

 

A composição elementar de sedimentos marinhos fornece informações úteis para o 

estudo de processos ambientais, incluindo o ciclo biogeoquímico e o particionamento de 

contaminantes. Sendo empregadas extensivamente as razões elementares de CHNS-O para 

compreender o clico do carbono em sistemas costeiros e oceânicos. As razões de S para C 

(S/C) são importantes para estimar se sedimentos antigos estavam associados a ambientes 

marinhos ou de água doce, bem como a avaliação de fatores limitantes na produção de 

monosulfeto e a formação de minerais dissulfeto sedimentares. Além disso, as concentrações 

de C são parte integrante dos estudos de sedimentação de partículas sazonais em ambientes 

de águas profundas (RYBA & BURGESS, 2002). 

A mineralização da matéria orgânica primária por processos biológicos e químicos, 

na coluna d’água e nos primeiros centímetros do topo da coluna sedimentar, corresponde a 

uma magnitude superior a 95 %. Podendo a pequena parcela que atinge o fundo oceânico ter 

sua origem caracterizada, através da análise elementar de carbono e nitrogênio. O carbono é 

considerado um constituinte essencial em todas as moléculas orgânicas, já o nitrogênio é um 

elemento fundamental na estrutura das proteínas. O enxofre normalmente é encontrado nos 

fundos oceânicos na forma de sulfeto, podendo ocorrer na forma detrítica ou autigênica, 

porém em ambos os casos, sua presença é um indicativo de ambientes anóxicos (MARTINS, 

2005). 
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            Um dos maiores reservatórios de matéria orgânica, terrígena ou marinha, existentes 

na superfície terrestre é o sedimento depositado nos oceanos. E apesar da matéria orgânica 

raramente ser o maior constituinte dos sedimentos de fundo próximos à costa, ou em zonas 

estuarinas, ela é um bom indicativo dos ambientes em que os sedimentos foram depositados 

(BARCELLOS & FURTADO, 1999). 

 Segundo Martins et al. (2012), as relações elementares tem sido vastamente 

utilizadas para identificar quais produtores primários contribuem para a matéria orgânica 

sedimentar. Sendo o uso dessas razões como indicadores de fonte de matéria orgânica, uma 

abordagem comum em estudos geoquímicos. As razões elementares só podem ser 

indicadores ambíguos de fonte de matéria orgânica, porque sedimentos marinhos contem 

misturas de MO de diferentes origens (RUTTENBERG & GOÑI, 1997). Logo, a 

composição elementar é uma importante ferramenta para avaliar os sinais de origem de 

materiais orgânicos, bem como seus estágios de alteração (SILVA & REZENDE, 2002). 

           As análises químicas de constituintes orgânicos sedimentares podem identificar se os 

compostos são oriundos de dentro ou de fora do ambiente. A matéria sedimentar é 

considerada autóctone, se é originada perto ou no próprio lugar de deposição; e alóctone, 

quando transportada de outro ambiente. As partes autóctones geralmente incluem restos de 

fitoplânctons ou de organismos que se alimentam, direta ou indiretamente, dos fitoplânctons 

que vivem na coluna d’água ou nos primeiros centímetros dos sedimentos (KILLOPS & 

KILLOPS, 1993). Já as partes alóctones são formadas nas áreas continentais adjacentes, 

fornecendo assim, sedimentos de natureza terrígena (PONZI et al., 2004). 

Segundo Costa et al. (2011), a caracterização das fontes, distribuição e destino da 

matéria orgânica em sistemas costeiros é relevante para a compreensão do ciclo do carbono 

e do grau de impacto humano sobre esses sistemas. No entanto, esta é uma tarefa complexa, 

devido em parte, à presença de uma ampla gama de materiais autóctones (produção primária 

e secundária) e alóctones (fluvial/terrestres, marinhas e antropogênica) que são misturados 

ao longo da interface terra-mar e estão sujeitos a variações espaciais e sazonais em sua 

contribuição relativa para o conjunto total de matéria orgânica. Além disso, muitos 

compostos reagem e são transformados através de processos químicos, físicos e biológicas 

agindo ao longo do gradiente estuarino, e outros são transportados para o mar sem qualquer 

transformação.  

            Fontes biogênicas da matéria orgânica compreendem a produção primária, a entrada 

de material terrestre em bacias hidrográficas, e os produtos da atividade microbiana em 
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águas e em sedimentos. Já as fontes antropogênicas, como por exemplo, a descarga de 

efluentes industriais e domésticos, podem contribuir para alteração na composição dessa 

matéria orgânica (HOLZ et al., 2010). 

Segundo Petrucio & Faria (1998), maior atenção tem sido dada à estequiometria do 

carbono, nitrogênio e do fósforo, pois suas concentrações e as razões entre eles exercem 

papel fundamental na produtividade primária, determinando assim, a composição e a taxa de 

crescimento da comunidade fitoplanctônica dos sistemas aquáticos.  

             Entende-se que as plantas terrestres e aquáticas são as maiores fontes de matéria 

orgânica, sendo distintas as razões entre carbono, nitrogênio e fósforo (C:N:P). 

Consequentemente, as alterações nestas razões estequiométricas podem representar indícios 

de contaminações por esgotos domésticos, por exemplo (FROEHNER & MARTINS, 2008). 

As plantas e os organismos liberam através da degradação de seus tecidos, tanto carbono 

quanto nitrogênio, que são constituintes das estruturas de suas proteínas. A entrada de 

material orgânico por esgoto doméstico fornece quantidades relativamente maiores de 

carbono do que o aporte derivado de plantas (LOURENÇO, 2003). Segundo Fernandes et al. 

(2011), se carbono, nitrogênio e fósforo nos sedimentos são gerados a partir da mesma fonte, 

estes devem apresentar uma boa correlação. 

            Na ausência de outros indicadores, diferentes tipos de fontes de matéria orgânica 

podem ser distinguidas com base na relação C/N (ÁLVAREZ-IGLESIAS & RUBIO, 2012).  

As plantas terrestres e marinhas são as duas principais fontes de matéria orgânica para os 

sedimentos marinhos, tendo cada uma distintivas razões C:N:P. Os Fitoplânctons marinhos 

têm uma média molar C/N de 6,6:1 (Redfield). Em contrapartida, as plantas terrestres são 

relativamente pobres em P e N, com características razões C/N variando de 10-100 para os 

tecidos moles, e de 100 a 1000 para os tecidos lenhosos (RUTTENBERG & GOÑI, 1997). 

Ou seja, razões molares C/N com valores de 10 a 1000 caracteriza uma matéria orgânica de 

origem terrígena; de 6,6 (Relação de Redfield) a origem é autóctone, e valores de 6,6 a 10, 

uma matéria orgânica proveniente de fontes terrígena e aquática (BARRETO et al., 2007). 

         Quanto maior a porcentagem de matéria orgânica terrestre, maior a relação C/N. O 

conteúdo de C e N em sedimentos marinhos refletem processos, como taxas de 

sedimentação e os aspectos ambientais da deposição. Logo, as informações sobre a 

distribuição desses elementos é extremamente importante para a avaliação e reconstrução de 

ambientes passados (FERNANDES et al., 2011). 
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           Datta et al. (1999), afirmam que com o decréscimo no valor de carbono orgânico 

total, a relação C/N também apresenta um decréscimo, o qual pode estar relacionado à 

completa degradação da matéria orgânica. Logo, baixos valores de carbono orgânico 

associado com baixos valores de nitrogênio total significam uma maior degradação da 

matéria orgânica no sedimento. Segundo Xing et al. (2011) razões sedimentares C/N podem 

ser significativamente alteradas durante o processo de diagênese precoce, isso ocorre devido 

a degradação seletiva de aminoácidos que têm menor razão C/N. 

Maiores valores de C/N observado em sedimentos mais antigos indicam um maior 

aporte de materiais de origem alóctone (SILVA & REZENDE, 2002). Já o consumo 

microbiano anaeróbio da matéria orgânica no sedimento deve resultar em um pequeno 

aumento, com a profundidade, da razão C/N (ANDREWS et al., 1998). Como o nitrogênio é 

mais instável do que o carbono, a degradação da matéria orgânica geralmente resulta em um 

aumento na relação C/N, depois, com a imobilização do nitrogênio, essa relação diminue 

(FERNANDES et al., 2011). 

Em estudo feito por Jaffé et al. (2001), a razão C/N foi utilizada para diferenciar as 

fontes de matéria orgânica em sedimentos estuarinos, em que utilizou-se razões C/N de 6 a 8 

para designar a MO proveniente de organismos marinhos que são normalmente ricos em 

nitrogênio,  em comparação com aquela oriunda das plantas terrestres, cuja razão C/N > 12. 

Álvarez-Iglesias & Rubio (2012), distinguiram as diferentes fontes de MO com base 

na seguinte relação C/N: tipicamente <10 para organismos marinhos, tais como algas; e 

geralmente >12 para plantas terrestres e solo. 

Já em estudo feito por Gao et al. (2008), a razão C/N foi interpretada com base na 

comparação das plantas terrestres vasculares, que são ricas em celulose e lignina, com as 

algas marinhas, que são ricas em proteínas. Portanto, a matéria orgânica marinha autóctone 

mostra razões C/N entre 5 e 8, enquanto que a partir de fontes terrestres a MO é 

caracterizada pela razão C/N de 20 ou mais. 

Porém, segundo Lima (2000), uma das principais fontes de erros de interpretação da 

razão C/N é a ocorrência de amostras com baixos teores de nitrogênio. Pois, devido ao 

denominador ser muito baixo, tendendo a zero, o valor da razão é significativamente 

aumentado. 

Dessa forma, a relação C/N tem sido tradicionalmente utilizada para determinar as 

quantidades relativas de matéria orgânica terrestre em sedimentos marinhos (XING et al., 

2011). 
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2.4- Carbonato 

 

 No sedimento, o carbonato de cálcio pode ser formado quando a água contendo alta 

concentração de dióxido de carbono e cálcio perde CO2 para atmosfera, ou quando o pH é 

acrescido em virtude de reações fotossintéticas (BARRETO, 2007). Em sedimentos 

marinhos, o carbonato é considerado um produto do próprio ambiente deposicional, podendo 

ser oriundo de múltiplas fontes, como as carapaças de organismos marinhos. (MARTINS, 

2005). 

Entretanto, alguns fatores podem ocasionar alterações no teor do carbonato que é 

incorporado ao sedimento, tais como profundidade e temperatura da água do mar, mudanças 

na produtividade primária, e o transporte de material particulado rico em carbonato 

proveniente de outras áreas (MADUREIRA, 2002). Assim como também, o pH, a pressão 

parcial de CO2, a penetração de luz e a disponibilidade de oxigênio, são determinantes na 

distribuição desses sedimentos carbonáticos nas plataformas continentais (MARQUES, 

2008). 

A produção de carbonato nos oceanos está diretamente (carapaças de organismos 

marinhos), ou indiretamente (metabolismos biológicos que modificam o teor de CO2 de um 

meio) associada com a vida marinha. Ao contrário do nitrogênio e oxigênio, o dióxido de 

carbono não é inerte em água e reage com ela para dar ácido carbônico (H2CO3). A água do 

mar contém assim CO2 dissolvidos, moléculas não dissolvidas de H2CO3 e os âninons HCO3
- 

e CO3
2-, todos em equilíbrio, que depende da temperatura e pressão, como mostra a equação 

1. 

CO2(gás)  CO2 (dissolvido) + H2O  H2CO3  HCO3
- + H+  CO3

2- + 2H+        (eq.1) 

 Também deve ser lembrado que uma parte significativa de carbonatos e 

bicarbonatos da água do mar não é derivada diretamente da dissolução do CO2, podendo ser 

transferida para o oceano pelos rios, como um resultado do intemperismo continental 

(COJAN & RENARD, 2002). 

Os carbonatos biogênicos ocorrem, em grande parte, em águas marinhas rasas de 

regiões tropicais. Em virtude do metabolismo das espécies que os compõem, apresentam 

uma variedade de elementos químicos inseridos em sua estrutura cristalina, sendo então 

quimicamente heterogêneos. No entanto, muitos fatores influenciam sua mineralogia e 

distribuição espacial, dentre eles, pode-se citar o tipo de biota (MARQUES, 2008). 
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A plataforma continental do Nordeste brasileiro é uma das poucas áreas do mundo 

onde uma plataforma aberta e estável se apresenta quase completamente coberta por 

carbonato de cálcio biogênico, havendo quase total ausência de carbonatos inorgânicos 

(COUTINHO, 1992). 

Na determinação de carbonato é adicionado um ácido, ocorrendo a conversão do 

carbonato a dióxido de carbono, sendo então sua concentração mensurada por diferença de 

massa. Neste método, o ácido precisa ser capaz de decompor o carbonato intimamente 

associado com a matéria orgânica, mas não deve oxidar ou volatilizar a matéria orgânica em 

si, nem solubilizá-la se a acidificação não é feita in situ (KING et al., 1998). 

Porém, estudos mostram que a acidificação da amostra para determinação de 

carbonato pode alterar os valores de nitrogênio presente no sedimento. Segundo Lohse et al. 

(2000), através de análises separadas de amostras antes e após a acidificação, os resultados 

de nitrogênio total nas amostras sem acidificação apresentaram valores de até 50 % maiores 

em comparação com os medidos nas mesmas amostras com posterior acidificação.  

 

 

2.5- Fósforo 

 

 O fósforo é um elemento fundamental nos ciclos biogeoquímicos globais. Através da 

compreensão da especiação de fósforo em sedimentos marinhos, se torna possível  uma 

avaliação das alterações ambientais, compreendendo a ciclagem do P, avaliando a 

biodisponibilidade deste elemento no ambiente costeiro, assim como os ciclos de carbono, 

enxofre, oxigênio e nitrogênio (LIU et al., 2004). 

Assim como o nitrogênio, o fósforo é considerado um nutriente limitante comum em 

ecossistemas aquáticos, e portanto a sua concentração nos corpos de água deve ser 

apropriadamente controlada para conservar a qualidade da água (LAI & LAM, 2009). Sendo 

a importância destes nutrientes acentuada em sistemas aquáticos onde há influências 

antropogênicas, aumentando assim, as razões de N:P biologicamente disponíveis 

(TALLBERG et al., 2008). Em contraste com o nitrogênio, o qual pode ser parcialmente 

perdido devido a processos de desnitrificação, o fósforo permanece preservado em uma série 

de frações, como consequência da adsorção, dissolução ou processos de precipitação, e é 

portanto, útil como um indicador de impacto ambiental (MATIJEVIĆ et al., 2008). 
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 A concentração de fósforo nos sedimentos é muitas vezes maior do que na água e a 

sua liberação depende da concentração e distribuição de fósforo nos sedimentos, do grau de 

saturação de fósforo permutável, da intensidade de processos biológicos nos sedimentos e 

água, e das condições hidrológicas (SUN-LIN & WEN-BIN, 2011). A dessorção de fósforo 

a partir das superfícies dos sedimentos pode regular a disponibilidade de P dissolvido no 

sedimento, sob condições óxidas. O ânion de P, fosfato, pode adsorver especificamente à 

superfície de óxidos de ferro e de alumínio, através de um mecanismo de troca de ligantes 

específicos (adsorção de ânions) (TALLBERG et al., 2008).  

 

 

2.6- Metais 

 

Nos ambientes aquáticos, a geoquímica dos metais é determinada, principalmente, 

por suas interações com o sedimento. (PASSOS, 2005). Dependendo das características 

físico-químicas e biológicas deste compartimento, como também do meio aquático, ele 

funciona tanto como reservatório quanto como fonte de metais (GOMES, 2009), sendo o 

tamanho das partículas um dos principais fatores que controlam a adsorção e retenção dos 

metais na fase sedimentar. Havendo, na maioria das vezes, uma correlação inversa entre o 

tamanho do grão e a concentração do metal, que é resultante da combinação de fatores 

físicos (área superficial) e químicos (substratos geoquímicos) (PASSOS, 2005). 

 De acordo com a origem dos metais, eles geralmente são divididos em dois grupos: 

litogênico (origem geoquímica) e antropogênico (oriunda de atividades humanas). O 

primeiro grupo é composto por metais derivados de processos físicos e químicos, como o 

carreamento de solo e rochas, e o intemperismo (PASSOS, 2005). Sendo este último, fonte 

de  material inorgânico que são determinantes nas concentrações naturais dos metais no 

sedimento. Esse material é formado principalmente por um número limitado de silicatos, tais 

como quartzo, feldspato, micas e argilas minerais, e em menor quantidade por óxidos 

metálicos e sulfetos (GOMES et al., 2010). 

No sedimento, os metais podem estar adsorvidos nas partículas de superfície por 

interações eletrostáticas (como argilas, ácidos húmicos e oxihidróxidos metálicos), presentes 

na solução do sedimento, ligados a carbonatos, ocluídos nos oxi-hidróxidos de ferro, 

alumínio ou manganês, ligados à matéria orgânica e a sulfetos. No entanto, os metais não 

são naturalmente degradados e nem permanentemente fixados pelos sedimentos, podendo  
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então retornar à coluna d’água. A remobilização desses metais pode ser influenciada por 

alterações no meio aquático, tais como temperatura, teor de matéria orgânica, pH e potencial 

redox, ressaltando-se que as variações de pH e potencial redox são fatores que exercem 

influências significativas na disponibilidade dos metais no sedimento (REZENDE, 2009). 

Alguns elementos químicos exercem funções essenciais para os microorganismos, 

plantas e animais. Entretanto, até mesmo elementos essenciais podem apresentar efeitos 

tóxicos para os organismos vivos, a depender da dose absorvida. Há elementos, como 

mercúrio e cádmio por exemplo, que são sempre tóxicos, mesmo  em pequenas 

concentrações (REZENDE, 2009).  

 

 

2.6.1-  Alumínio 

 

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. Sua 

concentração nos sedimentos marinhos tem sido considerado um indicador de abundância 

terrígena. Na água do mar, o alumínio ocorre como espécies Al(OH)3 e Al(OH)4. As fontes 

de alumínio dissolvido no oceano incluem fontes fluviais e eólicas, bem como a difusão de 

Al dissolvido a partir das águas dos poros do sedimento (PATTAN & SHANE, 1999). 

Possuidor de apenas um estado de oxidação, seu transporte e sua distribuição no 

meio ambiente dependem da constituição química e das características do local específico 

(SANTOS, 2010). Sendo encontrado nos aluminosilicatos tais como: argilas, micas e 

feldspatos. O mineral de alumínio mais abundante é a bauxita (SAMPAIO, 2003). 

 

 

 2.6.2-  Cálcio 

 

 O cálcio sofre um ciclo geoquímico relativamente simples. A medida que o 

intemperismo nos continentes libera Ca2+ a partir de carbonato e rochas de silicato, os rios o 

transporta para o oceano, já que o íon de cálcio bivalente é relativamente estável em solução. 

Já a formação de CaCO3 na superfície do oceano e subsequente transporte para o fundo 

oceânico e os sedimentos, é um método de sequestro de carbono da atmosfera sobre escalas 

de tempo de milhões de anos. Por esta razão, a dinâmica da ciclagem de cálcio são 
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essenciais para a compreensão das alterações no CO2 atmosférico, assim como o clima 

global (FANTLE, 2005). 

 Dessa forma, os rios representam as principais fontes de entrada de cálcio para os 

oceanos, através do cálcio dissolvido produzido pelo intemperismo continental (e pequenas 

contribuições de diagênese de sedimentos e fluxos de águas subterrâneas), e pelos fluidos 

hidrotermais (BLÄTTLER et al., 2011). O principal Ca submerso é o CaCO3 biogênico, cuja 

formação a partir da água do mar é um processo de cinética para isótopos de Ca, em que 
40Ca precipita mais rapidamente do que 44Ca (ZHU & MACDOUGALL, 1998).  

 Os fluxos de cálcio para o oceano são determinados, também, por silicato e desgaste 

de carbonato em continentes, a alteração de basalto por água do mar, e a dolomitização de 

CaCO3 em sedimentos marinhos. Já a saída de Ca do oceano é dominada pela sedimentação 

de carbonato e afetada, em menor grau, pela precipitação de Ca-sulfato (FANTLE & 

DEPAOLO, 2005). De acordo com Schmitt et al. (2003), o principal fluxo de Ca sedimentar 

é controlado por precipitação biológica de carbonatos, em especial os corais, foraminíferos e 

coccolitoforídios, sendo que os corais representam cerca de 20 % de carbonato de toda a 

sedimentação oceânica.  

 O cálcio é amplamente conservado na água do mar e a sua composição isotópica é 

uniforme nos oceanos modernos e presumivelmente nos oceanos antigos, devido ao seu 

longo tempo de residência no mar, que é cerca de 106 anos (BLÄTTLER et al., 2011).  

 A degradação da matéria orgânica nos sedimentos, tanto aeróbia quanto anaeróbia,  

produzem CO2 e outras substâncias quimicamente reduzidas, a depender do tipo de receptor 

de elétrons que é empregado. A degradação que ocorre na superfície dos sedimentos, a qual 

utiliza O2 e nitrato como receptores de elétrons, causa uma leve diminuição do pH das águas 

intersticiais, para valores em torno de 5, com aumento na concentração de CO2 como 

resultado da degradação da matéria orgânica, ocorrendo também acréscimos nos valores de 

concentração de Ca2+ e alcalinidade, como consequência da dissolução do CaCO3 

(FAGNANI et al., 2011). 

 O cálcio presente nos sedimentos, reflete o conteúdo de carbonato marinho, isso 

porque ele é componente da calcita e aragonita. Elevadas concentrações de Ca podem estar 

relacionadas a baixos teores de Ti e Fe, pois estes elementos estão relacionados a 

componentes siliclásticos e especialmente minerais argilosos (NAGAI, 2009). Em estudo 

feito por Mahiques et al. (2009), na plataforma Sudeste brasileira, buscando-se avaliar o 
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aporte de sedimentos terrígenos, foram utilizadas razões Fe/Ca e Ti/Ca, encontrando 

correlação significativa entre estas razões e o conteúdo de argila nos sedimentos.  

 Nascimento et al. (2009), em estudo feito na plataforma continental do Nordeste 

brasileiro, analisaram as características geoquímicas dos granulados marinhos bioclásticos. 

Ao avaliar as concentrações de alguns elementos químicos, concluiu que o cálcio é o 

elemento relativamente mais abundante, com as seguintes variações de concentrações, 

dentre os diferentes constituintes analisados: areia bioclástica (94 % Ca) > rodolitos (88 % 

Ca) > halimedas e areia e cascalho de halimedas (85 % Ca) > lithothamnium (83 % Ca). 

 De acordo com Lacerda & Marins (2006), nos sedimentos biogênicos as 

concentrações de Ca variam de 16,1 a 38,5 % com média de 32,1 %. Já nos sedimentos 

terrígenos esses teores são bem menores e variam de 0,46 a 28,6 % (média de 5,6 %). 

Coutinho (1976), encontrou concentrações semelhantes na plataforma continental entre 

Sergipe e Alagoas.  

 

 

 2.6.3-  Potássio 

 

 O potássio está entre os dez principais elementos que contribuem para a composição 

da crosta terrestre,  apresentando um teor médio de 2,59 %. Assim como ocorre com o sódio, 

ele também é alojado na estrutura de uma grande variedade de sais minerais. Já na água do 

mar, o teor médio de potássio é de 0,042 % (DILL, 2010). Facilmente absorvida pelas 

argilas, o potássio é um elemento geralmente enontrado em minerais do grupo feldspatos 

(LIMA, 2009). 

 

 

2.6.4-  Manganês 

 

 O manganês é um elemento amplamente distribuído na crosta terrestre, água e 

atmosfera, na forma particulado, e consiste num metal abundante, compreendendo 

aproximadamente 0,1 % da crosta terrestre (SANTOS, 2010). Normalmente é estável em 

sedimentos, geralmente na forma de óxidos e hidróxidos insolúveis. A solubilidade desses 

óxidos e hidróxidos de manganês é controlada pelo potencial redox e pelo pH do sedimento 

(REZENDE, 2009). O Mn é um dos metais que pode apresentar propriedades nutritivas aos 
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organismos vivos dentro de certos limites, os quais ultrapassados, passam a exibir toxidez 

(GOMES, 2009). Manganês também está presente em efluentes industriais, aterros sanitários 

e nos esgotos lançados em regiões costeiras (MARTINS, 2005). 

 

 

2.6.5-  Titânio 

  

O titânio é o nono elemento mais abundante na crosta terrestre. É um componente 

comum de rochas, solos e sedimentos, e também é um substituinte comum em minerais de 

argila, piroxênios e anfibólio. A elevada resistência dos seus minerais à modificação química 

no solo e em ambientes de sedimentação, tem o levado ao uso comum como um elemento 

guia para comparar a mobilidade dos diferentes elementos (SKRABAL & TERRY, 2002). 

Segundo Páscoa et al. (2011), em geral, os níveis de Ti em rochas são inferiores a 2 

%; já as concentrações encontradas em rios, estuários e águas costeiras variam de 0,005 a 

mais de 4,8 µgL-1, e de 0,2-17 ngL-1 em águas oceânicas. 

 

 

2.6.6-  Vanádio 

 

O vanádio é um metal abundante, utilizado na produção de ligas metálicas especiais 

com alumínio. Ocorre em carvões betuminosos e em petróleos brutos, e na forma de 

espécies iônicas ocorre em águas doces e na água do mar (JESUS, 2011). O vanádio é 

introduzido no ambiente durante a extração de produtos petroquímicos e na produção de 

aços e inseticidas (COLINA et al., 2005). Sendo as atividades petrolíferas uma das 

principais fontes antropogênicas de vanádio em sedimentos (JESUS, 2011).  

Dessa forma, após a extração do petróleo bruto e deposição acidental em sedimentos 

superficiais, decomposição bacteriana, dissolução e oxidação da maior parte dos 

componentes orgânicos e remineralização da matriz orgânica, o V pode ser incorporado nos 

sedimentos, aumentando os níveis de base do teor desse metal no sedimento local (COLINA 

et al., 2005). 
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3-OBJETIVOS 

 

3.1-Objetivo Geral  

 

 Avaliar a distribuição espacial do carbono em sedimentos da Plataforma Continental 

de Sergipe e Sul de Alagoas, buscando um paralelo entre sua origem, a granulometria, e a 

abundância e distribuição de outros elementos tais como nitrogênio, fósforo, alumínio, 

manganês e outros metais.  

 

3.2 -Objetivos Específicos 

 

 Analisar os fatores que influenciam a variabilidade da distribuição espacial de 

carbono orgânico/inorgânico no leito marinho dessa região; 

 Avaliar a relação C/N, a fim de associar este parâmetro às possíveis origens da 

matéria orgânica sedimentar;  

 Verificar se há influência da sazonalidade nos sedimentos estudados; 

 Investigar a relação dos elementos  Al, Ca, K, Mn, P, Ti e V com a matéria orgânica 

e o carbonato; 

 Efetuar teste de normalidade geoquímica utilizando o alumínio como elemento 

normalizador; 

 Buscar similaridades dos sedimentos desta plataforma com os de outras regiões 

brasileiras; 

 Caracterizar os sedimentos de acordo com a fração granulométrica, setor e 

profundidade da plataforma. 
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4-ÁREA DE ESTUDO 

  

A área de estudo está localizada geograficamente entre as latitudes 10º e 11º e as 

longitudes 36º e 37º, correspondente a plataforma continental de Sergipe. Conforme 

Guimarães (2010), esta região possui, de modo geral, baixa declividade (1:1000), pouca 

largura (largura média de 27 km, variando entre 12 e 35 km), com profundidade média de 

quebra de 41 m. Na porção rasa a influência de massas de águas oceânicas pode ser 

evidenciada pela ocorrência de Pterosagitta draco e Sagitta bipunctata, consideradas 

espécies oceânicas. O trecho litorâneo é largo, formado por areias e dunas litorâneas 

(BARBOSA, 2010). Há ainda uma série de recortes por conta de cinco canyons instalados 

em sua borda externa. De norte para sul é possível observarmos os do rio São Francisco, do 

Sergipe, do Japaratuba, do Vaza-Barris e do rio Real (GUIMARÃES, 2010). 

A plataforma que compreende as regiões de Sergipe e Alagoas é limitada por uma 

área de relevo relativamente moderado, distinguindo-se três formas: as formas onduladas, 

que se desenvolve nas áreas de afloramento do cristalino; os tabuleiros, formados por 

sedimentos do grupo Barreiras e com suave inclinação para o mar, onde são abruptamente 

interrompidos, formando as falésias ao longo da costa; e a planície costeira, relativamente 

estreita, variando de 2 a 20 km em Alagoas e de 30 a 40 km em Sergipe (COUTINHO, 

1976). 

As características morfológicas importantes na plataforma interna são: presença de 

bancos de algas e corais; topografia mais suave devido a maior contribuição fluvial do rio 

São Francisco para o sul; e, em geral, do rio São Francisco ao norte, exibe topografia 

irregular, devido à ausência de aportes fluviais. Já a plataforma externa, a falta de relevo é 

caracterizada pela ausência de organismos formadores de recifes nessa zona e, 

posteriormente, pelo acúmulo de biodetritos, soterrando os recifes (COUTINHO, 1981). 

A plataforma estudada pode ser classificada em cinco setores. Setor 1 (S1) que 

corresponde a região Sul de Alagoas, setor 2 (S2) localizado na região de influência do rio 

São Francisco, setor 3 (S3) entre os rios São Francisco e Japaratuba, setor 4 (S4) localizado 

na região de influência do Japaratuba, mais precisamente entre a desembocadura do rio 

Japaratuba e a cidade de Aracaju, e o setor 5 (S5) que encontra-se ao Sul de Sergipe 

(UFS/PETROBRAS, 2013).  
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5-MATERIAIS E MÉTODO 

 

5.1 –Equipamentos 

  

 Agitador Magnético Cientec. 

 Analisador Elementar (CHNS-O) Thermo Finnigan, modelo Flash EA 1112. 

 Balança Analítica Shimadzu, modelo Ay220. 

 Espectrofotômetro de Fluorescência de Raio-X, por Energia Dispersiva, da 

Shimadzu, modelo EDX-720. 

 Estufa Marconi, com circulação e renovação de ar, modelo MA035. 

 Prensa espectrométrica, Teclago, modelo PCA 30. 

 Ultra purificador de água, Millipore, modelo Milli-Q plus. 

 

 

5.2 –Reagentes e Soluções 

 

 Os reagentes utilizados foram de grau analiticamente garantido: 

 Ácido bórico P.A. 

 Ácido clorídrico concentrado. 

 Água ultra purificada. 

 Solução de ácido clorídrico a 10 %. 

 Sulfanilamida. 

 

 

5.3 –Coleta, Estocagem e Preservação das Amostras 

 

 Os sedimentos foram coletados no âmbito do Projeto MARSEAL, coordenado pela 

Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental do CENPES/PETROBRAS, através do 

contrato 0050.0058681.10.2, acordado entre a UFS e a PETROBRAS.  

 As coletas dos sedimentos superficiais foram realizadas em períodos sazonais de 

baixa e alta pluviosidade, a bordo dos navios oceanográficos Luke Thomas (1ª campanha) e 

Seaward Johson (2ª campanha), utilizando-se preferencialmente o equipamento busca-fundo 
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tipo Van-Veen (231 litros), e como segunda opção o Box-Corer (50 x 50 cm), foram 

utilizados neste estudo, sedimentos de 40 estações devidamente georreferenciadas e 

distribuídas em quinze transectos, sendo oito perpendiculares à costa nomeados de norte 

para sul pelas letras An, Bn, Cn, Dn, En, Fn, Gn e Hn, e sete denominados “extras” e 

nomeados com as letras do transecto anterior seguido pela letra “x” para o primeiro transecto 

e/ou “z” para o segundo. As estações foram numeradas de forma sequencial crescente (1, 2 e 

3) da isóbata mais rasa para a mais profunda (10 m, 25 m e 50 m), (Figura 1). No entanto, as 

estações Ax1, Bn2 e Fn1, não foram possíveis de serem coletadas. A Tabela 1 (apêndice) 

apresenta a malha amostral com as respectivas coordenadas definidas das estações. Uma 

visão panorâmica dessa malha encontra-se ilustrada na Figura 1. 

Os sedimentos foram coletados de forma composta, três réplicas, na porção 

superficial do sedimento (0 a 2 cm), acondicionadas em um único recipiente, sacos plásticos 

tipo Zip Lock e preservadas sob congelamento.  

 

 

FIGURA 1- Mapa da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 
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5.4 –Análises Químicas 
 

As amostras de sedimentos foram secas em estufa a 40ºC, trituradas, com auxílio de 

almofariz e pistilo, e peneiradas (2 mm) a fim de se obter um material homogêneo, em 

seguida foram armazenadas em sacos plásticos tipo Zip Lock, em ausência de ar, para 

posteriores análises. A Figura 2 contem o fluxograma das etapas de pré-tratamento e  

determinações dos parâmetros. 

 

5.4.1-Determinação de Carbonato 

 

O carbono inorgânico foi determinado  através da conversão do carbonato à dióxido 

de carbono, por adição de ácido clorídrico, conforme método primeiramente reportado por 

Gross (1971). Foram pesados 5 g de sedimento e a fração do carbonato removida através de 

ataque ácido (HCl 10 %), sob pH controlado (~2). O ácido foi adicionado em etapas 

sucessivas até o pH estabilizar, caracterizando o fim da reação. O excesso de ácido foi então 

removido por lavagens sucessivas com água destilada. Após este procedimento, o sedimento 

foi seco à 40ºC (avaliado à peso constante) em estufa e em seguida pesado. Dessa forma, o 

cálculo do teor de carbonato foi obtido pela diferença de massa antes e após a reação. As 

análises das amostras foram realizadas em duplicata. 

 

 

5.4.2-Determinação de Carbono Orgânico e Nitrogênio Total 

 

 Os sedimentos foram pesados e as massas entre 10 a 15 mg foram acondicionadas 

em cápsulas de estanho e introduzidas no analisador elementar através de amostrador 

automático. Carbono e nitrogênio totais são determinados através da combustão da amostra 

à 900ºC (temperatura do forno), utilizando um Analisador Elementar Thermo Finnigan, 

modelo Flash EA 1112, cuja temperatura da coluna foi de 65ºC e o hélio o gás de fluxo. A 

determinação do carbono orgânico foi efetuada por diferença entre os teores do carbono total 

e carbonato. 
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    Sedimento             Armazenado sob congelamento         Descongelamento (Tamb) 

 
Aquecimento 
(estufa, 40ºC) 

 
Trituração e Peneiramento (2 mm) 

 
Armazenagem  
(microtubos) 

                                                                       
 

                                                                 ANÁLISES 
 
 Determinação de Carbonato                                                                 Ctotal e Ntotal  
 
  5 g da amostra                                   Determinação dos                    10 a 15 mg da amostra 
                                                      demais elementos por EDX                                                                            
    Solução HCl (10%)                                                                           Cápsula de estanho  
                                                                   Pastilha 
Adição de HCl até que não            (1g da amostra + 0,2  H3BO3;         Analisador Elementar 
haja mais evidência de reação       base da pastilha: 3g H3BO3)   
                                                         
Lavagem com H2O                                     EDX 
                                                             
Decantação e Separação  
         das fases 
                                                            
      Secagem 
    (estufa, 40ºC)                          
      
       Pesagem      
 
 
 

FIGURA 2. Fluxograma do tratamento da amostra e análises. 
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5.4.3- Determinação dos Demais Elementos Químicos 

 

Os sedimentos foram passados por uma peneira de 170 mesh, para obter uma maior 

homogeneidade. Cada amostra foi preparada na forma de pastilha, em que pesou-se 1 g da 

amostra e adicionou-se a ela 0,2 g de ácido bórico; e separadamente, foram pesados 3 g de 

ácido bórico para constituir a base da pastilha. Utilizando uma Prensa espectrométrica 

Teclago, modelo PCA 30, colocou-se primeiramente os 3 g de ácido bórico e em seguida 

acrescentada a amostra; com 10 toneladas de compactação, obteve-se então a pastilha de 

dupla camada. 

Para a determinação dos elementos Al, Ca, K, Mn, Ti e V, foi utilizado o 

espectrofotômetro de fluorescência de raio X, por energia dispersiva, modelo EDX – 720, 

produzido pela Shimadzu Corporation. Os parâmetros de operação do espectrômetro foram: 

tubo de raios-X de ródio, tensão de 15 KV, colimador de 10 mm, detector de silício, 

resfriamento a nitrogênio líquido, tempo de medida de 100 s. Foi usado o método da curva 

de calibração. A precisão e exatidão da técnica foram verificadas utilizando o material de 

referência certificado de concentração similar ao sedimento marinho NIST 2710, que foi  

analisado durante todo o período das análises dos sedimentos.  

 

 

5.5 –Tratamento Estatístico 

 

A partir dos resultados obtidos foram realizadas análises estatísticas pelo uso de 

programas gráficos, onde inicialmente foram realizados testes de Shapiro-Wilk (p< 0,05), 

para avaliação da distribuição e a normalidade dos parâmetros.  

A fim de se verificar a influência da sazonalidade das amostras, efetuou-se o teste de 

Mann-Whitney (p< 0,05) com correção de Bonferroni. Foi aplicado também, análise 

estatística multivariada, através da análise de agrupamento hierárquico (HCA, do inglês 

Hierarchical Cluster Analysis), a fim de classificar as amostras em grupos de 

comportamentos semelhantes.  

Para avaliar a abundância natural dos elementos foram realizados testes de 

normalidade para cada parâmetro, num intervalo de 95 % de confiança e utilizando-se o 

alumínio como elemento conservativo. Obteve-se ainda, o coeficiente de correlação de 

Spearman entre os parâmetros analisados.  
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6-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1- Caracterização dos sedimentos quanto à fração granulométrica 

 

A granulometria é considerada um parâmetro essencial para se compreender o 

ambiente de sedimentação e o regime hidrodinâmico em que um ecossistema encontra-se 

submetido. As análises granulométricas foram realizadas no Laboratório Georioemar, do 

Departamento de Pesca da UFS, em um estudo preliminar (UFS/PETROBRAS, 2013), no 

qual os sedimentos foram dispostos de acordo com a granulometria, conforme a 

classificação Folk & Ward (Tabela 2). De acordo com essa classificação, nas áreas sob 

influências fluviais, há uma predominância da fácie textural silte, o que pode ser notado 

através dos setores 2 e 4 da plataforma. Neste setores, a área de influência dos rios São 

Francisco (no setor 2) e Japaratura (no setor 4), é bem marcada, com depósitos de lama 

cobrindo inteiramente a plataforma. Conforme Nascimento (2011), a plataforma sergipana 

apresenta teores mais elevados de silte, se comparado a outras regiões do nordeste brasileiro, 

isso é refletido pela significativa influência fluvial. Já os sedimentos que estão localizados 

em áreas que não sofrem influência direta de rios, como podemos observar nos setores 1 e 3, 

apresentam predominância da fração arenosa.  

Conforme Guimarães (2010), a plataforma sergipana apresenta uma grande 

variabilidade textural, e a observação da fração granulométrica permite confirmar que essa 

mistura de sedimentos está relacionada, principalmente, aos diferentes componentes 

bioclásticos que produzem sedimentos de granulometria diversa. 
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TABELA 2- Distribuição granulométrica dos sedimentos conforme 
classificação de Folk & Ward 

Amostra Setor SED 1 SED 2 
An1 1 Areia Média Silte 
An2 1 Areia Média Areia Média 
An3 1 Areia Fina Areia Fina 
Ax2 1 Areia Grossa Areia Muito Fina 
Ax3 1 Areia Média Areia Média 
Bn1 2 Silte Silte 
Bn3 1 Areia Grossa Areia Muito Grossa 
Bx1 1 Silte Silte 
Bx2 2 Silte Silte 
Bx3 2 Silte Silte 
Cn1 2 Silte Silte 
Cn2 2 Silte Silte 
Cn3 2 Silte Silte 
Cx1 2 Silte Silte 
Cx2 2 Silte Silte 
Cx3 2 Silte Silte 
Cz1 2 Silte Silte 
Cz2 3 Areia Grossa Areia Muito Grossa 
Cz3 3 Areia Grossa Areia Muito Grossa 
Dn2 3 Areia Grossa Areia Muito Grossa 
Dn3 3 Areia Fina Areia Fina 
En1 4 Silte Silte 
En2 4 Areia Muito Fina Areia Muito Fina 
En3 4 Silte Silte 
Ex1 4 Silte Silte 
Ex2 4 Silte Silte 
Ex3 4 Silte Silte 
Ez2 5 Areia Grossa Areia Grossa 
Ez3 5 Areia Fina Areia Muito Grossa 
Fn2 5 Grânulo Areia Muito Fina 
Fn3 5 Silte Areia Muito Grossa 
Gn1 5 Areia Fina Silte 
Gn2 5 Areia Fina Areia Fina 
Gn3 5 Areia Muito Fina Areia Fina 
Gx1 5 Areia Fina Areia Muito Fina 
Gx2 5 Areia Fina Areia Grossa 
Gx3 5 Areia Muito Fina Areia Fina 
Hn1 5 Areia Fina Areia Muito Fina 
Hn2 5 Areia Fina Areia Média 
Hn3 5 Silte Areia Fina 

 --* nomenclatura conforme ilustrada na Figura 1 
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6.2-Matéria Orgânica e Suas Origens 

  

Os ambientes costeiros são importantes depósitos de matéria orgânica, representando 

uma parcela significativa dos estoques globais de carbono. Considerados nutrientes 

essenciais, o carbono e o nitrogênio são fortemente relacionados à fração orgânica dos 

sedimentos, sendo utilizados por organismos vivos nos mecanismos de conversão e 

transporte de energia, aspectos fundamentais do crescimento, e manutenção da vida marinha 

(KILLOPS & KILLOPS, 1993). Segundo Santos (2007), a matéria orgânica sedimentar é 

considerada um dos mais importantes e completos testemunhos de mudanças ambientais, em 

escala local e global. 

A Tabela 3 (apêndice) apresenta as porcentagens de nitrogênio total e carbono 

orgânico obtidas por análise elementar, correspondentes aos sedimentos coletados nas duas 

campanhas, períodos sazonais de baixa (SED 1) e alta pluviosidade (SED 2). As 

concentrações de Corg variaram de 0,10 a 1,32 %  para os sedimentos da 1ª campanha, e de 

0,17 a 1,45 % para os da 2ª campanha, como podemos observar na Figura 3. Para o 

nitrogênio as concentrações variaram de não determinada (ND) até 0,20 % para os SED 1 e 

ND a 0,27 % para os SED 2, (Figura 4). Como o ponto Dn1 só foi possível  ser coletado na 

primeira campanha e o Ez1 apenas na segunda, optou-se por não utiliza-los na discussão dos 

resultados. 

 

 

FIGURA 3. Distribuição de Corg nas estações da Plataforma Continental de Sergipe 
e Sul de Alagoas. 
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FIGURA 4. Distribuição de N nas estações da Plataforma Continental de Sergipe e 
Sul de Alagoas.  
 
 
 

6.2.1- Carbono orgânico 

 

A maioria das estações na Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas 

apresentou teores de carbono orgânico abaixo de 0,6 %. Concentrações acima de 1 % foram 

observadas em sedimentos localizados em setores que sofrem influências fluviais. Segundo 

Kumpera (2007), altos teores de Corg estão relacionados a sedimentos próximos a linha de 

costa ou lugares abrigados das correntes marítimas, como sistemas estuarinos. Conforme 

Levin & Sibuet (2012), na zona costeira a taxa de transferência do carbono de origem 

terrígena pode ter a dimensão de 109 tonelada/ano, com uma produção primária em torno 

desse mesmo valor, o que equivale a 30 % de toda produção oceânica. 

As maiores concentrações, em ambos sedimentos, foram observadas no ponto Ex3 

(1,32 % para SED 1 e 1,45 % para SED 2). Estes pontos estão localizados na região de 

influência do rio Japaratuba, que provavelmente contribui com sedimentos de origem 

terrígena. 
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6.2.2- Nitrogênio total 
  

A distribuição espacial do nitrogênio na plataforma continental brasileira tem sido 

menos explorada, se comparada aos demais parâmetros de caracterização química ambiental. 

Isto se deve, em parte, aos baixos valores encontrados, muitas vezes menores que o limite de 

detecção das técnicas empregadas, que é em torno de 0,01 e 0,05 % para a análise elementar. 

Neste trabalho, das 80 amostras analisadas, apenas 56 apresentaram teor de nitrogênio total 

acima do limite de detecção da técnica, que foi de 0,04 %. Sendo que a maior parte das 

estações amostradas apresentaram teores de N abaixo de 0,1 %.  

As maiores concentrações, foram observadas nos pontos Bn1, Bx1 e Ex3 (0,20 %), 

para SED 1, e o ponto En3 (0,27 %) para SED 2. Esses pontos estão localizados em áreas 

que sofrem grandes influências fluviais (do rio São Francisco para Bn1 e Bx1, e do rio 

Japaratuba para o ponto Ex3), que podem contribuir com significativo aporte terrígeno e  

material de origem antropogênica, como os esgotos domésticos que são ricos em nitrogênio. 

Já que segundo Barcellos  & Furtado (1999), as águas de plataformas continentais são 

oligotróficas, e os teores mais altos devem ocorrer em áreas influenciadas por águas mais 

ricas em nutrientes. 

Este trabalho corrobora com estudos pretéritos, desse e de outros ambientes 

continentais da costa brasileira, em que os teores de nitrogênio são baixos, com resultados 

inferiores a 0,2 % (a exemplo daqueles reportados por BARCELLOS & FURTADO, 1999).  

 
 
 

6.2.3- Razão C/N 
 

Segundo Ruttenberg & Goñi (1997), na ausência de outros indicadores, diferentes 

tipos de fontes de matéria orgânica podem ser distinguidas com base na relação C/N 

(Carbono orgânico:Nitrogênio total).  As razões C/N são apresentadas mais adiante na forma 

de Tabela, e foram obtidas através das médias das duas campanhas amostrais. As amostras 

An2, Ax2, Ez2, Gx1, Gx2 e Hn2, por conterem teores de nitrogênio abaixo do limite de 

detecção da técnica (ND), não foi possível calcular a razão C/N.  

Dessa forma, em relação a origem da matéria orgânica, conforme a Figura 5, 

observou-se que a maior parte dos sedimentos que compõem a plataforma sergipana 

apresentaram relações C/N menores que 6,6 (relação de Redfield), o que sugere uma matéria 
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orgânica de origem autóctone, que pode ser relacionada a contribuição do fitoplâncton 

marinho cuja média molar C/N é de 6,6:1 (RUTTENBERG & GOÑI, 1997). 

Os sedimentos An3, Ax3, Bx2, Cn1, Cx2, En2, Ex2, Ex3 e Fn2 apresentaram relação 

C/N entre 6,6 e 10, evidenciando uma MO de origem terrígena e aquática, conforme a 

relação de Redfield (6,6-10). Esta faixa de valores apresenta uma influência transitória das 

duas origens possíveis.  

O ponto Cn2 está caracterizado por uma MO de origem terrígena, possuindo razão 

C/N acima de 10. Esse valor de razão mais elevado, é proveniente de uma região de 

influência estuarina, pois a área de influência dos rios compõe um micro-ambiente que pode 

apresentar maior produção primária quando comparada com regiões de maior profundidade. 

Este ponto provavelmente sofre influência do rio São Francisco, por estar direcionado para a 

desembocadora do mesmo.  

 

 

FIGURA 5- Razão C/N utilizando os valores das médias das duas 
amostras de sedimentos. 

 

 

 É importante salientar que uma série de fatores podem influenciar a preservação da 

matéria orgânica no sedimento, como por exemplo: sua origem, taxa de sedimentação, 

composição química e textural, além dos próprios processos de ciclagem da matéria 

orgânica (HEDGES & KEIL, 1995; LEHMANN et al., 2002). 
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 Um dos aspectos que podem explicar os baixos valores da razão C/N encontrados 

principalmente nas regiões estuarinas, diz respeito a contribuição do nitrogênio. Conforme 

trabalho reportado por Escobar-Briones & García-Villalobos (2009) em sedimentos 

marinhos do Golfo do México, o nitrogênio determinado não foi reconhecido como 

essencialmente orgânico, havendo uma contribuição de nitrogênio amoniacal ligado à fração 

argilosa dos sedimentos. A interpretação desse resultado justifica a predominância da razão 

C/N essencialmente autóctone, quando na verdade, é o nitrogênio inorgânico que influencia 

nessa conclusão. 

 No gráfico de correlação entre o carbono orgânico e o nitrogênio total (Figura 6), 

observa-se que a intersecção positiva na regressão de N vs. Corg o que é um indício que o 

nitrogênio não é essencialmente orgânico, o que explicar os valores de C/N abaixo da razão 

de Redfield para a maioria dos sedimentos. Dessa forma, complementando a interpretação 

da razão C/N, e justificando a sugestão de origem autóctone para sedimentos que estão 

localizados em regiões estuarinas, quando na realidade, a maioria das correlações nos levam 

a crer que que na plataforma estudada, grande parte da matéria orgânica é controlada pelo 

aporte terrígeno. 

Contudo, de acordo com Knoppers et al. (2006), a matéria orgânica de origem 

terrígena outrora em evidência na região, tem diminuído drasticamente, em parte devido a 

queda na taxa de transporte de sedimentos finos pelo rio São Francisco nas últimas décadas. 

Em estudo recente, na região do Baixo São Francisco, análises orgânicas indicam que nas 

últimas décadas houve diminuição da riqueza orgânica e da contribuição de seu estuário na 

fertilização da zona costeira adjacente. Estas mudanças na coluna d’água se refletem na 

textura e na composição do fundo marinho a longo prazo (SOUZA et al., 2011; ÁLVAREZ-

IGLESIAS & RUBIO, 2012).  
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FIGURA 6- Gráfico da correlação entre carbono orgânico e 
nitrogênio total. 

 
 

 
6.3- Carbonato 

 
Uma das inúmeras versões do carbono na natureza, envolve a formação dos minerais 

carbonáticos estáveis. Os carbonatos são considerados um produto do próprio ambiente 

deposicional, a mineralização do carbono pode ser proveniente de múltiplas fontes, como 

por exemplo, as carapaças de organismos marinhos (MARTINS, 2005). Segundo Aguiar et 

al. (2007), os carbonatos são constituintes naturais predominantes na cobertura sedimentar 

da plataforma continental do Nordeste do Brasil, o que possibilita a sua utilização como 

traçadores de deposição marinha. 

A Tabela 4 (apêndice) contem as médias dos valores obtidos em duplicata, com seus 

respectivos desvios, para o carbonato (Cinorg) nos sedimentos das duas campanhas amostrais. 

Os teores variaram de 4,09 a 94,77 %  para o SED 1, e de 4,25 a 90,31 % para o SED 2, 

(Figura 7). 
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FIGURA 7. Distribuição de Carbonato (Cinorg) nas estações da Plataforma 
Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 

 
 

 O nordeste brasileiro, em particular, representa uma das poucas áreas no mundo onde 

uma margem aberta, passiva está quase completamente coberta por sedimentos carbonáticos 

biogênicos. A distribuição de sedimentos é controlada pela interação entre a sedimentação 

terrígena e a carbonácea, quanto maior a influência continental, menor o teor de carbonatos 

nos sedimentos da plataforma (KNOPPERS et al., 1999). Isso porque a introdução de 

sedimentos continentais inibe a precipitação do carbonato (MAHIQUES, 1998). Logo, de 

um modo geral, observou-se uma tendência de aumento no teor de carbonato com a 

profundidade (exceção apenas para os transectos: Cn (somente no SED 2), e Cx, Gn e Gx).  

Os sedimentos foram classificados segundo Larsonneur (1977), adaptado por Dias 

(1996) e Freire et al., (1997)  tendo em vista a predominância de depósitos carbonáticos, 

formados por uma mistura biogênica/biodetrítica, constituída por fragmentos de algas 

calcárias, moluscos, ostracodes, briozoários e foraminíferos, que ocorrem apenas nesta 

região da costa brasileira (Tabela 5). De acordo com Bastos & Moscon (2005), esta 

classificação pode indicar a variação nos processos de sedimentação e no padrão de aporte 

sedimentar, e estabelece quatro categorias em função do teor de carbonato: Litoclásticos, 

Litobioclástico, Biolitoclástico e Bioclástico. 

Conforme esta classificação, a maioria dos sedimentos podem ser considerados 

essencialmente litoclásticos. Segundo Dias (2000), estes sedimentos compreendem 

granulados marinhos compostos por areia e cascalho. Já os sedimentos bioclásticos 
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marinhos, são formados por fragmentos de conchas e  por algas calcárias, existindo no Brasil 

grandes depósitos de algas do gênero Halimeda na plataforma continental do Nordeste.  

 

 

TABELA 5- Classificação dos sedimentos conforme o teor de carbonato 

Principais Subdivisões Teor de Carbonato Amostras de Sedimentos* 

 
Sedimento 
Litoclástico 

 

 
≤ 30 % 

An1, Bx1, Bx2, Bx3, Cn1, Cn2, Cn3, Cx1, 
Cx2, Cx3, Cz1, Dn2, En1, En2, En3, Ex1, 
Ex2, Ex3, Ez2, Fn2, Gn1, Gn2, Gx1, Gx2, 

Hn1 e Hn2 
 

Sedimento 
Litobioclástico 

 

 
> 30 % ≤ 50 % 

 
Bn1, Gn3, Gx3 

 

 
Sedimento 

Biolitoclástico 
 

 
> 50 % ≤ 70 % 

 
An2, Ax2, Dn3 e Fn3 

 
Sedimento Bioclástico 

 
> 70 % 

 
An3, Ax3, Bn3, Cz2, Cz3, Ez3 e Hn3 

*
Utilizou-se as médias das duas amostras de sedimentos. 

 

 

Segundo recente trabalho reportado por Fontes et al. (2011), na plataforma 

continental da região Sul de Alagoas, observou-se que dentre os biodetritos, o principal 

componente dos sedimentos carbonáticos é a alga vermelha, a qual há uma forte relação com 

os cascalhos. No entanto,  em regiões próximo à costa e na ausência dessas algas, se 

distribuem os foraminíferos, bivalvias e briozoários, com poucos pontos onde predominam 

os gastrópodas, halimedas e os poríferas.  

 

 

6.4- Elementos Químicos- Al, Ca, K, Mn, P, Ti e V 

 

 De acordo com Lemes (2001), um sedimento geralmente é formado por fases sólidas 

de elementos majoritários, como alguns metais, não metais, elementos-traço, precipitados e 

compostos hidrolisados, que podem estar presentes em altas concentrações devido a 
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processos diagenéticos ou por contaminação, já que possuem maior tendência a co-precipitar 

e adsorver no material particulado do que sofrer sedimentação. 

Os elementos Al, Ca, K, Mn, P, Ti e V foram determinados por espectrometria de 

fluorescência de raio-X por energia dispersiva, que possibilita a determinação simultânea de 

vários elementos, sem necessidade de destruição da amostra. Nas Tabelas 6 e 7 (apêndice) é 

apresentada as concentrações dos elementos determinados nas duas amostras de sedimentos. 

Na Tabela 8 consta a recuperação da análise do material de referência de sedimento (NIST-

2710), bem como os limites de detecção da técnica para cada elemento determinado. As 

medidas foram obtidas em triplicata, sendo apresentada as médias dos teores com seus 

respectivos desvios. 

 

 

TABELA 8- Dados dos analitos determinados no material de referência por EDX 

Analito Limite de 
Detecção 

Valor 
certificado (%) 

Valor 
Experimental (%) 

Recuperação 
(%) 

Al 0,04 6,44 6,43 ± 0,02 99,84 
Ca 0,07 1,25 1,02 ± 0,04 81,60 
P 0,00 0,11 0,10 ± 0,01 90,91 
K 0,01 2,11 1,88 ± 0,00 89,10 

Mn 0,07 1,01 0,83 ± 0,03 82,18 
Ti 0,01 0,28 0,27 ± 0,00 96,43 
V 0,04 0,76 0,77 ± 0,02 101,32 

 

 

 Conforme os elementos estudados, de modo geral, houve uma tendência de aumento 

nas concentrações de cálcio, alumínio e fósforo com a profundidade. Em contrapartida, os 

teores de potássio, manganês, titânio e vanádio diminuíram com o distanciamento da costa, 

entretanto, ocorrendo um pequeno aumento na região mais profunda (50 m) somente para 

alguns transectos. Esse comportamento observado, principalmente através da ocorrência de 

maiores concentrações de cálcio e fósforo, bem como do carbonato (citado na 

anteriormente),  em áreas mais profundas sugere a ocorrência de sedimentos biogênicos 

nessa região, e a predominância de sedimento de origem terrígena próxima à costa. 

Os setores 2 e 4 da plataforma continental apresentaram as maiores concentrações de 

alumínio, potássio, manganês, titânio e vanádio. Assim como maiores teores de carbono 

orgânico e nitrogênio também foram registradas nesses setores, onde há grande influência 

fluvial. Segundo Jesus et al. (2004), a concentração de metais em sedimentos pode variar de 
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acordo com a taxa de sedimentação das partículas, natureza e tamanho das partículas, e 

presença de matéria orgânica. 

Conforme as variações dos teores dos elementos determinados nos sedimentos das 

duas campanhas (Tabela 9),  o ponto An1 apresentou as menores concentrações de potássio 

e fósforo nos sedimentos 1. Já o sedimento An2, exibiu os menores teores de alumínio no 

SED 1, vanádio e potássio no SED 2, e titânio em ambos sedimentos. Os pontos 

mencionados compreendem sedimentos arenosos, o que pode justificar essas menores 

concentrações. 

 Em Bx1, observou-se no sedimento 1 a menor concentração de fósforo, e no 

sedimento 2 as maiores concentrações de vanádio, titânio e alumínio; em Bx3, constatou-se 

maiores teores de potássio no SED 2. O ponto Cn1 apresentou as maiores concentrações de 

potássio e vanádio no sedimento 1; já os maiores teores de manganês foram encontrados em 

Cn3, para ambos os sedimentos; Cz1 exibiu a menor concentração de fósforo no sedimento 

2; e o ponto Cz2 os menores teores de alumínio em ambos os sedimentos. Como estes 

pontos estão localizados na região de influência do rio São Francisco, e os sedimentos são 

lamosos, exceção apenas para Cz2 onde a fração é areia grossa, esse maior teor de potássio 

pode está relacionado à minerais de argila sendo o alumínio um indicador terrígeno, por sua 

vez, o fósforo ocorre em maiores concentrações nas regiões mais profundas, sendo um 

traçador de fonte marinha. 

 O ponto En1 apresentou a maior concentração de titânio no sedimento 1; já no ponto 

En3, observou-se as maiores concentrações de potássio e alumínio (SED 1). Ex1 possui a 

menor concentração de fósforo e cálcio para o sedimento 2; e Ez2, o menor teor de fósforo 

no sedimento 1. Esses pontos estão localizados na região de influência do rio Japaratuba, 

assim como ocorre com os pontos sob influência do rio São Francisco, essas concentrações 

dos elementos sugerem uma matéria orgânica fortemente influenciada pelo aporte terrígeno. 

Ez3 apresentou as maiores concentrações de cálcio (ambos sedimentos), fósforo no 

sedimento 2, e o menor teor de manganês no sedimento 1. Fn3 possuiu os menores teores de 

manganês (SED 2) e vanádio (SED 1). O ponto Gx1 apresentou a menor concentração de 

fósforo no sedimento 2, assim como o Gx2. O menor teor de cálcio foi observado em Gx2 

no sedimento 1. 
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TABELA 9- Variações dos teores dos elementos determinados nas amostras de sedimentos 
 

 
Parâmetro 

Sedimento 1 Sedimento 2 

Menor Teor (%) Maior Teor (%) Menor Teor (%) Maior Teor (%) 
Al 1,54 7,79 1,36 8,84 
Ca 1,05 30,24 0,91 29,04 
K 0,10 1,59 0,19 1,81 

Mn 0,20 6,05 0,15 6,11 
P 0,08 0,17 0,08 0,18 
Ti 0,06 0,50 0,06 0,53 
V 0,33 1,22 0,34 1,28 

 

 

 

6.5- Tratamento Estatístico  

 Muitos testes estatísticos requerem uma distribuição normal, ou seja, os dados se 

concentram em torno de uma média e se dispersam simetricamente a partir desse ponto 

central, apresentando uma forma semelhante a uma curva em sino quando os dados 

contínuos estão dispostos em uma curva de distribuição. Os testes usados para dados que 

não seguem essa distribuição normal, são conhecidos como não-paramétricos 

(NORMANDO et al., 2010). Sendo assim, torna-se imprescindível, antes da escolha do teste 

estatístico, examinar a distribuição dos dados.  

Através do teste de normalidade Shapiro-Wilk, para um nível de confiança de 95 % 

observou-se que os dados não seguem uma distribuição normal (Tabela 10). Assim sendo, os 

demais tratamentos estatísticos foram realizados para dados não-paramétricos. Efetuou-se 

também, a estatística descritiva dos dados (Tabela 11). 

 

TABELA 10- Teste de Shapiro-Wilk (W) aplicado aos parâmetros analisados 
Parâmetro W p (normal) 

Cinorg 0,7986 0,000006 
Corg 0,9080 0,003302 
N 0,8996 0,009660 
Al 0,9189 0,007120 
Ca 0,7615 0,000001 
P 0,8348 0,000039 
K 0,9289 0,014880 

Mn 0,9023 0,002227 
Ti 0,8760 0,000411 
V 0,8845 0,000696 
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TABELA 11- Estatística descritiva dos dados 

 

  

A fim de verificar a influência da sazonalidade das duas campanhas amostrais, 

efetuou-se para cada parâmetro, o teste de Mann-Whitney (p< 0,05) com correção de 

Bonferroni,  (Tabela 12). Este teste é o análogo não-paramétrico do teste t, utilizado para 

dados paramétricos, ou seja, que seguem uma distribuição normal.  O teste indicou que não 

houve diferença significativa entre os resultados das duas campanhas para os parâmetros em 

função do efeito temporal (p= 0,05). Desse modo, foi possível utilizar na interpretação dos 

resultados um conjunto de dados contendo as médias correspondentes as amostras analisadas 

nas duas campanhas, (Tabela 13).  

 

 

        TABELA 12- Teste de Mann-Whitney (p< 0,05) 

Variável n U p 

Cinorg 80 791,0 0,935 
Corg 80 773,5 0,802 
N 56 706,5 0,364 
Al 80 751,0 0,641 
Ca 80 713,5 0,814 
P 80 779,5 0,847 
K 80 768,0 0,762 

Mn 80 775,0 0,814 
Ti 80 753,5 0,658 
V 80 771,0 0,784 

 

 
Parâmetro 

 
N 

 
Média 

Desvio  
Padrão 

Coef. de 
Variação 

 
Mín 

 
Q1 

 
Mediana 

 
Q3 

 
Máx 

Cinorg 40 33,95 28,84 0,85 4,17 12,12 20,65 63,34 92,43 
Corg 40 0,60 0,32 0,52 0,19 0,32 0,51 0,87 1,39 
N 34 0,11 0,05 0,40 0,05 0,06 0,08 0,14 0,22 
Al 40 4,76 2,15 0,45 1,45 2,87 4,43 7,00 8,07 
Ca 40 8,99 9,48 1,05 0,99 1,67 3,49 17,58 29,64 
P 40 0,11 0,03 0,24 0,08 0,09 0,10 0,13 0,17 
K 40 0,97 0,46 0,48 0,22 0,58 1,06 1,38 1,68 

Mn 40 2,23 1,76 0,79 0,16 0,65 1,82 3,67 6,08 
Ti 40 0,28 0,16 0,56 0,06 0,13 0,28 0,42 0,50 
V 40 0,78 0,31 0,40 0,35 0,47 0,79 1,05 1,23 
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TABELA 13- Médias dos parâmetros analisados nas amostras das duas campanhas amostrais, e 
razão C/N 

Amostra 
N 

(%) 
Corg 

(%) 
Cinorg 

(%) 
Ca 
(%) 

Al 
(%) 

P 
(%) 

K 
(%) 

Mn 
(%) 

Ti 
(%) 

V 
(%) C/N 

An1 0,09 0,99 21,68 4,24 3,98 0,09 0,69 2,16 0,21 0,67 6,19 
An2 0,02 0,19 61,04 20,16 1,52 0,13 0,22 0,40 0,06 0,35 - 
An3 0,06 0,58 72,18 21,11 4,45 0,14 0,87 1,11 0,16 0,50 9,67 
Ax2 0,02 0,40 69,93 20,18 2,41 0,14 0,46 1,88 0,11 0,43 - 
Ax3 0,07 0,60 77,76 22,74 3,74 0,14 0,71 0,68 0,13 0,45 8,57 
Bn1 0,18 1,14 31,70 6,02 6,45 0,11 1,32 4,57 0,36 0,91 6,33 
Bn3 0,07 0,53 83,74 24,60 3,07 0,15 0,62 0,35 0,10 0,41 4,82 
Bx1 0,19 0,75 10,86 1,35 7,48 0,09 1,54 4,63 0,50 1,21 3,95 
Bx2 0,12 1,01 14,48 1,90 7,50 0,09 1,52 4,22 0,46 1,13 8,78 
Bx3 0,17 1,03 20,41 2,23 7,88 0,10 1,68 5,37 0,47 1,18 6,24 
Cn1 0,10 0,64 11,50 1,38 7,10 0,09 1,49 4,20 0,50 1,22 6,74 
Cn2 0,06 1,16 17,46 1,71 7,87 0,09 1,60 5,07 0,49 1,23 11,60 
Cn3 0,21 1,01 18,66 1,64 7,77 0,09 1,62 6,08 0,47 1,16 4,93 
Cx1 0,12 0,73 12,03 1,14 7,26 0,09 1,38 3,62 0,47 1,17 6,35 
Cx2 0,08 0,54 9,34 1,33 5,11 0,09 1,07 1,89 0,39 0,97 6,75 
Cx3 0,11 0,47 21,47 5,26 5,25 0,10 1,05 1,62 0,32 0,85 4,48 
Cz1 0,09 0,49 10,24 1,41 6,03 0,09 1,22 2,79 0,41 1,01 5,76 
Cz2 0,04 0,33 75,49 25,25 1,45 0,14 0,29 0,30 0,07 0,36 5,50 
Cz3 0,14 0,46 86,25 24,86 2,93 0,15 0,60 0,34 0,11 0,40 3,41 
Dn2 0,05 0,28 12,59 3,15 2,73 0,09 0,68 0,92 0,24 0,73 3,50 
Dn3 0,12 0,50 65,65 18,62 3,53 0,14 0,64 0,70 0,15 0,50 4,35 
En1 0,16 0,86 13,32 1,39 7,32 0,09 1,41 3,64 0,47 1,14 5,55 
En2 0,11 0,74 18,07 2,99 6,80 0,10 1,30 3,47 0,41 1,01 7,05 
En3 0,22 1,10 23,69 2,58 8,07 0,10 1,60 4,63 0,46 1,15 5,12 
Ex1 0,05 0,31 7,71 0,99 4,54 0,08 1,12 2,52 0,38 1,02 3,88 
Ex2 0,13 0,88 19,27 2,67 6,91 0,09 1,36 3,70 0,40 1,05 6,77 
Ex3 0,19 1,39 24,76 3,83 7,35 0,10 1,51 4,66 0,41 1,04 7,51 
Ez2 0,02 0,22 8,58 2,38 2,18 0,09 0,24 1,15 0,10 0,49 - 
Ez3 0,04 0,30 92,43 29,64 1,74 0,17 0,27 0,19 0,07 0,35 6,00 
Fn2 0,08 0,99 20,89 4,15 6,46 0,10 1,19 2,69 0,34 0,90 7,62 
Fn3 0,05 0,37 90,86 27,91 1,82 0,16 0,29 0,25 0,07 0,36 4,63 
Gn1 0,04 0,29 12,22 2,27 4,26 0,09 1,21 2,67 0,37 0,93 4,83 
Gn2 0,04 0,32 9,56 2,66 4,40 0,09 0,76 1,15 0,22 0,70 6,40 
Gn3 0,09 0,35 34,99 12,67 3,35 0,12 0,54 0,30 0,13 0,49 4,12 
Gx1 0,02 0,29 7,28 1,57 3,33 0,08 1,38 1,19 0,19 0,64 - 
Gx2 0,02 0,29 4,17 1,08 2,27 0,08 0,36 0,16 0,11 0,47 - 
Gx3 0,11 0,51 49,27 13,78 4,88 0,13 0,88 0,86 0,20 0,59 4,86 
Hn1 0,06 0,44 15,02 4,14 3,68 0,09 1,12 1,76 0,42 1,01 4,40 
Hn2 0,02 0,31 23,26 16,55 2,81 0,13 0,57 0,62 0,13 0,45 - 
Hn3 0,08 0,46 78,14 16,27 2,74 0,13 0,55 0,55 0,13 0,48 5,75 
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Para entendimento das associações entre as variáveis foram empregadas matrizes de 

correlação obtidas pelo método de Sperman entre os parâmetros analisados e as frações 

granulométricas (Tabela 14), sendo consideradas como significativas para interpretação os 

valores das associações positiva acima de +0,5, uma vez que os valores podem estar 

descritos num intervalo de -1 a 1. As associação negativas ou inversas também seguiram o 

mesmo critério. Este teste é o análogo não-paramétrico do coeficiente de correlação de 

Pearson, utilizado para dados paramétricos.  

Esses coeficientes são índices que mostram o quanto dois parâmetros medidos estão 

correlacionados. Segundo Lima (2008), as correlações podem ser fortes (0,8≤R≤1), 

medianas (0,6≤R≤0,8), relativamente fracas (0,3≤R≤0,6) e muito fracas (0<R≤0,3). Assim, 

os coeficientes de correlação  indicam o grau de intensidade com que duas variáveis se 

correlacionam, ou seja, o seu grau de dependência, bem como o sentido desse 

relacionamento (positivo ou negativo). A ocorrência de correlação positiva significa que se 

uma das variáveis apresenta aumento em seus valores, a outra variável também apresentará 

aumento (ZAR, 1999). 

As correlações são positivas entre os parâmetros nitrogênio, carbono orgânico e 

carbonato, devido a mesma tendência que estes apresentaram, de modo geral, de maiores 

concentrações às maiores profundidades. Nitrogênio e carbono orgânico apresentaram uma 

forte correlação entre si (0,81), evidenciando que estes são provenientes de uma mesma 

fonte. Apresentaram ainda, correlações positivas com Al, K, Mn, Ti e V. Conforme 

Lourenço (2003), se carbono orgânico e nitrogênio são gerados a partir da mesma fonte, 

estes devem apresentar correlação significativa entre si e também entre os demais 

parâmetros aos quais estejam associados.  

De acordo com as frações granulométricas, observou-se que a fração silte apresenta 

maior correlação com nitrogênio e carbono orgânico, evidenciando a natureza orgânica dos 

sedimentos. De fato, os maiores teores desses elementos foram encontrados essencialmente 

nas regiões sob influência direta dos rios, onde há predominância dessa fração 

granulométrica. Já o carbonato exibe correlação maior com as frações areia grossa e areia 

muito grossa. Logo, o N e Corg estão associados às frações mais finas de sedimento, e o 

carbonato às frações mais grossas. Segundo Froehner & Martins (2008) os sedimentos 

predominantemente arenosos caracterizam-se pelo reduzido teor de carbono orgânico, ao 

contrário das partículas finas que apresentam maiores concentrações de carbono orgânico. 
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Carbono orgânico, nitrogênio, alumínio e a fração silte, apresentaram fortes 

correlações entre si, sugerindo uma predominância da matéria orgânica de origem terrígena. 

Já que o alumínio tem sido utilizado como marcador de origem terrígena.  

O carbonato exibiu forte correlação com cálcio, confirmando a associação destes 

através do composto carbonato de cálcio. Exibiu também uma forte correlação com fósforo, 

provavelmente devido a ligação da forma inorgânica do fósforo com carbonato. Segundo 

Santos (2009), o carbonato forma um substrato de adsorção para o fosfato dissolvido, 

atuando como agente imobilizador do fósforo.  

A não correlação dos demais elementos estudados com carbonato, conforme Lacerda 

& Marins (2006), se deve a possível origem continental desses elementos. As frações mais 

grossas dos sedimentos apresentou correlações positivas apenas com Cinorg, Ca e P, 

evidenciando a forte associação que estes elementos exibiram entre si. O cálcio apresentou 

ainda correlações significativas com as frações arenosas, de fina à muito grossa, 

confirmando a origem marinha deste elemento, já que conforme Aguiar et al. (2007), o Ca é 

um constituinte natural das áreas marinhas. 

Os elementos Al, K, Mn, Ti e V se correlacionaram com a fração silte dos 

sedimentos. Conforme Lemes (2001), quando o tamanho das partículas diminui, as 

concentrações de nutrientes e contaminantes aumentam devido ao fato das partículas 

pequenas apresentarem grandes áreas de superfície para a adsorção. Estes elementos também 

correlacionaram-se com o carbono orgânico, segundo Froehner & Martins (2008), partículas 

finas que  apresentam maior teor de Corg exibem maior tendência de adsorção dos elementos 

químicos. 

A forte correlação do potássio com a fração silte sugere a presença do argilomineral 

ilita. Pois, segundo Tavares (2008), nos sedimentos marinhos a argila têm origem 

continental, e a ilita é a mais abundante em diversas regiões do continente e a mais comum 

nas amostras sedimentares do meio marinho, cuja formação é favorecida pela quantidade 

elevada de K+ existente na água do mar.   

Titânio e vanádio apresentaram correlação muito forte entre si e com a fração silte, 

além de exibirem também correlações semelhantes com os mesmos elementos, o que sugere 

uma mesma origem pra o Ti e V nos sedimentos. Conforme Skrabal & Terry (2002), o 

titânio é um substituinte comum em minerais de argila. 



 

62 

 

 
           TABELA 14- Coeficiente de Correlação de Spearman entre os parâmetros analisados e as frações granulométricas 
 

Variáveis Cinorg Corg N Al Ca P K Mn Ti V Silte AMF AF AM AG AMG 
Cinorg 1,00                
Corg 0,08 1,00               
N 0,08 0,83 1,00              
Al -0,34 0,84 0,74 1,00             
Ca 0,92 -0,20 -0,19 -0,58 1,00            
P 0,94 -0,04 -0,01 -0,40 0,94 1,00           
K -0,43 0,74 0,67 0,94 -0,64 -0,50 1,00          

Mn -0,43 0,75 0,64 0,90 -0,62 -0,50 0,91 1,00         
Ti -0,54 0,67 0,62 0,92 -0,73 -0,60 0,93 0,90 1,00        
V -0,59 0,65 0,60 0,91 -0,77 -0,65 0,93 0,91 0,99 1,00       

Silte -0,34 0,78 0,69 0,94 -0,59 -0,43 0,91 0,88 0,90 0,90 1,00      
AMF 0,15 -0,44 -0,43 -0,42 0,33 0,21 -0,36 -0,49 -0,36 -0,42 -0,45 1,00     
AF 0,36 -0,55 -0,54 0,69 0,53 0,45 -0,75 -0,76 -0,72 -0,75 -0,82 0,62 1,00    
AM 0,41 -0,42 -0,38 -0,67 0,58 0,46 -0,77 -0,68 -0,72 -0,72 -0,80 0,25 0,83 1,00   
AG 0,57 0,37 -0,30 -0,72 0,75 0,58 -0,78 -0,66 -0,75 -0,75 -0,79 0,22 0,65 0,84 1,00  

AMG 0,55 -0,42 -0,35 -0,71 0,68 0,60 -0,76 -0,70 -0,73 -0,73 -0,80 0,32 0,68 0,76 0,95 1,00 
           *( a 95% de confiança).
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Com o objetivo de identificar a similaridade entre os parâmetros analisados, foi 

utilizada a técnica de análise agrupamento hierárquico (HCA). Esta análise foi realizada 

mediante método de agrupamento Ward, com distância euclidiana entre as estações, e os 

resultados obtidos expressos através de sua representação gráfica denominada 

dendrograma, através da qual, pode-se visualizar facilmente o processo de agrupamento. 

Segundo Neto et al. (1998), essa técnica interliga as amostras por suas similaridades, 

produzindo um dendograma onde as amostras semelhantes são agrupadas entre si. 

A Figura 8 apresentada as similaridades encontradas entre os parâmetros carbono 

orgânico, nitrogênio e carbonato, quando associados as três faixas de profundidade, a faixa 

rasa (P1) entre 8 e 16 m, a faixa média (P2) entre 23 a 28 m e a faixa profunda (P3) entre 

48 e 63 m. É possível observarmos para Corg e N evidências de distinção entre a faixa rasa 

(P1) e as faixas média e profunda (P2 e P3), havendo um comportamento similar entre 

esses dois parâmetros nas diferentes profundidades.  Essas similaridades são indícios da 

fixação desses elementos na fração orgânica com a profundidade, podendo estar associadas 

ao aporte terrígeno das fontes fluviais que se distribuem até o Sul de Sergipe, afetando a 

região mais próxima à costa. 

O carbonato apresenta notável distinção nas três faixas de profundidade, havendo 

um comportamento semelhante na sua faixa rasa (P1), com as faixas rasa e média (P1 e P2) 

do N e Corg. 
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FIGURA 8- Dendograma da análise de cluster entre os parâmetros Corg, N e Cinorg nas 
faixas de profundidades da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 
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Com relação aos setores que caracterizam a plataforma de Sergipe e Sul de 

Alagoas, o dendograma indica para o Corg a formação de 3 grupos distintos (Figura 9). O 

grupo I (S2 e S4)  é formado pelos setores sob influência dos rios Japaratuba e São 

Francisco (aporte terrígeno), o grupo II contendo apenas a setor 5 ao Sul de Sergipe 

predominantemente carbonático e o grupo III formado pela região ao Sul de Alagoas e a 

região entre os rios Japaratuba e São Francisco (S1 e S3). 

 O nitrogênio apresenta um menor grau de agrupamento em relação ao Corg, o que 

acreditamos que seja consequência do grande número de estações com valores abaixo do 

limite de detecção, uma vez que nas demais análises o nitrogênio tem apresentado um 

comportamento similar ao carbono orgânico.  

 O Carbonato (Cinorg) apresenta a formação de dois grupos bem definidos. Um deles 

entre dos setores 1 e 3, já que estes setores estão localizados em áreas que não sofrem 

influência fluvial direta e compreendem sedimentos de fração arenosa, constituindo os 

maiores teores de Cinorg. E outro grupo correspondente aos setores 2 e 4, que constituem 

sedimentos de fração silte, apresentando menores as concentrações de carbonato. 
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FIGURA 9-Dendograma da análise de cluster entre os parâmetros Corg, N e Cinorg nos  
setores da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 
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6.5.1- Distribuição dos sedimentos quanto a Granulometria 

 

 Foi feita uma separação dos sedimentos de acordo com a granulometria, dividindo-

os em sedimentos lamosos e arenosos. Através dos dendogramas (Figura 10) é possível 

observarmos a formação de mais grupos, que estão bem definidos, nos sedimentos que são 

constituídos pela fração lama.  De fato, uma análise mais detalhada de correlação, para as 

duas frações granulométricas, constatou que a maior parte dos elementos correlacionam-se 

mais fortemente nos sedimentos lamosos.  

 O carbonato e o fósforo se correlacionaram fortemente (r>0,90) em ambas as 

frações granulométricas, comprovando a ligação da forma inorgânico do fósforo com o 

carbonato. O cálcio correlacionou-se fortemente com o carbonato (r>0,88) e fósforo 

(r>0,93) em ambas as frações.  

O nitrogênio e o carbono orgânico correlacionaram-se em ambas as frações, porém 

mais fortemente na fração lama (r=0,74). O Corg também se correlacionou com alumínio e 

potássio em ambas frações, porém mais fortemente na fração lamosa; e com o manganês 

apenas na fração lama. E o nitrogênio associou-se com Al, K e Mn apenas nos sedimentos 

lamosos.  

Segundo Rezende (2009), os argilominerais, em conjunto com a matéria orgânica e 

os óxidos e hidróxidos de manganês, devido a sua grande área superficial, são responsáveis 

pelo suporte de alguns metais no ecossistema aquático. Através desta separação 

granulométrica, observamos agora uma correlação significativa (r=0,59) entre carbono 

orgânico e fósforo, e do nitrogênio com o P (r=0,51) no sedimento mais fino. 

 Essa associação do carbono orgânico com o manganês apenas na fração lamosa do 

sedimento, provavelmente ocorre devido a influência fluvial que contribui com sedimentos 

de granulometria fina e, conforme Aguiar et al. (2007), o manganês pode ser oriundo da 

lixiviação sedimentar da zona costeira. 

 O alumínio se correlacionou com o K, Mn e V mais fortemente nos sedimentos 

lamosos, e com Ti mais intensamente nos sedimentos arenosos. Já o manganês associou-se 

mais fortemente com o Ti e V na fração areia, e com o K na fração lama. O potássio se 

correlacionou de forma mais intensa com Ti nos sedimentos arenosos, e com o V em 

ambos os sedimentos. Titânio e vanádio associaram-se significativamente apenas na fração 

arenosa. 
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FIGURA 10- Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos quanto a 

granulometria (areia e lama). 

 

 

6.5.2- Distribuição dos sedimentos quanto aos Setores 

 

 Separando os sedimentos em função dos cinco setores que compreendem a 

plataforma continental de Sergipe e Sul de Alagoas, torna-se possível uma análise mais 

detalhada da distribuição dos  parâmetros analisados nessa região.  

Com base nos dendogramas (Figuras 11 e 12), podemos observar que os setores 1 e 

3 apresentam um comportamento semelhante. Similaridades ocorrem também entre setores 

os 2 e 4. Já o setor 5, exibe um comportamento um pouco diferenciado dos demais. A fim 

de detalhar mais esse comportamento, calculou-se os coeficientes de correlação para os 

setores. 

No setor 1 observamos a formação de quatro grupos: o grupo I constituído por 

carbono orgânico, potássio e vanádio; grupo II por nitrogênio, fósforo e titânio; o grupo III 

contendo manganês e alumínio; e o grupo IV constituído por cálcio e carbonato. O 

comportamento similar do carbonato e do cálcio sugere uma origem marinha destes. Pois, 

segundo Aguiar et al. (2007), os carbonatos são constituintes naturais predominantes na 

cobertura sedimentar da plataforma continental do nordeste brasileiro. Provavelmente os 

demais elementos sofrem influências terrígenas.  

No setor 2, os grupos são formados por: I- nitrogênio, fósforo e titânio; II- carbono 

orgânico, potássio e vanádio; III- cálcio, manganês e alumínio. E o carbonato apresentou 
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um comportamento diferenciado. Os coeficientes de correlação por setores mostraram, de 

fato, uma associação do carbono orgânico com potássio (r=0,72).  

 Já no setor 3, houve a formação de um grupo I constituído por nitrogênio, fósforo, 

titânio e alumínio, grupo II por carbono orgânico, potássio, vanádio e manganês; e o grupo 

III por cálcio e carbonato. O potássio se correlacionou com Mn (r=0,73) e V (r=0,69). 

 No setor 4, os grupos são formados por: I- nitrogênio, fósforo e titânio; II- carbono 

orgânico, potássio e vanádio; III- cálcio, manganês e alumínio; e carbonato se apresenta 

distinto dos demais. Através das correlações observou-se que o Corg apresentou associação 

com potássio (r=0,89) e vanádio (r=0,54). O alumínio se correlacionou fortemente com o 

manganês (r=0,89) e ainda com o fósforo (r=0,62). Nitrogênio correlacionou com fósforo 

(r=0,71) e Ti (r=0,77). Cálcio com Corg e Mn (r=0,60). Como o setor 4 é influenciado pelo 

rio Japaratuba, este aporte terrígeno pode descarregar também esgoto doméstico rico nestes 

elementos, contribuindo assim, numa fonte antropogênica para o nitrogênio e fósforo. 

No setor 5, os grupos são constituídos da seguinte forma: grupo I- nitrogênio, 

fósforo e titânio; grupo II- carbono orgânico, potássio e vanádio; e grupo III- manganês e 

alumínio; e IV- cálcio e carbonato. O nitrogênio exibiu correlação com Al (r=0,53) e Corg  

(r=0,85). O cálcio se correlacionou significativamente com Corg (r=0,51). 

As correlações do alumínio com o Corg, N, K, Mn, Ti e V em todos os setores, 

exceto no setor 3 para o titânio e vanádio, indicam a forte influência continental na 

concentração desses elementos, pois conforme Lacerda & Marins (2006), correlações 

positivas com elementos geogênicos corroboram com sua origem continental, sendo então 

o alumínio um marcador de origem terrígena. 

Conforme Coutinho (1976), na plataforma de Alagoas-Sergipe, a água do mar é 

bastante saturada em relação ao alumínio, manganês, titânio e vanádio, o que acarreta a 

remoção seletivas  desses elementos da solução através de processos de associação com a 

matéria orgânica, precipitação, e adsorção pelo material particulado, principalmente os 

minerais de argila. 

As correlações comprovaram o que se observou nos dendogramas, que com base 

nos setores que compreendem a plataforma, os setores 1 e 3 assemelham-se, assim como os 

setores 2 e 4. Já o setor 5, apresenta um comportamento diferenciado, com poucas 

correlações entre os parâmetros analisados. Apenas no setor 4, região de intensa atividade 
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fluvial de rios, e onde os sedimentos são predominante lamosos, observou-se a correlação 

do fósforo com outros elementos, além do carbonato. 
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FIGURA 11- Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos com relação 
aos setores 1, 2 e 3 da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 
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FIGURA 12- Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos com relação 
aos setores 4 e 5 da plataforma continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 
 

 

6.5.3- Distribuição dos sedimentos quanto a Profundidade 

 

 Através da análise de distribuição dos parâmetros analisados nos sedimentos de 

acordo com as profundidades 1 (10 m), 2 (25 m) e 3 (50 m) que compreendem a 

plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas (Figura 13), é possível observarmos que os 

sedimentos localizados na região mais próxima à costa (P1), apresenta um comportamento 

diferenciado das demais profundidades, com dendograma apresentando formação de 

grupos mais bem definidos. Nesta profundidade, o grupo I é constituído por nitrogênio, 

fósforo, titânio, carbono orgânico, potássio e vanádio; e o grupo II por cálcio, manganês, 
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alumínio e carbonato. Em uma análise mais detalhada através de coeficientes de correlação 

por profundidade, observa-se que o alumínio se correlacionou fortemente com Mn 

(r=0,91), e o potássio com V (r=0,60).  

Conforme Argeiro (2009), a proximidade com o continente possibilita um grande 

aporte de água doce e material continental, ocorrendo um alto hidrodinamismo e influência 

de diversas fontes de sedimentação, sendo que no ambiente há uma maior estabilidade com 

a profundidade. 

Na profundidade 25 m houve a formação dos seguintes grupos: I- nitrogênio, 

fósforo e titânio; II- carbono orgânico, potássio e vanádio; III- manganês, alumínio, cálcio 

e carbonato. Já na região mais profunda, os grupos foram: I-nitrogênio, fósforo e titânio; 

II- carbono orgânico, vanádio e potássio; III- por manganês e alumínio; IV- por cálcio e 

carbonato.  

As profundidades 25 e 50 m, apresentaram as mesmas correlações entre seus 

parâmetros. O carbono orgânico associou-se fortemente ao potássio (r>0,88), e também 

com vanádio (r>0,74); o nitrogênio correlacionou-se com titânio (r>0,66); e o alumínio 

apresentou forte correlação com Mn (r>0,90).  
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FIGURA 13- Dendogramas de distribuição dos parâmetros nos sedimentos com relação as 
profundidades da plataforma continental de Sergipe e Sul de Alagoas. 
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6.5.4- Normalização Geoquímica 

 

 A normalização geoquímica consiste, por meio de correlações matemáticas,  avaliar 

a concentração dos elementos nos sedimentos com a concentração de um elemento 

conservativo, o qual deve ser de origem litogênica, deve estar estruturalmente ligado a um 

dos principais carreadores de metais para os sedimentos, e sua concentração não deve ser 

significativamente influenciada pelo aporte antropogênico, usualmente são empregados 

para esta finalidade, os metais Al, Fe ou Li (SILVA, 2012).  

 Segundo Loring, (1990), os sedimentos são considerados naturais quando a 

concentração do elemento analisado estiver dentro do limite de confiança de 95 %. Neste 

estudo, a maior parte dos sedimentos exibiram uma origem natural para os elementos 

estudados quando normalizados em função do alumínio (Figuras 14 e 15). 

Para o carbonato todos os pontos estiveram dentro do limite de confiança, 

comprovando sua origem natural nos sedimentos. O ponto An1 ficou fora do limite de 

confiança para o carbono orgânico; como este ponto está localizado na região sul de 

Alagoas, próximo à descarga do rio Coruripe, provavelmente há influência desse rio no 

enriquecimento destes elementos. O ponto Ex3 também ficou fora do limite de confiança 

para o Corg, este foi o ponto que apresentou as maiores concentrações deste parâmetro nas 

duas campanhas, possivelmente devido à grande influência fluvial da área em que está 

situado. Já o ponto Ex1, também localizado na área de influência fluvial, ficou fora do 

limite de confiança para o vanádio. 

 Os pontos Cn2 e Cn3 mostraram enriquecimentos de nitrogênio e manganês 

respectivamente, sendo o maior teor de Mn registrado nesse ponto, provavelmente nestes 

sedimentos há uma grande influência terrígena, já que estes pontos estão direcionados às 

descargas do rio São Francisco.  Segundo Martins (2005), assim como ocorre com o N, o 

Mn também está presente em efluentes industriais e nos esgotos que acabam sendo 

lançados nas regiões costeiras.  

O ponto Cz3 também apresentou um enriquecimento de nitrogênio. Através da 

Figura 1 é possível observarmos uma faixa lamosa na borda da plataforma, onde este ponto 

está localizado. Esta faixa é provavelmente formada a partir do setor 2, onde há intensa 

influência fluvial e os sedimentos são predominantemente lamosos. 
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 No setor 5 da plataforma continental, os pontos Gx1, Gn1 e Hn1 mais próximos à 

costa apresentaram enriquecimento de potássio, sendo que Hn1 demostrou também 

enriquecido por titânio e vanádio; Gx2 demostrou ainda, enriquecido por fósforo. Este 

setor é influenciado pelos rios Vaza-Barris, Piauí e Real, apresentando variação 

granulométrica de silte a cascalho. 

 

 

6.6- Comparação dos dados obtidos com os de outras regiões brasileiras 

 

Ao compararmos os teores dos elementos analisados neste trabalho com os de 

outros estudos realizados na costa brasileira (Tabelas 15 e 16), observa-se que com relação 

a concentração do carbono orgânico os sedimentos estudados assemelham-se aos que 

constituem a Plataforma Continental Amazônica e com a Bacia de Campos. Para o 

nitrogênio, os sedimentos estudados apresentaram valores relativamente baixos, que 

também está de acordo com as duas regiões comparadas, sendo portanto esta uma 

característica da plataforma brasileira. 

Com relação ao carbonato, a plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas apresenta 

semelhanças com as plataformas do Espirito Santo, e a Bacia de Campos. Para os 

elementos alumínio e manganês, as concentrações foram parecidas com aquelas 

encontradas na Bacia de Campos, constatando assim, as similaridades entres os sedimentos 

estudados com os dessa região.  

Para os teores de fósforo e potássio, os sedimentos deste trabalho estão de acordo 

com os retratados na plataforma do Nordeste brasileiro. Porém, para cálcio os teores estão 

abaixo, e para o alumínio estão acima das concentrações encontradas no Nordeste 

brasileiro. 

O presente estudo apresentou concentrações  de carbonato, alumínio, manganês, 

cálcio, titânio e potássio, semelhantes ao trabalho reportado por Coutinho (1976), na 

plataforma Sergipe-Alagoas. 

No entanto, para os demais elementos necessita-se de um estudo mais detalhado, já 

que nos sedimentos vários elementos podem ser determinados, e os trabalhos, em geral, 

limitam-se a alguns deles. 
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FIGURA 14- Relação entre as concentrações de Cinorg, Corg, N, Ca  e Mn com o Al. A linha 
sólida representa a regressão linear e as linhas pontilhadas o intervalo de confiança de 95 %.  
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FIGURA 15- Relação entre as concentrações de K, P, Ti e V com o Al. A linha sólida 
representa a regressão linear e as linhas pontilhadas o intervalo de confiança de 95 %. 
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TABELA 15- Comparação das concentrações de Corg, N e Cinorg dos sedimentos da 
Plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas com sedimentos de outras regiões brasileiras 

Região N Método Corg  (%) Referência 

P.C. de Sergipe e Sul de 

Alagoas 

80 Análise Elementar 0,60 ± 0,31 Neste estudo (2013) 

P.C. do Ceará 62 Calcinação (via seca) 0,05 a 1,22  OLIVEIRA (1976) 

P.C. Baía de 

Guanabara(RJ) e São 

Francisco de Sul(SC) 

 

138 

 

Análise Elementar 

 

0,04 a 1,75 

 

MAHIQUES (1998) 

P.C. Sul de São Paulo 13 Análise Elementar 0,25 a 1,89 TESSLER (2001) 

Bacia de Campos(RJ) 163 Walkley-Black 0,69  ± 0,18 FORNARI (2005) 

P.C. Amazônica  12 Walkley-Black 0,80  ± 0,30 SIQUEIRA et al. (2006) 

Plataforma Interna de 

Cabo Frio (RJ) 

106 Análise Elementar 0,79 a 1,80 NAGAI (2009) 

Bacia de Campos (RJ) 44 Análise Elementar 0,50 a 0,90 ARAÚJO et al. (2010) 

 

Região N Método N (%) Referência 

P.C. de Sergipe e Sul de 

Alagoas 

80 Análise Elementar 0,09 ± 0,06 Neste estudo (2013) 

 

P.C. Sul de São Paulo 13 Análise Elementar 0,02 a 0,21 TESSLER (2001) 

Plataforma Interna de  

Cabo Frio (RJ) 

 

106 

 

Análise Elementar 

 

0,04 a 0,25  

 

NAGAI (2009) 

 

Região N Método Cinorg (%) Referência 

P.C. de Sergipe e Sul de 

Alagoas 

80 Gravimetria 33,95 ± 28,84 Neste estudo (2013) 

P.C. Sergipe-Alagoas 139 Gravimetria 55,10 ± 39,88 COUTINHO (1976) 

P.C. Baía de 

Guanabara(RJ) e São 

Francisco de Sul(SC) 

 

138 

 

Gravimetria 

 

2,00 a 85,30 

 

MAHIQUES (1998) 

P.C. sul de São Paulo 13 Gravimetria 20,00 TESSLER (2001) 

Bacia de Campos (RJ) 163 Gravimetria 40,00 ± 3,18 FORNARI (2005) 

P.C. Oeste do Ceará 25 Gravimetria 4,55 a 95 AGUIAR et al. (2007) 

P.C do Espírito Santo 10 Gravimetria 58,31  DELPUPO (2007) 

Plataforma Interna de 

Cabo Frio (RJ) 

106 Gravimetria 23,00 a 38,00 NAGAI (2009) 

P.C. Nordeste Brasileira 19 Gravimetria 88,00 ± 5 NASCIMENTO et al. (2009) 

Bacia de Campos (RJ) 44 Gravimetria 30,00  ARAÚJO et al. (2010) 
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TABELA 16- Comparação das concentrações dos elementos estudados nos sedimentos da 
Plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas com sedimentos de outras regiões brasileiras 

Região N Método Al 
(%) 

Mn 
(%) 

V 
(%) 

Ti 
(%) 

Ca 
(%) 

K 
(%) 

P 
(%) 

Referência 

P.C. de 

Sergipe e Sul 

de Alagoas 

80 EDX-RF 4,76 
± 

2,15 

2,23 
± 

1,76 

0,78 
± 

0,31 

0,28 
± 

0,16 

8,99 
± 

9,50 

0,97 
± 

0,46 

0,11 
± 

0,03 
 

Neste estudo 
(2013) 

P.C. Sergipe-
Alagoas 

145 AA 3,29 
± 

4,16 

2,07 ± 
1,90 

- 0,43 
± 

0,50 

16,56 
± 

12,76 

0,84 
± 

1,00 

- COUTINHO 
(1976) 

 
P.C.Oeste do 

Ceará 

 
25 

 
AA 

 
1,13 

± 
0,51 

 
0,87 ± 
0,96 

 
0,33 

± 
0,19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
AGUIAR et al. 

(2007) 
 

P.C. Nordeste 
Brasileira 

 
47 

 
FRX 

 
- 

 
0,05 a 
5,49 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

MARQUES et 
al. (2007) 

 
P.C. Sul da 
Bahia (entre 

Itacaré e 
Olivença) 

 

 
87 

 
ICP 

 
0,23 

a 
2,24 

 
0,01 a 
0,05 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
TAVARES 

(2008) 

P.C. Nordeste 
Brasileira 

19 FRX 0,65 - - - 87,53 0,64 0,20 NASCIMENTO 
et al. (2009) 

 
Bacia de 
Campos 

 
44 

 
IPC-AES 

 
2,38 

 
2,48 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ARAÚJO et al. 
(2010) 
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7-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os teores de carbono e nitrogênio na Plataforma Continental de Sergipe e Sul e 

Alagoas apresentam grande variabilidade, isto se deve em parte a heterogeneidade do 

fundo marinho e as influências do aporte terrígeno, dentre outros fatores. 

Através da razão C/N, observou-se que a maior parte dos sedimentos estudados 

apresentaram uma matéria orgânica que sugere origem autóctone, contudo as correlações 

de carbono e nitrogênio com elementos Al, Mn, V, Ti, Ca, K e P dão fortes indícios da 

origem terrígena. Também observou-se que os dados de carbono orgânico são mais 

controlados pela presença de lamas do que pela profundidade. 

De acordo com o teor de carbonato, a maioria dos sedimentos foram classificados 

como litoclásticos, estando este tipo de sedimento relacionado à fração arenosa.  

Através de testes estatísticos realizados entre as duas amostras de sedimentos coletados 

em períodos de alta e baixa pluviosidade, constatou-se que não há influência da 

sazonalidade, não existindo diferenças significativas entre as duas campanhas amostrais. 

A normalização geoquímica mostrou que a maior parte dos sedimentos exibiram uma 

origem natural para os elementos estudados, apenas algumas exceções em pontos onde 

provavelmente há influências fluviais, que podem contribuir com elementos de origem 

antropogênica. 

Há semelhanças entre os sedimentos que constituem os setores 1 e 3 da plataforma, 

caracterizado pela predominância de sedimentos arenosos, e entre os setores 2 e 4, regiões 

marcadas por influências fluviais. No entanto, o setor 5, apresenta um comportamento 

diferenciado dos demais. 

Dentre os trabalhos comparados neste estudo, os sedimentos que compõem a 

plataforma de Sergipe e Sul de Alagoas assemelharam-se, em parte, aos sedimentos da 

Bacia de Campos, apesar deste último apresenta maior homogeneidade em termos 

faciológicos. 

 

 



 

79 

 

8-REFERÊNCIAS 

AGUIAR, J.E.; MARINS, R.V.; ALMEIDA, M.D. Comparação de metodologias de 

digestão de sedimentos marinhos para caracterização da geoquímica de metais-traço na 

Plataforma Continental Nordeste Oriental Brasileira. Geochimica Brasiliensis, vol.21, n.3, 

p.304-323, 2007. 

ÁLVAREZ-IGLESIAS, P. & RUBIO, B. Early diagenesis of organic-matter-rich 

sediments in a ría environment: Organic matter sources, pyrites morphology and limitation 

of pyritization at depth. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 100, p.113-123, 2012. 

ANDREWS, J.E.; GREENAWAY, A.M.; DENNIS, P.F. Combined Carbon Isotope and 

C/N Ratios as Indicators of Source and Fate of Organic Matter in a Poorly Flushed, 

Tropical Estuary: Hunts Bay, Kingston Harbour, Jamaica. Estuarine, Coastal and Shelf 

Science, vol.46, p.743–756, 1998. 

ARAÚJO, B.F.; ALMEIDA, M.G.; SALOMÃO, M.S.M.B.; GOBO, R.R.; SIQUEIRA, 

V.C.; OVALLE, A.R.C.; REZENDE, C.E. Distribuição de Hg total e suas associações com 

diferentes suportes geoquímicos em sedimentos marinhos da margem continental 

brasileira: Bacia de Campos – Rio de Janeiro. Química Nova, vol. 33, n. 3, p.501-507, 

2010. 

ARAÚJO, B.F.; ALMEIDA, M.G.; SALOMÃO, M.S.M.B.; RANGEL, T. P.; VERGÍLIO, 

C. S.; FALCÃO, A. P.; LAVRADO, H. P.; REZENDE, C. E.  Distribuição de HgT em 

sedimentos marinhos da margem continental brasileira: Bacia de Campos – RJ. III 

Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO’2008, I Congresso Ibero-Americano de 

Oceanografia – I CIAO. Fortaleza (CE), 2008. 

ARAÚJO, H.M.P. & RIBEIRO, V.A. Distribuição das espécies de chaetognatha na 

plataforma continental de Sergipe e Alagoas. Brazilian Journal Aquatic Science 

Technology, vol.9, n.1, p.19-23, 2005. 



 

80 

 

ARGEIRO, M.C.C. Os Nematoda da plataforma continental da região sudeste brasileira 

sob a influência da Água Central do Atlântico Sul: Cabo Frio (RJ) e Ubatuba (SP). 

Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo. 2009. 

BAIRD C. Química Ambiental. 2ª ed. Porto Alegre. Bookman, 622p. 2002. 

BARBOSA, A.C.G. Caracterização geoquímica marinha e avaliação do impacto das 

atividades antrópicas e de exploração de petróleo sobre os sedimentos da plataforma 

continental do estado de Sergipe e Sul do estado do Alagoas. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Sergipe. 2010. 

BARCELLOS, R.L. & FURTADO, V.V. Processo sedimentar atual e a distribuição de 

carbono e nitrogênio orgânicos no Canal de São Sebastião (SP) e plataforma continental 

interna adjacente. Revista Brasileira Oceanográfica, vol.47, n.2, p.207-221, 1999.  

BARRETO, A.V. & COELHO, P.A. Distribuição dos Sedimentos na Plataforma 

Continental do Norte e Nordeste do Brasil (50ºW-38ºW). V Simpósio Brasileiro de 

Oceanografia. Santos, SP, 2011. 

BARRETO, M.S. Aspectos geoquímicos e distribuição de metais em sedimentos 

superficiais da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim-SE. Dissertação de mestrado. 

Universidade Federal de Sergipe. 2007. 

BARRETO, M.S.; ALVES, J.P.H.; PASSOS, E.A.; GARCIA, C.A.B. Relação C:N e 

Identificação da Origem da Matéria Orgânica em Sedimentos. 30º Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química. 2007. 

BASTOS, A.C. & MOSCON, D.M.C. Estudo sedimentológico. II 

Relatório/Monitoramento Ambiental – Victory 8B. Vitória. Departamento de Ecologia e 

Recursos Naturais, Universidade Federal do Espirito Santo. Cap. 2, p. 27-66, 2005. 



 

81 

 

BEVILACQUA, J.E.; SILVA, I.S.; LICHTIG, J. MASINI, J.C. Extração Seletiva de 

Metais Pesados em Sedimentos de Fundo do rio Tietê, São Paulo. Química Nova, vol.32, 

n.1, p.26-33, 2009. 

BLÄTTLER, C.L.; JENKYNS, H.C.; REYNARD, L.M.; HENDERSON, G.M. Significant 

increases in global weathering during Oceanic Anoxic Events 1a and 2 indicated by 

calcium isotopes. Earth and Planetary Science Letters, vol. 309, p.77–88, 2011. 

CARVALHO, M.E.S. & FONTES, A.L. Caracterização geomorfológica da zona costeira 

do estado de Sergipe. VI Simpósio nacional de geomorfologia. Goiânia, 2006. 

CHAPMAN, D. Water Quality Assessments. A guide to the use of Biota, Sediments 

and Water in environmental monitoring. Editora Chapman e Hall. London. 1992. 

CHAPMAN, P. M. The Sediment Quality Triad approach to determining pollution-induced 

degradation. Science of the Total Enviroment, vol. 97/98, p.815-823, 1990. 

COLINA, M.; GARDINERB, P.H.E.; RIVASC, Z.; TRONCONE, F. Determination of 

vanadium species in sediment, mussel and fish muscle tissue samples by liquid 

chromatography–inductively coupled plasma-mass spectrometry. Analytica Chimica 

Acta, vol.538, n.1-2, p.107-115, 2005. 

COJAN, I. & RENARD, M. Sedimentology. 1ª ed. AA.Balkema Publishers, 483p. 2002. 

COSTA, T.L.F.; ARAÚJO, M.P.; KNOPPERS, B.A.; CARREIRA, R.S. Sources and 

Distribution of Particulate Organic Matter of a Tropical Estuarine-Lagoon System from 

NE Brazil as Indicated by Lipid Biomarkers. Aquatic Geochemistry, vol.17, p.1-19, 2011. 

COUTINHO, P.N. Geologia marinha da plataforma continental Alagoas-Sergipe. Tese de 

Livre Docência, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1976. 



 

82 

 

COUTINHO P.N. Levantamento do estado da arte da pesquisa dos recursos vivos 

marinhos do Brasil. Programa REVIZEE. Oceanografia Geológica. 1995-2000. 

COUTINHO, P. N. Sedimentation at the mouth of the São Francisco river (Brazil). 

Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco. vol.9/11, p.41-50, 

1967/1969. 

COUTINHO P.N. Sedimentos carbonáticos da plataforma continental brasileira.  Revista 

de Geologia, vol.6, p.65-73, 1992. 

COUTINHO, P. N. Sedimentação na Plataforma Continental de Alagoas-Sergipe. Arquivo 

Ciências do Mar, Fortaleza, vol. 21, n. 1/2, p.1-18, 1981. 

DATTA, D. K.; GUPTA, L. P.; SUBRAMANIAN, V. Distribuition of C, N and P in the 

sediment of the Ganges – Brahmaputra – Meghna river system in the Bengal basin. 

Organic Geochemistry, vol.30, p.75-82, 1999. 

DELPUPO, D.F. Análise de estabilidade do fundo marinho e determinação de riscos 

geológicos (geohazards) na plataforma continental do Espírito Santo adjacente a Guarapari 

– ES. Monografia. Universidade Federal do Espírito Santo. 2007. 

DIAS, G.T.M. Classificação de sedimentos marinhos, proposta de representação em cartas 

sedimentológicas. Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de Geologia. Salvador, vol.3,  

p.423-426, 1996. 

DIAS, G.T.M. Granulados bioclásticos– algas calcárias. Brazilian Journal of 

Geophysics, vol.18, n.3, 2000. 

DIAS, J.C. & LIMA, W.N. Comparação de Métodos para a Determinação de Matéria 

Orgânica em Amostras Ambientais. Revista científica da UFPA, vol.4, 16 p. Abril, 2004. 



 

83 

 

DILL, H.G. The “chessboard” classification scheme of mineral deposits: Mineralogy and 

geology from aluminum to zirconium. Earth-Science Reviews, vol.100, p.1-420, 2010. 

ESCOBAR-BRIONES, E. & GARCÍA-VILLALOBOS, F.J. Distribution of total organic 

carbono and total nitrogen in deep-sea sediments from the southwestern Gulf of Mexico. 

Boletín De La Sociedad Geológica Mexicana, vol.61, n.1, p.73-86, 2009. 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia 2. Editora Interciência. Rio de Janeiro. 

602p. 1998. 

FAGNANI, E.; GUIMARÃES, J.R.; MOZETO, A.A.; FADINI, P.S. Sulfetos 

volatilizáveis por acidificação e metais extraídos simultaneamente na avaliação de 

sedimentos de água doce. Química Nova, vol.34, n.9, p.1618-1628, 2011. 

FANTLE, M.S. The global geochemical cycles of iron and calcium: using novel isotope 

systems to understand weathering, global mass budgets, natural reaction rates, and 

paleoclimate. Dissertation. University of California, Berkeley. 2005. 

FANTLE, M.S. & DEPAOLO, D.J. Variations in the marine Ca cycle over the past 20 

million years. Earth and Planetary Science Letters, vol.237, p.102– 117, 2005. 

FERNANDES, L.; NAYAK, G.N, ILANGOVAN, D.; BOROLE, D.V. Accumulation of 

sediment, organic matter and trace metals with space and time, in a creek along Mumbai 

coast, India. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol.91, p.388-399, 2011. 

FONTES, L.C.S.; SUFREDINNI, M.; MENDONÇA, J.B.; QUEIROZ, E.V.; SILVA, D.S.; 

SANTOS, J.R. Sedimentos biodetriticos da Plataforma Continental Sul de Alagoas. XIII 

Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário ABEQUA. III Encontro do 

Quaternário Sulamericano. 2011. 



 

84 

 

FORNARI, M. Avaliação ambiental sedimentar em área de perfuração exploratória 

marítima, Bacia de Campos, Rio de Janeiro-Brasil. Dissertação de mestrado. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 2005. 

FREIRE, G.S.S.; CAVALCANTI, V.M.M.; MAIA, L.P.; LIMA, S.F. Classificação dos 

Sedimentos da Plataforma Continental do Estado do Ceará. Anais do Simpósio de 

Geologia do Nordeste. Fortaleza. p.209–211, 1997. 

FROEHNER, S. & MARTINS, R.F. Avaliação da Composição Química de Sedimentos do 

rio Barigui na Região Metropolitana de Curitiba. Química Nova, vol.31, n.8, p.2020-2026, 

2008. 

GAO, X.; CHEN, S.; LONG, A. Composition and sources of organic matter and its solvent 

extractable components in surface sediments of a bay under serious anthropogenic 

influences: Daya Bay, China. Marine Pollution Bulletin, vol.56, p.1066-1075, 2008. 

GOMES, M.V.T. Estudo da ocorrência de metais traço em sedimentos superficiais do rio 

São Francisco à montante e à jusante da represa de Três Marias, Minas Gerais, Brasil. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Sergipe. 2009. 

GOMES, M.V.T.; COSTA, A.S.; GARCIA, C.A.B.; PASSOS, E.A. ALVES, J.P.H. 

Concentrações e Associações Geoquímicas de Pb e Zn em Sedimentos do rio São 

Francisco Impactados por Rejeitos da Produção Industrial de Zinco. Química Nova, 

vol.33, n.10, p.2088-2092, 2010. 

GROSS, M. G. Carbon determination. In: CARVER, R. E. (ed.) Procedure in sedimentary 

petrology. New York: Wiley-Interscience. Cap.25, p.573-596, 1971. 

GUIMARÃES, C. R. P. Estrutura e dinâmica dos sedimentos superficiais e da fauna 

bêntica na plataforma continental de Sergipe. Tese de doutorado. Universidade Federal da 

Bahia. 2010. 



 

85 

 

HEDGES, J. & KEIL, R. Sedimentary organic matter preservation: an assessment and 

speculative synthesis. Marine Chemistry, vol.49, p.81–115, 1995. 

HEDGES, J. I.; KEIL, R.G.; BENNER, R. What happens to terrestrial organic matter in 

the ocean?. Organic Geochemistry, vol.27, p.195–212, 1997. 

HOLZ, F.P.; FABIÃO, B.P.; CALDAS, J.S.; SOARES, L.C. Estudo preliminar do 

sedimento do canal São Gonçalo, Pelotas-RS. XIX CIC, XII ENPOS, II Mostra Científica. 

2010. 

JAFFÉ, R.; MEAD, R.; HERNANDEZ, M.E.; PERALBA, M.C.; DIGUIDA, O.A. Origin 

and transport of sedimentary organic matter in two subtropical estuaries: a comparative, 

biomarker-based study. Organic Geochemistry, vol.32, p.507-526, 2001. 

JESUS, H.C.; COSTA, E.A.; MENDONÇA, A.S.F.; ZANDONADE, E. Distribuição de 

Metais Pesados em Sedimentos do Sistema Estuarino da Ilha de Vitória-ES. Química 

Nova, vol.27, n.3, p.378-386, 2004.   

JESUS, R.S. Metais traço em sedimentos e no molusco bivalve anomalocardia brasiliana 

(gmelin, 1791), municípios de Madre de Deus e de Saubara, Bahia. Dissertação de 

mestrado. Universidade Federal da Bahia. 2011. 

KILLOPS, S.D. & KILLOPS, V.J. An Introduction Organic Geochemistry. John Wiley 

and Sons, NY, p.95-106, 1993. 

KING, P.; KENNEDY, H.; NEXTON, P.P.; JICKELLS, T.D.; BRAND, T.; CALVERT, 

S.; CAUWET, G.; ETCHEBER, H.; HEAD, B.; KHRIPOUNOFF, A.; MANIGHETTI, B.; 

MIQUEL, J.C. Analysis of total and organic carbon and total nitrogen in settling oceanic 

particles and a marine sediment: an interlaboratory comparison. Marine Chemistry, 

vol.60, p.203-216, 1998. 



 

86 

 

KNOPPERS, B.; EKAU, W.; FIGUEIREDO, A.G. The coast and shelf of east and 

northeast Brazil and material transport. Geo-Marine Letters, vol.19, p.171-178, 1999. 

KNOPPERS, B.; MEDEIROS, P.R.P.; SOUZA, W.F.L.; JENNERJAHN, T. The São 

Francisco Estuary, Brazil. HANDBOOK of Environment Chemistry. Berli-Heidelberg: 

Springer-Verlag. vol.5, Part H, p.51-70, 2006. 

KUMPERA, B. Contribuição ao processo sedimentar atual no Canal do Ararapira, sistema 

estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape (SP). Dissertação de mestrado. Universidade de São 

Paulo. 2007. 

LACERDA, L.D. & MARINS, R.V. Geoquímica de sedimentos e o monitoramento de 

metais na plataforma continental Nordeste Oriental do Brasil. Geochemica Brasiliensis, 

vol.20, n.1, p.120-132, 2006. 

LAI, D.Y.F. & LAM, K.C. Phosphorus sorption by sediments in a subtropical constructed 

wetland receiving stormwater runoff. Ecological engineering, vol.35, p.735-743, 2009. 

LARSONNEUR C. La cartographie des dépôt meubles sur le plateau continental français: 

méthode mise au point et utilisée en Manche. Journal Rech Oceanogr. vol.2, p.34–39, 

1977. 

LEHMANN, M.; BERNASCONI, S.; BARBIERI, A.; MCKENZIE, J.A. Preservation of 

organic matter and alteration of its carbon and nitrogen isotope composition during 

simulated and in situ early sedimentary diagenesis. Geochimica et Cosmochimica Acta, 

vol.66, p.3573–3584, 2002. 

LEMES, M.J.L. Avaliação de metais e elementos-traço em águas e sedimentos das bacias 

hidrográficas dos rios Mogiguaçu e Pardo, São Paulo. Dissertação de mestrado. Instituto de 

Pesquisas Energética e Nucleares. Universidade de São Paulo. 2001. 



 

87 

 

LEVIN, L.A. & SIBUET, M. Understanding Continental Margin Biodiversity: A New 

Imperative. Annual Review of Marine Science, vol.4, p.79-112, 2012. 

LIMA, E.A.M. Avaliação da Qualidade dos Sedimentos e Prognóstico Geoquímico 

Ambiental da Zona Estuarina do Rio Botafogo, Pernambuco. Tese de doutorado. 

Universidade Federal de Pernambuco. 2008. 

LIMA, M.R.B.L. Natureza e Origem da MO depositada sobre os sedimentos superficiais 

ao longo da plataforma continental entre as cidades do Rio de Janeiro e São Francisco do 

Sul. Dissertação de mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 2000. 

LIMA, J.G. Elementos químicos nas águas e sedimentos do rio Piracicaba, afluente do rio 

Doce-MG. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Ouro Preto. 2009. 

LIU, S.M.; ZHANG, J.; LI, D.J. Phosphorus cycling in sediments of the Bohai and Yellow 

Seas. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol.59,  p.209-218, 2004. 

LOUCHOUARN, P.; LUCOTTE, M.; FARELLA, M. Historical and geographical 

variations of sources and transport of terrigenous organic matter within a large-scale 

coastal environment. Organic Geochemistry, vol.30, p.675-699, 1999. 

LOURENÇO, R.A. Metodologia para determinação de biomarcadores geoquímicos 

orgânicos em sedimentos – hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, esteróis e alquenonas. 

Dissertação (Mestrado em Ciências, área de Oceanografia Química e Geológica) – Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 

LOHSE, L.; KLOOSTERHUIS, R.T.; STIGTER, H.C.; HELDER, W.; RAAPHORST, 

W.V.; WEERING, T.C.E.V. Carbonate removal by acidification causes loss of nitrogenous 

compounds in continental margin sediments. Marine Chemistry, vol.69, p.193-201, 2000. 



 

88 

 

LORING, D. H. Normalization of metal data from estuarine and costal sediments. Journal 

of Marine Science, vol.48, p.155-168, 1990. 

MADUREIRA, L.A.S. Compostos orgânicos em sedimentos marinhos: uma viagem ao 

fundo do Oceano Atlântico Norte. Química Nova, vol.25, n.5, p.814-824, 2002. 

MAHIQUES, M.M.; WAINER, I.K.C.; BURONE, L.; NAGAI, R.; SOUSA, S.H.M.; 

FIGUEIRA, R.C.L.; SILVEIRA, I.C.A.; BICEGO, M.C.; ALVES, D.P.V.; HAMMER, Ó. 

A high-resolution Holocene recordo on the Southern Brazilian shelf: Paleoenvironmental 

implications. Quaternary International, vol.206, n.1-2, p52-61, 2009. 

MAHIQUES, M.M. Características da matéria orgânica sedimentar da plataforma 

continental interna e média entre a Baía da Guanabara (RJ) e São Francisco do Sul (SC). 

Tese de Livre Docência. Universidade de São Paulo. 1998. 

MARQUES, W.S. Geoquímica de carbonatos da plataforma continental Nordeste do 

Brasil. Tese de doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. 2008. 

MARQUES W.S.; MENOR E.A.; SIAL A.N.; FERREIRA V.P.; FREIRE G.S.S.; 

MANSO V.A.V. Influência de frações continentais na sedimentação de carbonatos 

biogênicos recentes na porção oriental da plataforma continental nordeste brasileira. 

Revista Brasileira de Geociências, vol.37, n.4, 2007. 

MARTINS, C.C. Marcadores Orgânicos Geoquímicos em testemunhos de Sedimento do 

Sistema Estuarino de Santos e São Vicente, SP: Um Registro Histórico da Introdução de 

Hidrocarbonetos no Ambiente Marinho. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

2005. 

 



 

89 

 

MARTINS, R.; AZEVEDO, M.R.; MAMEDE, R.; SOUSA, B.; FREITAS, R.; ROCHA, 

F.; QUINTINO, V.; RODRIGUES A.M. Sedimentary and geochemical characterization 

and provenance of the Portuguese continental shelf soft-bottom sediments. Journal of 

Marine Systems, vol.91, p.41-52, 2012. 

MARTINS, R.F. Avaliação da presença de metais e de biomarcadores fecais em 

sedimentos do rio Barigüi na região metropoliatana de Curitiba – PR. Dissertação de 

mestrado. Universidade Federal do Paraná. 2008. 

MATIJEVIĆ, S.; KUŠPILIĆ, G.; KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ, Z.; BOGNER, D. Impact of fish 

farming on the distribution of phosphorus in sediments in the middle Adriatic area. Marine 

Pollution Bulletin, vol.56, p.535-548, 2008. 

MAYER L.M.; SCHICK L.L.; ALLISON M.A.; RUTTENBERG, K.C.; BENTLEY S.J. 

Marine vs. terrigenous organic matter in Louisiana coastal sediments: The uses of bromine: 

organic carbon ratios. Marine Chemistry, vol.107, p.244-254, 2007. 

MOREIRA, R.C.A. & BOAVENTURA, G.R. Referência Geoquímica Regional para a 

Interpetração das Concentrações de elementos Químicos nos Sedimentos da Bacia do Lago 

Paranoá- DF. Química Nova, vol.26, n.6, p.812-820, 2003. 

NAGAI, R.H. Variações de paleoprodutividade na plataforma interna de Cabo Frio, RJ, 

durante o Holoceno. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2009. 

NASCIMENTO, A.A. Sedimentação holocênica na plataforma continental de Sergipe, 

Nordeste do Brasil. Dissertação de mestrado. Universidade Federal da Bahia. 2011. 

NASCIMENTO, F.S.; FREIRE, G.S.S.; MIOLA, B. Caracterização geoquímica dos 

granulados marinhos da plataforma continental do Nordeste do Brasil. Revista de 

Geologia, vol.22, n.1, p.15-26, 2009. 



 

90 

 

NETO, J. M. M. & MOITA, G. C. Uma introdução à análise exploratória de dados 

multivariados. Química Nova, vol.21, n.4, p.467-469, 1998. 

NORMANDO, D.; TJÄDERHANE, L.; QUINTÃO, C.C.A. A  escolha do teste estatístico 

–um tutorial em forma de apresentação em PowerPoint. Dental Press Journal 

Orthodontic, vol.15, n.1, p.101-106, 2010. 

OLIVEIRA, M.A. Distribuição de matéria orgânica na Plataforma Continental do Estado 

do Ceará (Brasil). Arquivo Ciência Mar, vol.16, n.2, p.105-110, 1976. 

PÁSCOA, R.N.M.J.; TÓTH, I.V.; ALMEIDA, A.A.; RANGEL, A.O.S.S. 

Spectrophotometric sensor system based on a liquid waveguide capillary cell for the 

determination of titanium: Application to natural waters, sunscreens and a lake sediment. 

Sensors and Actuators B: Chemical, vol.157, p.51-56, 2011. 

PASSOS, E.A. Distribuição de Sulfeto Volatilizado em Meio Ácido e Metais Pesados em 

Sedimentos do Estuário do Rio Sergipe. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

Sergipe. 2005. 

PATTAN, J.N. & SHANE, P. Excess aluminum in deep sea sediments of the Central 

Indian Basin. Marine Geology, vol.161, p.247–255, 1999. 

PEDERSEN, B.; COFINO, W.; DAVIES, I. The 1993–1995 QUASIMEME laboratory 

performance study: trace metals in sediment and biota. Marine Pollution Bulletin, vol.35, 

p.42-51, 1997. 

PETRUCIO, M. M. & FARIA, B. M. Concentrações de carbono orgânico, nitrogênio total 

e fósforo disponível no sedimento das Lagoas Cabiúnas e Comprida. 1998. 

PONZI, V.R.A; NETO, J.A.B; SICHEL, S.E. Introdução à Geologia Marinha. Editora 

Interciência, Rio de Janeiro, 2004. 



 

91 

 

PUSCEDDU, A.; BIANCHELLI, S.; CANALS, M.; VIDAL, A.S.; DEMADRON, X.D.; 

HEUSSNER, S.; LYKOUSIS, V.; STIGTER, H.; STIGTER, F.; DANOVARO, R. Organic 

matter in sediments of canyons and open slopes of the Portuguese, Catalan, Southern 

Adriatic and Cretan Sea margins. Deep-Sea Research I, vol.57, p.441-457, 2010. 

RYBA, S.A. & BURGESS, R.M. Effects of sample preparation on the measurement of 

organic carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, and oxygen concentrations in marine 

sediments. Pergamon. Chemosphere, vol.48, p.139-147, 2002. 

RAMASWAMY, V.; GAYE, B.; SHIRODKAR, P.V.; RAO, P.S.; CHIVAS, A.R.; 

WHEELER, D.; THWIN, S. Distribution and sources of organic carbon, nitrogen and their 

isotopic signatures in sediments from the Ayeyarwady (Irrawaddy) continental shelf, 

northern Andaman Sea. Marine Chemistry, vol.111, p.137-150, 2008. 

REZENDE, P.S. Avaliação da distribuição e mobilidade de elementos traço em sedimentos 

da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Dissertação de mestrado. Universidade Federal 

de Minas Gerais. 2009. 

RUTTENBERG, K.C. & GOÑI, M.A. Phosphorus distribution, C:N:P ratios, and δ13Coc, 

in arctic, temperate, and tropical coastal sediments: tools for characterizing bulk 

sedimentary organic matter. Marine Geology, vol.139, p.123-145, 1997. 

SAMPAIO, A.C.S. Metais pesados na água e sedimentos dos rios da bacia do Alto 

Paraguai. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 2003. 

SANTOS, D.B. Fósforo como marcador geoquímico para avaliação dos impactos nos 

sedimentos do rio do Sal- Aracaju/SE (Brasil). Dissertação de mestrado. Universidade de 

Aveiro. 2009. 



 

92 

 

SANTOS, E.S. Aplicação de marcadores geoquímicos para a avaliação dos impactos das 

barragens nos sedimentos do estuário do Rio São Francisco (Al/Se). Tese de doutorado. 

Universidade Federal Fluminense. 2007. 

SANTOS, I.S. Geoquímica e distribuição dos metais traço em testemunhos de sedimento 

do açude marcela, Itabaiana-Sergipe. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de 

Sergipe. 2010. 

SANTOS, S.; KNOPPERS, B. A.; BERNARDES, M. C. Caracterização da matéria 

orgânica nos sedimentos superficiais do rio São Francisco (SE/AL), Brasil. XII Congresso 

Latino-Americano de Ciências do Mar – XII COLACMAR. Florianópolis. 2007. 

SCHMITT, A.D.; CHABAUX, F.; STILLE, P. The calcium riverine and hydrothermal 

isotopic Fluxes and the oceanic calcium mass balance. Earth and Planetary Science 

Letters, vol.213, p.503-518, 2003. 

SILVA, A.F. Desenvolvimento de uma base geoquímica regional para metais traço em 

sedimentos superficiais da bacia hidrográfica do rio Sergipe. Dissertação de mestrado. 

Universidade Federal de Sergipe. 2012. 

SILVA, E.N.S. A Sedimentação na Plataforma Continental do Município de Conde 

(Litoral Norte da Bahia) Desde o Último Máximo Glacial: Integração de Dados 

Sedimentológicos e Geofísicos. Trabalho final de graduação. Universidade Federal da 

Bahia. 2008. 

SILVA, M.A.L. & REZENDE, C.E. Behavior of selected micro and trace elements and 

organic matter in sediments of a freshwater system in south-east Brazil. The Science of 

the Total Environment, vol.292, p.121-128, 2002. 



 

93 

 

SILVA, N.; VARGAS, C.A.; PREGO, R. Land–ocean distribution of allochthonous 

organic matter in surface sediments of the Chiloé and Aysén  interior seas (Chilean 

Northern Patagonia). Continental Shelf Research, vol.31, p.330-339, 2011. 

SILVA, R.G. Investigação quantitativa e qualitativa da matéria orgânica associada a 

sedimentos marinhos, estuarinos e solos. Relatório de Estágio Supervisionado. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2004. 

SIQUEIRA, G.W.; PEREIRA, S.F.P.; APRILE, F.M. Determinação dos elementos-traço 

(Zn, Co e N) em sedimentos da Plataforma Continental Amazônica sob influência do rio 

Amazonas. Acta Amazônica, vol.36, n.3, p.321-326, 2006. 

SKRABAL, S.A. & TERRY, C.M. Distributions of dissolved titanium in porewaters of 

estuarine and coastal marine sediments. Marine Chemistry, vol.77, p.109-122, 2002. 

SOUZA, W.F.L.; MEDEIROS, P.R.P.; BRANDINI, N.; KNOPPERS, B. Impactos de 

Barragens sobre os fluxos de materiais na Interface Continente-Oceano. Revista Virtual 

de Química, vol.3, p.116-128, 2011. 

SUN-LIN, X. & WEN-BIN, Z. Phosphorus forms and distribution in the sediments of 

Poyang Lake, China. International Journal of Sediment Research, vol.26, p.230-238, 

2011. 

TALLBERG, P.; TRÉGUER, P.; BEUCHER, C.; CORVAISIER, R. Potentially mobile 

pools of phosphorus and silicon in sediment from the Bay of Brest: Interactions and 

implications for phosphorus dynamics. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol.76, 

p.85-94, 2008. 

TAVARES, J.M. Metais nos sedimentos superficiais da plataforma continental entre 

Itacaré e Olivença, Sul da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Federal da 

Bahia. 2008. 



 

94 

 

TESI, T.; MISEROCCHI, S.; GOÑI, M.A.; LANGONE, L.; BOLDRIN, A.; 

TURCHETTO, M. Organic matter origin and distribuition in suspended particulate 

materials and surficial sediments from the western Adriatic Sea (Italy). Estuarine, Coastal 

and Shelf Science, vol.73, p.431-446, 2007. 

TESSLER, M.G. Taxas de sedimentação holocênica na plataforma continental Sul do 

estado de São Paulo. Tese de Livre-docência. Universidade de São Paulo. 2001. 

UFS/PETROBRAS.  Projeto de Caracterização Geológica da Plataforma Continental e da 

Influência dos Aportes Fluviais na região norte do Estado de Sergipe e Sul do Estado de 

Alagoas. Coordenador Luiz Carlos Fontes. TERMO DE COOPERAÇÃO 

0050.0045002.08.04 – UFS/FAPESE/PETROBRAS, Rio de Janeiro, CENPES/AMA, 

Memória Técnica, Relatório Externo, 910p. 2013. 

VESTENA, L.R. Análise da Dinâmica Hidrossedimentológica em uma Bacia Hidrográfica 

no Sul do Brasil. Sociedade & Natureza, Uberlândia, vol.21, n.3, p.413-424, dez. 2009. 

VIDAL, R.M.B.; BECKER, H.; FREIRE, G.S.S. Geoquímica de Sedimentos da 

Plataforma Continental do Estado do Ceará- Brasil. Revista de Geologia, vol.21, n.2, 

p.223-232, 2008. 

VITAL, H.; SILVEIRA, I.M.; AMARO, V.E. Carta Sedimentológica da Plataforma 

Continental Brasileira – Área Guamaré e Macau (NE Brasil), Utilizando Integração de 

Dados Geológicos e Sensoriamento Remoto. Revista Brasileira de Geofísica, vol.23, n.3, 

p.233-241, 2005. 

XING, L.; ZHANG, H.; YUAN, Z.; SUN, Y.; ZHAO, M. Terrestrial and marine biomarker 

estimates of organic matter sources and distributions in surface sediments from the East 

China Sea shelf. Continental Shelf Research, vol.31, p.1106-1115, 2011. 

ZAR, J.H. Biostatistical analysis. 4ª edição. Prentice Hall. New Jersey. 663p. 1999. 



 

95 

 

ZHU, P. & MACDOUGALL, J.D. Calcium isotopes in the marine environment and the 

oceanic calcium cycle. Geochimica et Cosmochimica Acta, vol.62, n.10, p.1691-1698, 

1998.  



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 



 

97 

 

 

TABELA 1- Coordenadas das estações de amostragem dos sedimentos (UTM) 

Estações 
Coordenadas 

N E 
An1 8873871,3 813474,5 
Bn1 8850768,0 795509,4 
Bx1 8840750,6 786897,9 
Cn1 8832521,6 786897,9 
Cx1 8827000,4 766070,5 
Cz1 8824661,0 759196,5 
Dn1 8817430,0 748977,7 
En1 8805706,0 734320,6 
Ex1 8797864,4 726979,1 
Ez1 8789044,2 718648,4 
Gn1 8757465,7 696645,6 
Gx1 8745113,7 687821,8 
Hn1 8726373,7 679189,2 
An2 8863421,0 827375,6 
Ax2 8854856,1 815664,4 
Bx2 8835242,8 796095,7 
Cn2 8828672,7 789316,2 
Cx2 8820353,4 772542,4 
Cz2 8804569,9 770127,7 
Dn2 8802528,1 761582,4 
En2 8800351,3 736862,4 
Ex2 8793275,3 730456,8 
Ez2 8779378,9 722843,1 
Fn2 8773081,5 716084,1 
Gn2 8723659,8 682350,0 
Gx2 8739496,0 694293,3 
Hn2 8752562,1 701287,0 
An3 8859563,1 832471,9 
Ax3 8844615,8 823631,6 
Bn3 8837746,0 817975,8 
Bx3 8831294,5 798988,6 
Cn3 8827163,7 790264,4 
Cx3 8814981,3 778018,7 
Cz3 8800155,8 773420,2 
Dn3 8797597,5 764975,4 
En3 8797927,9 738012,7 
Ex3 8789192,8 733937,1 
Ez3 8769907,2 735302,0 
Fn3 8765173,1 731651,0 
Gn3 8745841,6 711553,4 
Gx3 8733621,5 701011,1 
Hn3 8715982,1 691291,7 
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TABELA 3- Dados de N e Corg, por análise elementar dos sedimentos das duas 
campanhas amostrais 

 SED 1 (Baixa Pluviosidade) SED2 (Alta Pluviosidade) 
Amostra N (%) Corg (%) N (%) Corg (%) 

An1 ND 0,65  0,16 1,33  
An2 ND 0,21  ND 0,17  
An3 0,06 0,60  0,06 0,55  
Ax2 ND 0,37  ND 0,42  
Ax3 0,07 0,67  0,06 0,52  
Bn1 0,20 1,13  0,16 1,15  
Bn3 0,11 0,62  ND 0,43  
Bx1 0,20 0,55  0,18 0,95  
Bx2 0,12 1,18  0,11 0,83  
Bx3 0,14 0,91  0,19 1,14  
Cn1 0,11 0,84  0,08 0,44  
Cn2 ND 1,20  0,10 1,12  
Cn3 0,15 0,91  0,26 1,10  
Cx1 0,11 0,93  0,12 0,52  
Cx2 0,08 0,65  0,08 0,43  
Cx3 0,11 0,50  0,10 0,43  
Cz1 0,10 0,53  0,07 0,45  
Cz2 ND 0,34  0,06 0,31  
Cz3 0,11 0,52  0,16 0,40  
Dn2 ND 0,16  0,08 0,39  
Dn3 0,08 0,49  0,15 0,51  
En1 0,14 0,88  0,17 0,83  
En2 0,10 0,65  0,11 0,82  
En3 0,16 1,08  0,27 1,12  
Ex1 0,08 0,31  ND 0,31  
Ex2 0,13 0,87  0,13 0,88  
Ex3 0,20 1,32  0,17 1,45  
Ez2 ND 0,21  ND 0,23  
Ez3 ND 0,28  0,05 0,32  
Fn2 ND 0,71  0,13 1,27  
Fn3 ND 0,34  0,08 0,39  
Gn1 ND 0,26  0,06 0,32  
Gn2 ND 0,30  0,05 0,34  
Gn3 0,10 0,42  0,07 0,27  
Gx1 ND 0,30  ND 0,28  
Gx2 ND 0,10  ND 0,48  
Gx3 0,09 0,56  0,12 0,46  
Hn1 0,10 0,51  ND 0,36  
Hn2 ND 0,33  ND 0,28  
Hn3 0,08 0,50  0,08 0,42  
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TABELA 4- Dados de Cinorg dos sedimentos das duas campanhas 

 
SED 1 (Baixa 
Pluviosidade) 

SED 2 (Alta 
Pluviosidade) 

Amostra Cinorg (%) Cinorg (%) 
An1 32,38 ± 0,35 10,97 ± 0,99 
An2 59,09 ± 0,50 62,99 ± 1,80 
An3 74,85 ± 0,30 69,51 ± 1,00 
Ax2 71,46 ± 0,36 68,39 ± 0,48 
Ax3 76,38 ± 0,38 79,13 ± 0,58 
Bn1 33,65 ± 0,40 29,74 ± 0,32 
Bn3 84,57 ± 1,72 82,91 ± 1,18 
Bx1 12,95 ± 0,20 8,76 ± 0,26 
Bx2 14,11 ± 0,26 14,84 ± 0,45 
Bx3 18,28 ± 1,13 22,53 ± 0,45 
Cn1 10,01 ± 0,09 12,98 ± 0,06 
Cn2 15,44 ± 0,08 19,47 ± 0,10 
Cn3 20,80 ± 0,29 16,51 ± 0,05 
Cx1 10,98 ± 0,07 13,07 ± 0,31 
Cx2 7,88 ± 0,29 10,79 ± 0,46 
Cx3 21,17 ± 0,41 21,77± 1,58 
Cz1 10,16 ± 0,11 10,31 ± 1,25 
Cz2 82,03 ± 2,72 68,95 ± 0,38 
Cz3 86,87 ± 0,44 85,62 ± 0,37 
Dn2 10,60 ± 0,13 14,57 ± 0,12 
Dn3 63,20 ± 3,24 68,09 ± 0,72 
En1 14,10 ± 0,19 12,54 ± 0,12 
En2 17,97 ± 0,18 18,16 ± 0,23 
En3 23,77 ± 2,26 23,61 ± 0,69 
Ex1 6,69 ± 0,08 8,73 ± 0,36 
Ex2 21,72 ± 0,24 16,81 ± 0,42 
Ex3 22,47 ± 0,18 27,04 ± 1,05 
Ez2 9,45 ± 0,06 7,70 ± 0,29 
Ez3 94,77 ± 0,04 90,09 ± 1,77 
Fn2 22,24 ± 0,91 19,53 ± 0,33 
Fn3 91,41 ± 1,39 90,31 ± 1,52 
Gn1 12,43 ± 0,02 12,00 ± 0,01 
Gn2 9,71 ± 0,08 9,41 ± 0,09 
Gn3 29,07 ± 1,35 40,90 ± 0,59 
Gx1 8,07 ± 0,04 6,48 ± 0,19 
Gx2 4,09 ± 0,18 4,25 ± 0,63 
Gx3 54,80 ± 0,07 43,73 ± 0,17 
Hn1 13,54 ± 0,03 16,49 ± 0,10 
Hn2 22,49 ± 0,10 24,02 ± 2,10 
Hn3 78,36 ± 0,77 77,91 ± 0,75 
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TABELA 6- Dados das determinações dos elementos por EDX, dos sedimentos 
da primeira campanha (Baixa pluviosidade) 

Amostra Al (%) Ca(%) P (%) K (%) Mn (%) Ti (%) V (%) 
An1 1,93 3,44 0,08 0,10 0,31 0,07 0,44 
An2 1,54 21,02 0,13 0,25 0,49 0,06 0,36 
An3 4,73 20,38 0,14 0,90 1,27 0,17 0,54 
Ax2 2,02 22,86 0,14 0,33 2,15 0,09 0,40 
Ax3 3,58 23,44 0,14 0,70 0,77 0,13 0,45 
Bn1 6,69 5,08 0,10 1,38 4,98 0,39 0,96 
Bn3 3,12 24,77 0,15 0,66 0,43 0,10 0,41 
Bx1 6,11 1,25 0,08 1,30 3,17 0,46 1,14 
Bx2 7,67 1,84 0,09 1,54 4,74 0,47 1,15 
Bx3 7,04 2,16 0,10 1,55 5,47 0,45 1,11 
Cn1 7,73 1,54 0,09 1,59 4,83 0,48 1,22 
Cn2 7,42 1,66 0,09 1,51 5,33 0,47 1,20 
Cn3 7,62 1,63 0,09 1,56 6,05 0,47 1,13 
Cx1 7,69 1,22 0,09 1,48 4,17 0,46 1,16 
Cx2 5,43 1,42 0,09 1,13 2,09 0,39 0,99 
Cx3 5,43 5,20 0,10 1,08 1,80 0,33 0,90 
Cz1 6,12 1,41 0,09 1,23 3,13 0,42 1,02 
Cz2 1,54 22,98 0,14 0,35 0,34 0,07 0,38 
Cz3 2,85 25,64 0,14 0,58 0,36 0,10 0,43 
Dn2 2,65 3,92 0,09 0,69 0,98 0,22 0,69 
Dn3 3,49 19,09 0,14 0,67 0,70 0,15 0,50 
En1 7,06 1,38 0,09 1,40 3,75 0,50 1,20 
En2 6,56 3,04 0,10 1,30 3,10 0,41 1,01 
En3 7,79 2,58 0,10 1,59 4,57 0,45 1,14 
Ex1 4,55 1,07 0,08 1,13 2,64 0,38 1,02 
Ex2 6,80 2,72 0,09 1,37 3,77 0,41 1,05 
Ex3 7,70 4,11 0,10 1,57 4,83 0,41 1,01 
Ez2 2,14 2,23 0,08 0,25 1,17 0,10 0,48 
Ez3 1,65 30,24 0,17 0,26 0,20 0,07 0,35 
Fn2 5,89 5,05 0,10 1,10 2,18 0,30 0,82 
Fn3 1,71 27,61 0,15 0,27 0,34 0,07 0,33 
Gn1 4,15 2,31 0,09 1,25 2,88 0,37 0,94 
Gn2 4,47 2,71 0,09 0,80 1,35 0,22 0,70 
Gn3 3,48 13,50 0,12 0,57 0,28 0,13 0,48 
Gx1 3,00 1,28 0,08 1,25 0,82 0,18 0,61 
Gx2 2,21 1,05 0,08 0,35 0,24 0,12 0,48 
Gx3 4,85 12,94 0,12 0,87 0,87 0,20 0,61 
Hn1 3,87 4,58 0,09 1,09 1,94 0,42 1,00 
Hn2 2,16 9,71 0,10 0,50 0,75 0,13 0,48 
Hn3 3,19 24,78 0,15 0,64 0,57 0,12 0,43 
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TABELA 7- Dados das determinações dos elementos por EDX, dos sedimentos da 
segunda campanha (Alta pluviosidade) 

Amostra Al (%) Ca (%) P (%) K (%) Mn (%) Ti (%) V (%) 
An1 6,03 5,05 0,10 1,28 4,01 0,35 0,91 
An2 1,49 19,29 0,13 0,19 0,31 0,06 0,34 
An3 4,17 21,84 0,14 0,83 0,96 0,15 0,47 
Ax2 2,80 17,51 0,13 0,58 1,61 0,14 0,46 
Ax3 3,90 22,05 0,14 0,72 0,59 0,13 0,45 
Bn1 6,21 6,96 0,11 1,25 4,16 0,33 0,86 
Bn3 3,02 24,44 0,15 0,59 0,28 0,11 0,41 
Bx1 8,84 1,45 0,09 1,79 6,10 0,53 1,28 
Bx2 7,33 1,96 0,09 1,51 3,71 0,46 1,12 
Bx3 8,73 2,29 0,09 1,81 5,27 0,49 1,24 
Cn1 6,47 1,22 0,09 1,38 3,56 0,52 1,22 
Cn2 8,31 1,75 0,09 1,69 4,80 0,52 1,27 
Cn3 7,91 1,64 0,09 1,68 6,11 0,48 1,19 
Cx1 6,84 1,05 0,09 1,28 3,07 0,48 1,19 
Cx2 4,79 1,25 0,09 1,01 1,69 0,38 0,94 
Cx3 5,07 5,33 0,10 1,02 1,43 0,30 0,81 
Cz1 5,94 1,42 0,08 1,21 2,45 0,40 0,99 
Cz2 1,36 27,52 0,15 0,23 0,25 0,07 0,35 
 Cz3 3,01 24,08 0,15 0,62 0,31 0,11 0,38 
Dn2 2,80 2,39 0,09 0,67 0,85 0,27 0,77 
Dn3 3,56 18,16 0,15 0,61 0,71 0,16 0,50 
En1 7,57 1,39 0,09 1,43 3,53 0,45 1,07 
En2 7,04 2,94 0,10 1,30 3,84 0,41 1,00 
En3 8,36 2,57 0,10 1,62 4,68 0,47 1,16 
Ex1 4,53 0,91 0,08 1,10 2,39 0,38 1,02 
Ex2 7,02 2,63 0,10 1,35 3,62 0,40 1,05 
Ex3 7,01 3,56 0,10 1,45 4,49 0,41 1,07 
Ez2 2,23 2,53 0,09 0,22 1,13 0,11 0,49 
Ez3 1,83 29,04 0,18 0,29 0,18 0,07 0,35 
Fn2 7,02 3,26 0,10 1,28 3,20 0,37 0,99 
Fn3 1,92 28,21 0,17 0,31 0,15 0,07 0,39 
Gn1 4,37 2,22 0,09 1,18 2,47 0,36 0,92 
Gn2 4,34 2,62 0,09 0,72 0,96 0,22 0,70 
Gn3 3,21 11,83 0,12 0,50 0,31 0,14 0,49 
Gx1 3,66 1,87 0,08 1,50 1,57 0,20 0,68 
Gx2 2,33 1,11 0,08 0,36 0,08 0,11 0,46 
Gx3 4,90 14,62 0,13 0,89 0,86 0,19 0,57 
Hn1 3,49 3,70 0,09 1,15 1,58 0,42 1,02 
Hn2 3,46 23,39 0,16 0,64 0,50 0,12 0,43 
Hn3 2,30 7,75 0,10 0,46 0,53 0,13 0,53 

 


