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RESUMO 

 

O material particulado em suspensão (m.p.s.) é um compartimento biogeoquímico, 

constituído de fração orgânica e inorgânica, viva ou não-viva,  que pode  influenciar os 

padrões de exportação de nutrientes e poluentes em estuários, e logo a disponibilidade e 

quantidade dos recursos vivos.  O objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações de 

m.p.s. (mg/L
-1

) no baixo estuário do Rio Goiana (7º 32’ a 7º 35’ S e 34º 50’ a 34º 58’ W),  em 

duas escalas de tempo: nictemeral (24h) e sazonal (seca e chuva). Foram determinados 

concomitantemente os parâmetros físico-químicos da água, profundidade de Secchi, 

salinidade, temperatura da água, concentração de oxigênio dissolvido, porcentagem de 

saturação de oxigênio. As coletas foram realizadas em dois dias consecutivos no final da 

estação de seca (Abril 2012) e no final da estação chuvosa (Agosto 2012) ao longo do ano de 

2012, com o auxílio da garrafa de van Dorn e do disco de Secchi. As concentrações de m.p.s. 

variaram de 17,0±2,6 mg.L
-1

 a  44,6±19,01 mg.L
-1

, no período de seca e entre 15,1±1,1 mg.L
-

1 
e 56,4±2,4 mg.L

-1
, no período chuvoso. A média da pluviosidade anual foi de 119,8±6,4mm. 

A descarga de m.p.s. variou entre 35,7 t no período de seca e 28,9 t no período chuvoso. Os 

parâmetros físico-químicos variaram dentro dos valores esperados para estuários tropicais. O 

material particulado em suspensão não variou em função do ciclo de marés e também não 

apresentou variação sazonal aparente, provavelmente devido à baixa precipitação no ano de 

2012. Isso significa que o presente estuário é fortemente controlado pelas chuvas, e não 

necessariamente pelas correntes de marés que o adentram. 

 

Palavras-chave: estuário tropical, descarga, parâmetros físico-químicos, variação sazonal. 
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ABSTRACT 

 

The suspended particulate matter (s.p.m.) is a biogeochemical compartment, consisting of 

organic and inorganic fractions, whether living or non-living, that  may influence the patterns 

of export of nutrients and pollutants in estuaries, and soon the availability and quantity of 

living resources. The aim of this study was to evaluate the concentrations of s.p.m. (mg/L
-1

) in 

the lower estuary of the river Goiana (7º 32’ a 7º 35’ S e 34º 50’ a 34º 58’ W), at two time 

scales: nictemeral (24h) and seasonal (wet and dry). Were determined concomitantly physico-

chemical parameters, Secchi depth, salinity, water temperature, dissolved oxygen 

concentration, percent oxygen saturation. Samples were collected on two consecutive days at 

the end of the dry season (April 2012) and at the end of the rainy season (August 2012) during 

the year 2012, with the aid of the van Dorn bottle and Secchi disk. The concentrations of 

s.p.m. ranged from 17,0±2,6 mg.L
-1

 and 44,6±19,01 mg.L
-1

during the dry season and 

from15,1±1,1 mg.L
-1 

and 56,4±2,4 mg.L
-1

, in the rainy season. The average annual rainfall 

was 119,8 ± 6,4 mm. The discharge of s.p.m. ranged between 35.7 t in the dry season and 

28.9 t in the rainy season. The physico-chemical parameters varied within the range expected 

for tropical estuaries. The suspended particulate matter did not vary with the tidal cycle and 

also showed no apparent seasonal variation, probably due to low rainfall in the year 2012. 

This means that this estuary is strongly controlled by the rains, and not necessarily by tidal 

currents that they enter. 

 

Key words: tropical estuary, discharge, physico-chemical parameters, seasonal variation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1: Mapa de localização do estuário do Rio Goiana, que se encontra no Nordeste (a), litoral 

norte do estado de Pernambuco divisa com a Paraíba, banhando as regiões da zona da mata e agreste 

(b) e o ponto de coleta utilizado nesse projeto (c). .............................................................................. 9 

Figura 2: Variação do total mensal de precipitação em miligramas na foz do estuário do Rio Goiana 

durante o ano de 2012, quando foram realizar as coletas. ...................................................................13 

Figura 3: Média histórica (1961-1990) da variação total mensal de precipitação em miligramas na foz 

do estuário do Rio Goiana. ................................................................................................................14 

Figura 4: Variação da vazão do estuário do Rio Goiana. Simulações baseadas em séries históricas de 

pluviometria......................................................................................................................................15 

Figura 5: Variação da amplitude da maré na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a 

estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do estuário do Rio Goiana. ..................................16 

Figura 6: Variação da profundidade de Secchi na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré 

na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na 

foz do estuário do Rio Goiana. ..........................................................................................................17 

Figura 7: Variação da salinidade na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré na estação 

seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do 

estuário do Rio Goiana. .....................................................................................................................18 

Figura 8: Variação da temperatura da água na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré na 

estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz 

do estuário do Rio Goiana. ................................................................................................................19 

Figura 9: Variação do teor de oxigênio dissolvido na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de 

maré na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 

04/08/2012) na foz do estuário do Rio Goiana. ..................................................................................20 

Figura 10: Variação do percentual de saturação de oxigênio dissolvido na superfície e no fundo ao 

longo de um ciclo de maré na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa 

(03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do estuário do Rio Goiana. ............................................................21 

Figura 11: Variação de material particulado em suspensão na superfície e no fundo ao longo de um 

ciclo de maré na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 

04/08/2012) na foz do estuário do Rio Goiana. ..................................................................................22 

 



8 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 : Toneladas (t m.p.s. por mês) de m.p.s. que podem ser exportadas pelo estuário em 

diferentes situações de vazão................................................................................................ 22 

 

 
  



9 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 1 

2.     OBJETIVOS ............................................................................................................................. 3 

2.1. Objetivo Geral ......................................................................................................................... 3 

2.2. Objetivos Específicos .............................................................................................................. 3 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA............................................................................................ 4 

3.1. Estuário ................................................................................................................................... 4 

3.2. Maré ....................................................................................................................................... 4 

3.3. Profundidade de Secchi ........................................................................................................... 5 

3.4. Salinidade ............................................................................................................................... 5 

3.5. Temperatura da água ............................................................................................................... 6 

3.6. Oxigênio Dissolvido ................................................................................................................ 6 

3.7. Material Particulado em Suspensão.......................................................................................... 7 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................................... 9 

4.1. Área de Estudo ........................................................................................................................ 9 

4.2. Campanhas Amostrais ............................................................................................................11 

5. RESULTADOS .......................................................................................................................13 

6. DISCUSSÃO............................................................................................................................23 

6.1. As condições hidrológicas e oceanográficas ............................................................................23 

6.2. Os principais parâmetros físico-químicos ................................................................................23 

6.3. O material particulado em suspensão ......................................................................................26 

6.4 Consequências da interação do mercúrio com o material particulado em suspensão .................28 

7. CONCLUSÃO .........................................................................................................................30 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................................31 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O material particulado em suspensão (m.p.s.) é um compartimento biogeoquímico que 

desempenha papel fundamental em ecossistemas aquáticos. Essas partículas têm importante 

papel, tanto como alimento para alguns organismos, como na difusão e absorção da luz na 

água e, portanto, na sua transparência e potencial de produção primária. O m.p.s. também tem 

a capacidade de se associar a poluentes metálicos e orgânicos provenientes de variadas fontes 

de contaminação ocasionadas por atividades antrópicas e carregá-los para áreas adjacentes. 

 A entrada de material particulado em suspensão nos ambientes aquáticos se dá por 

produção primária (material autóctone) e/ou por aporte de material de origem terrestre 

(alóctone). As concentrações de m.p.s. em estuários são determinados pela combinação da 

hidrodinâmica, processos físico-químicos e biológicos. Compreender a dinâmica espacial e 

temporal do m.p.s em sistemas estuarinos, portanto, permite a estimativa adicional do 

transporte de materiais terrestres e antropogênicos aos oceanos pelágicos (GAO et al. 2008).

 A quantidade e qualidade do material particulado em suspensão que deixa o estuário a 

cada ano, estação e ciclo de marés é parte dos produtos desse ambiente, podendo levar 

nutrientes e/ou poluentes como os metais traço, por exemplo (COSTA et al. 2009; 

BARBOSA-CINTRA et al. 2011). 

Dentre os ecossistemas da zona costeira, destacam-se os estuários. Os estuários com 

seus manguezais associados apresentam uma alta produtividade, pois atuam como armadilhas 

de nutrientes, resíduos e alimentos. Além disso, fornecem habitat, conferindo proteção contra 

predadores e servindo também como berçário, para reprodução e desenvolvimento de juvenis. 

Nesses locais é encontrada uma gama diversificada de peixes, crustáceos, dentre outros 

invertebrados, em consequência da disponibilidade de alimento, sendo bastante importante 

para populações ribeirinhas que se utilizam dessa atividade para seu sustento. Por este motivo, 

é necessário conhecermos esses ambientes para podermos formular e operacionalizar ações 

mais eficientes para seu gerenciamento, visando à manutenção de seus serviços ecológicos.

 Em virtude da grande importância dos ambientes costeiros e da produtividade gerada 

pelos mesmos, grande parte desta área está massivamente ocupada pela civilização humana. 

Tais ambientes são vulneráveis a instalação de indústrias pesqueiras, portos, dragagem de 

sedimentos e por este motivo sofrem degradação pela ação antrópica.    

 O estuário do Rio Goiana é a área de estudo escolhida para este trabalho. Nessa região 

o período da chuva é o mais relevante para a qualidade da água, pois é o período onde o 

aporte de nutrientes para o mar é maior (ALVES e COSTA, 2012; MARQUES e COSTA, 
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2012). Essa região vem sofrendo desde os primórdios com o cultivo da cana-de-açúcar, 

urbanização não-planejada e lançamento de esgoto doméstico e industrial. A qualidade do 

m.p.s. que vai ser exportado por esse estuário no período chuvoso (mais expressivo) e período 

de seca depende diretamente das atividades do entorno da bacia.          

 Este trabalho determinou as variações da concentração de material particulado em 

suspensão (m.p.s. mg.L
-1

) no baixo estuário do rio Goiana ao longo de um ciclo completo de 

marés em duas estações do ano (chuvosa e seca). Também foi determinada a quantidade 

exportada de m.p.s. para regiões adjacentes e para o Oceano Atlântico. Pretende-se com isso 

contribuir na caracterização das variações ambientais que podem influenciar, por exemplo, na 

distribuição da fauna de peixes do estuário (DANTAS et al. 2010; 2012) e subsidiar estudos 

futuros sobre a qualidade desse material particulado, sua contaminação por poluentes e 

possível capacidade de transporte desses poluentes associados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é investigar as variações da concentração do material 

particulado em suspensão e a sua exportação pelo estuário do rio Goiana (Pernambuco) em 

duas escalas de tempo (nictemeral, 24h e sazonal, seca e chuva).  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1) determinar as variações na concentração do material particulado em suspensão 

(m.p.s. mg L
-1

) durante fundeios de 24h (um ciclo completo de marés), um no final da estação 

seca e outro no final da estação das chuvas;  

2) estimar a exportação desse material particulado em suspensão pelo rio goiana para 

as regiões costeiras adjacentes; 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Estuário 

 

Os estuários são corpos de águas costeiras, semi-fechados, que apresentam conexão 

com o mar aberto, onde a água doce originária da drenagem terreste dilui gradativamente a 

água do mar. Sendo assim definido como um ecossistema de transição entre o oceano e o 

continente (PRITCHARD, 1967).         

 São regiões altamente dinâmicas e mais produtivas que os rios e o oceano adjacente, 

por apresentarem altas concentrações de nutrientes que estimulam a produção primária e que 

constitui um ambiente com ampla gama de espécies, também fornecem habitat, conferindo 

proteção contra predadores, além disso servem como berçário, para reprodução e 

desenvolvimento de juvenis (MIRANDA et al. 2002).      

 Os ecossistemas estuarinos são considerados um dos ambientes mais afetados pela 

ação antrópica, vulneráveis a atividades humanas que levam à poluição por nutrientes (e 

consequente eutrofização), a sedimentação excessiva ou insuficiente, dragagem, desvio de 

água do rio, e outros tipos de poluição (KENNISH, 1998).     

 Os processos hidrodinâmicos em estuários estão relacionados com fatores como a 

batimetria local, a entrada de água doce e as oscilações de maré. Nas zonas estuarinas os 

nutrientes, material particulado em suspensão, são originados dos rios, do escoamento 

superficial, entre outros, normalmente numa relação inversa entre a concentração desses 

elementos e a salinidade (NORIEGA et al. 2005). 

3.2. Maré 

 

Maré é a oscilação vertical da superfície do mar ou outra grande massa d’água sobre a 

Terra, sendo uma das causas principalmente as diferenças na atração gravitacional da Lua e, 

em menor extensão, do Sol sobre os diversos pontos da Terra (MIGUENS, 1996). 

Normalmente as águas sobem e descem duas vezes ao dias, ocorrendo então duas 

preamares e duas baixa-mares; em bocas de rios costuma-se chamar a preamar de maré 

enchente, e a baixa-mar de maré vazante (SCHMIEGELOW, 2004). A maré definida como 

semidiurna, a que mais ocorre, apresenta duas preamares e duas baixa-mares 

aproximadamente iguais em cada dia lunar (24h 50min) (SCHMIEGELOW, 2004). 
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As marés encontradas nas zonas costeiras são resultado do empilhamento e 

amplificação das marés oceânicas à medida que estas se movem sobre a plataforma 

continental e para dentro dos estuários e baías (SILVA et al. 2004). Os movimentos 

horizontais da coluna d’água na forma de corrente de maré causam mudanças no nível das 

águas, assim, a enchente e vazante próximas à costa são principalmente uma consequência da 

convergência e divergência, que ocorrem quando as correntes de maré escoam, resultando na 

inundação periódica das planícies de maré e manguezais (SILVA et al. 2004). 

O conhecimento do comportamento da maré e das correntes de maré associadas no 

sistema estuarino é de importância fundamental, uma vez que a ação da maré nesse sistema é 

o principal responsável pelos processos de mistura e pelas trocas que se efetuam entre o 

oceano e o estuário, constituindo-se num agente efetivo no processo de transporte de 

sedimentos e na renovação das águas estuarinas (MIYAO e HARARI, 1989). 

3.3. Profundidade de Secchi 

 

A profundidade de Secchi é medida a partir do disco de Secchi destinado à percepção 

visual da transparência da água, que pode ser considerada o oposto da turbidez (ESTEVES, 

2011). 

O disco de Secchi é composto de um disco branco com cerca de 30 centímetros de 

diâmetro que é afundado por um cabo até a profundidade limite para sua visualização. A 

profundidade pode ser usada para estimar a quantidade de luz que chega nas várias camadas 

da coluna d’água. Os melhores resultados são àqueles obtidos entre o período de 10h00 e 

14h00 (ESTEVES, 2011; SCHMIEGELOW, 2004). A análise fornece uma das 

caracterizações importantes do ambiente marinho, pois a cor da água pode indicar o tipo e/ou 

concentração de material em suspensão ou organismos (SCHMIEGELOW, 2004).  

3.4. Salinidade 

 

A salinidade é a quantidade total do material dissolvido na água do mar. A Salinidade  

varia por adição ou remoção de água doce, o que altera a diluição dos sais. A salinidade média 

da água do oceano aberto é cerca de 35, com valores variando entre 34-37, enquanto que 

zonas costeiras apresentam valores mais baixos, entre 32-35 (PATCHINEELAM et. al., 

2004).  

A salinidade também varia com a profundidade no estuário. A água salgada do mar é 

mais densa e permanece no fundo, enquanto isso a água doce menos densa flui na superfície  
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Em regiões costeiras, os valores de salinidade variam muito devido à descarga de água 

doce de rios, à precipitação pluvial (SCHMIEGELOW, 2004), a intensidade diferenciada de 

intemperização e composição das rochas e solos da bacia de drenagem, balanço entre 

evaporação e precipitação (ESTEVES, 2011). 

A salinidade da água interfere na distribuição e na fisiologia dos organismos atuando 

em certos casos como uma barreira ecológica, servindo como um indicador do encontro de 

diferentes corpos d’água e como marcador dos limites do estuário (FEITOSA, 1996). 

3.5. Temperatura da água 

 

A temperatura da água em ambientes aquáticos pode variar horizontal e verticalmente 

na coluna d’água (SCHMIEGELOW, 2004). Varia horizontalmente em função da latitude e 

também verticalmente em função da profundidade. A temperatura é uma variável que tem 

papel fundamental nos ciclos vitais e distribuição dos organismos marinhos e massas de água. 

 Nos corpos d’água, devido a forte absorção de radiação no primeiro metro de 

profundidade, deveria ocorrer abaixo desta camada uma queda brusca de temperatura. Este 

fenômeno, no entanto, não ocorre, principalmente porque o vento, promovendo a turbulência 

da água, produz a redistribuição do calor por toda massa d’água (ESTEVES, 2011). 

 O vento atuando sobre a superfície da água, numa certa direção, provoca o gradual 

deslocamento das camadas superiores da massa de água que acompanham a mesma direção 

do vento. A massa de água superficial em deslocamento será substituída, pela massa da 

camada inferior, que se deslocará até a superfície (ESTEVES, 2011).  

3.6. Oxigênio Dissolvido 

 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na 

dinâmica e caracterização dos ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 2011), além de ser um 

fator determinante para a vida aquática, é utilizado como indicador de qualidade ambiental. 

A capacidade da água para manter o oxigênio depende da salinidade, temperatura, 

horário do dia, estação do ano, por este motivo é constante a utilização do teor de oxigênio 

dissolvido como porcentagem de saturação, sendo a quantidade máxima de oxigênio que pode 

ser dissolvida na água em certa salinidade, temperatura. O oxigênio não é muito solúvel em 

água, e é ainda menos solúvel em água salgada. A temperatura também desempenha um 

grande papel. Água em altas temperaturas não pode segurar tanto oxigênio como a água mais 

fria (GAO e SONG, 2003; SCHMIEGELOW, 2004). 
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A quantidade de oxigênio dissolvido nos sistemas aquáticos é consequência de dois 

processos: dissolução do oxigênio dissolvido da atmosfera na água do mar e fotossíntese 

realizada por vegetais (SCHMIEGELOW, 2004). Esse gás, portanto, existe em maior 

quantidade nas camadas superficiais, onde pode haver supersaturação (SCHMIEGELOW, 

2004). À medida que aumenta a profundidade, o oxigênio dissolvido diminui, mas não chega 

a ser anóxico devido à baixa temperatura que permite a solubilidade e pelo baixo consumo 

desse gás. 

Níveis de oxigênio dissolvido (OD) em sistemas aquáticos naturais é uma variável 

altamente informativa que pode elucidar as interações oceano-atmosfera, movimentos de 

massa de água, a produtividade primária líquida, entre outros (GAO e SONG, 2003). 

3.7. Material Particulado em Suspensão  

 

O material particulado em suspensão (m.p.s.) é um compartimento biogeoquímico que 

desempenha papel fundamental em ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 2011). É um conjunto 

de partículas não dissolvidas encontradas suspensas na coluna d’água, também denominada 

seston (ESTEVES, 2011). Partículas com diâmetro maior que 0.45m são consideradas, 

quimicamente em suspensão, constituído de fração orgânica e inorgânica, viva ou não-viva,  

(BAUMGARTEN, 1996). 

A entrada de m.p.s. nos ambientes aquáticos se dá por produção primária (material 

autóctone) e/ou por aporte de material de origem terrestre (alóctone). 

É bem conhecido que o m.p.s. é crucial em níveis tróficos inferiores como uma fonte 

de energia para as bactérias, fitoplâncton e zooplâncton (ESTEVES, 2011). 

As concentrações de m.p.s. variam dependendo de fatores como a influência do 

suprimento de sedimentos e com a descarga e a velocidade do fluxo, que determinam quanto 

de m.p.s. é transportado com o tempo (ALLAN e CASTILLO, 2007). 

O m.p.s. desempenha um papel fundamental em sistemas aquáticos. Por exemplo, o 

m.p.s regula as duas principais rotas de transporte, a rota oceânica e a sedimentação de 

partículas, via bentônica, de todos os tipos de materiais e contaminantes (HAKASON et al. 

2005). 

 Quantidades crescentes de nutrientes e poluentes orgânicos fornecidos pelos rios na 

forma de m.p.s. podem afetar adversamente os ambientes costeiros (SUZUMURA et al.  

2004). Compreender a dinâmica espacial e temporal do material particulado em suspensão em 
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sistemas estuarinos, portanto, permite ainda uma estimativa do transporte de materiais 

terrestres e antropogénicos para oceanos pelágicos (GAO et al. 2008).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Área de Estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Goiana é formada a partir da confluência dos rios 

Capibaribe Mirim e Tracunhaém, os quais se unem no alto estuário do Rio Goiana (DANTAS 

et al. 2012) (Figura 1). Sua extensão é de 19 km e nos seus últimos 10,5 km é limite entre os 

Estados de Pernambuco e Paraíba (7º 32’ a 7º 35’ S e 34º 50’ a 34º 58’ W). O sistema 

estuarino tem 17 km de canal principal da cidade de Goiana até boca, possuindo uma área de 

4.700 ha, e termina no Oceano Atlântico, no Nordeste do Brasil (BARLETTA e COSTA, 

2009).  

 

Figura 1: Mapa de localização do estuário do Rio Goiana, que se encontra no Nordeste (a), litoral norte do estado 

de Pernambuco divisa com a Paraíba, banhando as regiões da zona da mata e agreste (b) e o ponto de coleta 
utilizado nesse projeto (c). 

 

 

(a) (b) 

  

 
(c) 
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A área total da bacia do rio Goiana é de 2,900 km² e engloba 26 municípios, abrigando 

uma população de 465.549 hab., onde 60% se encontram em áreas urbanas. 

O uso e a ocupação do solo englobam a pecuária, policultura (feijão, milho, mandioca, 

coco, frutas tropicais), cultivo de cana-de-açúcar, indústrias, ocupação urbana e na região 

litorânea, manguezais e aquicultura (carcinocultura). A água desta bacia é utilizada para 

consumo humano e animal, abastecimento público, recepção de efluentes domésticos, 

industriais e agroindustriais, para uso industrial e turismo, sendo esses considerados os 

principais impactos ambientais que afetam os recuros hídricos dessa bacia hidrográfica 

(FIDEM, 2005).          

 Diversos relatórios foram realizados desde o ano de 1990 pela Agência Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) sobre a qualidade da água da Bacia Hidrográfica 

do Rio Goiana. O último monitoramento foi feito em 2011 em sete estações, sendo seis dessas 

localizadas no rio Capibaribe Mirim e no rio Tracunhaém e uma no rio Goiana. Foram 

observados alguns parâmetros com valores fora dos limites de qualidade estabelecidos para a 

preservação da vida aquática, evidenciando o comprometimento da qualidade da água pelo 

lançamento de esgoto e sólidos de origem doméstica lançados sem prévio tratamento e por 

alta ação antrópica (CPRH, 2011).         

 O local do estudo é o baixo estuário do Rio Goiana e abrange três vilas (Ponta de 

Pedras, Acaú e Pitimbú) (GUEBERT-BARTHOLO et al. 2011), onde recentemente se tornou 

uma Reserva Extrativista (RESEX) voltada, sobretudo, para a extração do marisco 

Anomalocardia brasiliana por populações tradicionais (SILVA-CAVALCANTI e COSTA, 

2009). Outros recursos vivos e não-vivos também são explorados nessa RESEX. Há também 

um grande interesse na conservação do local do ponto de vista da conservação de grandes 

vertebrados como o peixe-boi e as tartarugas marinhas (GUEBERT-BARTHOLO et al. 2011). 

O estuário do Rio Goiana é frequentemente citado na literatura oficial do governo do estado 

de Pernambuco como sendo um dos mais bem preservados do seu território, apesar do intenso 

uso do solo do entorno para plantio de cana-de-açúcar, urbanização não-planejada e indústria 

de cimento e destilaria (BARBOSA-CINTRA et al. 2011).     

 O estuário compõe-se de uma trama de rios, lagoas, canais e ilhas recobertas por densa 

vegetação de mangue (Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa e Aviccenia spp.) da 

cidade de Goiana até a costa. Essa área estuarina é dividida em três partes de acordo com o 

padrão de salinidade: alto, com influência do rio; médio e baixo, com influência do mar 
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(DANTAS et al. 2010) e abriga uma fauna rica em peixes, crustáceos e moluscos, cuja coleta 

assegura o sustento de grande parte da população dos aglomerados urbanos circunvizinhos, a 

exemplo de Goiana, Tejucopapo, São Lourenço e Carne de Vaca assim como das áreas rurais 

situadas ao norte e sul (BARLETTA e COSTA, 2009).      

 A região é um estuário tropical semi-árido onde a tendência é refletir as condições 

interiores da bacia do rio, mostrando um forte padrão sazonal determinado por curto, mas 

intenso, períodos de chuva (<50 mm na estação seca e > 400 mm na estação chuvosa) 

(BARLETTA e COSTA, 2009). De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região 

estudada é tropical úmido do tipo As (A: temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC; 

s: mês menos chuvoso com precipitação inferior a 60 mm). Possui quatro estações 

características: início da chuva (março à maio), final da chuva (junho à agosto), início da seca 

(setembro à novembro) e final da seca (dezembro à fevereiro). Apresenta uma temperatura do 

ar alta e constante (27º±2ºC) ao longo do ano (BARLETTA e COSTA, 2009).   

 O local foi transformado em uma Unidade de Conservação (UC) do tipo Reserva 

Extrativista (Resex Acaú-Goiana) que foi criada em 2007 (SNUC, 2000; D.O.U., 2007). 

Nesse sentido, subsídios que visam explicar a distribuição dos recursos naturais ali explorados 

pelas populações tradicionais de pescadores e marisqueiras são fundamentais para a 

administração e gerenciamento desta Unidade de Conservação. 

 

4.2. Campanhas Amostrais 

 

Foram realizadas duas campanhas: no final da estação seca (Abril) nos dias 07/04 na 

baixa-mar a 08/04 na preamar e no final da estação chuvosa (Agosto), nos dias 03/08 na 

baixa-mar a 04/08 na preamar, em um ponto fixo do estuário do Rio Goiana. Foram 

escolhidos os dias de lua cheia, com as menores e maiores amplitude de marés verificadas, 

que alcançaram mínimas de 0.0 m e máximas de 2,6 m. Durante o fundeio de 24h, amostras 

de superfície e fundo foram coletadas com auxílio da garrafa de van Dorn horizontal (2L) em 

intervalos de três horas durante um ciclo completo de marés e em seguida transferidas para 

garrafas PET (1,5L). As amostras foram armazenadas em gelo até a filtragem à vácuo (0,45 

µm) em laboratório. A cada amostragem também foram determinados os parâmetros físico-

químicos salinidade, temperatura da água, oxigênio dissolvido, saturação percentual do 

oxigênio com sonda multiparâmetro e profundidade de Secchi. Após a filtragem o m.p.s. 

(mg.L
-1

) foi determinado por gravimetria (0,001g) (BAUMGARTEN et al. 2010). Os dados 
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da descarga de m.p.s. foi calculada pela seguinte fórmula: (mg/L . m³/s
-1

) = g/m³ . m³/mês = 

(g/mês)/10
6
 = toneladas por mês. 
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5. RESULTADOS 

 

 A pluviosidade verificada no estuário do Rio Goiana ao longo do ano de 2012 foi de 

6,4 mm (mínima) a 361,7 mm (máxima). Observa-se que a pluviosidade no período chuvoso 

foi menor do que a encontrada entre os anos (1961-1993), e seu ápice ocorrendo no mês de 

Janeiro (período de seca), sendo esse ano então considerado como atípico (Figura 2). A média 

histórica de precipitação entre os anos (1961-1993) caracteriza duas estações distintas nessa 

região, a chuvosa, entre março e agosto (outono-inverno) e a seca, entre setembro e fevereiro 

(primavera-verão), que foi utilizada como base para o presente estudo (Figura 3). 

 

Figura 2: Variação do total mensal de precipitação em miligramas na foz do estuário do Rio Goiana durante o 

ano de 2012, quando foram realizar as coletas. 
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Figura 3: Média histórica (1961-1990) da variação total mensal de precipitação em miligramas na foz do estuário 

do Rio Goiana. 

 

 

Não se possui dados dos valores da vazão para o ano de 2012, portanto esses dados foram 

adquiridos pelo PERH 1998 e a simulação inclui 60 anos, de 1924 a 1985 (Figura 4). São 

feitas a partir dos índices mensais de chuvas e da área da bacia. A vazão demonstrada nesse 

trabalho foi dividida em quatro estações, início da seca, final da seca, início da chuva e final 

da chuva. Para o início da seca a máxima foi de 63,0 m
3
.s

-1
 e mínima de 1,5 m

3
.s

-1
. O final da 

seca teve máxima de 176,4 m
3
.s

-1
 e mínima de 2,3 m

3
.s

-1
. A vazão máxima no início da chuva 

foi de 405,8 m
3
.s

-1
 e mínima de 2,3 m

3
.s

-1
. No final da chuva variou de 2,2 m

3
.s

-1
 a           

126,0 m
3
.s

-1
  (PERH, 1998).  
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Figura 4: Variação da vazão do estuário do Rio Goiana. Simulações baseadas em séries históricas de 

pluviometria. 

 

 

 

De acordo com o desenho amostral previamente estabelecido, foi possível coletar um 

total de 28 amostras de água, as quais foram analisadas para pelo menos cinco parâmetros 

físico-químicos. Em cada campanha amostral foram coletadas sete amostras de água 

superficial e sete amostras de água de fundo, iniciando o ciclo de maré sempre em uma 

situação de baixa-mar e terminando em uma situação de preamar, 18 horas depois. 

A maré no local da coleta foi típicamente semi-diurna (Figura 5), com duas marés 

baixas e duas marés altas em um período de 24h. A sua amplitude foi, de aproximadamente 

2,5m, em ambos os períodos amostrados, com mínima de 0,0 m na baixa mar e máxima de 

2,6m na preamar. No período seco o valor mínimo da altura da maré foi de 0,0 m e o valor 

máximo foi de 2,6 m. No período chuvoso o valor mínimo foi de 0,1 m e o valor máximo foi 

de 2,5 m (DNH Porto do Recife). 

Com essa variação de maré, a profundidade local no ponto de fundeio variou de um 

mínimo de 4,0 a um máximo de 7,1m, nas duas estações do ano.  
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Figura 5: Variação da amplitude da maré na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa 

(03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do estuário do Rio Goiana.  
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período de seca, a profundidade de Secchi foi maior do que no período chuvoso. A 

profundidade de Secchi variou de 35,3 ± 3,8 cm a 77,0 ± 3,8 cm entre as estações seca e 

chuvosa, respectivamente (Figura 6).  
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Figura 6: Variação da profundidade de Secchi na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré na estação 

seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do estuário do Rio 

Goiana. 

 

 

 

 

 

Na estação seca, a salinidade variou entre 21,9 e 34,8. Os maiores valores foram 

encontrados nas amostras de fundo, durante a maré enchente. Na estação chuvosa, a 

salinidade variou entre 15,7 e 33,1. Os valores maiores também ocorreram nas amostras de 

fundo. Esse parâmetro variou de acordo com as estações do ano. A salinidade variou entre as 

fases da maré, estando mais alta nos picos de preamar e mais baixa nos momentos de baixa 

mar. Houve muito pouca estratificação no estuário, pois não se detectou diferenças entre os 

valores de salinidade das camadas de superfície e de fundo (Figura 7).  
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Figura 7: Variação da salinidade na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré na estação seca 

(07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do estuário do Rio 
Goiana. 
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temperatura registrada foi de 25,1ºC e a maior atingindo 26,2ºC. Há uma pequena variação da 

temperatura da água ao longo do ciclo de maré, com temperaturas mais baixas com o recuo da 

maré. Esse padrão foi mais evidente na estação seca (Figura 8).  
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Figura 8: Variação da temperatura da água na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré na estação 

seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do estuário do Rio 

Goiana. 
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-1 
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-1

(Figura 9). A concentração de 

oxigênio dissolvido na água do baixo estuário do rio Goiana permaneceu, a maior parte do 

tempo, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos para a preservação da vida aquática (> 

5 mg.L
-1

) (CONAMA, 2005).  
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Figura 9: Variação do teor de oxigênio dissolvido na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré na 

estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do 

estuário do Rio Goiana. 

 

 

 

A saturação percentual do oxigênio dissolvido na água variou, de forma geral, de 62% 

a 112% entre as estações seca e chuvosa, respectivamente (Figura 10). A saturação percentual 

do oxigênio dissolvido da água na superfície variou de 62% a 97%, já no fundo oscilou entre 

63% e 97%, na estação de seca. Na estação chuvosa o percentual de saturação do oxigênio 

dissolvido na superfície variou de 84% a 112%, os valores para o fundo variaram entre 83% a 

112%. 
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Figura 10: Variação do percentual de saturação de oxigênio dissolvido na superfície e no fundo ao longo de um 

ciclo de maré na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) 

na foz do estuário do Rio Goiana. 

 

 

 

A quantidade de m.p.s. esteve relativamente mais baixa durante o período da seca 

(Figura 11), variando entre 17,0±2,6 mg.L
-1

 a  44,6±19,0 mg.L
-1
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-1 

e 56,4±2,4 mg.L
-1
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variação da concentração de m.p.s. foram semelhantes nas amostras de água de superfície e 

fundo.  
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Figura 11: Variação de material particulado em suspensão na superfície e no fundo ao longo de um ciclo de maré 

na estação seca (07/04/2012 e 08/04/2012) e durante a estação chuvosa (03/08/2012 e 04/08/2012) na foz do 

estuário do Rio Goiana. 

 

 

           A tabela a seguir (Tabela 1) demonstra estimativas de exportação do material 

particulado em suspensão em situações diferentes de vazões do estuário do rio Goiana para 

áreas adjacentes e para o Oceano Atlântico. Os valores para os dois períodos estiveram bem 

próximos, com máxima no período de maior vazão na seca (10684,8 t em 30 dias) e mínima 

no período de menor vazão na seca (31,7 t em 30 dias). A tabela expressa a importância da 

qualidade do m.p.s. que está sendo exportado tanto no período chuvoso, como no período de 

seca.  

 

Tabela 1: Toneladas (t m.p.s. por mês) de m.p.s. que podem ser exportadas pelo estuário em diferentes situações 

de vazão simulada. 
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6. DISCUSSÃO  

 

6.1. As condições hidrológicas e oceanográficas 

 

A temperatura média do ar medida nos últimos trinta e três anos (1961-1993), 

apresentou um valor mínimo de 23,8 ºC, no mês de julho e um máximo de 26,6 ºC, nos meses 

de janeiro a fevereiro. No trabalho realizado por Feitosa (1996) foi registrado o mesmo padrão 

dos últimos trinta e três anos (1961-1993). A temperatura média do ar foi de 25,4 ºC, com 

variação entre 23,1 ºC (mínima), no mês de agosto e 26,9 ºC (máxima), no mês de fevereiro. 

Durante as amostragens, a temperatura do ar média anual registrou uma variação entre 21,6 ºC 

(mínima) e 30,4 ºC (máxima), no período de seca e 20,9 ºC (mínima) e 28,4 ºC. 

A vazão está diretamente proporcional à pluviosidade, com maiores valores em 

períodos de maior precipitação e vice-versa. A vazão foi determinada em quatro valores 

(início da seca, final da seca, início da chuva e final da chuva), pois o objetivo foi demonstrar 

os valores exatos dos períodos de maior seca e o de maior chuva, que são relativos aos valores 

do final da seca e final da chuva, que vão influenciar sazonalmente as concentrações de m.p.s. 

 

6.2. Os principais parâmetros físico-químicos  

 

As avaliações dos parâmetros físico-químicos e material particulado em suspensão nas 

amostras de superfície e fundo foram realizadas durante os horários de 09h45min às 05:00 h. 

Os parâmetros profundidade de Secchi e oxigênio dissolvido são destacados por estarem 

diretamente associados à variação dia-noite. A profundidade de Secchi é controlada pela 

incidência solar, por este motivo só pode ser medida na parte da manhã. O oxigênio 

dissolvido também é influenciado pela incidência solar, que aumenta a temperatura na água 

dificultando a solubilidade desse gás (ESTEVES, 2011). 

A amplitude da maré encontrada na Bacia Hidrográfica do rio Goiana é do tipo semi-

diurna, ocorrendo duas preamares e duas baixa-mares por dia lunar. A amplitude mínima foi 

de 0,0 m e a máxima de 2,6 m, sendo classificada como meso-maré. O ambiente estudado, de 

forma geral, é considerado raso, variando em função da topografia do sedimento e da 

amplitude de maré (FEITOSA, 1996). A profundidade mínima registrada nesse local foi de 

4,0 m no período de seca e 7,1 m no período chuvoso. Não houve estratificação, revelando 

que o estuário sempre manteve bem misturado as camadas da superfície e do fundo. 
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A profundidade de Secchi, salinidade, temperatura da água, concentração de oxigênio 

dissolvido, porcentagem de saturação de oxigênio, variaram dentro dos valores esperados para 

estuários tropicais (BARLETTA e COSTA, 2009).  

Conforme os resultados adquiridos nas coletas, a profundidade de Secchi medida no 

baixo estuário do rio Goiana apresentou variação sazonal relevante. Durante a estação seca, a 

profundidade de Secchi foi maior do que na estação chuvosa, devido a maior incidência dos 

raios solares e confirmando que na seca existe um menor aporte continental de material 

particulado em suspensão, e na chuva uma maior descarga. O padrão de valor elevado da 

profundidade de Secchi na estação seca também foi observado por Barletta e Costa (2009), no 

estuário do rio Goiana; Branco et al. (2002), no estuário de Barra das Jangadas. Segundo 

Feitosa (1996), na estação seca esses valores variaram entre 25 cm (mínimo) e 50,0 cm 

(máximo). Na estação chuvosa, o valor mínimo foi de 30 cm e o valor máximo de 80 cm, ao 

contrário do presente trabalho. Também foi observado um gradiente decresente em direção à 

montante, em consequência da água estar menos salina.   

As medidas verificadas no estuário do Rio Goiana mostraram que a salinidade 

apresentou variação sazonal, com menores valores na estação chuvosa e com maiores valores 

na estação seca. A concentração da salinidade também variou de acordo com o ciclo de marés, 

expressando maiores valores em picos de maré alta e menores valores em marés baixas. A alta 

concentração da salinidade no período de seca é explicada por nesse período o estuário sofrer 

maior influência do mar do que pela descarga de água doce derivada do rio e por não sofrer 

diluição visto que nesse período a pluviosidade é menor. Durante as coletas Feitosa (1996) 

verificou que as concentrações de salinidade foram maiores no período de seca e menores no 

período chuvoso. Também foi observado que a salinidade variou conforme as marés, 

apresentando-se mais baixa em momentos de baixa-mar e mais alta em premares. Foi 

observado nos dois estudos que houve momentos de estratificação salina, com a sobreposição 

da água doce sobre a água salgada.  Hatje et al. (2010) confirmam o padrão de maior 

salinidade em períodos de seca, devido à diminuição da precipitação e menor descarga de 

água doce do rio. No estuário de Port Jackson, Austália, Hatje et al. (2001) verificaram um 

gradiente crescente da montante em direção a boca do estuário, com valores respectivos de 18 

a 35. Observaram que no período de seca a salinidade apresentou seus menores valores, isto 

devido à ocorrência de chuvas resultando na diluição da concentração de salinidade. Foi 

verificada uma estratificação salina no alto estuário e à medida que se aproxima da boca esse 

estuário se torna bem misturado. Kitheka et al. (2005) não puderam analisar uma variação 

sazonal da salinidade, pois ambos os períodos de seca e chuva apresentam ocorrência de 
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precipitação. Foi verificada uma mudança no padrão de variação da salinidade em relação ao 

ciclo de marés, no estuário do Rio Tana. Os valores mais elevados foram encontrados em 

períodos de baixa-mar 0,8 a 34,1 comparando com a preamar 0,9 a 30,9. 

A temperatura da água apresentou pequenas flutuações, se mostrando sempre 

constante ao longo das duas estações e entre as camadas de superfície e fundo, sem apresentar 

a ocorrência de estratificação térmica. Ramos et al. (2011) também observaram este padrão, 

com a temperatura na água oscilando entre 28ºC a 30ºC.  Feitosa (1996) observou uma 

discreta variação sazonal na temperatura da água, com valores entre 27,9ºC e 29,2ºC, na 

estação seca e valores entre 25,1ºC e 26,5ºC, na estação chuvosa. Hatje et al. (2001), 

observaram uma variação sazonal diferente dos outros estudos, com a média da temperatura 

da água oscilando entre 15,9±0,2ºC no período chuvoso (verão) e 26,5±1,4ºC no período de 

seca (inverno). No estuário do Rio Limpopo, Chilundo et al. (2008) observaram que a 

temperatura na água não teve grandes oscilações 24ºC a 33ºC, em razão de nesse local haver 

chuvas nos períodos, seca e chuva.   

Os teores e saturação de oxigênio dissolvido mostraram que, apesar das altas 

temperaturas (típicas de estuários tropicais) e da existência de matéria orgânica biodisponível, 

a água do estuário sempre esteve bem oxigenada, com períodos de sobressaturação 

(BAUMGARTEN et al. 2010). Não foi observada uma diferença expressiva entre as amostras 

de superfície e fundo, provavelmente devido a uma baixa profundidade do estuário. No 

trabalho realizado por Ramos et al. (2011) no mesmo estuário do rio Goiana, foi observado 

uma variação do teor de oxigênio dissolvido variando de 6,3±2,6 mg.L
-1

, confirmando que 

esse estuário sempre esteve bem oxigenado. Assim como em Feitosa (1996) o teor de 

oxigênio dissolvido variou de acordo com a maré, com maiores concentrações na preamar e 

menores concentrações na baixa-mar. Em seus resultados o teor de oxigênio dissolvido não 

apresentou um ciclo sazonal bem definido, com valores na estação seca variando de 2,5 mg.L
-

1 
a 4,9 mg.L

-1
. Na estação chuvosa, os valores variaram de 4,1 mg.L

-1
 a 5,2 mg.L

-1
. Houve 

momentos de baixo teor de oxigênio dissolvido e sendo associado à demanda de matéria 

orgânica. Hatje et al. (2001) observaram que o oxigênio dissolvido no estuário de Port 

Jackson foi alto em relação a literatura para o mesmo, provavelmente ocasionado pela 

diminuição do lançamento de esgoto urbano e matéria orgânica. A ocorrência de baixos teores 

de oxigênio dissolvido (≅3 mg.L
-1

) aconteceram durante a primavera e inverno no alto 

estuário, que deve estar relacionado com a maior descarga fluvial. Chilundo et al. (2008)  

verificaram que o oxigênio dissolvido no estuário do rio Limpopo variou de 6,0 mg.L
-1 

a 10,0 

mg.L
-1

. O estuário sempre se manteve bem oxigenado em ambos os períodos estudados, seca 
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e chuva, mesmo sendo considerado por ter uma qualidade de água ruim, já que está situado 

em zonas de alta industrialização. 

 

6.3. O material particulado em suspensão 

 

O material particulado em suspensão no estuário do rio Goiana foi avaliado pela sua 

distribuição sazonal (seca e chuva), variação em conformidade com o ciclo de marés, e 

comparação a outros estuários tropicais em escalas temporal e espacial. Não houve um padrão 

sazonal marcante, o m.p.s. ainda sendo mais elevado no período chuvoso devido à descarga 

de água doce no estuário e à ressuspensão dos sedimentos do fundo, apresentou-se em menor 

concentração do que em outros anos, o possível motivo para esta pequena quantidade de 

m.p.s. no período de chuvas se deu pela baixa precipitação do ano de 2012 na região. 

Normalmente esperava-se uma precipitação total média de 1469 mm (1931 a 1960) e 1909 

mm (1961 a 1990) para o período de chuvas (Março-Agosto), quando na verdade choveu 

apenas 800 mm nos meses que precederam as coletas (Março-Agosto) (INMET). As 

temperaturas elevadas registradas na estação chuvosa podem ser explicadas pelo fenômeno El 

niño associado ao deslocamento do campo da pressão atmosférica da parte africana do oceano 

Atlântico para o Brasil criando assim um bloqueio à entrada das frentes frias. Verificou-se 

também que o m.p.s. não variou em função da maré. O material particulado em suspensão 

esteve então diretamente proporcional à pluviosidade. 

A descarga do rio Goiana variou de 35,7 a 8.510 t.mês no período de seca a 28,9 a 

10.059 t.mês, no período chuvoso. As maiores concentrações de material particulado em 

suspensão exportada aconteceram no período chuvoso, devido à pluviosidade ser mais 

acentuada nessa época do ano. Os valores da descarga mostram que esse estuário contribui 

bastante como transportador de nutrientes, material particulado em suspensão e possíveis 

substâncias associadas para regiões adjacentes e para o Oceano Atlântico. 

Foram determinadas 16 estimativas de exportação do material particulado em 

suspensão em diferentes situações de vazão, nos quais os maiores valores foram referentes à 

vazão do período de seca e concentração de m.p.s no período chuvoso. A qualidade do m.p.s. 

que está sendo exportado nesse período de seca difere em relação ao período chuvoso, pois 

nesse período a tendência é do m.p.s. se concentrar mais pela baixa precipitação, acumulando 

resíduos provinientes de indústrias do entorno, que cada vez irá aumentar mais pelo 

crescimento da região de Goiana, com a instalação da fábrica da FIAT, por exemplo, 
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consequentemente maior crescimento populacional e maior lançamento de esgoto doméstico. 

O material particulado em suspensão concentrado acaba ficando biodisponível na biota, 

podendo se bioacumular através da cadeia trófica. 

Feitosa (1996) e Garlipp (2008) analisaram a variação temporal do m.p.s. e 

encontraram valores variando entre 65,6 mg.L
-1

 e 74,8 mg.L
-1 

no estuário do rio Goiana (PE) 

e entre 18,4 mg.L
-1

 a 70,5 mg.L
-1

 do rio Curimataú (RN), na estação seca e chuvosa, 

respectivamente. Observando os resultados obtidos, ficou constatado que houve um ciclo 

sazonal bem definido, apresentando maiores valores no período chuvoso. Verificou-se que a 

concentração de m.p.s. apresentou seus valores em função do nível de marés, sendo mais 

elevados em períodos de baixa-mar, indicando uma relação entre o m.p.s. e a descarga fluvial. 

Foi analisado a variação espacial e temporal das concentrações de m.p.s., tal como dos 

metais maiores e traço associados a ele no estuário. Para a distribuição espacial foram 

encontrados valores entre 11,0 mg.L
-1

 e 76,0 mg.L
-1

, sendo os mais elevados encontrados no 

médio estuário provenientes do lançamento de esgoto urbano e efluentes da atividade de 

carcinocultura. Já a distribuição sazonal do m.p.s. apresentou os maiores valores e variação 

durante a maré de sizígia, em períodos de baixa-mar e no fundo. Os resultados para a 

distribuição sazonal são explicados por uma maior velocidade de corrente durante as marés 

vazantes que ocasionaram a resuspensão dos sedimentos do fundo (GARLIPP et al. 2008).  

Na Baía de Todos os Santos (BA), foi analisado os resultados obtidos de material 

particulado em suspensão, observou-se que os principais afluentes desse rio, os estuários 

Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé, apresentaram respectivamente valores para m.p.s. de 2,5 a 23,5 

mg.L
-1

; 4,0 a 79,1 mg.L
-1

 e 6,2 a 86,6 mg.L
-1

. Verificou-se uma variação nos dados obtidos 

para os estuários Paraguaçu e Jaguaripe em razão da influência da precipitação e descarga de 

água doce. O Jaguaripe mostrou altas concentrações de m.p.s. em períodos de seca em 

consequência da precipitação na área de captação (HATJE et al. 2010).  

Foi investigada a quantidade de material particulado em suspensão durante 24 meses e 

observou-se que no alto e médio estuário do Rio Paraíba do Sul, a quantidade de m.p.s foi 

maior no segundo período do que no primeiro período. Foi verificado também uma variação 

sazonal, com maiores valores no período chuvoso, entre 5,0 e 193,0 mg.L
-1

, devido a um 

aumento na precipitação, mesmo esta sendo abaixo da média anual, como relatado também no 

presente estudo. No baixo estuário não ocorreu uma diferença significativa na quantidade de 

chuva para que essa tendência fosse confirmada, sendo provavelmente explicadas por uma 

maior velocidade da água do rio, transportando partículas derivadas do escoamento superficial 

ou ressuspendendo as partículas de sedimentos do fundo (CARVALHO et al. 2002).  
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No estuário de Port Jackson na Austrália, foi analisado a distribuição espacial e 

temporal de material particulado em suspensão e observado um gradiente crescente do oceano 

em direção à montante, com valores que variaram entre 0,5 mg.L
-1 

e 40,5 mg.L
-1

. As maiores 

concentrações obtidas são devido à ressuspensão dos sedimentos de fundo, ocasionados pela 

elevada velocidade das águas do rio, já as baixas concentrações são explicadas pela mistura e 

diluição do m.p.s. no mar. Um evento notável nesse estudo é que as concentrações mais 

elevadas aconteceram no período de seca, ao contrário dos padrões encontrados em estudos 

previamente citados, sendo assim justificado pela produtividade primária e formação de 

tapetes de alga sobre a superfície dos sedimentos no inverno, impedindo a ressuspensão dos 

mesmos (HATJE, 2001). 

 Um trabalho desenvolvido no Rio Limpopo sobre a qualidade de água, concluiu que o 

mesmo se encontra numa situação crítica, classificado como ruim. A concentração de material 

particulado em suspensão foi bastante elevada comparando a outros estudos, variando de 8,3 

mg.L
-1 

a 456,0 mg.L
-1

. Esses altos valores de m.p.s. são encontrados no período de seca e 

explicados pela existência de um anti-ciclone, provocando chuvas nesse período do ano e 

também por este estuário estar localizado numa área de grande industrialização (CHILUNDO 

et al. 2008). 

Um estudo foi elaborado sobre sedimentos suspensos no Rio Tana na África 

relacionado com as condições hidrológicas neste estuário. Foi observado que o m.p.s. 

apresentou variação sazonal, com valores elevados no período chuvoso onde acontece a 

máxima descarga do rio. O m.p.s. variou de 530,0 mg.L
-1

 a 1.930,0 mg.L
-1

, sendo a maior 

concentração encontrada comparada aos outros estudos (KITHEKA et al. 2005). 

 

6.4 Consequências da interação do mercúrio com o material particulado em suspensão 

 

 É sabido que o material particulado em suspensão tem a capacidade de transportar 

nutrientes, compostos metálicos e orgânicos, entre outros, associados a ele. No estuário do rio 

Goiana e áreas próximas é muito observado essa relação do m.p.s. com o mercúrio. 

Costa et al. 2009 e Barbosa-Cintra et al. 2011, analisaram a presença de maiores 

concentrações de mercúrio bioacumulado na espécie Trichiurus lepturus no período de seca 

onde a baixa precipitação favoreceu a bioacumulação, do que no período chuvoso, onde o 

mercúrio se diluiu pela maior quantidade de água e associação ao m.p.s, sendo assim 

exportado para o oceano. 
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 Barbosa-Cintra 2010 e Barletta et al. 2012 também observaram esse padrão nas 

espécies utilizadas como bioindicadores, Cathorops spixii e Trichiurus lepturus, 

respectivamente, ambos no estuário do rio Goiana. A precipitação foi um fator determinante 

para a bioacumulação e biodisponibilidade desse elemento-traço nas espécies citadas e no 

presente estuário. 

 Costa et al. 2012, traz a problemática da ingestão de mercúrio e metilmercúrio via 

biota aquática em várias partes do mundo, inseridos nesse ambiente principalmente por 

atividades antrópicas. Em muitos países a quantidade de mercúrio ultrapassou o valor limite 

para o consumo humano, sendo um risco para saúde já que esse elemento tem caráter 

neurotóxico, entre outras peculiaridades. Percebeu-se também que esses metais estiveram 

associados ao material particulado em suspensão no período chuvoso, pelos mesmos motivos 

citados anteriormente.  

 O mercúrio associado ao material particulado em suspensão que circula no estuário 

provém em grande parte das descargas do rio que trazem consigo os resíduos das atividades 

do entorno da bacia. A presença desse metal no estuário é preocupante, pois fica inserido na 

cadeia trófica atingindo tanto animais de começo da cadeia como dos de topo da cadeia que 

são os principais comercializados pelos moradores ribeirinhos, afetando a economia local e, 

sobretudo a saúde da população. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A variação sazonal do m.p.s. no baixo estuário do Rio Goiana mostrou concentração 

mais elevada no período chuvoso em comparação ao período de seca, mesmo sendo o ano de 

2012 considerado como atípico, com precipitação média anual abaixo da de anos anteriores. 

O presente estuário foi fortemente controlado pelas chuvas, e não necessariamente 

pelas correntes de marés que o adentram. 

A descarga do rio Goiana foi maior no período chuvoso em comparação com o 

período de seca, devido à pluviosidade. O presente estuário contribui bastante para exportação 

de nutrientes, m.p.s. e possíveis substâncias associadas para o Oceano Atlântico. 

O estuário comparado a outros em escala temporal e espacial é considerado como bem 

preservado e os dados analisados vão de acordo aos estudos citados neste trabalho. 

Um padrão foi seguido nesses estudos, os maiores valores de m.p.s. foram observados 

em períodos de elevada pluviosidade quando se tinha momentos de altas descargas do rio, 

ocasionando a ressuspensão de sedimentos do fundo. 

Sugere-se determinar além da quatidade de m.p.s. presente também sua composição e 

contaminação por poluentes em diversas partes do estuário. Além disso, recomenda-se que o 

mesmo estudo seja realizado em um ano em que a variação sazonal seja nítida para que se 

tenha a real quantidade da concentração de m.p.s. 
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