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RESUMO 

 

O estuário do rio Potengi está inserido na região da Grande Natal (RN, Brasil), que 

compreende uma população de aproximadamente 1.000.000 de habitantes. Além da presença 

urbana dominante, este estuário mantém fragmentos de floresta de manguezal. O objetivo 

deste estudo foi determinar os hidrocarbonetos alifáticos em sedimentos de fundo do estuário, 

identificando os níveis, distribuição e suas possíveis origens através dos índices, razões 

diagnósticas e comparação dos resultados com as características antrópicas e naturais vigentes 

no local. As amostras foram obtidas obedecendo a um plano de amostragem que permitiu uma 

varredura desde a foz do estuário até 12 km a montante. Foram escolhidas 36 estações, 

agrupadas em 12 seções transversais ao curso do rio espaçadas, em média, por 1 km. Cada 

seção era composta de três estações: margem direita, ponto mais profundo e margem 

esquerda. Através da cromatografia gasosa, foram analisados os hidrocarbonetos n-alcanos do 

C10 ao C36, os isoprenóides pristano e fitano, a mistura complexa não resolvida (MCNR), 

além dos resolvidos totais. Foram detectados n-alcanos, pristano, fitano e MCNR apenas em 

algumas estações. Nas demais, a concentração foi inferior ao limite de detecção estabelecido 

pelo método analítico (0,1 mg/kg), impossibilitando-as de serem analisadas para a 

determinação da origem do material encontrado. Através da utilização de diferentes 

parâmetros, os resultados demonstram que o estuário recebe tanto o aporte de hidrocarbonetos 

petrogênicos, como também de hidrocarbonetos biogênicos, caracterizando uma mistura de 

fontes e áreas mais ou menos impactadas. Com base nas características e atividades 

encontradas na região, podemos afirmar que as fontes petrogênicas relacionam-se a derivados 

de petróleo que entram no estuário através do escoamento urbano ou pelo tráfego, lavagem e 

abastecimento de embarcações; com relação à fonte biogênica, predominou origem terrestre 

caracterizado por plantas vasculares, indicando contribuição da vegetação de mangue presente 

no local. Fica evidenciado o registro, em pontos específicos do estuário, da poluição por 

hidrocarbonetos, sendo recomendada a tomada de medidas objetivando a interrupção ou, pelo 

menos, a atenuação das fontes potencialmente capazes de aportar hidrocarbonetos 

petrogênicos no estuário estudado. 

 

Palavras-chave: Hidrocarbonetos Alifáticos. Sedimentos de Fundo. Estuário do Rio Potengi, 

Natal-RN. 
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ABSTRACT 

 

The Potengi river estuary is located in the region of Natal (RN, Brazil), comprising a 

population of approximately 1,000,000 inhabitants. Besides the dominant urban presence, the 

estuary has fragments of mangrove forest. The objective of this study is to determine the 

aliphatic hydrocarbons found in the bottom sediments of this estuary, identifying their levels, 

distribution and their possible origins through the diagnostic rates, indexes and results 

comparisons with the local anthropic and natural characteristics. The samples were obtained 

according to a plan that allowed sampling of the estuary up to 12 km upstream from it as 

mounth. 36 stations were selected, grouped into 12 cross sections through the course of the 

river and spaced on average by 1 km. Each section consisted of three stations: the right 

margin, the deepest point and the left margin. The hydrocarbon n-alkanes from C10 to C36, 

the isoprenoids pristane and phytane, the unresolved complex mixture (UCM) and the total 

resolved hydrocarbons were analyzed by gas chromatography. N-alkanes, pristane, phytane 

and UCM were detected only at some stations. In the other, the concentration was below the 

detection limit defined by the analytical method (0.1 mg / kg), preventing them from being 

analyzed to determine the origin of the material found. By using different parameters, the 

results show that the estuary receives both the input of petrogenic hydrocarbons, but also of 

biogenic hydrocarbons, featuring a mixture of sources and relatively impacted portions. Based 

on the characteristics and activities found in the region, it is possible to affirm that petrogenic 

sources related to oil products enter the estuary via urban runoff or boats traffic, boat washing 

and fueling. Turning to the biogenic source, the predominant origin was terrestrial, 

characterized by vascular plants, indicating contribution of mangrove vegetation. It was 

evident the presence of, at specific points in the estuary, hydrocarbon pollution, and, therefore 

is recommended the adoption of actions aimed at interrupting or, at least, mitigating the 

sources potentially capable of damp petrogenic hydrocarbons in the estuary studied. 

 

Key-words: Aliphatic Hydrocarbons. Bottom Sediments. Potengi River Estuary, Natal-RN. 
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1. Introdução 

 

 

1.1. Apresentação 

 

As regiões estuarinas são ecossistemas que se caracterizam pela grande importância 

tanto para as civilizações humanas, o que levou à intensa ocupação dessas áreas por todo o 

mundo, quanto para o equilíbrio ecológico. Dentro de uma perspectiva histórica, esses 

ecossistemas funcionaram como a porta de entrada de toda a colonização e desenvolvimento 

de um país, por proporcionar a possibilidade de comunicação através do transporte marítimo e 

por concentrar um grande número de atividades humanas que aí encontram condições 

favoráveis ao seu estabelecimento (Cunha, 2004). 

Pode-se perceber a importância dessas regiões como fator determinante urbano e 

econômico levando-se em conta que, a nível mundial, sete das dez maiores metrópoles do 

mundo, como Nova York, Tóquio, Londres, Xangai, Buenos Aires, Osaka e Los Angeles, 

estão sediadas nessas áreas. A nível local, quando nos remetemos ao surgimento da nação 

brasileira, constatamos que a existência de portos naturais, como estuários e baías, foram 

determinantes ao aparecimento dos primeiros núcleos populacionais no Brasil, ou seja, a Baía 

de Todos os Santos e a Cidade de Salvador; a Baía de Guanabara e a Cidade do Rio de 

Janeiro; a Baía de São Marcos e a Cidade de São Luiz; o Estuário do rio Capibaribe e a cidade 

de Recife; entre outras (Cunha, 2004). 

A cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte (Brasil), se enquadra 

nessa situação, cuja fundação deveu-se ao rio Potengi, sendo na sua foz o local onde os 

portugueses viram uma posição estratégica para construir o Forte dos Reis Magos, que 

permitiria a defesa contra os ataques vindos do mar e os avanços exploratórios rumo ao 

interior. Note-se que, pelos mesmos motivos, os portugueses construíram um forte na foz do 

rio Paraíba, dando origem a João Pessoa, e que Fortaleza, por não ter rio importante, foi 

ocupada pelos colonizadores apenas muito tempo depois (Yanpai, 2009). 

Além disso, as condições naturais do estuário do rio Potengi como um ancoradouro 

seguro para embarcações e a oferta de alimentos proporcionada pela riqueza desses 

ecossistemas favoreceram a criação de um sítio populacional no final do século XVI. 

O estuário do rio Potengi foi de fundamental importância não só para a fundação de 

Natal, mas também para o seu desenvolvimento, com a instalação de uma base americana na 
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cidade durante a Segunda Guerra, o que ocorreu, dentre outros fatores, devido à largura do 

estuário, o qual permitia o pouso de hidroaviões que traziam tropas aliadas (Yanpai, 2009). 

Os estuários desempenham também importância ecológica, cujas características, tais 

como altas concentrações de nutrientes transportados pelos rios e um habitat protegido, criam 

condições para o desenvolvimento de diversas espécies adaptadas a essas zonas de transição, 

além de servirem como berçário para outras tantas que desempenham papel determinante na 

cadeia alimentar marinha. Os estuários ainda servem de caminho para espécies aquáticas que 

passam uma parte das suas vidas nos rios e outra parte no mar. 

Grandes quantidades de materiais finos transportados pelos rios são depositados nos 

estuários, formando zonas de baixa profundidade e fundos vazosos normalmente ricos em 

matéria orgânica, que constituem habitat para uma grande variedade de espécies bênticas e 

aves. Apesar da alta turbidez, a baixa profundidade permite ainda produção primária elevada. 

O crescimento normal de um centro urbano ao longo dos séculos sem uma 

planificação adequada leva a uma progressiva deterioração da paisagem. O crescimento 

populacional aumenta os níveis de poluição, além da retirada da vegetação que serve de filtro 

para os estuários. Uma vez desprotegidos, ficam ainda mais vulneráveis à poluição gerada. 

Dessa forma, a vulnerabilidade específica dos ecossistemas estuarinos deve-se, 

principalmente, à sua localização que permitiu ao longo do tempo a intensa ocupação de suas 

margens, servindo como receptores do escoamento urbano. 

Cada ecossistema apresenta características próprias que o distingue dos demais e que 

condicionam suas respostas às intervenções antrópicas (Veiga, 2003). Características 

específicas dos estuários como o tempo de residência elevado da água no seu interior e a 

acumulação de materiais finos nos fundos vazosos tornam esses ecossistemas particularmente 

sensíveis aos poluentes, pois estes tendem a ser adsorvidos pela matéria particulada e 

sofrerem sedimentação nas zonas vazosas e de sapal, as quais são as mais importantes em 

termos de zonas de reprodução e desenvolvimento de juvenis e para as aves, afetando 

também, como já mencionado anteriormente, outros compartimentos ecológicos. 

A poluição pode ser dos mais variados tipos e fontes. Os hidrocarbonetos, 

contaminantes foco do presente estudo, podem ter origem tanto antropogênica quanto 

biogênica. Os de origem antropogênica podem advir do petróleo e produtos derivados, sendo 

introduzidos no ambiente como resultado de atividades relacionadas a operações como 

extração, transporte e refino de petróleo e derivados, atividades portuárias, lavagem pluvial de 

áreas urbanas e efluentes domésticos e industriais que tenham o petróleo como parte de sua 

cadeia (Clarck, 1992; Ho et al., 1999). Podem também advir da queima de matéria orgânica, 
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efluentes de esgoto, dentre outras fontes. Por outro lado, os de origem biogênica ocorrem 

naturalmente em baixas concentrações, sendo parte da base de hidrocarbonetos naturais do 

ecossistema, podendo provir de algas, plâncton, animais marinhos, plantas vasculares 

terrestres e bactérias (Commendatore & Esteves, 2004). 

Estudos referentes à composição qualitativa e quantitativa de hidrocarbonetos em 

sedimentos de fundo de corpos hídricos em áreas influenciadas por atividades humanas são de 

grande importância para um diagnóstico ambiental, uma vez que os hidrocarbonetos podem 

ser agentes poluidores de risco toxicológico para ecossistemas e para a saúde da população 

humana. 

Nesse cenário, faz-se necessário diagnosticar o quadro recente da poluição química 

por hidrocarbonetos no estuário do rio Potengi, usando metodologias adequadas e 

internacionalmente aceitas para tal fim. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi promover uma avaliação ambiental do estuário do rio 

Potengi através da determinação dos hidrocarbonetos alifáticos resolvidos e da mistura 

complexa não resolvida em sedimentos de fundo do estuário em questão, identificando suas 

possíveis origens através dos índices de distribuição dos n-alcanos, da utilização de razões 

diagnósticas e da comparação dos resultados com as características antrópicas e naturais 

vigentes no local. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Qualificar e quantificar os hidrocarbonetos n-alcanos do C10 ao C36, os 

isoprenóides pristano e fitano, os resolvidos totais e a mistura complexa não 

resolvida (MCNR) encontrados nos sedimentos de fundo de estações de 

amostragem do estuário do rio Potengi; 
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 Identificar suas possíveis origens através dos índices de distribuição dos n-

alcanos e razões diagnósticas; 

 Comparar os resultados com as características antrópicas e naturais vigentes no 

local; 

 Comparar os valores encontrados com os determinados em outros estudos 

realizados no próprio estuário do rio Potengi, no Brasil e no mundo. 

 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

Na busca dos objetivos, os procedimentos, interpretações e conclusões registradas 

nessa dissertação constam inicialmente de uma caracterização da área de estudo, mostrando a 

sua localização, bem como as condições ambientais e urbanas reinantes no local. 

Posteriormente, nos aspectos teóricos, serão discutidas informações sobre as 

substâncias foco do presente trabalho e a importância desse conhecimento para a 

determinação da origem do material encontrado. 

Depois serão apresentados os materiais utilizados para a coleta, os métodos de 

amostragem e técnicas analíticas utilizadas para a determinação dos hidrocarbonetos 

pesquisados. 

No capítulo de resultados e discussão, serão elaboradas tabelas e figuras com os dados 

obtidos, facilitando a interpretação e comparação com outros trabalhos, além da localização 

das diversas atividades humanas encontradas nas margens do estuário e sua ligação com os 

pontos de amostragem mais críticos. 

Nas conclusões serão sumarizados os procedimentos e as características 

predominantes, em relação aos objetivos do estudo, dos pontos de amostragem mais 

significantes. Será discutida ainda, a importância da implementação de pesquisas nessa área, 

principalmente por se tratar de um ecossistema chave para o desenvolvimento de diversas 

espécies, como discutido, objetivando a sua conservação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

Área de estudo 
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2. Área de estudo 

 

 

Com o intuito de fornecer ao leitor um embasamento sobre o local em que se 

concentra o trabalho, este capítulo apresenta a localização do estuário do rio Potengi e 

características naturais e antrópicas reinantes na área. 

 

 

2.1. Localização do estuário Potengi 

 

O estuário do rio Potengi está inserido nos municípios de Natal, São Gonçalo do 

Amarante e Macaíba, pertencentes à Grande Natal. A região da Grande Natal, compreende 

uma população de aproximadamente 1.000.000 habitantes e é caracterizada pelo rápido 

crescimento de, aproximadamente, 30.000 pessoas/ano (Petta & Medeiros, 2004). 

O estuário está limitado geograficamente pelas praias da Redinha (a norte) e Forte (a 

sul), situando-se entre as latitudes de 05º52’00’’ e 05º41’57’’ S e as longitudes de 35º19’16’’ 

e 35º08’24’’ W (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Localização do estuário do rio Potengi no estado do Rio Grande do Norte – Brasil. 

 

O estuário do rio Potengi estende-se por cerca de 20 km (Cunha, 2004; Cunha, 2010), 

com uma largura variando entre 400 e 600 m (Silva; Smith; Rainbow, 2006). 

 

 

2.2. Aspectos fisiográficos e biológicos do estuário Potengi 

 

Uma avaliação das características naturais da área de estudo é de fundamental 

importância para o entendimento da dinâmica local, o que torna possível, como visto 

anteriormente, determinar consequentes respostas desse ambiente a interferências antrópicas. 

Dessa forma, dados como hidrologia, clima, morfologia, flora e fauna serão abordados com a 

finalidade de contextualizar, juntamente com o aspecto urbano/econômico da região, os 

resultados obtidos no presente trabalho. 
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2.2.1. Hidrologia 

 

O rio Potengi, contribuinte hídrico mais importante do estuário ao qual dá nome, é um 

dos principais corpos hídricos do Rio Grande do Norte e percorre três zonas fisicamente 

distintas do estado: (1) seus afluentes formadores estão situados numa zona com 

características típicas do sertão, nas imediações da Serra de Santana; (2) uma vez formado, o 

rio passa pela região semi-árida de transição nas proximidades da cidade de São Tomé, onde 

recebe as águas dos riachos de Ingá, Porteiras, Ribeirão Portas d’Água, Cascavel, Araras, 

Cerro Corá, Catete e outros; (3) finaliza seu curso na zona litorânea estuarina, relativamente 

úmida, antes de desaguar no Oceano Atlântico (Cunha, 1982). Percorre, dessa forma, uma 

extensão de 176 km, apresentando uma inclinação geral ao redor dos 2,80 m/km, formando 

uma bacia hidrográfica de aproximadamente 4.075 km² de extensão (Cunha, 2004). 

Nos últimos 10 km, o rio apresenta características de um braço de mar sujeito a todas 

as variações do nível do mar, com a corrente d’água em dois sentidos opostos, conforme o 

movimento das marés. Neste contexto, o estuário comporta-se como uma verdadeira enseada 

na qual, além de ocorrer a penetração de águas oceânicas, também vão desaguar três cursos 

fluviais: os rios Potengi - intermitente em sua cabeceira tornando-se perene em seu baixo 

curso, devido à influência da maré e às restituições subterrâneas (Barros, 1984) -, Jundiaí e 

Doce (Cunha, 1982). 

A penetração de águas oceânicas ocorre por influência das marés semi-diurnas que 

têm duração de 12 horas e 25 minutos, as quais se interiorizam até a cidade de Macaíba, a 

cerca de 18 km da capital Natal, com a variação média das marés de sizígias de 2.30 m e das 

marés de quadratura de 0.85 m (Frazão, 2003). 

 

 

2.2.2. Clima 

 

A região estudada está situada em uma zona onde há predominância do clima quente e 

úmido com uma precipitação anual irregular, caracterizado por uma estação seca no verão e 

chuvosa no inverno. Em 2007, ano da coleta do material estudado, a precipitação mensal, 

segundo a Estação Meteorológica de Natal da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte (EMPARN), está apresentada na Figura 2.2. Observa-se que o período mais 

chuvoso fica caracterizado nos meses de março a agosto, com um maior número de 

precipitações no mês de junho. “A precipitação é um importante fator-controle do ciclo 
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hidrológico e, portanto, da regulagem das condições ecológicas e geográficas de uma 

determinada região” (Frazão, 2003). A umidade relativa do ar geralmente é estável, e a média 

anual é relativamente alta (80%) (Silva, 2004). As médias anuais de temperatura são elevadas, 

porém, relativamente constantes, apresentando uma média diária de 24,4° C e uma média 

anual nos extremos de 21,8° a 30,2° C (Medeiros, 2009). 

 

 

Figura 2.2. Variação mensal da pluviometria nas Estações Meteorológicas de Natal no ano de 2007. 

(Fonte: EMPARN) 

 

A descarga, no estuário, do curso superior do rio Potengi é bastante variável, reflexo 

quase instantâneo das ocorrências de chuvas, que se apresentam reduzidas e irregulares, 

gerando descarga médias anuais de aproximadamente 5 m³/s nos períodos chuvosos e em 

torno de 1 m³/s nos períodos de estiagem, em anos de precipitação normal. É registrada ainda, 

normalmente em intervalos de 10 a 11 anos, a ocorrência de intensas precipitações em curtos 

períodos, causando enchentes instantâneas, com descargas médias em torno de 100 m³/s e 

máximas de 500 m³/s. No ano de 1964, existem registros de 1500 m³/s. Porém, com a 

construção da Barragem de Campo Grande no município de São Paulo do Potengi, no ano de 

1984, as enchentes no baixo Potengi foram controladas (Cunha, 2004). 

 

 

2.2.3. Morfologia 

 

A morfologia é resultado do clima do local, sendo dominada por extensos platôs ou 

tabuleiros costeiros, assemelhando-se a planaltos que geralmente terminam de forma abrupta. 

Paisagem de topografia plana, sedimentar e de baixa altitude (Guerra, 1975). Todo o baixo 
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curso do rio encontra-se sobre esse tabuleiro, com grande número de riachos cortando essa 

superfície, os quais encontram-se modificados pela ação antrópica (Correa, 2008). 

As margens do estuário são delimitadas por aluviões - acúmulos de areia depositados 

nas margens dos rios, ricos em água subterrânea e constituídos por materiais erodidos, 

retrabalhados e transportados pelos cursos d' água e depositados em seus leitos e margens - e 

terraços - aluviões antigos, depositados quando o nível de base do curso d'água encontrava-se 

numa posição superior à atual, apresentando-se quase sempre constituídos por areia grossa ou 

cascalho (Vaz, 1996) - principalmente próximo à desembocadura (Cunha, 1982). 

 

 

2.2.4. Vegetação 

 

A vegetação predominante na área em estudo caracteriza-se como uma cobertura 

vegetal associada mais às feições morfológicas existentes do que ao clima. 

As dunas mais recentes, de caráter móvel, não apresentam cobertura vegetal, enquanto 

as mais antigas, denominadas fixas, apresentam-se parcialmente ou totalmente cobertas por 

vegetação herbácea, escassa e rasteira. Espécies do gênero Anacardium (cajueiro) e Ficus 

(gameleira) predominam nas encostas das dunas. Encontram-se também gramíneas dos 

gêneros Elionuros, Andropogon, Briza, Imperata, bem como espécies de Remirea marítima e 

Spartina sp consideradas como fixadoras de dunas (Frazão, 2003). 

O tabuleiro costeiro é constituído de dois estratos: o arbustivo arbóreo, que apresenta 

pequenas árvores e arbustos distribuídos esparsamente, destacando-se as espécies Curatella 

americana (lixeira), Byrsonima cydoniaefolia (murici do tabuleiro), Duratea fieldingiana 

(batiputa), Hancornia speciosa (mangabeira), Anacadium occidentale (cajueiro), Hirtella 

ciliata (canoé) e Miconia sp; e o estrato herbáceo, composto quase totalmente de gramíneas 

dispostas em moitas, destacando-se os gêneros Aristida e Andropogon (Frazão, 2003). 

O manguezal, vegetação típica de áreas lamacentas que sofre influência das marés, 

cobre uma área de 862 ha no estuário Potengi. Possui uma composição florística semelhante 

aos demais manguezais do Rio Grande do Norte, com a Rhizophora mangle (mangue 

sapateiro ou mangue vermelho) como a espécie predominante, que exerce uma função 

fixadora dos sedimentos finos transportados pela suspensão; sendo encontradas também a 

Laguncularia racemosa (mangue manso ou mangue branco) e a Avicennia germinans 

(mangue preto) que se situam nas partes mais interiores do estuário (SEPLAN/RN, 1986). Os 

mangues margeiam o estuário Potengi principalmente nas proximidades de sua 
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desembocadura, e avançam se distribuindo ao longo do rio Jundiaí, até a cidade de Macaíba; 

no Potengi, até a localidade de Barreiros; e no rio Doce, até a estrada que une Natal com a 

Redinha. A partir destes canais em direção ao interior, verifica-se uma diminuição progressiva 

dos mangues, dando lugar a planícies arenosas evidenciadas por vegetação rasteira típica 

(IDEMA, 2004). 

Observa-se uma preservação maior da floresta de manguezal na margem esquerda do 

estuário (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3. Foto aérea mostrando a predominância da área urbana na margem direita e os resquícios da floresta 

de manguezal na margem esquerda. 

(Fonte: Figueiredo, 2007) 

 

A importância ecológica dos manguezais é inquestionável, isto porque estão entre os 

principais responsáveis pela manutenção de boa parte das atividades pesqueiras das regiões 

tropicais. Servem de refúgio natural para reprodução e desenvolvimento, assim como local 

para alimentação e proteção de crustáceos, moluscos e peixes de valor comercial. Além dessas 

funções, os manguezais ainda contribuem para a sobrevivência de aves, répteis e mamíferos, 

muitos deles integrando a lista de espécies ameaçadas ou em risco de extinção (Cunha, 2004). 

Um esquema geral da ocupação do solo às margens do estuário pode ser visualizado 

na Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Mapa de uso e ocupação do solo. Natal – RN. 

(Fonte: Cunha, 2004) 
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2.2.5. Fauna 

 

Moluscos, crustáceos e peixes, tolerantes à salinidade, predominam nessa área com 

forte influência das marés (Medeiros, 2009). 

O Relatório de Impacto Ambiental, realizado pela Tecnoambiente BR (2008), 

referente à construção do terminal pesqueiro público de Natal, demonstrou a grande presença 

de larvas de peixes e crustáceos no estuário, enfatizando a importância da região como área de 

desenvolvimento larval de diversas espécies. Além disso, foram identificadas 12 espécies de 

crustáceos de valor comercial na área de influência do empreendimento, dentre elas, os 

caranguejos e os camarões apresentam maior valor econômico, sendo estes últimos cultivados 

em viveiros localizados nas margens do complexo estuarino. Foram identificadas e 

catalogadas também 30 espécies de peixes, sendo 13 as de interesse comercial, representadas 

principalmente pelas tainhas, carapebas, serras, camurins, meros, bagres e pescadas. 

 

 

2.3. Problemática do estuário Potengi 

 

A ocupação desordenada e sem infra-estrutura adequada de saneamento básico, 

caracteriza-se como um dos maiores agentes de impacto ambiental de ecossistemas próximos 

a áreas urbanas. A exemplo disso está Natal, principal cidade à margem do estuário do rio 

Potengi, cujo sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários, implantado e administrado 

pela CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte –, atende 33% dos 

domicílios, sendo que 60% do volume produzido são lançados sem tratamento diretamente no 

estuário Potengi ou em seus afluentes ou canais, tais como o canal do Baldo (riacho do Baldo) 

e o canal das Quintas (riacho das Quintas) (Correa, 2008), sem o conhecimento da capacidade 

suporte da bacia receptora (Cunha, 2010). No estuário, encontra-se também um número 

significativo de atividades portuárias e industriais bem desenvolvidas, incluindo 

beneficiamento de couro, indústrias têxteis e de papel que descartam os efluentes dentro do 

mesmo (Silva; Smith; Rainbow, 2006). 

Segundo Correa (2008), no entorno do estuário estão ainda instaladas diversas outras 

indústrias, tais como as que atuam nos setor de bebidas, de baterias, de confecções, de 

alimentos e de laticínios, além da intensa atividade de carcinicultura e imunizadoras 

localizadas em suas margens, que lançam seus afluentes sem prévio tratamento. Atividades 

estas que põem em risco o meio ambiente e a saúde da população. 
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A zona portuária de Natal (Figura 2.5 (a)), o terminal petrolífero (Píer das Dunas) 

(Figura 2.5 (a)) e a Base Naval da Marinha (Almirante Ary Parreiras) (Figura 2.5 (b)), 

concentram o constante tráfego de embarcações, além do transporte, dentre outras coisas, de 

combustíveis, passíveis de derrames acidentais. Tais acidentes, ainda que raros, são de difícil 

controle, podendo provocar danos de grandes proporções. Em caso de acidentes ambientais, 

os danos causados a esta região tendem a ser bastante amplificados, não apenas pelas 

consequências econômicas e estéticas, facilmente evidenciáveis, mas também pela maior 

sensibilidade intrínseca dos ambientes aí representados. De fato, os manguezais são 

considerados os ambientes onde se esperam, em caso de acidentes, os impactos iniciais mais 

graves e com recuperação mais lenta (Frazão, 2003). 

 

 

Figura 2.5. (a) Porto de Natal e o Terminal Petrolífero; (b) Base Naval da Marinha. 

(Fontes: TECNOAMBIENTE BR, 2008; Figueiredo, 2007; respectivamente) 

 

A vegetação da área apresenta-se bastante descaracterizada devido à perda da 

cobertura de manguezal dada à incisiva degradação por processos urbano-industriais de 

ocupação do litoral, reduzindo-a a espaços remanescentes, como pode ser visualizado na 

Figura 2.6, em que predomina a implantação de tanques para a carcinicultura. A retirada 

desordenada de madeira para a construção civil, e a área de antiga exploração de salinas (hoje 

destinada à carcinicultura), contribuem para o agravamento do problema, além da invasão 

dessa área pela população de baixa renda. 

 

Base Naval da Marinha Porto de Natal 

Terminal Petrolífero 

a b 



Capítulo II – Área de estudo  Dissertação de Mestrado PPGCEP - UFRN 

16 

Lígia Soares Carrascoza, Fev/2011 

 

Figura 2.6. Distribuição de viveiros de camarão na margem esquerda do estuário. 

(Fonte: Medeiros, 2009) 

 

Outro grave fator impactante é a falta de consciência ambiental por parte da população 

que, desprovida de educação, agrava o quadro de degradação do ecossistema estuarino em 

estudo, além da atividade turística também presente na região. Cerca de 500 kg de lixo são 

coletados diariamente no estuário Potengi por um Barco de Monitoramento de Limpeza em 

parceria com o IDEMA (SEMARH, 2006). 

Na Figura 2.7 visualiza-se o esgoto e o lixo jogado pela população nas margens do 

estuário. São aglomerados de sacos plásticos, latas, garrafas, dentre outros resíduos. 

 

 

Figura 2.7. Esgoto e lixo despejados no estuário. 

(Fonte: Emanuel Amaral - Tribuna do Norte) 

 

Esse conjunto de fatores colabora para uma maior acumulação de poluentes, não só 

nas águas estuarinas, mas também no sedimento de fundo. 
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3. Aspectos teóricos 

 

 

No presente capítulo serão discutidas informações sobre as substâncias foco do 

presente trabalho e a importância desse conhecimento para a determinação da origem do 

material amostrado. Serão demonstrados também os índices e razões diagnósticas utilizados 

para a interpretação dos resultados analíticos que se segue no capítulo de Resultados e 

Discussão. 

 

 

3.1. Toxicologia 

 

Os contaminantes presentes no ambiente são chamados de biodisponíveis quando 

possuem a capacidade de entrar no organismo dos seres vivos. Isso ocorre, prioritariamente, 

através da cadeia alimentar, quando os contaminantes associam-se inicialmente com a matéria 

orgânica que serve de alimento para os variados indivíduos que compõem a base dessa cadeia 

trófica. 

No processo de assimilação, a susbstância pode ser absorvida, dentre outras formas, no 

trato respiratório ou intestinal, onde é daí transportada para a circulação sanguínea sendo 

transformada e/ou armazenada, podendo ser metabolizada pelo fígado e ser armazenada, ou 

então excretada pela bile, rins ou fezes, ou ainda ficar armazenada nos tecidos extra-hepáticos 

(Penteado & Vaz, 2001). Esse armazenamento é chamado de bioacumulação. 

A biomagnificação resulta do processo de acúmulo da concentração do contaminante 

nos tecidos dos organismos vivos durante sua passagem pelos níveis tróficos da cadeia 

alimentar. Assim sendo, espécies predadoras apresentam um maior fator de bioacumulação 

em relação as presas, ou seja, a concentração do contaminante aumenta com o nível trófico, e 

o homem, por ocupar o topo da cadeia trófica, está sujeito à grande exposição a estes 

contaminantes (Correa, 2008). 

No organismo, o efeito de grande parte dos contaminantes que sofrem bioacumulação, 

depende de diversos fatores, tais como, dosagem, valor residual, tempo de exposição, forma 

de contato, presença ou não de outras substancias químicas, espécie do organismo, dentre 

outros fatores. 
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Os contaminantes estudados no presente trabalho, como dito anteriormente, são os 

hidrocarbonetos. No entanto, existe uma variedade de hidrocarbonetos que, de acordo com a 

sua estrutura, apresentam graus variados de toxicidade, podendo ser alifáticos saturados ou 

insaturados, cíclicos e aromáticos com um ou mais anéis. 

 

 

3.2. Hidrocarbonetos 

 

Hidrocarboneto são compostos químicos orgânicos constituídos apenas por átomos de 

carbono (C) e de hidrogênio (H). 

Em ambientes naturais de todo o mundo, é normal que a composição química de 

hidrocarbonetos encontrados no sedimento seja misturas que refletem uma relativa 

contribuição das diferentes fontes naturais e antropogênicas (Bohem & Requejo, 1986), vistas 

anteriormente. Na vizinhança de áreas altamente povoadas e industrializadas, as entradas 

antropogênicas são proeminentes, enquanto que em áreas remotas a maior parte dos 

hidrocarbonetos tem principalmente uma origem natural (Wakeham & Farrington, 1980). 

Para avaliar o nível de contaminação de uma dada área e o risco ambiental associado 

com os hidrocarbonetos é necessário identificar e quantificar essas diferentes entradas 

(Gearing et al., 1976; Wakeham & Carpenter, 1976; Farrington & Tripp, 1977). 

As diferentes fontes contribuem com diferentes tipos de hidrocarbonetos que possuem 

graus variados de toxicidade. Dessa forma, para compostos da mesma família de 

hidrocarbonetos a toxicidade aumenta com a diminuição do peso molecular do composto, isto 

é, moléculas menores tendem a ser mais tóxicas do que as maiores. Para pesos moleculares 

similares, a toxicidade varia de acordo com a família. A toxicidade das famílias dos 

hidrocarbonetos geralmente aumenta na seguinte ordem: alifáticos saturados, alifáticos 

insaturados, monocíclicos, policíclicos, aromáticos e poliaromáticos (Reis, 1996). 

A família dos hidrocarbonetos alifáticos compreende os alcanos, alcenos e alcinos, 

conforme o tipo de ligação apresentada entre os átomos de carbono, simples, dupla ou tripla 

ligação, respectivamente. Os alcanos, além das cadeias normais (n-alcanos), também 

apresentam estrutura ramificada ou cíclica, sendo então chamados de isoprenóides ou 

cicloalcanos, respectivamente (Silva, 2002). 

O esquema das famílias dos hidrocarbonetos pode ser analisado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Relações estruturais entre os hidrocarbonetos. 

(Fonte: Modificado de Potter & Simmons, 1998) 

 

Ambos, alifáticos e aromáticos, possuem propriedades tóxicas que podem afetar 

diversos organismos (Palleto; Commendatore; Esteves, 2008). 

A seguir serão apresentadas características específicas dos hidrocarbonetos alifáticos 

saturados ou alcanos, substâncias foco do presente estudo. 

 

 

3.2.1. Hidrocarbonetos alifáticos saturados 

 

Os alcanos apresentam cadeia aberta (alifáticos) com apenas simples ligações 

(saturados), sendo também chamados de parafinas, que tem origem do latim: parum = 

pequena + affinis = afinidade, ou seja, são pouco reativos. Possuem fórmula geral CnH2n+2 e, 

em condições ambientes, os alcanos do CH4 até C4H10 são gasosos; do C5H12 até C17H36 são 

líquidos; e acima do C18H38 são sólidos. São ainda compostos apolares ou muito pouco 

polares, sendo assim insolúveis em solventes polares como a água, porém solúveis em 

solventes apolares, como o benzeno, e em solventes fracamente polarizados, como o álcool. 

Por serem hidrofóbicos, o que limita sua solubilidade na água, a associação a partículas 

sólidas como materiais em suspensão e tecidos biológicos, por exemplo, é favorecida, com 

consequente deposição no sedimento (Readman et al., 2002). 

Além disso, o conhecimento de características como as listadas a seguir são 

importantes a fim de se determinar o comportamento dessas substâncias no ambiente: 

 Os hidrocarbonetos saturados são mais susceptíveis à degradação que os 

insaturados, pois a presença de dupla ou tripla ligação C-C dificulta a 

biodegradação (Santos, 2008); 
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 Os hidrocarbonetos alifáticos de cadeia normal são mais fáceis de serem 

biodegradados que os de cadeia ramificada (Santos, 2008); 

 Os alcanos de cadeia curta são degradados mais rapidamente que os de cadeia 

longa (Snape et al., 2005). 

 

Os alcanos constituem a família de hidrocarbonetos que apresenta maior grau de 

degradação, possuindo, dessa forma, menor tempo de resistência no ambiente, apresentando 

ainda grau de bioacumulação baixo, por serem mais facilmente degradados. 

Assim, os processos de intemperização e biodegradação dos alcanos são normalmente 

muito simples e diretos (Chandru et al., 2008). 

Muitos microrganismos especializados (ex: metanotróficos) podem degradar esses 

hidrocarbonetos e o comprimento de cadeia ótimo para a biodegradação parece ser de dez a 

vinte átomos de carbono (Britton, 1984). 

Essa biodegradação por microorganismos aeróbicos e/ou anaeróbicos resultam 

inicialmente na total ou parcial remoção de n-alcanos de baixa massa molecular, seguidos 

pelos n-alcanos na faixa do C16 ao C25, e finalmente naqueles acima do C25 (Regato, 2008). 

Os n-alcanos são degradados primariamente por oxidação do grupo metil terminal, 

seguido de uma clivagem da molécula na região entre o segundo e o terceiro carbono da 

cadeia (β clivagem). Outras vias como a oxidação sub-terminal pela metanooxigenase 

encontrada em Pseudomonas nethanica, também tem sido documentada (Britton, 1984). A 

reação inicial na degradação do grupo metil envolve a adição direta do oxigênio ao carbono 

terminal do hidrocarboneto. Esta reação é mediada por uma classe de enzimas chamadas 

oxigenases. A adição do oxigênio ao carbono primário promove a formação de um álcool 

primário, que é oxidado a aldeído e finalmente transformado a ácido graxo. Um fragmento 

longo de dois carbonos terminais é clivado produzindo o acetil CoA, que entra na via 

metabólica do ciclo de Krebs. Uma repetição sequencial destas reações resulta na complexa 

oxidação da molécula de hidrocarboneto. Na Figura 3.2, observa-se a sequência de reações 

proposta como via de degradação dos n-alcanos (Baker & Herson, 1994). 
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Figura 3.2. Sequência de reações da degradação dos n-alcanos. 

(Fonte: Baker & Herson, 1994) 

 

A presença de ramificações na molécula de alcano dificulta a β-clivagem e torna a 

molécula refratária à biodegradação. O pristano, por exemplo, é extremamente resistente à 

biodegradação devido às suas ramificações (Rontani & Giusti, 1986). Este composto, 

juntamente com o fitano, são alcanos isoprenóides, ou seja, são cadeias carbônicas alquiladas, 

ver Figura 3.3 (a) e (b), respectivamente, caracterizadas por uma estrutura molecular derivada 

do isopreno (Peters & Moldowan, 1993; Figueiredo, 1999). 

 

 

Figura 3.3. Estruturas dos isoprenóides pristano (a) e fitano (b). 

 

 

3.2.2. Origem dos alcanos estudados 

 

Entre os hidrocarbonetos biogênicos, os n-alcanos são predominantes, podendo ser 

identificados em muitas espécies de plantas e animais (Celino et al., 2007). São introduzidos 
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constantemente nos ambientes naturais através das atividades biológicas. Os diferentes 

organismos produtores apresentam conjuntos de n-alcanos específicos, podendo ser 

designados, analogamente, como uma espécie de impressão digital (Dove & Mayes, 1991). 

Assim, o predomínio de certos n-alcanos pode fornecer indícios da origem dos 

hidrocarbonetos presentes numa amostra. 

Cada planta, por exemplo, possui, teoricamente, um perfil único de n-alcanos. Plantas, 

terrestres e marinhas, sintetizam n-alcanos com predominância de cadeias com números 

ímpares de carbono (Celino et al., 2007), dessa forma, um fato bem estabelecido é que na 

geosfera os n-alcanos com números ímpares de carbono prevalecem sobre os correspondentes 

n-alcanos com números pares de carbono (Tissot & Welte, 1978). O plâncton marinho 

sintetiza n-alcanos com números de carbono abaixo do C23 (Celino et al., 2007), essa 

presença de n-alcanos ímpares de cadeia curta, particularmente o C17, segundo Mille et al., 

(2007) e Asia et al., (2009), é indicativo de organismos marinhos (algas, peixes, crustáceos); 

já segundo Peters & Moldowan (1993), o fitoplâncton e algumas algas contribuem com n-

alcanos presentes no intervalo do C15 ao C24 sem nenhuma preferência pares/ímpares ou 

ímpares/pares de carbono. Em sedimentos marinhos recentes, têm-se detectado n-alcanos com 

predomínio de cadeias pares de carbono, entre o C16 e o C24, relacionados a bactérias 

marinhas (Colombo et al., 1989; Aboul-Kassim & Simoneit, 1995; 1996; Stout; Uhler; 

Mccarthy, 2001). Os n-alcanos de origem terrestre são principalmente associados a plantas 

superiores, presentes em cadeias com números de átomos de carbono acima do C23. Os 

ímpares presentes no intervalo do C25 ao C33 são os principais constituintes da cera epicular 

das folhas da vegetação do mangue, por exemplo (Celino et al., 2007). Tolosa; Mesa-

Albernas; Alonso-Hernandez (2009) enfatizam que a presença de n-alcanos com números de 

carbono ímpares variando do C23 ao C33, são típicos de vegetação terrestre, enquanto os n-

alcanos de peso molecular baixo, por exemplo C15 ao C17, com números de carbono ímpares 

são hidrocarbonetos naturais derivados de fitoplâncton marinho. Estes, Giger; Schaffner; 

Wakeham (1980) e Damas et al., (2009) ainda os diferenciam ao afirmar que o C15 está 

geralmente associado à algas e o C17 à muitas bactérias aquáticas e fotossintéticas. 

A maior concentração do C29 e do C31 associada à predominância de n-alcanos 

ímpares sobre os pares para o intervalo entre C23 e C31 fornece um forte indício de origem 

biogênica continental a partir de vegetais superiores. O pico no C25 pode estar relacionado 

com bactérias não fotossintéticas, muito comuns em manguezais, enquanto que o pico no C23 

pode estar relacionado com a presença de óleo lubrificante no ambiente (Celino et al., 2007). 



Capítulo III – Aspectos teóricos  Dissertação de Mestrado PPGCEP - UFRN 

24 

Lígia Soares Carrascoza, Fev/2011 

Óleos ligados aos ambientes deposicionais lacustres e marinhos deltaico tendem a ter 

distribuições com predomínio dos componentes de cadeia longa (C22 – C35) com preferência 

ímpar sobre par, indicando um maior aporte de lipídeos de cadeias longas das plantas 

superiores como as ceras das folhas do mangue, por exemplo, e algas de água doce como a 

Botryococcus Braunii. Em contraste, um ambiente marinho tende a gerar óleos com 

distribuição de n-alcanos ímpares e/ou pares (não mostrando predominância) de baixa massa 

molecular (ao redor do C17), refletindo um aporte de fitoplânctons marinhos (Brassell; 

Englinton; Maxwell, 1983; Tissot & Welte, 1984). No geral, os organismos sintetizam 

hidrocarbonetos discretos, com funções biológicas específicas, enquanto o petróleo é uma 

mistura complexa de compostos (UNEP, 1992). 

A chamada série homóloga de n-alcanos é constituída por compostos que diferem do 

seu sucessor pela adição de uma unidade CH2, sendo caracterizada pela expressão CnH2n+2, 

com “n” normalmente variando de 1 a 40 (Hunt, 1996; Triggia et al., 2001). 

A maioria dos óleos brutos manifesta um perfil de distribuição de n-alcanos em que a 

abundância decresce com o aumento do número de carbonos. A perda/degradação de n-

alcanos de baixo peso molecular indica que estes sedimentos são mais intemperizados (Wang 

& Fingas, 2006). 

Os n-alcanos são os principais componentes do petróleo e seus produtos refinados, e 

sua precisa determinação é relativamente fácil. Estudos prévios têm indicado que o 

intemperismo a curto prazo não tem significante efeito na distribuição dos n-alcanos > C18 

(Li et al., 2009). 

O grupo dos isoprenóides compreende uma ampla faixa de alcanos ramificados, dentre 

os quais os mais utilizados como biomarcadores são o pristano e o fitano que se originam da 

cadeia lateral da clorofila de organismos fototrópicos. Em condições anóxicas a cadeia lateral 

é clivada fornecendo o fitol, “molécula constituída de múltiplos da estrutura básica do 

isopreno” (Gassmann, 1981). Organismos marinhos, que contenham fitol em sua composição, 

como zooplânctons e bactérias, também podem ser precursores desses isoprenóides 

(UNEP/IOC/IAEA, 1992; Volkman et al., 1992; Le Dréau et al., 1997). Em processos 

diagenéticos, o fitol é reduzido a diidrofitol e, então, a fitano (Regato, 2008), podendo ser 

abundante em sedimentos anaeróbicos (Volkman et al., 1992), estando também presente em 

lipídios de bactérias. Em condições oxidantes o fitol é oxidado a ácido fitênico, 

descarboxilado a pristeno e então reduzido a pristano (Regato, 2008). Dessa forma, o pristano 

e o fitano são comumente utilizados para determinar as condições de deposição da matéria 



Capítulo III – Aspectos teóricos  Dissertação de Mestrado PPGCEP - UFRN 

25 

Lígia Soares Carrascoza, Fev/2011 

orgânica (Regato, 2008). Geralmente o pristano apresenta origem bioquímica enquanto o 

fitano é originário de processos geoquímicos (Darilmaz & Kucuksezgin, 2007). 

Os isoprenóides constituem ainda a principal classe de alcanos ramificados presentes 

no petróleo, onde também se encontram o pristano e o fitano, ambos presentes em grande 

parte dos petróleos, geralmente como os principais constituintes dentro da gama de 

isoprenóides (NRC, 1985). Entretanto, estes dois compostos, quando de origem petrogênica, 

são originados aproximadamente na mesma proporção, diferentemente dos de origem 

biogênica que apresentam maior quantidade de pristano (Bouloubassi, 1990). Segundo 

Volkman et al., (1992), o fitano é frequentemente considerado como um bom indicador de 

contaminação por petróleo. 

O padrão da distribuição dos alcanos deve ser utilizado com muita cautela para a 

determinação da origem da matéria orgânica, pois podem ser alterados pela biodegradação 

(remoção preferencial de alcanos), pelo intemperismo (reações químicas, físicas e biológicas) 

e pela maturidade térmica, no caso do petróleo, (que diminui a preferência ímpares/pares ou 

pares/ímpares) (Rodrigues, 2000). Isso ocorre porque com o aumento da maturidade, a 

degradação térmica do querogênio, composto químico formado por matéria orgânica 

submetida a condições geológicas específicas e a partir do qual são gerados todos os tipos de 

hidrocarbonetos do petróleo, fornece n-alcanos lineares sem nenhuma predominância 

ímpares/pares ou pares/ímpares (Peters & Moldowan, 1993), o que caracteriza as séries 

homólogas sem predomínio de compostos individuais sobre os demais. Os compostos lineares 

podem fornecer, dessa forma, informações sobre a origem da matéria orgânica, 

biodegradação, intemperismo e maturidade térmica do óleo (Rodrigues, 2000), sendo 

necessário o emprego de outros índices, como os listados posteriormente na Tabela 3.1 das 

razões diagnósticas, com a finalidade de se obter uma avaliação mais completa e evitar 

conclusões precipitadas. 

 

 

3.3. Mistura complexa não resolvida – MCNR 

 

Com a identificação e quantificação dos hidrocarbonetos alifáticos de interesse 

presentes nas amostras, sobra um conjunto de componentes não identificados pelo 

cromatograma gasoso, componentes estes denominados mistura complexa não resolvida, o 

qual é caracterizado como uma elevação da linha de base nos cromatogramas dos 

hidrocarbonetos alifáticos resolvidos. Dessa forma, a precipitação da MCNR resulta em uma 
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sobreposição com os hidrocarbonetos resolvidos na variação do ponto de ebulição estudado 

(Venkatesan et al., 1980). 

A MCNR é considerada como sendo uma mistura de muitos isômeros e homólogos 

estruturalmente complexos de hidrocarbonetos cíclicos e ramificados (Bouloubassi & Saliot, 

1993; Mille et al., 2007), que não são possíveis de serem interpretados pela metodologia 

utilizada. Gough & Rowland (1990), usando técnicas de degradação química, demonstraram 

que a MCNR consiste primariamente de cadeias lineares conectadas a pontos ramificados, 

formando moléculas de formato “T”. Essas moléculas são resistentes a biodegradação e, 

portanto, são acumuladas nos sedimentos (Volkman et al., 1992; Bouloubassi & Saliot, 1993; 

Readman et al., 2002). 

Talvez essa MCNR no cromatograma dos hidrocarbonetos alifáticos seja um dos mais 

convincentes indicadores da contaminação por petróleo nas amostras de água ou sedimento 

(Farrington & Tripp, 1977; Volkman et al., 1992; Readman et al., 2002), geralmente 

associada a resíduos degradados ou intemperizados (Farrington & Tripp, 1977; Gough & 

Rowland, 1990; Volkman et al., 1992; Bouloubassi & Saliot, 1993; Bouloubassi; Fillaux; 

Saliot, 2001; Asia et al., 2009). 

A altura máxima da MCNR ocorre normalmente entre os n-alcanos C18 e C35, como 

uma rampa unimodal, cuja ocorrência é relacionada à presença de resíduos de óleo bruto 

intemperizado e/ou degradado por microorganismos (Bouloubassi & Saliot, 1993). No 

entanto, uma segunda rampa menos pronunciada pode ocorrer entre o C16 e o C22, sendo 

atribuída principalmente a resíduos de óleos combustíveis e lubrificantes intemperizados 

(Figura 3.4) (Eganhouse & Kaplan, 1982). Já segundo Tolosa; Mesa-Albernas; Alonso-

Hernandez (2009), muitas amostras apresentam uma primeira eluição da MCNR entre o C13 e 

o C25, os quais estão dentro da variação do óleo diesel leve e uma segunda concentrada no 

C28, típico de óleo cru pesado. 
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Figura 3.4. Cromatogramas representando uma MCNR unimodal e bimodal. 

(Fonte: Thomazelli, 2005) 

 

Dessa forma, a MCNR de baixo e alto peso molecular tem sido atribuída à poluição 

por frações de petróleo leve e pesado, respectivamente (Colombo et al., 1989). Entretanto, a 

MCNR com baixa variação do peso molecular pode também ser derivada da degradação 

bacteriana de detritos de algas (Venkatesan & Kaplan, 1982); portanto, indicando a ocorrência 

de atividade microbiana de degradação de fontes biogênicas de hidrocarbonetos (Peters & 

Moldowan, 1993; Atlas, 1995; Dutta & Harayama, 2000; Barakat et al., 2001; Chandru et al., 

2008). 

De acordo com Granby & Spliid (1995), os n-alcanos em uma área poluída por 

hidrocarbonetos de petróleo serão degradados com o tempo, enquanto a MCNR será 

acumulada. 

 

 

3.4. Importância da avaliação do sedimento de fundo 

 

Os hidrocarbonetos, quando presentes no meio aquático, dependendo da sua 

solubilidade e do tamanho e conteúdo das partículas de matéria orgânica, tendem a se associar 

com o material particulado (MP) presente no meio (Gearing et al., 1980). A contínua fixação 
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com esse material particulado favorece o transporte dos hidrocarbonetos para o sedimento de 

fundo (Prahl & Carpenter, 1979; Lee, 1980; Gearing & Gearing, 1983), o qual age como um 

reservatório a longo prazo desses contaminantes hidrofóbicos (Colombo et al., 1989). Deve-se 

levar em consideração também, a qualidade do sedimento de fundo, nos quais as partículas de 

granulação fina, como por exemplo, as argilas e os siltes, estabelecem processos absortivos 

com esses contaminantes, contribuindo ainda mais para a sua fixação no fundo (Forstner, 

1987; Paletto; Commendatore; Esteves, 2008). 

As argilas, através da turbulência da água, podem ser suspensas como partículas 

coloidais e se ligarem a poluentes orgânicos com consequente deposição no sedimento, ou 

mesmo lixiviados pelo solo e carreados para as camadas inferiores. Dessa forma, as argilas 

participam do transporte e reações de descartes biológicos de produtos químicos orgânicos, 

gases e outros tipos de poluentes. No geral, todos os argilominerais podem efetivamente 

imobilizar substâncias químicas dissolvidas na água, demonstrando assim uma ação 

purificadora da mesma. Porém, em alguns casos, a adsorção de compostos orgânicos pelas 

argilas provoca uma ação inibidora à biodegradação (Mendes, 2006). 

O sedimento depositado no leito dos rios pode ser considerado como o resultado da 

interação constante e contínua dos processos de intemperismo físicos, químicos e biológicos 

que ocorrem em um ambiente aquático. Assim, as amostras de sedimento de rios representam 

a integração de todos os processos que ocorrem no ecossitema aquático à montante 

(Rodrigues, 2001), refletindo a qualidade atual, bem como a possibilidade de disponibilidade 

futura e contaminação antiga, podendo ser usado para detectar a presença de contaminantes, 

os quais não permanecem sóluveis após o seu lançamento em águas superficiais (Alloway & 

Ayres, 1997). Dessa forma, os sedimentos de fundo desempenham papel significativo na 

avaliação da poluição de mananciais. 

O sedimento é um dos compartimentos mais importantes dos ecossitemas aquáticos 

continentais, por possibilitar a ciclagem da matéria (decomposição) e o fluxo de energia. O 

mesmo pode ser dividido em duas camadas: a recente e a permanente. A camada recente 

corresponde a camada com maior concentração de matéria orgânica, é a camada mais 

superficial, a que está em contato direto com a água; a camada permanente, logo abaixo da 

camada recente, é caracterizada pelo baixo teor de materia orgânica e por apresentar-se em 

condições anaeróbias de existência (Esteves, 1998). 

Em ecossitemas preservados, os sedimentos consistem predominantemente de detritos 

orgânicos, colóides, células vivas (bactérias e algas) e sólidos inorgânicos, tais como: óxidos e 

hidróxidos de metais, carbonatos e argilas (Aualitia & Pickering, 1988). 
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Em casos específicos como ecossistemas de estuários e manguezais, que apresentam 

características de eutrofização, na qual o ambiente apresenta alto conteúdo de matéria 

orgânica e atividade microbiológica levando à consequente depleção do oxigênio, os 

poluentes, em geral, tendem a se acumular mais facilmente, uma vez que a degradação do 

conteúdo orgânico é prejudicada em ambientes anóxidos, permanecendo, assim, no sedimento 

por um período maior. 

 

 

3.5. Razões diagnósticas 

 

A cromatografia gasosa dá informações básicas da composição química dos 

hidrocarbonetos. Diversos índices e razões diagnósticas derivados dos hidrocarbonetos 

alifáticos têm sido usados para estimar a origem dessas substâncias no meio ambiente (Clark 

& Finley, 1973; Gearing et al., 1976; Wakeham & Carpenter, 1976; Farrington & Tripp, 

1977; Keizer; Dale; Gordon, 1978; Boehm et al., 1984). 

As razões diagnósticas envolvendo grupos de hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos 

individuais são utilizadas em amostras ambientais com dois objetivos principais: 1º 

Relacionar amostras com a origem do material encontrado; 2º Acompanhar o grau de 

intemperismo do material (Douglas et al., 1996). Além disso, alguns parâmetros 

composicionais como a série homóloga dos n-alcanos e a presença da MCNR são usados para 

ajudar nessa avaliação (Palleto; Commendatore; Esteves, 2008). 

A definição dos índices, razões diagnósticas e valores que as amostras podem assumir 

de acordo com a origem dos hidrocarbonetos, têm sido descritos por muitos autores como será 

visto na Tabela 3.1, onde se encontram listados os índices e razões diagnósticas utilizados no 

presente trabalho para avaliação do perfil de hidrocarbonetos encontrados nas amostras e 

consequente determinação de suas origens. 
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Tabela 3.1. Índices e razões diagnósticas utilizados na interpretação dos resultados. 

Razões Descrições Caracterizações Parâmetros e valores indicadores Fontes 

MH 
Maior 

Hidrocarboneto 
n-Alcano com maior concentração. 

C18: óleo bruto; 

C15, C17, C19, C21: micro e macro algas; 

C23, C25, C27, C29, C31: plantas vasculares 

terrestres. 

Broman et al., 1987; 

Colombo et al., 1989. 

C18: amostras oleosas; 

C15, C17, C19: algas marinhas; 

C27, C29, C31: plantas vasculares terrestres. 

Clark & Finley, 1973; 

Lytle et al., 1979. 

C19, C20: petróleo leve; 

C31, C32: petróleo pesado. 
Voudrias & Smith, 1986. 

nAlc. Ter. 

Porcentagem da 

maioria de n-

alcanos 

relacionado a 

fontes 

biogênicas 

terrestres 

(C27+C29+C31+C33)/∑nAlc ± 1: biogênico terrestre. 
Bouloubassi; Fillaux; Saliot, 2001; 

Medeiros et al., 2005. 

IPC 15-20 

Índice 

Preferencial do 

Carbono no 

intervalo do 

C15 ao C20 

(C15+C17+C19)/(C16+C18+C20) ± 1: petrogênico. Damas et al., 2009. 
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IPC 15-23 

Índice 

Preferencial do 

Carbono no 

intervalo do 

C15 ao C23 

1/2((∑ímpares C15-C23)/(∑pares 

C14-C22)+(∑ímpares C15-

C23)/(∑pares C16-C24)) 

± 1: petrogênico. 
Bouloubassi; Fillaux; Saliot, 2001; 

Medeiros et al., 2005. 

IPC 23-34 

Índice 

Preferencial do 

Carbono no 

intervalo do 

C23 ao C34 

(C23+C25+C27+C29+C31+C33)/

(C24+C26+C28+C30+C32+C34) 

± 1: petrogênico; 

2-12: biogênico. 

Stout et al., 2002; 

Wang & Fingas, 2006; 

Wang et al., 2009. 

IPC 25-35 

Índice 

Preferencial do 

Carbono no 

intervalo do 

C25 ao C35 

1/2((∑ímpares C25-C35)/(∑pares 

C24-C34)+(∑ímpares C25-

C35)/(∑pares C26-C36)) 

± 1: petrogênico; 

> 3: plantas vasculares terrestres. 

Bouloubassi; Fillaux; Saliot, 2001; 

Medeiros et al., 2005. 
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IPC 26-30 

Índice 

Preferencial do 

Carbono no 

intervalo do 

C26 ao C30 

2(C27+C29)/(C26+(2C28)+C30) 

± 1: petrogênico; 

3-6: plantas vasculares e sedimentos não 

contaminados. 

Giger et al., 1974; 

Keizer; Dale; Gordon, 1978; 

Boehm et al., 1984; 

Bohem & Requejo, 1986; 

Colombo et al., 1989; 

Commendatore; Esteves; Colombo, 2000; 

Pearson & Eglinton, 2000; 

Wang; Chen; Berry, 2003; 

Wang et al., 2006. 

par/ímpar Pares/Ímpares 

Soma dos hidrocarbonetos pares 

dividido pela soma dos 

hidrocarbonetos ímpares. 

<< 1 (n-alcanos com cadeias ímpares são 8-10 

vezes mais abundantes do que os n-alcanos de 

cadeias pares): plantas; 

± 1: petrogênico. 

Volkman et al., 1992; 

Commendatore; Esteves; Colombo, 2000. 

Pri/Fi Pristano/Fitano 
Quantidade de pristano dividido 

pela quantidade de fitano. 

≤ 1: petrogênico; 

1,4-6,7: biogênico. 

Broman et al., 1987; 

Lecaros; Alberti; Astorga, 1991; 

Readman et al., 2002; 

Commendatore & Esteves, 2004. 

± 1: petrogênico; 

>> 1: biogênico. 

Steinhauer & Boehm, 1992; 

UNEP/IOC/IAE, 1992; 

Volkman et al., 1992. 
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MCNR/ 

∑Res 

Mistura 

Complexa Não 

Resolvida/Soma 

dos Resolvidos 

Totais 

Mistura complexa não resolvida 

dividido pela soma de todos os 

alifáticos resolvidos. 

> 4: significativamente petrogênico.  

Simoneit, 1984; 

Readman et al., 2002; 

Bícego et al., 2006. 

∑Res/ 

MCNR 

Soma dos 

Resolvidos 

Totais/Mistura 

Complexa Não 

Resolvida 

Soma de todos os alifáticos 

resolvidos dividido pelo índice da 

mistura complexa não resolvida. 

< 0,1: muito degradado; 

> 0,1: pouco degradado. 

Venkatesan & Kaplan, 1982; 

Commendatore; Esteves; Colombo, 2000. 
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4. Materiais e métodos 

 

 

Para a obtenção do diagnóstico geoquímico ambiental do sedimento de fundo do 

estuário do rio Potengi, foram realizados o planejamento amostral, a coleta das amostras e os 

procedimentos analíticos necessários; procedimentos esses que permitiram a determinação do 

conteúdo amostrado para a posterior identificação de sua origem. 

 

 

4.1. Planejamento amostral 

 

A meta amostral foi fazer uma varredura do estuário do rio Potengi, que se estendeu da 

foz até 12 km a montante. Foram escolhidas 36 estações de amostragem, agrupadas em 12 

seções transversais (S1 a S12) ao curso do rio espaçadas, em média, por 1 km. Cada seção era 

composta de três estações: margem direita (T1, T4, T7, T10, T13, T16, T19, T22, T25, T28, 

T31, T34), ponto mais profundo do canal (T2, T5, T8, T11, T14, T17, T20, T23, T26, T29, 

T32, T35), margem esquerda (T3, T6, T9, T12, T15, T18, T21, T24, T27, T30, T33, T36) 

(Figura 4.1). Dessa forma, as estações foram definidas de modo a se obter uma 

representatividade do sistema estudado permitindo diagnosticar a concentração, a distribuição 

e a natureza dos hidrocarbonetos encontrados no material formado pelos sedimentos 

superficiais do assoalho do estuário. 
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Figura 4.1. Distribuição amostral das estações de coleta. 

 

Na Tabela 4.1, encontram-se as seções e as coordenadas das referidas estações de 

amostragem. 

 

 Tabela 4.1. Coordenadas em UTM das 36 estações de amostragem medidas em GPS da marca Garmim. Datum 

de referência WGS 84. 

Seções Estações 

Coordenadas UTM 

Seções Estações 

Coordenadas UTM 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

S1 

T1 256865 9363514 

S7 

T19 253091 9359436 

T2 256473 9363666 T20 253081 9359556 

T3 256142 9363628 T21 253063 9359853 

S2 

T4 256039 9362842 

S8 

T22 252093 9359798 

T5 255814 9362960 T23 252259 9360115 

T6 255623 9362971 T24 252324 9360221 

S3 
T7 255798 9361687 

S9 
T25 251252 9360224 

T8 255668 9361736 T26 251168 9360391 
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T9 255364 9361685 T27 251118 9360543 

S4 

T10 255566 9360935 

S10 

T28 250924 9359639 

T11 255497 9360972 T29 250779 9359645 

T12 255263 9361048 T30 250655 9359550 

S5 

T13 254885 9360032 

S11 

T31 250909 9358792 

T14 254747 9360183 T32 250883 9358767 

T15 254614 9360355 T33 250678 9358767 

S6 

T16 253948 9359633 

S12 

T34 250642 9358008 

T17 253871 9359776 T35 250481 9358055 

T18 253739 9359994 T36 250406 9358153 

 

Para a identificação da parte mais profunda do canal usou-se a Figura 4.2, onde é 

possível observar a batimetria da área em estudo. 

 

 

Figura 4.2. Determinação da batimetria do estuário do rio Potengi. 

(Fonte: IDEMA, 2004; Frazão, 2003 (modificado)) 

 

Com essa distribuição amostral, buscou-se ainda detectar as possíveis interferências 

ambientais relacionadas com a presença antropogênica nas margens do estuário, as quais 

possam inclusive estar registradas no centro do canal. Na Figura 4.3 pode ser visualizada a 

intensa ocupação urbana na margem direita do estuário. 
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Figura 4.3. Margem direita do estuário do rio Potengi, mostrando a intensa ocupação urbana. 

 

 

4.2. Coleta das amostras 

 

A coleta foi realizada com o auxílio de um bote a motor, cedido pela Marinha do 

Brasil, nos dias 19, 20 e 21 de junho e 19 de julho do ano de 2007, inseridos no período 

chuvoso (Tabela 4.2). A impossibilidade de se realizar a amostragem em dias consecutivos 

deveu-se à disponibilidade do bote apenas nos dias citados. 

 

Tabela 4.2. Dados de campo para a amostragem do sedimento. 

Seções Estações Data da coleta Hora da coleta 
Profundidade 

(em metros) 

S1 

T1 19/06/2007 08:40 3,3 

T2 19/06/2007 09:30 11,0 

T3 19/06/2007 10:17 1,8 

S2 

T4 20/06/2007 08:27 4,7 

T5 19/06/2007 11:45 11,2 

T6 19/06/2007 11:20 2,5 

S3 

T7 20/06/2007 09:02 14,2 

T8 20/06/2007 10:07 12,6 

T9 20/06/2007 11:04 1,8 

S4 

T10 20/06/2007 11:35 7,0 

T11 20/06/2007 12:14 12,0 

T12 20/06/2007 12:38 2,8 

S5 

T13 20/06/2007 16:40 1,9 

T14 20/06/2007 16:15 8,2 

T15 20/06/2007 15:55 2,0 

S6 
T16 19/06/2007 15:25 7,8 

T17 19/06/2007 16:09 6,2 
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T18 20/06/2007 15:15 2,5 

S7 

T19 19/06/2007 08:25 7,8 

T20 21/06/2007 09:16 10,0 

T21 21/06/2007 10:00 3,5 

S8 

T22 21/06/2007 11:15 3,1 

T23 21/06/2007 10:50 8,0 

T24 21/06/2007 10:30 1,5 

S9 

T25 21/06/2007 13:49 4,5 

T26 21/06/2007 15:09 6,0 

T27 21/06/2007 14:40 0,5 

S10 

T28 19/07/2007 10:04 4,6 

T29 19/07/2007 10:26 8,2 

T30 19/07/2007 10:45 0,5 

S11 

T31 19/07/2007 11:11 8,7 

T32 19/07/2007 11:35 8,0 

T33 19/07/2007 12:04 0,8 

S12 

T34 19/07/2007 13:03 0,3 

T35 19/07/2007 13:34 5,8 

T36 19/07/2007 13:15 0,3 

 

Para a coleta utilizou-se a draga van Veen (Figura 4.3 (a)), confeccionada em aço 

inoxidável para minimizar a possível contaminação das amostras por abrasão com o material 

sedimentar. A partir dos sedimentos despejados em uma bandeja, também de aço inoxidável, 

foram amostradas as alíquotas, acondicionadas em frascos de vidro de 200 ml previamente 

descontaminados (Figura 4.3 (b)), sendo imediatamente refrigeradas (Figura 4.3 (c)). De uma 

estação para outra, os equipamentos de coleta (draga, bandeja, colher e espátula, todos em aço 

inoxidável) eram lavados com a própria água corrente do estuário, secos com papel toalha e 

esfregados com hexano. 
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Figura 4.3. (a) Draga van Veen; (b) Preparação das alíquotas; (c) Acondicionamento das alíquotas. 

 

 

4.3. Procedimentos analíticos 

 

As análises foram realizadas no laboratório comercial BIOAGRI acreditado pelo 

INMETRO. Os parâmetros analisados (n-alcanos, isoprenóides, resolvidos totais, mistura 

complexa não resolvida e hidrocarbonetos totais) foram selecionados de acordo com a 

sistemática amplamente vigente para a interpretação de fontes de hidrocarbonetos alifáticos 

no meio ambiente e também da sua evolução intempérica, como será visto ao longo dos 

procedimentos interpretativos utilizados no presente estudo. Por isso, outros hidrocarbonetos 

que poderiam ser quantificados pela metodologia analítica utilizada não foram, entretanto, 

determinados, uma vez que não há interesse na detecção desses outros hidrocarbonetos 

alifáticos em interpretações para fins ambientais. A seguir estão descritos os procedimentos 

aplicados às amostras para a identificação e quantificação dos hidrocarbonetos de interesse. 

 

 

a b 

c 
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4.3.1. Extração dos analitos 

 

As amostras foram extraídas segundo o Método 3540 C, da série EPA SW-846. 

Inicialmente o material de cada amostra foi homogeneizado e uma alíquota de 10 g foi 

misturada com sulfato de sódio anidro (1:4, massa/massa). A seguir foram adicionados os 

padrões internos, as parafinas perdeuteradas n-icosano-d42 e n-tetracosano-d50, para análise 

dos hidrocarbonetos totais (HT). A extração foi realizada em Soxhlet por 16 horas com 200 

ml de CH2Cl2. Em seguida, o volume do extrato bruto foi reduzido por evaporador Turbo Vap 

até 1 ml. 

No extrato bruto concentrado foi adicionado o padrão de recuperação n-hexadecano-

d34 e em seguida foi retirada uma alíquota do extrato para a análise do HT. 

 

 

4.3.2. Purificação (cleanup) e fracionamento dos extratos 

 

Os extratos de sedimento foram fracionados por cromatografia de adsorção utilizando-

se uma coluna preenchida com 10 g de sílica-gel ativada, procedendo-se de acordo com o 

Método EPA 3630, da série EPA SW-846. O extrato concentrado (1 ml) foi cuidadosamente 

adicionado no topo da coluna, obtendo-se a fração saturada a partir da eluição com 30 ml de 

n-hexano. A fração foi reduzida por evaporador Turbo Vap a 1 ml e guardada sob refrigeração 

até o momento da análise. 

 

 

4.3.3. Identificação dos analitos 

 

As análises cromatográficas dos compostos alifáticos foram realizadas em um 

cromatógrafo a gás Agilent Tecnologies (HP) modelo 6890N equipado com detector de 

ionização de chama (CG - DIC) e injetor sem divisão de fluxo. Foi utilizada uma coluna de 30 

m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno com espessura de filme de 0,25 μm de DB-

1 (metil silicone). A temperatura do forno foi programada da seguinte maneira: temperatura 

inicial da coluna igual a 50 °C, isoterma por 2 minutos e taxa de aquecimento de 8 °C/min até 

a temperatura de 300 °C, com isoterma por 15 minutos. O gás He foi utilizado como gás de 

arraste. A quantificação dos analitos foi realizada utilizando-se os padrões internos 

adicionados pré extração já citados anteriormente. A recuperação dos padrões internos foi 
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calculada com base no n-hexadecano-d34. A resposta linear do equipamento foi avaliada 

diariamente com solução padrão dos hidrocarbonetos avaliados: n-alcanos (C10 ao C36) e 

isoprenóides (pristano e fitano), obtendo-se também resultados dos hidrocarbonetos 

resolvidos (∑Res), da mistura complexa não resolvida (MCNR) e dos HT. A Tabela 4.3 

apresenta a faixa de n-alcanos detectada nas amostras de sedimento e o respectivo limite de 

detecção do método analítico utilizado. 

 

Tabela 4.3. Faixa dos n-alcanos e isoprenóides detectada nas amostras de sedimento de fundo do estuário do rio 

Potengi e o respectivo limite de detecção (LD) do método analítico utilizado. 

n-Alcanos e 

Isoprenóides 

LD 

mg/kg 

n-Alcanos e 

Isoprenóides 

LD 

mg/kg 

C10 0,10 C25 0,10 

C11 0,10 C26 0,10 

C12 0,10 C27 0,10 

C13 0,10 C28 0,10 

C14 0,10 C29 0,10 

C15 0,10 C30 0,10 

C16 0,10 C31 0,10 

C17 0,10 C32 0,10 

C18 0,10 C33 0,10 

C19 0,10 C34 0,10 

C20 0,10 C35 0,10 

C21 0,10 C36 0,10 

C22 0,10 Pristano 0,10 

C23 0,10 Fitano 0,10 

C24 0,10   
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5. Resultados e Discussão 

 

 

No presente capítulo estão apresentados os resultados e as interpretações dos dados 

analíticos obtidos das amostras de sedimento de fundo do estuário do rio Potengi, assim como 

a contextualização desses resultados, relacionando-os às características antrópicas e naturais 

vigentes na área de estudo. É feita também a comparação com os dados encontrados em 

outras regiões estuarinas e costeiras. Dessa forma, através da utilização de diversos 

parâmetros combinados para a mesma amostra, objetiva-se identificar a provável origem dos 

hidrocarbonetos: biogênica ou petrogênica. 

Para uma melhor avaliação e discussão dos resultados, foram utilizadas as seguintes 

ferramentas: 

 Análise granulométrica do sedimento; 

 Confecção dos sumários numéricos dos hidrocarbonetos determinados nas 

amostras; 

 Confecção e interpretação dos gráficos de barras; 

 Cálculo das razões diagnósticas; 

 Confecção dos mapas para a visualização da distribuição espacial dos 

parâmetros analisados, bem como das atividades antropogênicas desenvolvidas 

na área; 

 Comparação com dados de estudos semelhantes da literatura. 

 

 

5.1. Granulometria 

 

Os resultados da análise granulométrica dos sedimentos de fundo das 36 estações de 

amostragem encontram-se na Tabela 5.1. Para essa tabela, a faixa granulométrica das 

amostras foi dividida em três segmentos: < 0,063 mm (fração silte + argila), > 0,063 mm < 2 

mm (areia) e > 2 mm (cascalho). A Figura 5.1 mostra, esquematicamente, a distribuição 

granulométrica das amostras (dados da Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1. Porcentagem granulométrica do sedimento nas 36 estações de amostragem. 

Estações < 0,063 mm > 0,063 mm < 2 mm > 2 mm 

T1 1,13 96,78 2,09 

T2 0,43 95,34 4,23 

T3 2,06 97,20 0,74 

T4 7,30 86,09 6,61 

T5 1,31 94,65 4,04 

T6 3,12 93,25 3,63 

T7 6,97 87,52 5,51 

T8 4,51 93,81 1,68 

T9 13,28 67,92 18,80 

T10 3,91 69,34 26,75 

T11 0,14 92,53 7,33 

T12 12,88 67,73 19,39 

T13 10,92 73,77 15,31 

T14 1,39 95,40 3,22 

T15 9,75 75,43 14,82 

T16 6,44 81,99 11,57 

T17 3,91 75,85 20,24 

T18 1,91 92,51 5,58 

T19 10,82 85,17 4,01 

T20 3,02 77,69 19,29 

T21 6,44 91,58 1,98 

T22 14,37 65,26 20,38 

T23 10,45 64,02 25,54 

T24 8,29 42,76 48,95 

T25 11,36 72,63 16,00 

T26 6,62 75,92 17,46 

T27 4,93 91,30 3,77 

T28 7,27 68,72 24,01 

T29 8,82 61,28 29,89 

T30 3,91 84,29 11,80 

T31 3,55 77,80 18,65 

T32 0,13 97,71 2,16 

T33 1,50 89,47 9,04 

T34 11,08 67,83 21,09 

T35 9,47 63,85 26,68 

T36 8,62 82,27 9,11 
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Figura 5.1. Granulometria do sedimento das 36 estações de amostragem. 

 

Sabe-se que sedimentos de granulação fina (< 0,063 mm) tendem a reter uma maior 

quantidade de contaminantes do que os sedimentos de granulação grossa (Forstner, 1987; 

Paletto; Commendatore; Esteves, 2008). Como mostrado na Tabela 5.1 e Figura 5.1, as 

amostras analisadas apresentaram predomínio da fração areia (ou mesmo da fração cascalho, 

para o caso específico da amostra T24), apontando portanto para uma baixa propensão desses 

sedimentos em fixar poluentes e outras substâncias que se dispersam no meio hídrico, 

inclusive hidrocarbonetos. Entretanto, mesmo em baixas proporções, observa-se que a fração 

mais fina tem concentrações variáveis nas amostras analisadas, indicando que amostras 

relativamente mais enriquecidas na fração fina (exemplo: T22) podem ter uma maior 

propensão para fixar hidrocarbonetos, se comparadas com amostras nas quais os teores da 

fração fina são ainda mais baixos (exemplo: T2). 

 

 

5.2. Hidrocarbonetos 

 

A Tabela 5.2 apresenta o sumário numérico dos resultados analíticos na faixa dos 

hidrocarbonetos pesquisados nas 36 amostras do sedimento de fundo do estuário do rio 

Potengi. Os parâmetros utilizados foram os n-alcanos (C10 ao C36), os isoprenóides (pristano 

e fitano), os n-alcanos totais (∑nAlc), a concentração total dos hidrocarbonetos resolvidos 

(∑Res), a mistura complexa não resolvida (MCNR) e os hidrocarbonetos totais (HT), onde 
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∑nAlc é o somatório dos compostos individualizados do C10 ao C36, ∑Res é o total dos 

compostos resolvidos pela metodologia analítica utilizada (n-alcanos do C10 ao C36, 

isoprenóides pristano e fitano e também todos os demais alifáticos que puderam ser 

individualizados, mas não foram quantificados separadamente) e HT é o somatório de ∑Res e 

MCNR. 

Os n-alcanos na faixa do C10 ao C36 e os isoprenóides pristano e fitano foram 

detectados em pelo menos uma das 36 amostras, com predominância de n-alcanos na faixa 

superior ao C20, com exceção do C36. Os compostos entre C10 e C15 foram identificados 

apenas em 5,5% das amostras, provavelmente por serem facilmente intemperizáveis em 

ambiente aquático de clima tropical (Snape et al., 2005). Em pelo menos metade dos 

compostos dos n-alcanos, pristano e fitano, todas as amostras apresentaram valores abaixo do 

limite de detecção estabelecido (LD= 0,10 mg/kg). O valor máximo obtido para os n-alcanos 

foi do C33, característico de plantas superiores terrestres (Celino et al., 2007), ocorrendo na 

estação T19. Já a estação T10 apresentou os valores máximos encontrados para o pristano e o 

fitano, compostos bastante resistentes à biodegradação devido à presença de ramificações em 

suas moléculas (Rontani & Giusti, 1986). C15 foi detectado apenas nas estações T10 e T34, 

sendo inclusive esse o hidrocarboneto que apresenta o maior valor médio dentre todos os n-

alcanos individuais (5,18 mg/kg). Isso sugere que nessas duas estações há o registro de uma 

entrada recente de material biológico advindo de algas ou outros organismos inferiores, ou 

ainda, de óleo ou derivados originados em ambientes marinhos (Brassell; Englinton; 

Maxwell, 1983; Tissot & Welte, 1984). 

Ainda na Tabela 5.2, alguns dos parâmetros apresentaram coeficiente de variação 

inferior a 100%, indicando que, nas amostras analisadas, esses parâmetros têm uma 

variabilidade menos heterogênea do que aqueles parâmetros que apresentaram coeficiente de 

variação superior a 200% (C19, C25, C27, C29 e pristano). Isso indica que a distribuição dos 

hidrocarbonetos não é uniforme nos sedimentos de fundo do estuário do rio Potengi, sendo 

mais irregular para alguns parâmetros do que para outros. Os índices ∑nAlc, ∑Res, MCNR e 

HT apresentaram variabilidade intermediária. Essa falta de uniformidade na distribuição dos 

parâmetros e dos índices pode ter sua causa a partir da elevação pontual dos teores em 

algumas das estações, comparadas com as demais, devido a aportes antropogênicos ou não, 

em locais específicos do estuário. Essa variabilidade é corroborada pelo fato de, para todos os 

parâmetros analisados, a média ser sempre superior à mediana. 
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Tabela 5.2. Sumário numérico dos resultados analíticos. As concentrações dos parâmetros se encontram em 

mg/kg. Valor precedido pelo sinal (<) significa concentração inferior ao LD. Para cada parâmetro analítico, as 

amostras cujos valores deram abaixo do LD não foram usadas para o cálculo da média, desvio padrão e 

coeficiente de variação. 

Parâmetros analíticos < LD mín. máx. média mediana desvpad CV% 

C10 35 <0,10 0,28 0,28 <0,10 0,00 0,00 

C11 34 <0,10 0,90 0,75 <0,10 0,21 28,28 

C12 34 <0,10 0,86 0,58 <0,10 0,40 68,27 

C13 34 <0,10 4,34 2,37 <0,10 2,79 117,55 

C14 34 <0,10 5,61 3,51 <0,10 2,98 84,93 

C15 34 <0,10 9,26 5,18 <0,10 5,77 111,39 

C16 29 <0,10 10,03 2,05 <0,10 3,53 172,26 

C17 29 <0,10 7,17 1,61 <0,10 2,48 153,98 

C18 29 <0,10 12,75 2,64 <0,10 4,50 170,92 

C19 29 <0,10 26,03 4,18 <0,10 9,65 230,99 

C20 24 <0,10 7,67 1,06 <0,10 2,13 200,12 

C21 23 <0,10 2,33 0,56 <0,10 0,60 108,60 

C22 23 <0,10 5,80 1,76 <0,10 1,81 103,19 

C23 23 <0,10 1,92 0,57 <0,10 0,54 95,18 

C24 22 <0,10 4,60 1,73 <0,10 1,42 81,77 

C25 22 <0,10 19,10 1,89 <0,10 4,97 262,84 

C26 22 <0,10 2,20 0,43 <0,10 0,54 126,34 

C27 22 <0,10 13,20 1,58 <0,10 3,38 213,48 

C28 22 <0,10 5,30 0,72 <0,10 1,36 189,07 

C29 22 <0,10 21,60 2,08 <0,10 5,67 272,93 

C30 22 <0,10 3,60 1,49 <0,10 1,02 68,40 

C31 22 <0,10 8,80 1,98 <0,10 2,78 140,14 

C32 22 <0,10 6,70 1,09 <0,10 1,74 160,19 

C33 22 <0,10 27,10 4,08 <0,10 8,06 197,45 

C34 22 <0,10 5,63 1,44 <0,10 1,68 117,08 

C35 23 <0,10 3,60 0,75 <0,10 0,93 123,33 

C36 27 <0,10 1,00 0,42 <0,10 0,27 64,62 

Pri 29 <0,10 76,54 12,92 <0,10 28,34 219,33 

Fi 29 <0,10 54,72 11,39 <0,10 19,94 175,12 

∑nAlc 22 <0,10 109,02 30,09 <0,10 34,62 115,02 

∑Res 0 9,60 1431,68 270,74 131,70 325,57 120,25 

MCNR 21 <0,10 9617,80 2757,51 1392,50 3079,85 111,69 

HT 0 9,60 9911,50 1419,71 162,95 2618,18 184,42 

(< LD): número de amostras abaixo do limite de detecção inferior. (min.): valor mínimo. (max.): valor máximo. 

(média): média aritmética. (desvpad): desvio padrão. (CV%): coeficiente de variação. 

 

A Tabela 5.3 fornece para cada amostra a informação sobre os hidrocarbonetos de 

maior concentração (MH), ∑nAlc, ∑Res, MCNR e HT. De acordo com essa tabela, todas as 

36 estações apresentaram hidrocarbonetos alifáticos resolvidos (∑Res), porém apenas em 14 
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delas (T7, T8, T9, T10, T16, T19, T22, T27, T28, T29, T30, T31, T34 e T36) foram 

detectados os n-alcanos selecionados para serem quantificados no presente estudo. A MCNR 

foi detectada em todas essas 14 estações e também em mais uma delas (T13). A estação T13 

tem, portanto, a particularidade de ter hidrocarbonetos resolvidos e também MCNR, mas não 

ter qualquer dos alcanos selecionados para serem quantificados (C10 ao C36, pristano e 

fitano). O conjunto dessas características levou à opção de focar a interpretação do presente 

estudo nos dados dessas 15 estações, já que as outras 21 estações não forneceram n-alcanos, 

pristano, fitano e nem também MCNR, não podendo ser interpretadas quanto às possíveis 

fontes dos hidrocarbonetos resolvidos (∑Res), dosados em todas as amostras. 

 

Tabela 5.3. Concentração dos hidrocarbonetos em mg/kg. Para o significado dos títulos das colunas, vide texto. 

Estações MH ∑nAlc ∑Res MCNR HT 

T1 - - 33,70 - 33,70 

T2 - - 9,60 - 9,60 

T3 - - 55,00 - 55,00 

T4 - - 27,50 - 27,50 

T5 - - 34,20 - 34,20 

T6 - - 72,80 - 72,80 

T7 C22 14,10 263,60 1307,40 1571,00 

T8 C22 15,50 541,10 996,40 1537,50 

T9 C24 11,40 290,40 1392,50 1682,90 

T10 C19 109,02 1431,68 8365,15 9796,83 

T11 - - 20,90 - 20,90 

T12 - - 215,80 - 215,80 

T13 - - 293,70 9617,80 9911,50 

T14 - - 101,50 - 101,50 

T15 - - 181,10 - 181,10 

T16 C22 13,80 621,80 1192,80 1814,60 

T17 - - 14,60 - 14,60 

T18 - - 118,60 - 118,60 

T19 C33 108,50 662,80 1496,80 2159,60 

T20 - - 94,00 - 94,00 

T21 - - 144,80 - 144,80 

T22 C33 40,40 684,50 2175,60 2860,10 

T23 - - 33,00 - 33,00 

T24 - - 505,10 - 505,10 

T25 - - 98,30 - 98,30 

T26 - - 107,50 - 107,50 
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T27 C31 7,80 212,40 784,90 997,30 

T28 C32 31,80 999,90 2656,60 3656,50 

T29 C29 7,20 108,30 354,00 462,30 

T30 C27 10,10 305,70 614,90 920,60 

T31 C32 10,90 335,30 832,80 1168,10 

T32 - - 18,20 - 18,20 

T33 - - 22,80 - 22,80 

T34 C24 24,30 863,90 7670,90 8534,80 

T35 - - 27,50 - 27,50 

T36 C30 16,50 195,20 1904,10 2099,30 

 

Sabe-se que a origem dos hidrocarbonetos ou o grau de contaminação de uma região 

pode ser avaliado pela presença, concentração, proporção e distribuição individual dos 

hidrocarbonetos encontrados no sedimento. Porém, tais dados devem ser utilizados com 

cautela já que o material pode ser alterado por processos intempéricos, como visto 

anteriormente. Dessa forma, para se chegar a uma conclusão segura faz-se necessário uma 

abordagem criteriosa dos hidrocarbonetos presentes em cada amostra, utilizando os índices 

avaliativos e as razões diagnósticas, baseados na abundância relativa dos hidrocarbonetos 

selecionados (ou série de hidrocarbonetos) (Asia et al., 2009), os quais serão interpretados ao 

longo desse capítulo. 

A seguir, cada índice avaliativo será discutido com a finalidade de facilitar o confronto 

das informações e assim chegar à tomada de decisão mais apropriada. 

 

 

5.2.1. n-Alcanos do C10 ao C36 

 

A concentração relativa dos n-alcanos analisados em todas as estações amostradas 

pode ser visualizada na Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Concentração dos n-alcanos do C10 ao C36, em mg/kg, nas 36 estações de amostragem. 
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Para melhor visualização, encontram-se no apêndice os gráficos das concentrações 

individuais dos n-alcanos, do C10 ao C36, em cada uma das estações nas quais os mesmos 

estavam presentes. No corpo desse capítulo, serão apresentados apenas quatro deles, a nível 

de ilustração, escolhidos por exemplificarem de forma clara as situações encontradas. 

O conhecimento das fontes geradoras dos n-alcanos pesquisados permite a 

interpretação que se segue a respeito da proporção das concentrações individuais dos citados 

hidrocarbonetos. 

As estações T19, T22 e T27 apresentaram predomínio de n-alcanos com números de 

carbono ímpares na faixa C25-C33 e MH nos C33, C33 e C31, respectivamente (como pode 

ser visualizado na Tabela 5.3), características estas atribuídas à presença de plantas vasculares 

terrestres (Celino et al., 2007). Essa distribuição pode ser visualizada na Figura 5.3 (a). 

Para confirmar o tipo de fonte biogênica, foi calculada a relação entre a soma dos n-

alcanos ímpares do C23 ao C31 e a soma dos n-alcanos ímpares do C15 ao C21 

(Commendatore & Esteves, 2004) (Tabela 5.4). Valores maiores do que 1 indicam a 

predominância de hidrocarbonetos advindos de plantas terrestres; menores do que 1 indicam a 

predominância de hidrocarbonetos de diferentes tipos de micro e macroalgas; valores 

intermediários indicam a presença de hidrocarbonetos ímpares de baixo e alto peso molecular, 

caracterizando uma mistura de hidrocarbonetos biogênicos terrestres e de rio (Commendatore 

& Esteves, 2004). Nas estações avaliadas percebe-se uma clara predominância de fontes 

biogênicas terrestres, apresentando valores bem acima de 1, o que caracteriza uma presença 

muito superior dos hidrocarbonetos de alto peso molecular (característico de plantas 

vasculares terrestres) em relação aos de baixo peso molecular. 

 

Tabela 5.4. Relação entre os hidrocarbonetos biogênicos terrestres (plantas superiores) e os hidrocarbonetos 

biogênicos de rios (algas) (C23+C25+C27+C29+C31/C15+C17+C19+C21), em mg/kg. 

Estações Razão 

T19 126,20 

T22 34,00 

T27 53,00 

 

As estações T7, T8 e T16 apresentaram significativa predominância dos C22 e C24 

(Figura 5.3 (b)), indicando um possível aporte de materiais que contenham a assinatura de 

bactérias marinhas (Colombo et al., 1989; Aboul-Kassim & Simoneit, 1995; 1996; Stout; 

Uhler; Mccarthy, 2001). 
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Na estação T10 predominou a série homóloga dos n-alcanos do C13 ao C23 com 

ausência do predomínio de n-alcanos pares ou ímpares (Figura 5.3 (c)), indicando 

contaminação petrogênica (Commendatore & Esteves, 2004). As estações T28, T29, T30, T31 

e T36 também apresentaram séries homólogas sem predomínios de n-alcanos pares ou 

ímpares, cobrindo uma ampla faixa de hidrocarbonetos leves (a partir do C16) e pesados (a 

partir do C25) (Peters & Moldowan, 1993). 

A estação T34 apresentou a série homóloga dos n-alcanos de baixo peso molecular 

sem o predomínio de pares ou ímpares, indicando contaminação petrogênica, ao mesmo 

tempo em que foi detectado n-alcanos de alto peso molecular com preferência ímpar sobre 

par, característico de plantas superiores terrestres (Figura 5.3 (d)), demonstrando a presença 

de diferentes fontes, que podem ter sido mascaradas em outras estações pela sobreposição das 

concentrações dos compostos individuais dos n-alcanos. Reforça-se, dessa forma, a 

necessidade do confronto das informações obtidas a partir dos diversos índices e razões 

diagnósticas discutidos no presente trabalho. 

A seguir, a Figura 5.3 apresenta quatro estações, as quais mostram a clara 

predominância de cada um dos diferentes tipos de contribuição identificados pelo índice 

discutido, a saber: biogênico terrestre; bactérias marinhas; petrogênico; combinação biogênico 

terrestre e petrogênico. 
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Figura 5.3. (a) Estação T19, predominância de n-alcanos derivados de plantas vasculares terrestres (C25, C27, 

C29, C31 e C33); (b) Estação T8, predominância de n-alcanos característicos de bactérias marinas (C20, C22 e 

C24); (c) Estação T10, prevalência de n-alcanos petrogênicos (série homóloga dos n-alcanos do C13 ao C23, 

sem predomínio de pares ou ímpares); e (d) Estação T34, indicação da entrada de n-alcanos petrogênicos (série 

homóloga dos n-alcanos do C14 ao C24, sem predomínio de pares ou ímpares) e biogênicos terrestres (C31, C33 

e C35). Os picos de interesse estão na cor verde escuro. Nos gráficos, o eixo da abscissa corresponde aos n-

alcanos e o eixo da ordenada corresponde à concentração em mg/kg. 

 

 

0 

10 

20 

30 

T19 (S7) 

0 

1 

2 

3 

4 

T8 (S3) 

0 

10 

20 

30 

T10 (S4) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

C
1
0
 

C
1
1
 

C
1
2
 

C
1
3
 

C
1
4
 

C
1
5
 

C
1
6
 

C
1
7
 

C
1
8
 

C
1
9
 

C
2
0
 

C
2
1
 

C
2
2
 

C
2
3
 

C
2
4
 

C
2
5
 

C
2
6
 

C
2
7
 

C
2
8
 

C
2
9
 

C
3
0
 

C
3
1
 

C
3
2
 

C
3
3
 

C
3
4
 

C
3
5
 

C
3
6
 

T34 (S12) 

a 

b 

c 

d 



Capítulo V – Resultados e Discussão  Dissertação de Mestrado PPGCEP - UFRN 

55 

Lígia Soares Carrascoza, Fev/2011 

5.2.2. n-Alcanos totais 

 

Na Figura 5.4, pode ser visualizada a comparação da concentração dos n-alcanos totais 

(∑nAlc) nas estações em que os mesmos foram detectados. Percebe-se os altos valores nas 

estações T10 e T19, indicando grande presença dos n-alcanos pesquisados nas amostras. As 

concentrações variaram entre 109,02 e 7,20 mg/kg nas estações T10 e T29, respectivamente, 

apresentando uma média de 30,09 mg/kg. 

 

 

Figura 5.4. Concentração dos n-alcanos totais (∑nAlc) em mg/kg. 

 

Grandes concentrações de hidrocarbonetos geralmente estão associadas a entradas 

anormais, sejam biogênicas ou petrogênicas (Commendatore & Esteves, 2004), sendo 

necessária uma investigação com a finalidade de determinar o motivo e as fontes geradoras 

dessas entradas. 

 

 

5.2.3. Alcanos isoprenóides - pristano e fitano 

 

Nas estações T10, T28, T29, T30, T31, T34 e T36, além dos n-alcanos determinados 

acima estavam presentes também os isoprenóides pristano e fitano (Figura 5.5). A figura foi 

dividida, para melhor visualização, já que a grande discrepância entre os valores não permitia 

a determinação do conteúdo de todas as estações. 

A concentração do pristano apresentou máxima de 76,54 mg/kg na estação T10 e 

mínima de 0,20 mg/kg nas estações T29 e T30. Já com relação ao fitano, a concentração 

variou entre 54,72 mg/kg e 0,30 mg/kg nas estações T10 e T29, respectivamente. 
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Figura 5.5. Concentração dos isoprenóides pristano (Pri) e fitano (Fi) em mg/kg. 

 

Como visto no Capítulo 3 (Aspectos teóricos), o pristano e o fitano além de 

permitirem a determinação das condições de deposição da matéria orgânica (Regato, 2008), 

podem ser utilizados também para a identificação da origem desse material. Quando 

originados aproximadamente na mesma proporção, ou se predominar o fitano, a origem é 

petrogênica (Readman et al., 2002), ao passo que se houver predominância de pristano, a 

origem é biogênica (Bouloubassi, 1990; Commendatore & Esteves, 2004). 

No caso dessas amostras, houve predominância de pristano apenas na estação T10, 

podendo indicar presença de material biológico derivado de fitoplânctons, zooplânctons e 

bactérias misturado ao material petrogênico determinado na distribuição individual dos n-

alcanos vista anteriormente. Nas estações T29 e T34 ambos foram originados 

aproximadamente na mesma proporção, indicando origem petrogênica, juntamente com as 

estações T28, T30, T31 e T36, nas quais houve predominância do fitano. 

 

 

5.2.4. Hidrocarbonetos resolvidos totais (∑Res) 

 

A comparação da concentração total dos picos resolvidos (∑Res) entre as estações se 

encontra na Figura 5.6. 

Observa-se o valor máximo de 1431,68 mg/kg e mínimo de 9,60 mg/kg nas estações 

T10 e T2, respectivamente, com uma média de 270,74 mg/kg para todas as estações. 
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Figura 5.6. Concentração dos hidrocarbonetos resolvidos totais (∑Res) em mg/kg. 

 

Apesar de os hidrocarbonetos individuais (n-alcanos do C10 ao C36 e isoprenóides 

pristano e fitano) não terem sido detectados em todas as estações de amostragem, a coluna 

capilar resolveu hidrocarbonetos alifáticos em todas as estações. Porém, as maiores 

concentrações dos ∑Res são aquelas que, de uma maneira geral, apresentaram os 

hidrocarbonetos quantificados individualmente, mostrando que as estações de interesse são 

também aquelas que apresentaram os maiores conteúdos de hidrocarbonetos. 

Consequentemente, para essas com maiores concentrações, é possível fazer uma dedução das 

possíveis fontes dos hidrocarbonetos, como discutido anteriormente. 

 

 

5.2.5. Mistura complexa não resolvida 

 

A MCNR foi identificada em T13 e em todas as estações em que estavam presentes os 

n-alcanos (Figura 5.7). A concentração máxima obtida foi de 9617,80 mg/kg na estação T13 e 

a mínima foi de 354,00 mg/kg na estação T29, com uma média de 2757,51 mg/kg. 
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Figura 5.7. Concentração da mistura complexa não resolvida (MCNR) em mg/kg. 

 

Este índice é um importante indicador da contaminação por petróleo (Commendatore 

& Esteves, 2004), pelo fato de o petróleo ser uma mistura complexa de compostos (UNEP, 

1992), estando também associado a resíduos degradados ou intemperizados. Portanto, as 

estações T10, T13 e T34 apresentam grande indício de contaminação petrogênica. 

 

 

5.2.6. Hidrocarbonetos totais 

 

O índice da concentração dos hidrocarbonetos totais (HT) para cada estação pode ser 

visualizado na Figura 5.8. Em seguida, nas Figuras 5.9 e 5.10, estes índices se encontram 

junto com as concentrações dos ∑Res e da MCNR. Na primeira, o gráfico em barras destaca 

as estações que apresentaram os n-alcanos e os isoprenóides pesquisados, assim como a 

MCNR, enfatizando a maior concentração dos HT nestas estações em relação às demais. Na 

figura seguinte, os mesmos dados são usados para compor um perfil simplificado dessas 

concentrações em todas as estações. As Figuras 5.8 e 5.9 também tiveram que ser divididas já 

que algumas estações apresentaram os valores dos índices muito superiores ao das outras, 

dificultando a visualização ao manter a proporção do gráfico. 

Os valores dos HT variaram entre 9911,50 mg/kg na estação T13 e 9,60 mg/kg na 

estação T2, com uma média de 1419,71 mg/kg. 
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Figura 5.8. Concentração dos hidrocarbonetos totais (HT) em mg/kg. 

 

Segundo UNEP/IOC/IAEA (1992), Volkman et al., (1992) e Readman et al., (2002), 

se a concentração dos HT se encontrar até 10 mg/kg, significa que o sedimento não está 

poluído; se estiver entre 20 e 30 mg/kg, quer dizer que houve uma significante introdução de 

hidrocarbonetos derivados de plantas superiores; se a concentração for igual a 100 mg/kg, 

significa a presença de sedimentos marinhos ricos em matéria orgânica; se for <50 mg/kg, 

significa que a concentração de hidrocarbonetos biogênicos pode exceder a concentração das 

fontes petrogênicas; e se for >100 mg/kg, indica poluição petrogênica. 

Ainda segundo os autores supracitados, os sedimentos de áreas portuárias, industriais e 

urbanas podem apresentar concentrações entre 10 e 1.000 mg/kg. A área do presente estudo se 

encontra em uma região altamente influenciada por tais atividades e a maioria das estações se 

enquadraram nessa faixa, outras porém, nas quais foram detectados os hidrocarbonetos 

individualmente pesquisados e a MCNR (como pode ser melhor comparado na Figura 5.9), 

apresentaram concentrações bem superiores, indicando não só a intensa atividade 

antropogênica, como também fontes biogênicas advindas dos manguezais e da intensa 

atividade biológica, característica de ambientes estuarinos. Além do mais, deve-se levar em 

consideração que a faixa dos hidrocarbonetos analisados no presente estudo foi do C10 ao 

C36 enquanto Readman et al., (2002), por exemplo, utilizou a faixa do C14 ao C34. 
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Figura 5.9. Concentração dos resolvidos totais (∑Res), da mistura complexa não resolvida (MCNR) e dos hidrocarbonetos totais (HT) em mg/kg.  
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Figura 5.10. Concentração dos resolvidos totais (∑Res), da mistura complexa não resolvida (MCNR) e dos hidrocarbonetos totais (HT) em mg/kg.
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Percebe-se uma contribuição significativamente maior da MCNR em relação aos 

resolvidos na composição dos HT nas estações foco do presente trabalho, ou seja, aquelas que 

apresentaram os hidrocarbonetos individualmente pesquisados, mais a estação 13, 

evidenciando uma mistura de compostos originários das diversas atividades envolvendo 

petróleo ou seus produtos derivados. As demais estações, por falta de parâmetros para uma 

análise mais profunda e, no geral, por apresentarem baixas concentrações relativas dos HT, 

não puderam ser interpretadas quanto a origem dos alifáticos encontrados. 

 

 

5.2.7. Razões diagnósticas 

 

Em posse dos resultados analíticos obtidos pela análise cromatográfica, além da 

discussão dos índices apresentados até aqui, torna-se possível também a aplicação das razões 

diagnósticas, cujos valores se encontram na Tabela 5.5. Na Tabela 5.6, está a interpretação 

dessas razões com base no conhecimento dos índices discutidos, revisados de diversos 

autores, como demonstrado na Tabela 3.1, encontrada no Capítulo 3, páginas 30, 31, 32 e 33. 

Como visto, apenas as estações presentes nas Tabelas 5.5 e 5.6 apresentaram os 

alcanos individualmente pesquisados e a MCNR, permitindo a investigação das razões 

diagnósticas e o consequente aprofundamento na determinação da origem dos 

hidrocarbonetos encontrados. 
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Tabela 5.5. Razões diagnósticas em mg/kg. O símbolo nd (não determinado) significa que a razão não pôde ser determinada em virtude da ausência de algum dos 

componentes que compõe as razões na amostra. 

Estações nAlc. Ter. IPC 15-20 IPC 15-23 IPC 23-34 IPC 25-35 IPC 26-30 par/ímpar Pri/Fi MCNR/∑Res ∑Res/MCNR 

T7 0,11 0,00 0,09 0,48 0,84 0,71 3,27 nd 4,96 0,20 

T8 0,12 0,00 0,05 0,38 0,49 0,52 4,34 nd 1,84 0,54 

T9 0,18 nd nd nd 0,53 0,32 2,68 nd 4,80 0,21 

T10 0,06 1,39 1,31 0,86 0,70 1,32 0,85 1,40 5,84 0,17 

T13 nd nd nd nd nd nd nd nd 32,75 0,03 

T16 0,09 0,00 0,13 0,30 0,36 0,55 4,11 nd 1,92 0,52 

T19 0,65 0,00 0,56 6,18 6,28 4,64 0,18 nd 2,26 0,44 

T22 0,67 0,00 0,41 2,80 3,31 0,59 0,40 nd 3,18 0,31 

T27 0,55 nd 2,25 4,00 3,86 1,83 0,30 nd 3,70 0,27 

T28 0,14 0,72 0,60 0,55 0,87 0,39 1,34 0,60 2,66 0,38 

T29 0,42 0,75 1,06 2,00 2,18 4,55 0,57 0,67 3,27 0,31 

T30 0,28 0,44 0,53 1,21 1,28 3,50 1,15 0,22 2,01 0,50 

T31 0,25 0,25 0,37 0,87 0,84 1,85 1,60 0,40 2,48 0,40 

T34 0,17 1,45 0,95 0,92 1,37 0,78 1,01 0,67 8,88 0,11 

T36 0,27 0,71 0,98 0,71 0,78 0,93 1,29 0,11 9,75 0,10 
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Tabela 5.6. Interpretação das razões diagnósticas baseada nas informações discutidas no Capítulo 3 (Aspectos teóricos). O símbolo nd (não determinado) significa que a razão 

não pôde ser determinada em virtude da ausência de algum dos componentes que compõe as razões na amostra. O símbolo (-) significa que os valores não foram 

contemplados pela bibliografia associada à razão. 

Estações nAlc. Ter. IPC 15-20 IPC 15-23 IPC 23-34 IPC 25-35 IPC 26-30 par/ímpar Pri/Fi MCNR/∑Res ∑Res/MCNR 

T7 - nd - - petrogênico petrogênico - nd petrogênico pouco degradado 

T8 - nd - - - petrogênico - nd - pouco degradado 

T9 - nd nd nd petrogênico - - nd petrogênico pouco degradado 

T10 - petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico biogênico petrogênico pouco degradado 

T13 nd nd nd nd nd nd nd nd petrogênico muito degradado 

T16 - nd - - - petrogênico - nd - pouco degradado 

T19 biogênico terrestre nd petrogênico biogênico biogênico terrestre biogênico terrestre biogênico nd - pouco degradado 

T22 biogênico terrestre nd - biogênico biogênico terrestre petrogênico - nd - pouco degradado 

T27 biogênico terrestre nd - biogênico biogênico terrestre - - nd - pouco degradado 

T28 - petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico - petrogênico petrogênico - pouco degradado 

T29 - petrogênico petrogênico biogênico - biogênico terrestre petrogênico petrogênico - pouco degradado 

T30 - nd petrogênico petrogênico petrogênico biogênico terrestre petrogênico petrogênico - pouco degradado 

T31 - nd - petrogênico petrogênico - - petrogênico - pouco degradado 

T34 - petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico pouco degradado 

T36 - petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico petrogênico degradado 
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A razão dos nAlc. Ter. demonstra a contribuição dos n-alcanos ímpares de alto peso 

molecular na composição da ∑nAlc. Os valores próximos a 1 nas estações T19, T22 e T27, 

indicaram uma contribuição considerável desses n-alcanos ímpares (de 65,16%, 66,83% e 

55,13%, respectivamente), característicos de plantas vasculares terrestres (Celino et al., 2007). 

Nas demais estações, os baixos valores indicaram uma fraca contribuição desses n-alcanos 

que caracterizam plantas vasculares terrestres, os quais podem estar presentes, porém em 

menores proporções. 

Os índices preferenciais de carbono (IPC 15-20, IPC 15-23, IPC 23-34, IPC 25-35, 

IPC 26-30) indicam as proporções dos n-alcanos pares e ímpares nas faixas estabelecidas. De 

acordo com as faixas para as quais esses IPCs são calculados, a possível contribuição 

biogênica terrestres nas amostras só poderá ser evidenciada nos valores de IPC 23-34, IPC 25-

35 e IPC 26-30. Dessa forma, os valores obtidos para esses IPCs enfatizaram novamente que 

as estações T19, T22 e T27, além da T29, possuem forte indicação de hidrocarbonetos 

advindos de plantas vasculares terrestres. Esses IPCs nas faixas mais altas indicaram ainda a 

presença de hidrocarbonetos petrogênicos de alto peso molecular nas estações T7, T8, T9, 

T10, T16, T28, T30, T31, T34 e T36, por apresentarem uma contribuição equilibrada de n-

alcanos pesados pares e ímpares (Tissot & Welte, 1984). Já os IPCs nas faixas mais baixas de 

n-alcanos (IPC 15-20 e IPC 15-23), destacaram a presença de hidrocarbonetos petrogênicos 

mais leves nas estações T10, T19, T28, T29, T30, T34 e T36. 

Com relação ao conjunto de IPCs, pode-se dizer então que: as estações T7, T8, T9, 

T16 e T31, apresentaram hidrocarbonetos petrogênicos pesados; as estações T10, T28, T30, 

T34 e T36, tiveram a presença de hidrocarbonetos petrogênicos leves e pesados; as estações 

T22 e T27 apresentaram hidrocarbonetos biogênicos terrestres; e as estações T19 e T29 

apresentaram contribuição biogênica terrestre e petrogênica de baixo peso molecular. Porém, 

para a estação T19, seu perfil de n-alcanos é dominado pela presença de hidrocarbonetos 

biogênicos terrestres (Figura 5.3 (a)), com uma contribuição significativamente baixa de n-

alcanos leves, de modo que a possível contribuição petrogênica nessa amostra pode ser 

considerada como desprezível. Por isso, essa estação foi classificada como biogênica. 

A razão par/ímpar apresentou altos valores para as estações T7, T8, T9 e T16, 

indicando a predominância de n-alcanos pares. Com exceção da T9, essa predominância ficou 

entre o C20 e o C24, indicativo da presença de bactérias marinhas (Stout; Uhler; Mccarthy, 

2001). Os valores em torno de 1 para a razão par/ímpar apontaram que as estações T10, T28, 

T29, T30, T34 e T36 apresentaram contribuições semelhantes de pares e ímpares em toda a 

faixa pesquisada (C10 ao C36) caracterizando contribuição petrogênica. A prevalência 
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significante de ímpares na estação T19 e também, embora menos significante, nas estações 

T22 e T27, indicaram contribuição biogênica. 

A razão Pri/Fi indicou, como inclusive já discutido, a predominância de pristano na 

estação T10, caracterizando a presença de material biológico derivado de fitoplânctons, 

zooplânctons e bactérias (Commendatore & Esteves, 2004). Já nas estações T28, T29, T30, 

T31, T34 e T36, ambos foram originados aproximadamente na mesma proporção, ou houve 

predominância do fitano, indicando origem petrogênica (Readman et al., 2002). 

A razão MCNR/∑Res segundo Simoneit (1984), Readman et al., (2002) e Bícego et 

al., (2006) indica que valores muito elevados da MCNR (MCNR/∑Res > 4, isto é MCNR 

quatro vezes mas abundante do que ∑Res) caracterizam fontes petrogênicas de 

hidrocarbonetos, destacando-se, dessa forma, as estações T7, T9, T10, T13, T34 e T36. 

Porém, todas as estações analisadas apresentaram alto conteúdo da MCNR, sendo sempre 

superior à ∑Res (menor valor para essa razão é 1,84, na estação T8), indicando a presença de 

hidrocarbonetos já degradados em todas as estações. Isso é confirmado pelos valores da razão 

∑Res/MCNR, a qual, de acordo com Venkatesan & Kaplan (1982) e Commendatore; Esteves; 

Colombo (2000) é utilizada para definir o grau de degradação dos hidrocarbonetos resolvidos. 

Com visto, a MCNR pode ser considerada um convincente indicador de contaminação 

petrogênica (Readman et al., 2002) caracterizando, dessa forma, a presença de material 

petrogênico intemperizado em todas as estações analisadas. 

 

 

5.3. Interpretação geral 

 

 

5.3.1. Agrupamento das estações quanto à assinatura de hidrocarbonetos 

 

Como percebido ao longo de toda a discussão dos resultados obtidos, é difícil dissociar 

as diferentes contribuições (biogênicas e petrogênicas) nas amostras analisadas, pelo fato de o 

ambiente em estudo se tratar de um ecossistema biologicamente diverso e dinâmico, sobre o 

qual está sobreposto uma forte interferência dos mais variados tipos de atividades 

antropogênicas. Dessa forma, o esforço do presente trabalho está focado em destacar os locais 

do estuário mais críticos em relação ao conteúdo dos hidrocarbonetos, indicando a prevalência 

das diferentes contribuições nesses locais e as atividades antropogênicas que possam estar 

influenciando o estabelecimento de tal perfil. Com base nesse cenário, as estações foram a 
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seguir agrupadas com relação à origem, tomando como base toda a gama de possibilidades 

lançadas ao longo desse capítulo: 

 Hidrocarbonetos biogênicos terrestres: as estações T19, T22 e T27 

apresentaram predominância de n-alcanos com números de carbono ímpares na 

faixa C25-C33 e MH nos homólogos tipicamente indicadores de material 

biogênico terrestre (respectivamente C33 na estação T19, C33 na estação T22 e 

C31 na estação T27), os quais são os principais constituintes da cera de folhas, 

sendo interpretados como advindos da vegetação de mangue presente na área 

estudada. Dessa forma, a alta proporção dos n-alcanos C27, C29, C31 e C33 

em relação aos totais, confirmada pelas razões nAlc. Ter., IPC 23-34, IPC 25-

35 e par/ímpar, fornecem as ferramentas necessárias para classificar essas três 

estações como dominadas por material biogênico terrestre. 

 Hidrocarbonetos petrogênicos: a estação T13 não apresentou os alcanos 

pesquisados, mas teve o maior valor da MCNR, interpretado na literatura como 

forte indicador de contaminação petrogênica. As estações T7, T8 e T16 

apresentaram n-alcanos com predomínio de cadeias pares de carbono, entre o 

C20 e o C24, relacionados a bactérias marinhas (Stout; Uhler; Mccarthy, 

2001). Os n-alcanos pares nessa faixa podem estar ligados a material 

petrogênico cujos precursores para a sua formação foram bactérias de 

ambientes marinhos, estando aí a origem da assinatura petrogênica observada 

nessas três estações. Tal característica pode ser comprovada pela razão 

par/ímpar dessas amostras. As razões IPC 25-35 e IPC 26-30 também 

indicaram contribuição petrogênica para as estações supracitadas, bem como 

para a T9. A estação T10 apresentou a série homóloga dos n-alcanos do C13 ao 

C23 sem predominância de pares ou ímpares (Figura 5.3 (c)), o que caracteriza 

hidrocarbonetos petrogênicos. Esta estação apresentou ainda grande 

concentração da MCNR e, com exceção do valor elevado para a razão Pri/Fi, 

todas as demais razões apontaram para contribuição petrogênica. E a elevada 

razão Pri/Fi observada nessa estação T10 indica que, embora haja predomínio 

de material petrogênico, há também nela a assinatura de material biogênico, 

embora menos significativa. As estações T28, T30, T31, T34 e T36 também 

apresentaram séries homólogas sem predomínio de compostos pares ou 

ímpares, cobrindo uma ampla faixa de hidrocarbonetos leves (a partir do C16) 

e pesados (a partir do C25). As razões indicaram a presença de hidrocarbonetos 
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petrogênicos de baixo e alto peso molecular, além de considerável quantidade 

de fitano (portanto, razão Pri/Fi baixa, característica de material petrogênico). 

Na estação T31 as razões indicaram a presença apenas de hidrocarbonetos 

petrogênicos pesados. 

 Mistura de hidrocarbonetos: a estação T29 apresentou hidrocarbonetos 

petrogênicos de baixo peso molecular e biogênicos terrestres. A origem 

petrogênica é indicada pelas semelhantes contribuições entre pares e ímpares, 

dada pela razão par/ímpar, e entre pristano e fitano, dada pela razão Pri/Fi. A 

origem petrogênica de baixo peso molecular é dada pelas razões IPC 15-20 e 

IPC 15-23, que analisam os n-alcanos nas faixas mais baixas. Por outro lado, a 

origem biogênica terrestre é indicada pelas razões IPC 23-34 e IPC 26-30, as 

quais mostraram a predominância de n-alcanos ímpares na faixa mais alta, 

característico de plantas vasculares terrestres. 

 

Com relação às demais estações (21 estações; Tabela 5.3), todas elas apresentaram 

hidrocarbonetos resolvidos/detectados (como as demais), porém não apresentaram os alcanos 

individualmente pesquisados nem a MCNR. A ausência dos alcanos individuais impossibilita 

o diagnóstico das possíveis fontes para os hidrocarbonetos detectados, ao passo que a 

ausência da MCNR fornece indício da ausência de fontes petrogênicas nessas estações. 

 

 

5.3.2. Distribuição espacial das assinaturas de hidrocarbonetos 

 

Com a finalidade de facilitar a identificação, localização e distribuição das estações 

mais significantes no que diz respeito ao conteúdo dos hidrocarbonetos, foi elaborada a Figura 

5.11. As estações foram agrupadas associando-se os dados da concentração dos HT com a 

interpretação dos índices e razões diagnósticas, os quais relacionam os hidrocarbonetos 

encontrados às suas origens. 
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Figura 5.11. Estações indicadas pela concentração e origem dos hidrocarbonetos. 

 

Para os compostos estudados, a distribuição dos teores mais elevados em trechos 

específicos do sedimento de fundo do estuário, como pode ser visualizada na Figura 5.11, é 

comprovada pela falta de uniformidade na distribuição dos parâmetros e índices, e, também, 

pelos elevados valores de CV (Tabela 5.2). Essa feição indica o aporte de quantidades 

anormais dos compostos ocorrendo em locais específicos do estuário. Além desse aporte 

irregular, a ocorrência de hidrocarbonetos em locais preferenciais pode ser também favorecida 

pela maior proporção de sedimentos finos em algumas das amostras, comparadas com as 

demais. Esse pode ser o caso das estações T9, T13, T19, T22 e T34, as quais apresentaram 

assinaturas de hidrocarbonetos petrogênicos ou biogênicos e, ao mesmo tempo, pertencem ao 

grupo das amostras com maior proporção de sedimentos finos, dentre as 36 analisadas (Tabela 

5.1). Pelo mesmo motivo, o baixo teor de sedimentos finos em algumas das estações, tais 

como T2, T11 e T32 pode ser a causa dos baixos teores de hidrocarbonetos presentes nessas 

amostras (Tabelas 5.1 e 5.3 e Figura 5.9). 
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Há, entretanto, o caso de estações com baixas proporções de sedimentos finos, porém 

com quantidades significativas de hidrocarbonetos, como é o caso das estações T10, T30 e 

T31 (Tabelas 5.1 e 5.3 e Figura 5.9). Isso indica uma entrada superior de poluentes nesses 

locais, já que o material sedimentar por si só não foi favorável a uma maior retenção desses 

poluentes. Seguindo o mesmo raciocínio, pode-se destacar as estações T12, T23 e T25, as 

quais, apesar de pertencerem ao grupo das estações com maiores proporções de sedimentos 

finos (Tabela 5.1), não registraram entretanto a assinatura de hidrocarbonetos petrogênicos ou 

biogênicos e, ao mesmo tempo, pertencem ao grupo das estações com baixas proporções de 

HT (Tabela 5.3 e Figura 5.9). 

Prosseguindo na interpretação das assinaturas dos hidrocarbonetos nas estações 

amostradas, é necessário entender a relação entre a distribuição dos hidrocarbonetos e a 

localização das possíveis fontes antropogênicas capazes de aportar poluentes para o estuário 

do rio Potengi. Tal conhecimento, juntamente com as características naturais do ambiente, 

possibilita, além da identificação, a contextualização da origem dos hidrocarbonetos 

encontrados nas estações de amostragem. A seguir, na Figura 5.12, as estações agrupadas com 

relação à origem e HT, determinados na Figura 5.11, estão representadas juntamente com as 

atividades antropogênicas instaladas no estuário. Para a interpretação da Figura 5.12 é 

interessante a visualização da Figura 4.1, no capítulo de Materiais e métodos, para a 

identificação das estações de amostragem. 
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Figura 5.12. Atividades antropogênicas desenvolvidas na área de estudo e os conteúdos das estações de amostragem. 
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O levantamento das atividades desenvolvidas na região indicou que a estação T7 está 

localizada entre o Porto de Natal e o terminal petrolífero, juntamente com T8, nas quais foram 

detectadas a presença de hidrocarbonetos de bactérias marinhas, que podem estar relacionados 

aos combustíveis derivados de petróleo que são descarregados nesse local, já que as estações 

apresentaram ainda outras indicações de contaminação petrogênica. A estação T10 está 

localizada no terminal pesqueiro, o que explica a elevada e contínua introdução de poluentes, 

já que o alto conteúdo de hidrocarbonetos encontrados nessa amostra não combina com a 

baixa capacidade de retenção do material sedimentar. A estação T13 fica próxima ao local de 

lançamento de efluentes urbanos in natura (Canal do Baldo), o que explica o elevado teor da 

MCNR resultado, em grande parte, da lavagem pluvial da área urbana com a consequente 

descarga de resíduos de combustíveis nesse local. A estação T16, localizada na Base Naval da 

Marinha, apresentou hidrocarbonetos característicos de bactérias marinhas, igualmente às 

estações T7 e T8, podendo relacioná-los aos combustíveis de abastecimento dos navios 

derramados no estuário. As estações T34 e T36 ficam próximas à saída de efluentes de uma 

estação de tratamento de esgoto, uma imunizadora e um curtume, que podem estar 

contribuindo para o alto teor de hidrocarbonetos petrogênicos determinados nessas estações. 

Estas atividades se encontram ainda a montante das estações T28, T29, T30 e T31, que 

apresentam também outras atividades próximas, como canais de drenagem pluvial e um local 

onde há denúncias de descarte de resíduos de banheiros químicos. 

Como pode ser percebido, não há atividade com petróleo bruto nesta área ou em suas 

adjacências, dessa forma, toda a fonte petrogênica até aqui comentada relaciona-se a óleos 

lubrificantes ou combustíveis derivados de petróleo que chegam até o estuário pelo 

escoamento pluvial da área urbana, pelo tráfego e lavagem de embarcações ou pelo derrame 

acidental de combustíveis durante o abastecimento. O despejo de esgotos e lixos também 

contribui para o aporte desses poluentes e até mesmo para a sua fixação em sedimentos, uma 

vez que a característica particulada e a presença de materiais orgânicos na composição 

favorecem a fixação dos mesmos. 

Alguns estudos científicos têm demonstrado que a contribuição do escoamento urbano 

para a contaminação de sedimentos de fundo se dá em níveis comparáveis aos depositados 

pela indústria ou pela navegação (Pitt; Clark; Field, 1999). Diversos estudos têm 

documentado que a contaminação contínua causada pelas redes rodoviárias (escape, 

derramamento de óleo, desgaste de pneus), construções (desgaste, reformas, demolições, 

tintas, gesso) e outras atividades antrópicas que acontecem em terra firme, estão aumentando 

os níveis de poluição orgânica (e de metais pesados) nos solos urbanos (Xanthopoulos & 
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Hahn, 1990; Mielke et al., 2004) e nas águas de lavagem (escoamento urbano) (Mason et al., 

1999; Jartun; Ottesen; Volden, 2003; Koh et al., 2005) que, por sua vez, transporta esses 

poluentes diretamente para sítios receptores tais como os estuários (Ibbotson & Ibhadon, 

2010). 

Nota-se, pela Figura 5.12 e também pela discussão no início do trabalho sobre a 

caracterização da área estudada, que apesar da forte influência da área urbana que envolve 

todo o estuário, ainda se encontra resquícios de áreas de manguezais preservadas, que 

contribuem com significativa entrada de material biogênico, determinado nas estações T19, 

T22 e T27. 

 

 

5.4. Comparação com outros estudos 

 

Na Tabela 5.7, encontram-se os valores comparativos do somatório dos n-alcanos 

resolvidos (∑nAlc) e dos hidrocarbonetos totais (HT) de estudos realizados em estuários e 

regiões costeiras do Brasil e do mundo. É de suma importância a observação da faixa 

pesquisada. 

Nos trabalhos realizados no Brasil listados na Tabela 5.7, as concentrações da ∑nAlc 

apresentaram faixas bastante estreitas com conteúdos pequenos quando comparados ao 

determinado nas estações do presente trabalho, porém as faixas pesquisadas foram igualmente 

menores. A exceção ficou apenas para o trabalho de Bicego et al., (2006), em que o alto 

conteúdo desses hidrocarbonetos superou o do rio Potengi, apesar da faixa de hidrocarbonetos 

pesquisados ser menor. Ainda segundo Bicego et al., (2006), o alto valor detectado em suas 

amostras é comparável aos níveis observados em áreas poluídas. Medeiros et al., (2005), 

porém, apesar dos valores dos HT determinados em seu estudo serem bem mais baixos do que 

o do presente trabalho, também os relaciona à importantes entradas antropogênicas. Já dois 

trabalhos realizados em outros países em áreas portuárias, a faixa da ∑nAlc é próxima à 

encontrada nesse estudo, apesar de no Porto de Alexandria ter sido analisado menos n-

alcanos, o que indica o alto teor desses hidrocarbonetos nesse local. Com relação ao índice 

dos HT, o presente estudo apresentou valores muito superiores aos encontrados nos demais. 
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Tabela 5.7. Comparação da ∑nAlc e HT em regiões estuarinas e costeiras no Brasil e no mundo, em mg/kg. 

Locais Faixa pesquisada ∑nAlc HT Referências 

Brasil 

Baía de Sepetiba - RJ - 0,27-2,67 0,7-19,2 Silva, 2002. 

São Sebastião - SP C12-C34 0,03-4,77 0,04-8,53 Medeiros & Bícego, 2004. 

Baía de Sepetiba - RJ C10-C33 0,09-7,55 0,9-101,7 Thomazelli, 2005. 

Estuário da lagoa dos Patos - RS C12-C35 0,2-7,5 1,1-129,6 Medeiros et al., 2005. 

Sistema estuarino de Santos e São 

Vicente  
C12-C34 3,91-114 17,1-2508 Bícego et al., 2006. 

Estuário do rio Potengi - RN C10-C36 <0,1-109,02 9,60-9911,50 Este trabalho. 

Exterior 

Porto de Alexandria - Egito C13-C35 7-143 - Aboul-Kassim & Simoneit, 1995. 

Costa do Egito C10-C36 7,1-142,8 - Aboul-Kassim & Simoneit, 1996. 

Costa da Patagônia - Argentina C11-C30 - nd-1304,65 Commendatore; Esteves; Colombo, 2000. 

Estuário do rio Yangtze - China C15-C38 0,16-1,88 2,2-11,82 Bouloubassi; Fillaux; Saliot, 2001. 

Mar Negro C14-C34 0,11-3,4 2-310 Readman et al., 2002. 

Baía Jiaozhou, Qingdao - China C12-C34 0,5-8,12  - Wang et al., 2006. 
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Além da comparação dos índices pesquisados com os encontrados em outras áreas de 

estudo, é de grande importância a análise do trabalho de Queiroz (2011), também realizado no 

estuário do rio Potengi e com as mesmas amostras, porém investigando hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs). O diagnóstico ambiental da área, definido por Queiroz 

(2011), enfatiza a relevância da estação T10 para o conteúdo de hidrocarbonetos petrogênicos, 

igualmente ao determinado pela pesquisa dos alifáticos realizada pelo presente estudo. Ainda 

segundo o trabalho de Queiroz (2011), as estações T1 e T25 também apresentaram 

contribuição petrogênica, embora não tenham apresentado um conteúdo de alifáticos 

significativo e que permitisse a identificação da fonte. Queiroz (2011) identificou ainda 

hidrocarbonetos pirolíticos (derivados da combustão incompleta de matéria orgânica) nas 

estações T16, T22, T23, T30, T33 e T36 que, embora não possam ser determinados pela 

pesquisa de alifáticos, devido ao fato dos mesmos serem degradados facilmente pelo processo 

de queima, o presente trabalho indicou que algumas estações como a T22, T16, T30 e a T36 

apresentaram predominância de hidrocarbonetos biogênicos na primeira estação e 

petrogênicos nas três últimas, comprovando que nas amostras analisadas é comum a 

sobreposição de várias fontes, como esperado para a situação do estuário em estudo. Nas 

demais estações, Queiroz (2011) identificou fontes petrogênicas e pirolíticas, caracterizando 

uma zona de mistura. 

A comparação com o trabalho de Queiroz (2011) revela a importância de um estudo 

em conjunto para a obtenção de um diagnóstico ambiental mais completo da área pesquisada. 

Para isso, foi elaborada a Figura 5.13, que apresenta as estações com os conteúdos biogênicos, 

petrogênicos, pirolíticos e mistura, destacados pelos dois trabalhos. 
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Figura 5.13. Indicação do conteúdo de hidrocarbonetos nas estações de amostragem definidos pelo presente 

trabalho e por Queiroz (2011). 

 

A Tabela 5.8 apresenta as fontes dos hidrocarbonetos pesquisados evidenciadas pelos 

dois trabalhos em cada estação de amostragem. 

 

Tabela 5.8. Conteúdo dos hidrocarbonetos nas estações de amostragem evidenciados pelo presente trabalho e por 

Queiroz (2011). O símbolo (-) indica que o método não determinou o conteúdo na estação. 

Estações Este trabalho Queiroz (2011) 

T1 - petrogênico 

T2 - mistura 

T3 - mistura 

T4 - mistura 

T5 - mistura 

T6 - mistura 
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T7 petrogênico mistura 

T8 petrogênico mistura 

T9 petrogênico mistura 

T10 petrogênico petrogênico 

T11 - mistura 

T12 - mistura 

T13 petrogênico mistura 

T14 - mistura 

T15 - mistura 

T16 petrogênico pirolítico 

T17 - mistura 

T18 - mistura 

T19 biogênico mistura 

T20 - mistura 

T21 - mistura 

T22 biogênico pirolítico 

T23 - pirolítico 

T24 - mistura 

T25 - petrogênico 

T26 - mistura 

T27 biogênico mistura 

T28 petrogênico mistura 

T29 mistura mistura 

T30 petrogênico pirolítico 

T31 petrogênico mistura 

T32 - mistura 

T33 - pirolítico 

T34 petrogênico mistura 

T35 - mistura 

T36 petrogênico pirolítico 

 

Como visto, o contexto ambiental em que o estuário está inserido justifica a presença 

potencial das fontes petrogênicas, biogênicas e pirolíticas distribuídas ao longo de todo o 

estuário. O presente trabalho e o de Queiroz (2011) destacam o predomínio dessas diferentes 

fontes em cada estação, evidenciadas pelos diferentes métodos utilizados sem, entretanto, 

descartar a presença das demais. 
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6. Conclusão 

 

 

Neste capítulo estão apresentadas as conclusões referentes às interpretações realizadas 

sobre os resultados analíticos obtidos nas 36 estações de amostragem do sedimento de fundo 

do estuário do rio Potengi, através da qualificação e quantificação dos hidrocarbonetos n-

alcanos do C10 ao C36, os isoprenóides pristano e fitano, os resolvidos totais e a mistura 

complexa não resolvida (MCNR). Para a identificação da origem, concentração e distribuição 

espacial dos hidrocarbonetos determinados, com a finalidade de se obter uma avaliação 

ambiental da área, foram utilizados os índices de distribuição dos n-alcanos e as razões 

diagnósticas selecionadas e interpretadas a partir da análise de diversos autores. 

Resíduos e efluentes originários das diversas atividades antropogênicas desenvolvidas 

no estuário e em suas margens contribuíram com a inserção dos hidrocarbonetos petrogênicos 

pesquisados e com o seu acúmulo. Dessa forma, a partir da interpretação dos dados analíticos, 

os resultados foram comparados com as características antrópicas e naturais vigentes na área 

de estudo, com a finalidade de estabelecer uma conexão entre essas atividades, humanas e 

biológicas, e os hidrocarbonetos determinados em cada estação. 

A comparação dos valores encontrados com os determinados em outros estudos 

realizados em ambientes estuarinos e costeiros no Brasil e no mundo, também é importante 

para o estabelecimento comparativo dos perfis ambientais de diversas áreas mais ou menos 

impactadas pela ação antrópica. A comparação do diagnóstico ambiental, com o determinado 

pelo trabalho de Queiroz (2011) para as mesmas amostras, reforça a importância dos 

diferentes tipos de investigação para uma determinação mais abrangente da origem dos 

hidrocarbonetos. 

Assim, com base nos diversos índices e razões diagnósticas utilizados, fica 

caracterizado poluição petrogênica nas estações T7, T8, T9, T10, T13, T16, T28, T30, T31, 

T34 e T36. Por não haver atividades com petróleo bruto na região, a fonte petrogênica 

relaciona-se aqui a óleos lubrificantes ou combustíveis derivados de petróleo, que chegam até 

ao estuário pelo escoamento pluvial da área urbana, pelo tráfego e lavagem de embarcações 

ou pelo derrame acidental de combustíveis durante o abastecimento. 

O despejo de resíduos através do lançamento de efluentes urbanos in natura, efluentes 

de estações de tratamento de esgoto, imunizadoras e curtumes, dentre outras atividades, além 

da falta de consciência ambiental da população ribeirinha e atividades turísticas, também 
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contribuem com o aporte de hidrocarbonetos petrogênicos. Esses hidrocarbonetos podem ter 

ainda sua fixação favorecida em pontos específicos do estuário através de características 

como: alto conteúdo da porção granulométrica fina do sedimento, presença de partículas 

orgânicas suspensas ou depositadas no sedimento, e menor intensidade do fluxo das correntes. 

A quantificação dos hidrocarbonetos pesquisados foi comparável aos níveis observados em 

áreas poluídas de outros estudos. 

Já as estações T19, T22 e T27 apresentaram predominância de hidrocarbonetos 

biogênico terrestres, interpretados como advindos da vegetação de mangue que se encontra 

preservada nas margens do estuário próximas a elas. 

Na estação T29, ficou caracterizada uma mistura, com predominância de ambas as 

contribuições: petrogênica de baixo peso molecular e biogênica terrestre. 

Nas demais estações, a origem dos hidrocarbonetos encontrados não pôde ser 

determinada por não apresentarem os alifáticos individualmente pesquisados, para os quais 

existem padrões interpretados na literatura, impossibilitando assim, a aplicação dos índices 

avaliativos e razões diagnósticas utilizados no presente trabalho. 

É importante ressaltar que o contexto ambiental em que o estuário está inserido 

justifica a presença potencial das fontes petrogênicas e biogênicas presentes nos seus 

sedimentos de fundo. O presente estudo serviu para mostrar que diferentes técnicas de 

interpretação ressaltam aquelas assinaturas que possam ser mais predominantes em uma dada 

estação. Os aparentes conflitos entre as ferramentas de interpretação, que, por exemplo, ora 

podem indicar uma assinatura petrogênica e ora uma assinatura biogênica para uma mesma 

estação, refletem na verdade a predominância de um aporte em relação ao outro, sem, 

entretanto, descartar a possibilidade de aportes múltiplos nas estações amostradas. 

O presente trabalho foi realizado a partir de amostras coletadas no ano de 2007, 

formando, dessa forma, um banco de dados útil para que estudos posteriores possam 

acompanhar o desenvolvimento do referido sistema ambiental. 

Com esse estudo, fica, então, evidenciada a importância das avaliações qualitativas e 

quantitativas dos hidrocarbonetos estudados como ferramentas de abordagem ambiental, pois 

elas possibilitam um diagnóstico que, juntamente com o conhecimento da área estudada, 

permitem indicar as possíveis causas do problema para futuras soluções que o estuário do rio 

Potengi requer. 

Dessa forma, é importante que o conhecimento aqui adquirido tenha um objetivo 

aplicado sendo utilizado em benefício da qualidade ambiental e humana da região. 
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Portanto, estudos dessa natureza propõem o fomento da aplicação teórica e prática aos 

representantes governamentais fornecendo subsídios para a implantação de propostas de 

intervenção na região estudada que refletirá como medida salutar ao resto do planeta. 
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Apêndice 

 

Concentrações individuais dos n-alcanos do C10 ao C36, em mg/kg, nas estações em 

que os mesmos estavam presentes, com exceção das que foram utilizadas no corpo do 

trabalho. 

 

 

Figura A1. Concentração dos n-alcanos na estação T7. 

 

 

Figura A2. Concentração dos n-alcanos na estação T9. 

 

 

Figura A3. Concentração dos n-alcanos na estação T16. 

 

0 

2 

4 

6 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T7 (S3) 

0 

1 

2 

3 

4 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T9 (S3) 

0 

1 

2 

3 

4 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T16 (S6) 



Apêndice  Dissertação de Mestrado PPGCEP - UFRN 

94 

Lígia Soares Carrascoza, Fev/2011 

 

Figura A4. Concentração dos n-alcanos na estação T22. 

 

 

Figura A5. Concentração dos n-alcanos na estação T27. 

 

 

Figura A6. Concentração dos n-alcanos na estação T28. 

 

 

Figura A7. Concentração dos n-alcanos na estação T29. 

0 

5 

10 

15 

20 

C
1

0
 

C
1

1
 

C
1

2
 

C
1

3
 

C
1

4
 

C
1

5
 

C
1

6
 

C
1

7
 

C
1

8
 

C
1

9
 

C
2

0
 

C
2

1
 

C
2

2
 

C
2

3
 

C
2

4
 

C
2

5
 

C
2

6
 

C
2

7
 

C
2

8
 

C
2

9
 

C
3

0
 

C
3

1
 

C
3

2
 

C
3

3
 

C
3

4
 

C
3

5
 

C
3

6
 

T22 (S8) 

0 

1 

2 

3 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T27 (S9) 

0 

2 

4 

6 

8 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T28 (S10) 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

C
1

0
 

C
1

1
 

C
1

2
 

C
1

3
 

C
1

4
 

C
1

5
 

C
1

6
 

C
1

7
 

C
1

8
 

C
1

9
 

C
2

0
 

C
2

1
 

C
2

2
 

C
2

3
 

C
2

4
 

C
2

5
 

C
2

6
 

C
2

7
 

C
2

8
 

C
2

9
 

C
3

0
 

C
3

1
 

C
3

2
 

C
3

3
 

C
3

4
 

C
3

5
 

C
3

6
 

T29 (S10) 



Apêndice  Dissertação de Mestrado PPGCEP - UFRN 

95 

Lígia Soares Carrascoza, Fev/2011 

 

Figura A8. Concentração dos n-alcanos na estação T30. 

 

 

Figura A9. Concentração dos n-alcanos na estação T31. 

 

 

Figura A10. Concentração dos n-alcanos na estação T36. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

C
1

0
 

C
1

1
 

C
1

2
 

C
1

3
 

C
1

4
 

C
1

5
 

C
1

6
 

C
1

7
 

C
1

8
 

C
1

9
 

C
2

0
 

C
2

1
 

C
2

2
 

C
2

3
 

C
2

4
 

C
2

5
 

C
2

6
 

C
2

7
 

C
2

8
 

C
2

9
 

C
3

0
 

C
3

1
 

C
3

2
 

C
3

3
 

C
3

4
 

C
3

5
 

C
3

6
 

T30 (S10) 

0 

1 

2 

3 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T31 (S11) 

0 

1 

2 

3 

4 

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

T36 (S12) 


