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Resumo 

Os estuários são corpos de água importantes no transporte de nutrientes para a zona costeira,e 

em suas proximidadesse desenvolvematividades humanas que vem resultando em alterações 

químicas dos ambientes costeiros. Inserido na área de manguezal do Parque Nacional de 

Abrolhos, o estuário do rio Caravelas pode estar influenciando a zona costeira e os recifes 

internos do parque. Assim, com o objetivo de compreender a hidroquímica do estuário do rio 

Caravelas foram determinadas atemperatura, salinidade, pH, alcalinidade total (AT), estado de 

saturação da aragonita (ΩArag) e calcita (ΩCalc), saturação do oxigênio dissolvido (Sat.OD), 

material em suspensão (Seston), clorofila – a (Cl-a), nitrogênio oxidado (nitrato e nitrito) (NO), 

amônia (NH3), sílicato(Si) e fosfato total (PT) e inorgânico dissolvido (PID) no sistema 

estuarino do rio Caravelas, bem como dados da corrente (intensidade e direção). Foram 

realizadas amostragens temporais e longitudinais. As amostragens temporais foram realizadas 

em um ponto de amostragens durante um ciclo completo de maré, meso-maré semi-diurna, a 

intervalos de 1h. As amostragens longitudinais foram realizadas em três estações ao longo do 

estuário realizadas durante as estofas de preamar e baixa-mar e cada ciclo de maré. Ambas as 

amostragens foram realizadas nos ápices dos regimes de maré de sizígia e de quadratura nas 

estações seca e chuvosa, agosto de 2007 e janeiro de 2008, respectivamente. Durante as 

amostragens temporais foram medidos dados de corrente para a determinação dos fluxos e 

balanços de propriedades. Além disso, foram determinadas as mesmas propriedades em um 

ponto na zona costeira (6 km além da boca do estuário) e no tributário dulcícolo (rio do 

Cupido). Os valores na amostragem longitudinal foram de: Temperatura (ºC)26,74±1,80, 

Salinidade 33,50 ±2,19, pH7,86 ±0,31, AT (mM) 2,38 ±0,30, ΩArag (%)3,02±1,87, ΩCalc 

(%)4,61±2,87,Sat.OD (%)78,11±11,69, PID (µM)0,23 ± 0,12, PT (µM)0,99±0,94, NO 

(µM)46,43±10,42, NH3 (µM)3,49±8,31, Si(µM)15,67±6,71, Cl-a (µg/L)2,94 ± 3,00 e 

Seston(mg/L)59,34±41,55. As massas calculadas no balanço anual foram: Sal (Mg ano
-1

) 2,98 x 

10
5
, TA (Mmol ano

-1
) 0,70, CO3

2-
(Mmol ano

-1
) 1,63 x 10

-3
, HCO3

-
(Mmol ano

-1
) 1.91 x 10

-2
, PID 

(Mmol ano
-1

) 1,74, PT(Mmol ano
-1

) 28.21, NO (Mmol ano
-1

) 428,10, NH3(Mmol ano
-1

) 5,14, Si 

(Mmol ano
-1

) 1,23 e Seston (Gg ano
-1

) 2,04, os valores positivos indicam exportação de 

propriedade pelo sistema estuarino. As razões N/P indicam uma forte limitação por P. As baixas 

concentrações de nutrientes e clorofila-a indicam que o sistema é oligotrófico. No balanço de 

propriedade, as exportações de todas as variáveis apresentaram valores pouco representativos no 

cenário global dos ciclos biogeoquímicos, mas o aporte de substâncias e a proximidade com os 

recifes internos do Parque Nacional de Abrolhos indicam uma provável influência destas 

substâncias nestes recifes. 

Palavras chave:Nutrientes, balanço de propriedade, sistema carbonato, pH, oxigênio 

dissolvido 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Estuários: Definição e Limites 

O substantivo estuário tem origem da palavra latina aestuariumcujos 

significados são maré, pântano e canal (Mirandaet. al., 2002e Bianchi, 2007). Esta 

palavra originou do substantivo latino aestus que significa calor, e desta forma pode ser 

inferido que a água quando no estado latente de ebulição ocorre a formação de bolhas o 

que levou provavelmente a associação deste termo a água com bolhas desse ambiente, 

agora não formada pelo vapor, mas pela liberação de gases oriundos da decomposição 

da matéria orgânica. 

Vários autores definiram o ambiente estuarino, porém a mais completa definição 

para a área da Oceanografia física é a adaptação feita por Dyer em 1973 da definição 

confeccionada por Cameron &Pritchardem 1957(apudMiranda et. al.,2002), que diz: 

Estuário é um corpo de água costeiro semi-fechado com ligação livre com o oceano aberto, 

estendendo-se rio acima até o limite da influência da maré, sendo que em seu interior a água do mar é 

mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem continental. 

Nessa definição, o estuário é a região onde ocorre a mistura da água do rio, 

oriunda da drenagem continental, com a água do mar, e desta forma, limita-se na parte 

mais alta com a zona máxima de influência de maré e na parte baixa com a massa de 

água costeira. Ressalta-se que esta definição não se limita a geomorfologia, pois estes 

limites variam em função das oscilações diárias, semanais e mensais da maré como 

também as variações edo aporte fluvial, e.g. estação chuvosa e seca. 

As propriedades dos estuários, ou zona de mistura, são resultantes do processo 

de mistura de massas de águas dulcícolas e costeiras, onde a primeira apresenta fluxo 

unidirecional e segunda bidirecional. Garvineem 1977 (apudMirandaet. al., 2002), diz 
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que cada uma dessas massas de água deve ser considerada como um reservatório, ou 

seja, as concentrações de calor e de sal devem apresentar uma variação temporal lenta, 

quando comparadas com a zona de mistura. Portanto, a massa de água costeira deve 

apresentar uma salinidade e temperatura homogênea, enquanto que a massa de água 

dulcícoladeve apresentar salinidade próxima à zero, porém ambas as massas apresentam 

variações sazonais, uma lenta e outra mais rápida, respectivamente. Assim, nos estudos 

sobre o ambiente estuarino é importante analisar os mesmos parâmetros nesses 

ambientes (reservatórios) adjacentes, neste trabalho tratado comoendmembers. 

1.2 Aspecto Sócio – Econômico. 

Os estuários são uns dos ecossistemas aquáticos mais produtivos (Odum, 1988). 

No encontro da massa de água dulcícola com a zona de mistura existe a zona de 

máxima turbidez, região onde há grande quantidade de material em suspensão, e que 

devido à velocidade resultante de movimentos convergentes das massas de água ser 

praticamente nula, ocorre a sedimentação do material em suspensão, materiais tanto de 

origem orgânica quanto mineral (Miranda et. al., 2002). Este processo retarda ou 

impede a saída desse material para a massa de água costeira, desta forma favorece a 

interação destes materiais com os organismos decompositores e produtores tanto na 

coluna d’água como no sedimento. Essa dinâmica associada ao aporte de nutrientes 

eleva a produtividade desse ambiente, podendo superar a de ecossistemas de corais 

(Dajoz, 2005). 

Nas margens do ambiente estuarino encontra-se uma vegetação vascularizada 

típica, mas não exclusiva, desse ambiente que é representada principalmente pelos 

gêneros Rhizophora, Laguncularia e Avicennia, sendo o primeiro mais comumente 

encontrado. Essa associação vegetal somada ao meio físico é denominada como 

ecossistema de manguezal (Poor, 1989). Nesse ecossistema encontram-se organismos 
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que reciclam a matéria orgânica oriunda da produção primária dessa vegetação, 

sendoesseprocesso a base para cadeia detrítica e que representa quase toda a fonte de 

nutrientes para os organismos pastadores detritívoros. Estes últimos organismos 

fornecem formas mais facilmente assimiláveis para outros organismos, que podem ter 

seu ciclo de vida completo ou apenas parte dele dentro deste ambiente (Poor, 1989), 

entre eles estão 90% do pescado mundial capturado(Gattusoet. al., 1998). 

Outro aspecto importante é o papel desse ambiente somado a outros na região 

costeira na ciclagem de elementos químicos, como:no ciclo do carbono, pois estes 

contribuem com 50% da deposição de carbonato de cálcio marinho(Gattusoet. al., 

1998), e; a floresta de manguezal somado ao sedimento atuamcomo barreira 

biogeoquímica para metais pesados e nutrientes, liberando-os de forma lenta através da 

produção primária(Ramos e Silva et. al., 1998; Ramos e Silva et. al., 2006; Ramos e 

Silva, 2007). 

1.3 Ocupação 

Durante toda historia do Homem a sua ocupação está associada à proximidade a 

corpos de água, para fins nutricionais, comerciais, de deslocamento e de lazer. Com os 

estuários não é diferente, sua ocupação tem sido intensificada pelas suas propriedades 

geográficas que propiciam uma região menos expostas as intempéries marinhas, o que 

favorece a instalação de portos e no desenvolvimento de cidades. Resultando em 

aproximadamente 60% das grandes cidades mundiais estarem situadas nas suas 

proximidades, assim, representando em proporção, uma das regiões mais valiosas do 

planeta (Mirandaet. al., 2002 e Costanza et. al., 1997). 

Os estuários estão submetidos a oscilações diárias da maré, motivo pelo qual 

esses foram eleitos como a melhor forma de eliminar os efluentes urbanos. Como 
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exemplo, a cidade de Natal, RN-Brazil, com população de aproximadamente 1 milhão 

de habitantes, despeja cerca de 60% de seu esgoto diretamente no estuário do rio 

Potengi (Ramos e Silva et. al., 2001).  

1.4 Eutrofização 

Eutrofização é fundamentalmente um processo de enriquecimento de corpos de 

água com nutrientes a um ritmo tal que não pode ser compensado pela eliminação 

definitiva por mineralização total, de maneira que a decomposição do excesso de 

matéria orgânica produzida acaba reduzindo enormemente a concentração de oxigênio 

principalmente nas regiões mais profundas (Margalef, 1980). Associados a esse 

processo de enriquecimento, ocorrem mudanças de caráter quantitativo (densidade) e 

qualitativo na flora e fauna,e. g. perda da diversidade. 

Na formação de matéria orgânica na zona autotrófica são necessários todos os 

elementos presentes no protoplasma, do qual carbono, nitrogênio e fósforo têm interesse 

particular, devido a sua disponibilidade em relação aos demais micronutrientes 

presentes na água do mar (Redfield, 1958; Millero, 2006). Suas assimilações se dão nas 

formas de carbonato, nitrogênio fixado (NH3, NO2
-
 e NO3) e fosfato (H2PO4) durante a 

fotossíntese do fitoplâncton e passado para os outros níveis tróficos por sua produção 

primária. Esta produção pode ser limitada em função da concentração relativa de um ou 

alguns elementos fundamentais, de acordo com a lei do mínimo de Leibig, a qual 

enuncia que o elemento presente na água do mar em menor quantidade relativa a 

necessidade para o crescimento dos organismos torna-se o fator limitante (Redfield, 

1958).  

Examinando a composição da água do mar, observa-se que a razão entre a 

disponibilidade de N e P é de 15:1, semelhante à encontrada no fitoplâncton. Por outro 
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lado, o carbono está presente naágua do mar na razão P:C de 1:1000, enquanto que no 

fitoplâncton é de 1:105 (Redfield, 1958; Howarth, 1988). Essa razão pode ser utilizada 

como indicador superficial da taxa de crescimento fitoplanctônico. Ou seja, a 

aproximação à razão de Redfield indica a máxima taxa de crescimento, portanto a falta 

de limitação por nutriente para uma dada população (Howarth, 1988). 

Os estuários recebem de longe mais nutrientes do que qualquer outro tipo de 

ecossistema, onde muitos recebem 1000 vezes mais nutrientes por unidade de área que 

um campo fortemente fertilizado(Howarth, 1988). Os estuários e as baias costeiras são 

os ecossistemas marinho mais ligados a experiências de efeito deletério da eutrofização 

e, consequentemente, onde as implicações de manejo são mais pertinentes (Howarth, 

1988). Assim, o aumento do aporte de N e P para a zona costeira tem sido considerado 

como a maior ameaça para a estrutura e funcionamento dos ecossistemas 

costeiros(Billen& Garnier, 2007). 

1.5 Processos Físicos e Químicos 

A temperatura e a salinidade são propriedades importantes para a compreensão 

dos movimentos das massas de águas nesses ambientes costeiros por estarem 

relacionados diretamentecom densidade (Miranda et. al., 2002).Estas propriedades têm 

forte influência sobre a especiação e dissolução de elementos e compostos químicos, 

discutidos em seqüência. 

A temperatura tem implicações significativas sobre os organismos. O 

fitoplâncton é rapidamente eliminado em variações de temperatura de 10 a 15ºC acima 

da temperatura na qual eles estejam adaptados a viver(Millero, 2006). Os efeitos da 

temperatura e da luz podem determinar o padrão de sucessão em uma dada latitude (op. 

cit.). E a mudança na temperatura é o fator externo mais comumente relacionado ao 
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desencadeamento de eventos reprodutivos na água do mar, pois este age como fator 

limitante a reprodução, ao crescimento e à distribuição dos organismos (Pereira& 

Soares-Gomes, 2002). 

A salinidade originalmente significava o total de sais na água do mar, entretanto, 

esta definição tornou-se impossível pela não uniformidade na temperatura de 

desidratação do resíduo de sais hidratados, e as temperaturas necessárias para a retirada 

dos últimos traços de H2O implicava na perda do bicarbonato e carbonato, pois estes 

eram decompostos a óxidos, ena perda pela vaporização do Br2, Cl2 e B(OH)3. Assim, 

com base na complexidade dos métodos apresentados para suprir essas perdas e na 

composição constate relativa dos sais da água do mar, a salinidade foi definida em 

função da clorinidade, proposta pela equação  

)‰(80655,1)‰( ClS 
 

Nesta equaçãoS é a salinidade e Cl é a quantidade de Cl
-
 (mol kg

-¹
). E em 1978 foi 

proposta a escala prática da Salinidade (g kg
-1

), relação da salinidade com a 

condutividade do padrão, sendo um dos melhores métodos para a determinação do 

efeito das trocas em compostos iônicos, porém os não eletrolíticos (como SiO2) não são 

detectados (Millero, 2006). Nesta esta escala é convencionado a não apresentação da 

unidade de concentração nos dados. 

A água tem a capacidade de dissolver fisicamente o oxigênio presente na 

atmosfera mais do que os demais gases presentes nesta. Esta dissolução sofre forte 

influência da salinidade e temperatura, e se comporta de forma inversamente 

proporcional a variação de ambas. Assim, Weisspropôs a equação para a solubilidade 

do oxigênio na água do mar, e a UNESCO a utilizou para a elaboração da tabela de 

saturação do oxigênio dissolvido em função da temperatura e salinidade (Grasshoff, 

1976). O oxigênio dissolvido (OD) é consumido pela respiração dos organismos e 
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oxidação dos compostos reduzidos no meio, em sentido contrário, ocorre àadição por 

processos físicos com a atmosfera (difusão) e biológicos (fotossíntese)(Grasshoff, 1976; 

Millero, 2006). Assim, a comparação entre a concentração esperada pela equação da 

saturação do OD com a sua concentração no meiopode ser utilizá-lo como traço de 

massas de água e, conseqüentemente, indicador de processos biológicos ou químicos 

que estejam ocorrendo no meio(Grasshoff, 1976).  

O potencial hidrogeniônico (pH), medida magistral nos sistemas aquáticos, 

expressa a concentração (em molal), nas águas naturais, do íon hidronio (H3O
+
, 

designado por convenção pelo símbolo H
+
). Quando uma solução é ácida, a 

concentração de H
+
 é superior a da constante de dissociaçãoa uma dada salinidade e 

temperatura. O pH tem um papel importante na especiação de vários substâncias e 

elementos químicos (i.e., Fosfato, Amônia, Fe e Ca), e atua também sobre processo de 

adsorção e desorção, (i.g.,o aumento do pH produz a liberação do fosfato adsorvido a 

complexos de ferro pela competição exercida pelo OH
-
) (Ramose Silva, 2004;Zhou et. 

al., 2005). 

A alcalinidade pode ser definida como o excesso de anions de ácidos fracos na 

água do mar(Grasshoff, 1976), ou como a medida da deficiência de próton de uma 

solução, não podendo ser confundida com basicidade (capacidade de doar elétrons, 

óxidos e ânion) que se manifesta em alto pH(Harrison et. al., 1993). O efeito dela é de 

deixar água do mar levemente alcalina, pH de aproximadamente 8,2. A alcalinidade 

pode ser titulada, portanto, a alcalinidade total (AT) ou alcalinidade de titulação 

corresponde à soma de ácidos fortes em miliequivalentes (ou mili-moles) requerido para 

neutralizar 1 kg de água do mar (Grasshoff, 1976; Ramos e Silva, 2004). Assim, a AT 

pode ser expressa pela equação: 
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4

2

434

2

33 2H)( POHPOOHSiOOHOHBCOHCOAT

 

A alcalinidade pode ser alterada por resultado de processos físicos, que 

envolvem a diluição pela água doce, remoção pela evaporação, formação de gelo ou por 

processos biogeoquímicos. Neste último, a ciclagem de minerais carbonáticos é o maior 

atuante, pois estes representam atualmente a maior porção (≈ 90%) da atual definição da 

alcalinidade marinha(Friis et. al., 2003; Millero, 2006). A calcificação, ou formação de 

CaCO3 (sólido) na superfície, tem papel fundamental na transferência do CO2 da superfície 

para o fundo, ocorrendo quando os estados de saturações da Aragonita e Calcita, forem 

positivo (Millero, 2006).  

Um dos mais importantes nutrientes dos ecossistemas aquáticos é o fósforo, ver 

item 1.4. O fósforo apresenta-se neste meio sobre a forma de fosfato, e é disponível para 

os produtores primários sobre forma preferível de ortofosfato, existindo em quase sua 

totalidade como produto ionizado do H2PO4, controlado pelo pH e a composição 

química do meio (Millero, 2006). A ligação e dissolução ao oxido de ferro e a adsorção 

e a sorção ao material em suspensão ou aos sedimentos subjacentes são os principais 

processos ligados ao transporte do fosfato. Quando retido nas camadas aeróbicas tende a 

precipitar, e ao atingir a camada anóxica o Fe
3+

 é reduzido a Fe
+2

, liberando o fosfato. A 

capacidade de adsorção do Fe
3+

 com o fosfato é controlada de forma inversa pela 

salinidade e pH. Outro fator importante sobre a produtividade primária e a concentração 

de N,porém o nitrogênio inorgânico dissolvido não é tão reativo quanto o fosfato (Van 

Der Zeeet. al., 2007).As diferenças entre as concentrações de N e P estão associados à 

falta de sincronização nos processos biogeoquímicos, como: a mineralização do fósforo 

durante a decomposição parece ser quantitativamente a mesma quantidade liberada do 
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sedimento de volta a coluna de água, e;ocorremperdas de nitrogênio devido aos 

processos de desnitrificação que liberam Npara atmosfera (Howarth, 1988).  

A sílicato(SiO2) tem sua origem do intemperismo das rochas, principalmente dos 

materiais como quartzo, feldspato e materiais argilosos. As diatomáceas, radiolários, 

fungos e esponjas utilizam a SiO2 para a formação de seu esqueleto composto pelo 

oxido de sílica hidratado não cristalino (opala), que em algumas espécies de 

diatomáceas podem atingir 50% do peso seco (Kennett, 1982). A sílica é um dos 

principais fatores limitantes para a produção primária destes organismos. Os principais 

mecanismos que controlam a distribuição da sílica na água do mar são processos 

envolvendo a utilização da sílica por organismos, a reação entre alumínio e silicato e a 

interação entre o material em suspensão (Millero, 2006). 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo Geral 

Caracterizar a variabilidade espacial e temporal da hidroquímica em função da 

maré do estuário do rio Caravelas, BA.  

1.6.2 Objetivos Específicos 

♦ Caracterizaçãodas propriedades químicas e físico-químicas do estuário, como: 

temperatura, salinidade, pH, alcalinidade total, estado de saturação da aragonita e 

calcita, saturação do oxigênio dissolvido, material em suspensão, clorofila – a, 

nitrogênio oxidado (nitrato e nitrito), amônia, sílica e fosfato (total e dissolvido). 

♦ Caracterização das propriedades químicas e físico químicas nas estações seca e 

chuvosa durante os ciclos de sizígia e quadratura. 

♦Caracterização do balanço de propriedades químicas e físicas.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O estuário do rio Caravelas está localizado na porção sul do estado da Baia no 

município de Caravelas (Figura 1). Forma junto com estuário de Nova Viçosa o 

complexo estuarino Caravelas/Nova Viçosa com uma área de 63,44 km
2
 de ecossistema 

de manguezal, onde a maior parte esta localizada no município de Caravelas. É a maior 

área de manguezal no Banco dos Abrolhos, sendo este ultimo limitado pela isóbata de 

200 metros de profundidade entre as latitudes sul 19º 40’ e sul 15º 50 até o limite da 

preamar máxima, resultando em aproximadamente 200km de largura e totalizando uma 

área de 46.000 km
2
(Nicolau, 2006). A população dos municípios de Caravelas e Nova 

Viçosa, que circundam o complexo estuarino Caravelas/Nova Viçosa, totalizam 59.970 

habitantes (IBGE, 2011), onde a população costeira desses municípios está envolvida 

em atividades de pesca artesanal e turística (Dutra 2005). 

A região do parque Nacional do Banco dos Abrolhos abriga a maior riqueza de 

fauna de coral no Atlântico sul, uma das mais representativas amostras da biota 

endêmica de coral do Atlântico sul e o maior nível de endemismo em pequenas áreas de 

espécies de coral do Atlântico (Dutra, 2005), e, atualmente, a área do parque se encontra 

ameaçadapela implantação de possíveis projetos de extração de petróleo e interesse na 

área de manguezal para projetos carcinicultores (op. cit.). 

O sul do estado da Baia é uma região que ao longo das décadas de 40 a 80 do 

século XX sofreu forte processo de desmatamento, levado principalmente pela extração 

da madeira seguida pela ocupação por atividade pecuária e substituída atualmente pelo 

cultivo monocultor de eucalipto para a extração de celulose. Outra atividade impactante 

presente neste estuário é a do terminal de barcaça da Aracruz Celulose S.A, que no ano 
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de 2007 embarcou cerca de 1,6 milhões de metros cúbicos de madeira, e para sua 

manutenção é realizada uma dragagem anual(Aracruz, 2007). 

A região estuarina está submetida ao regime de meso-marés semi-diurnas de 

amplitude superior a 3 metros. Clima é tropical úmido do tipo Af segundo a 

classificação de Köppen, onde a precipitação anual varia de 1.000 mm a 1.500 mm. Os 

meses de menor precipitação, segundo a normal climatológica do ano de 1961 a 1990, 

são os de agosto e fevereiro, enquanto os de maior precipitação são os de abril, outubro 

e novembro (Nicolau, 2006). 

 

Figura 1.Localização da área de estudo. 

A bacia hidrográfica do rio Caravelas é formado pela junção dos Rios Caravelas, 

Cupido e Jaburuna (Figura 2), que juntos drenam ama área de ~600Km
2
 e não tem sua 

vazão monitorada pela Agência Nacional Águas.  
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Os pontos de coleta foram distribuídos em três pontos fixos ao longo de 8,7km 

de perfil (Figura 2). Oponto 1 está localizada próximo ao terminal de barcaças da 

Aracruz Celulose e da convergência entre o canal natural da Barra Velha, situado ao 

norte,com o canal artificial Boca do Tomba. Oponto 2 está a 5,7 km do ponto 1, local de 

convergência entre os Rios do Poço, Largo e Caribê. Oponto 3 está localizado no Rio 

Jaburuna. Todosos três pontos estão localizadas na zona estuarina (zona de mistura). O 

end-member marinho está localizado a 6 km da costa e recebeu o nome de plataforma, e 

o end-member dulcícolo está a 27 km doponto 1 e recebeu o nome do rio, ou seja 

Cupido, que é o principal afluente (Tabela 1). 

 

Figura 2. Pontos de coleta. ■=end member marinho e ♦=end member dulcícolo. 

 

 

 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 29 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

Tabela 1. Pontos de coleta e suas respectivas coordenadas geográficas 

Estação Coordenada 

1 S 17
o
45’12,6’ W 39

o
13’52,3” 

2 S 17º43’37.6” W 39º16’38.8” 

3 S 17º42’50.1’’ W 39º18’04.8’’ 

Plataforma S 17º48’05.6’’ W 39º09’52.3’’ 

Cupido S 17º48’06.3’’ W 39º23’43.1’’ 

2.2 Amostragem 

As amostras foram coletadas nos períodos seco e chuvoso compreendendo os 

ápices dos ciclos de maré de quadratura e sizígia. As coletas no período seco foram 

realizadas no mês de Agosto de 2007 nos dias 22 e 24, compreendendo o ápice do ciclo 

de maré de quadratura, e nos dias 28 e 29, o ápice do ciclo de maré de sizígia. As 

coletas do período chuvoso foram realizadas no mês de Janeiro de 2008 nos dias 16 e 

17, compreendendo o ápice do ciclo de maré de quadratura, e nos dias 23 e 24, o ápice 

do ciclo de maré de sizígia. 

Para cada período foram realizadas amostragens longitudinais e temporais. As 

amostragens longitudinais foram realizadas próximas às estofas de enchentes e 

vazantes, nos pontos 1, 2 e 3 (Figura 2), ou seja, as coletas iniciavam uma hora antes da 

estofa na estação 3, seguida pela coleta na estação 2 no momento da estofa e finalizando 

na estação 1 uma hora após a estofa. As amostras foram coletadas em dois estratos, 

primeiro a 1 metroabaixo da superfície da água e o segundo à 1 metro sobre a superfície 

do fundo, totalizando 12 amostras por ciclo. As amostragens temporais foram feitas 

num ponto comumente utilizado pela amostragem longitudinal, o ponto 1. Este ponto 

foi escolhido para este procedimento por representar todos os afluentes para zona de 
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mistura e da zona de mistura para a região costeira justaposta (Figura 2). Uma única 

amostra foi coletada a 1 metro sob a superfície água a intervalos constantes de 1 hora ao 

decorre de 13 horas, contemplando um ciclo completo de maré semi-diurna, totalizando 

14 amostras em cada ciclo. Esta metodologia foi adotada devido ao fato do estuário nos 

pontos de coleta se comportar como do tipo verticalmente homogêneo, ou seja, com 

pouca variação ao longo da coluna d’água. Todas as amostragens temporais foram 

iniciadas as 4 h e terminaram as 17 h, exceto durante o regime de sizígia no período 

seco onde as amostras foram realizadas com 30 minutos de atraso. 

As amostras foram coletadas de embarcações, utilizadas na atividade do turismo 

local, através de uma garrafa oceanográfica do tipo Van Dorn de 5 L presa a um 

guincho manual. Alíquotas foram separadas com a utilização de uma mangueira de 

polietileno para evitar a formação de bolhas na seguinte sequencia: 300mL iniciais em 

frasco de DBO destinados para a analise de oxigênio dissolvido; 300mL em frasco de 

DBO para medições de pH e alcalinidade total; 30mL em frasco de polietileno para 

analise de amônia; 30mL em frasco de polietileno para a analise do fosfato total; 1,5L 

era filtrado em filtro de celulose, porosidade nominal de 0,45µm da Wattman, onde o 

retido era destinado para a analise da clorofila; 1,5L era filtrado, onde o retido no filtro 

era destinado para o material em suspensão (seston) e o filtrado para analises de 

nutrientes dissolvidos. 

As amostras de Oxigênio dissolvido foram tratadas conforme método de 

Winlker, as de pH com cloreto de mercúrio e o filtro destinado para a clorofila com 

carbonato de magnésio, conforme (Ramos e Silva, 2004). As amostras de nutrientes 

foram fixadas com clorofórmio na proporção de 1mL de clorofórmio para um 1L de 

amostra. Os frascos para nutrientes foram lavados com ácido clorídrico a 5% e água 

destilada abundantemente. 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 31 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

Simultaneamente foram obtidos dados de temperatura, salinidade e corrente 

através de um correntômetro associado a sensores eletrônicos do tipo CTD 

(Conductivity, Temperature and Depth/pressure) da Valeport, modelo 108MkIII/308. 

Esses sensores, acoplados à unidade submarina, mediram a condutividade elétrica (C, 

em mS/cm), a temperatura (T) com termômetro de platina (em graus celsius, ºC), a 

pressão (p, em decibares) com sensor do tipo “strain gage”, um hélice e uma bússola, 

permitindo registrar a direção (dd) e a intensidade da corrente (v). As propriedades 

independentes (S,T,p) foram convertidas em tempo real em salinidade (na escala 

prática) com microprocessadores internos. 

Os dados obtidos no ponto 1 na amostragem temporal foram utilizados na 

determinação do fluxo e transporte de propriedades pela concentração das variáveis, 

fluxo e área do canal. Na determinação da área foi utilizado uma Eco-sonda Furuno, 

LS-4100, acoplado ao um aparelho de GPS GARMIM, 12XL. Assim foi encontrada a 

área de 4054 m² a partir da profundidade 0 m, nível reduzido da tábua de maré do 

terminal de barcaça da ARACRUZ LTDA, Figura 3.  

 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 32 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

 

Figura 3. Perfil perpendicular ao eixo da calha do rio Caravelas na altura do ponto 1. 

De acordo com INMET (2008), a precipitação total durante o mês de agosto foi 

de 42,8 mm, um dos menores acúmulos do ano de 2007, sendo o dia 23 o de maior 

precipitação com 7,39 mm (Figura 4). Durante o mês de janeiro foi observado o 

acumulo de 119,77 mm, onde o dia 10 ocorreu à maior precipitação. Durante as 

amostragens deste mês, ocorreu precipitação de 10,21 mm, 3,44 mm,1,42 mm e 20,59, 

respectivamente aos dias 16, 17, 23 e 24 (Figura 5). Entre o intervalo dos meses de 

coleta o mês de novembro de 2007 foi o de maior precipitação com o acumulo de 

aproximadamente 230 mm. 
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Figura 4. Precipitações diárias do mês de agosto de 2007 (período seco), em destaque estão os dias de 

coleta. 

 

 

Figura 5. Precipitações diárias do mês de Janeiro de 2008 (período chuvoso), em destaque estão os dias 

de coleta. 

 

2.3 Análises 

Para as determinações da concentração do oxigênio dissolvido foi utilizado o 

método de Winkler (Ramos e Silva, 2004), com a utilização de uma bureta digital. Para 

as medições de pH foi utilizado um eletrodo da ORION acoplado aomedidor de pH da 

Orion. Foi feita a substituição da solução de preenchimento original de KCl do eletrodo 

de pH por uma solução de NaCl 0,7 m para evitar efeito do potencial de junção liquida 

na medição da milivoltagem (mV). O desempenho do eletrodo foi feito com uma 

solução padronizada de HCl a 0,2 M obtendo o valor satisfatório do coeficienteangular 
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de -59,54mV, ou seja não ultrapassando a 10% sobre o valor de -59,19mV. As 

medições foram feitas em uma célula termoestatizada a temperatura de 25ºC utilizando 

um Banho Maria de Circulação externa. O medidor de pH foi calibrado com a solução 

“Tris”, de pH 8,06. A alcalinidade foi feita com a mesma amostra do pH através do 

método potenciométrico com a solução de HCl 0,1M (Ramos e Silva, 2004). As 

analises de pH, oxigênio dissolvido e alcalinidade total foram feitas no laboratório de 

campo, com intervalos inferiores a 5 horas após as coletas. 

As analises dos nutrientes foram feitas em espectrofotômetro da Varyan, Cary 

100. As absorbâncias foram medidas para a determinação do fosfato total (PT), fosfato 

inorgânico dissolvido (PID), nitrito (NO2),silicato (SiO2), amônia (NH3), e clorofila-a 

(Cl-a). As análises foram baseadas em metodologia internacional descrita por Grasshoff 

(Ramos e Silva, 2004). As leituras foram conduzidas no Laboratório de Biogeoquímica 

Ambiental e no Núcleo de Estudos e Pesquisa de Petróleo e Gás Natural, ambos 

pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.O calculo das 

concentrações foram feitas pelo programa AQM (Ramos e Silva, 2005). OpH na 

temperatura no momento da coleta (pH), o estado de saturação da aragonita (Ω Arag) e 

da calcita (Ω Calc), concentração de bicarbonato e carbonato e asaturação do oxigênio 

dissolvido (Sat.OD) foram obtidos com uso do mesmo programa. 

O fluxo e transporte de propriedades, ou variáveis, foi calculadosegundo 

Mirandaet. al.(2002)através da equação  

CudAnvC
A

C   
  

Nesta equação, Фé o de fluxo de massa,  é a densidade média na coluna de água, A 

área da seção transversal, C é a concentração de uma propriedade qualquer, v

é o vetor 

velocidade, n

é o vetor unitário normal a superfície (igual a 1), d direção e u é 
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componente paralelo ao eixo do estuário, determinado pela equação 

𝑢 = 𝑣 cos𝜃 

, nesta equação θ é o ângulo trigonométrico formado entre o vetor e o eixo das 

abscissas, orientação do estuário. Adireção dfoi determinadaapós a decomposição do 

vetor velocidade em relação ao norte verdadeiro e a orientação do eixo longitudinal no 

ponto 1. Esta decomposição foi realizada através da equação  

𝜃 = 900 −  𝑑𝑑 ± 𝐷 ± 𝛾 

, nesta equação γ corresponde ao ângulo de orientação do eixo longitudinal do estuário, 

dd ângulo de orientação magnético obtido pelo correntômetro e D é a declinação 

magnética para o período de amostragem, ver Figura 6.Os valores utilizados nesta 

equação foram obtidos através da carta náutica 1312 que apresentou a declinação 

magnética no ano de 2007 de 23º W e o ângulo de orientação do estuário em relação ao 

norte verdadeiro de +10º. Resultando na seguinte equação  

𝜃 = 900 −  𝑑𝑑 − 23.50 + 100 
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Figura 6. Decomposição do vetor velocidade de corrente em componentes u e v para obtenção do ângulo 

final do vetor velocidade medido no campo. 

A área da seção utilizada para cada amostragem foi determinada através da área 

seguinte equação  

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴𝑅 + 4054 𝑚² 

onde,  

𝐴1 =
1

2
𝑚  

𝑚

tan 𝛼1
  

Nesta equação hm é a altura da maré no momento da amostragem, L é a largura do canal 

e α1 e α2 são os ângulos da calha na margem direita e esquerda, respectivamente, ver 

Figura 7.  

Posteriormente, os valores da área foram divididos pela largura da secção no 

momento da amostragem para a obtenção do fluxo de propriedades por unidade de 

largura do canal, uma vez que as amostras foram realizadas numa única profundidade, 

de 1m abaixo da superfície da água. Finalmente, considerando-se, por aproximação, que 

seus respectivos fluxos se processam de maneira uniforme através da secção reta do 

estuário,os valores foram  extrapolados pra um ciclo de um ano (365 dias). 

A determinação da estratificação ou mistura no ponto 1 foi determinado através 

do número de Richardson estuarino (Rie), que compara a capacidade estabilizadora do 

gradiente vertical da densidade com aquela desestabilizadora do cisalhamento da 

velocidade, ou seja, um indicador de geração de turbulência. Determinado através da 

seguinte equação   

𝑅𝑖𝑒 =
𝑔

∆𝜌𝐻

𝜌 
𝑄𝑓

𝐵𝑢𝑟𝑚𝑞
3  

, onde B é a largura do estuário, urmqé a raiz média quadrática da componente u (ver 
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equação 2.27 em Miranda et. al. 2002), 𝑔 é aceleração da gravidade, H é a profundidade 

no momento da coleta e 𝑄𝑓é a descarga fluvial, esta ultima foi de 5m³ s
-1

 segundo 

Pereira et. al. 2010.  

 

Figura 7: Secção do canal do estuário do rio Caravelas e a sua variação de área em função da maré . 

Os resultados temporais foram submetidos a testes estatísticos no programa 

Statistica 7 (Statsoft, 2001). O Teste de Normalidade foi aplicado utilizando o proposto 

por Shapiro-Wilks (W), resultando em dados não – paramétricos (p > 0,05). Assim,foi 

aplicado o teste para a comparação de duas populações de Wilcoxon-Mann-Whiyney. A 

correlação foi feita através da Ordem de Spearman, p < 0,05. 
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Os dados longitudinais foram tratados da mesma forma, porem houve aceitação 

da H0 (comportamento semelhante a uma distribuição normal). Assim foi aplicado teste 

paramétrico de comparação entre duas populações, teste de Student. 

2.3.1 Determinação do NO3
- 

A determinação da concentração de Nitrato (NO3
-
) foi realizada através da 

medição por luz UV em espectrofotometria sem a redução do nitrato a nitrito em coluna 

redutora (APHA, 1999). Este método consiste na medição da absorbância da amostra no 

espectrofotômetro nos comprimento onda de 220nm e 275nm. O NO3
-
 absorve a luzno 

comprimento de onda de 220nm e não absorve no comprimento de 275nm, porém a 

matéria orgânica também pode absorver em ambos os comprimentos de onda. Assim, a 

absorbância a 275nm é um fator utilizado para corrigir a absorbância do NO3
-
.  

A precisão e a interferência do NaCl neste método foi realizada com padrões de 

1µM de KNO3
-
, n=10 preparados em água destilada e n=10 preparados em solução 

salina de NaCl a 0,7m. A interferência média do NaCl foi de 0,013 ABS, atuando desta 

forma como valor regulador da absorbância do NO3
-
. Porém, esta interferência 

compromete a fidedignidade dos resultados em concentrações próximas a 2,56 µM, 

valores não observados nos pontos 1, 2 e 3. 

AFigura 8ilustra a curva de calibração para o presente método e sua respectiva 

função linear. Os padrões demonstraram uma excelente precisão. 
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Figura 8: Curva de calibração do NO3- pelo método de leitura direto da amostra. r2 = 0,9999 abs = 

0,00374590164 + 0,00361409836*(Concentração da amostra) 
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3 RESULTADOS 

3.1 Período seco 

3.1.1 Temporal 

De forma geral, foi observado um aumento da temperatura durante a maré 

enchente nos ciclos de quadratura (CQ) e de sizígia (CS), neste ultimo houve correlação 

positiva (Figura 9a, b). As temperaturas foram de 24,83±0,15ºC (24,58 – 25,05°C) no 

CQ e de 25,33±0,43ºC (24,80 – 25,97°C) no CS foram bastante próximas, porém 

apresentaram diferenças significativas (t=-4,14, p<0,05), Figura 9 c. Esse aumento na 

temperatura é ocasionado pela intrusão da massa de água tropical (MAT)(T>26,8ºC) 

(Miranda et. al., 2005), próximo a T=26,98ºC encontrados no endmember marinho. 

As salinidades apresentaram um padrão de distribuição bem definido ao longo 

dos dois ciclos, ou seja, tenderam a aumentar com a faseenchente da maré e a diminuir 

na fase vazante (Figura 10 a, b). Esta correlação positiva foi significativa em ambos os 

ciclos, CQ (r=0,78) e CS (r=0,89). As salinidades no primeiro ciclo foram menores do 

que as no CS (t=-2,40, p<0,05) (Figura 10c), 34,32±0,50 (33,98 – 35,60) e de 

35,02±0,97 (33,23 – 35,82), respectivamente. Esse aumento na salinidade é devido à 

influência da MAT (Sal>36,0, Miranda et. al., 2005), próximo a Sal=37,33 encontrado 

no end-member marinho, que por sua vez foi maior no CS. 

Como a temperatura, as concentrações do pH no CQ apresentaram fraca 

correlação com a variação da maré (r=0,46), enquanto que no CS esta correlação foi 

significativa (r=0,84),Figura 11 a e b. As concentrações de 7,83±0,04 (7,76-7,90) no CQ 

foram pouco menores (t=-0,99, p>0,05) que as concentrações de 7,85±0,08 (7,71 – 

7,93) no CS, Figura 11c. 
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Figura 9.Variação temporal da temperatura ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

 
 Amostragem 
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Figura 10.Variação temporal da salinidade ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 11.Variação temporal do pH ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no período 

seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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Diferente das variáveis anteriores, a alcalinidade total (AT) no CQ apresentou 

correlação negativa com variação da maré (r=-0,70) enquanto que no CS não houve 

correlação (r=0,36), Figura 12a, b. Porém, em ambos os ciclos, as menores 

concentrações ocorreram durante as estofas de preamar, Figura 12a, b. As concentrações 

no CQ foram menores do que as do CS (t=-5,14, p<0,05) (Figura 12c), 2,56±0,04 mM 

(2,47-2,61 mM) e 2,76±0,14 mM (2,55-2,98 mM), respectivamente.  

Ambos os estados de saturação da aragonita e calcita (Ω Arag e Ω Calc, 

respectivamente) apresentaram no CQ um fraco padrão de distribuição em relação à 

variação da maré (r=0,34), Figura 13a e Figura 14a. Enquanto que no CS ambas as 

saturações apresentaram um padrão bem definido de distribuição, aumento da 

concentração com o aumento daaltura da maré (r=0,84), Figura 13b e Figura 14b. As 

saturações da aragonita e calcita, semelhante à AT, foram maiores no CS (t=-2,76, 

p<0,05), Figura 13c e Figura 14c. Os valores do Ω Arag foram de 2,52±0,21 (2,17-2,93) 

no CQ e de 2,96±0,55 (2,01-3,64) no CS, e os valores do Ω Calc foram de 3,86±0,32 

(3,32-4,48) no CQ e de 4,52±0,83 (3,09-5,54) no CS. 

As saturações do OD no CQ não apresentaram correlação com a variação da 

maré (r=-0,09), porém a saturação aumentou ao decorrer do dia e atingiu a maior 

saturações por volta da décima amostragem seguida pela queda abrupta na décima 

quarta hora, Figura 15a. Diferente, o CS a saturação aumentou e diminui na medida em 

que a maré aumentava e diminuía (r=0,96), respectivamente (Figura 15b). Sat.OD no 

CQ foi de 86,01±1,54% (82,65-86,99%) e no CS foi de 93,91±4,12% (87,92-99,93%). 

Neste último, a saturação foi maior (t=-6,72, p<0,05), ver Figura 15c. 

As concentrações do fosfato inorgânico dissolvido (PID) nos CQ e CS não 

apresentaram nenhum padrão de distribuição em função da variação da maré (r=-0,26 e 
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r=-0,04 , respectivamente), Figura 16a e b. As concentrações no primeiro ciclo foram de 

0,18±0,02 uM (0,15-0,22 µM) e no CS foram de 0,23±0,08 uM (0,13-0,35 µM), neste 

último elas foram maiores (t=-2,23, p<0,05), Figura 16c. 
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Figura 12.Variação temporal da alcalinidade total ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia 

(CS)no período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 13.Variação temporal do estado de saturação da aragonita ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e 

de sizígia (CS)no período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 48 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

 

Figura 14.Variação temporal do estado de saturação da calcita ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de 

sizígia (CS)no período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 15.Variação temporal da saturação do oxigênio dissolvido ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e 

de sizígia (CS)no período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 16.Variação temporal da fosfato inorgânico dissolvido ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de 

sizígia (CS)no período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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As concentrações do fosfato total (PT) no CQ não apresentaram um padrão de 

distribuição bem definido (r=-0,26), diferente do fraco padrão observado no CS 

(r=0,54), onde as concentrações diminuíram na medida em que a maré baixava e 

aumentavam na medida em que a maré subia, e a diminuir quando nas estofas, Figura 

17a e b. As contrações no CS foram maiores que as do CQ (t=-4,41, p<0,05), Figura 

17c. Onde as concentrações no CQ foram de 0,40±0,09 uM (0,35-0,73 µM) e no CS 

foram de 3,40±2,68 uM (0,66-10,27 µM). 

As concentrações do nitrogênio oxidado (NO, nitrato mais nitrito) tanto no CQ 

quanto no CS não apresentaram padrão de distribuição em função da variação da maré 

(r=-0,00 e r=0,16, respectivamente), Figura 18a e b. Semelhante à variável anterior, as 

maiores concentrações foram no CS (t=-2,28, p<0,05), Figura 18c. As concentrações no 

CQ foram de 41,71±5,00 μM (30,42-47,81 µM) e no CS foram de 53,05±13,83 μM 

(24,68-82,33 µM). 

As concentrações de NH3 no CQ e no CS não apresentaram um padrão definido 

em ao longo ciclo (r=-0,00 e r=0,46, respectivamente), apenas que as menores 

concentrações ocorreram próximas às ambas estofas, Figura 19a e b. Diferente das 

variáveis anteriores, as concentrações foram pouco maiores no CQ (t=1,07, p>0,05), 

Figura 19c. As concentrações neste ultimo ciclo foram de 0,49±0,39 uM (0,10-1,33 µM) 

e no CS foram de 0,35±0,30 uM (0,10-1,10 µM), ver Figura 19c. 
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Figura 17.Variação temporal do fosfato total ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 18.Variação temporal do nitrogênio oxidado ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia 

(CS)no período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 19.Variação temporal da amônia ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no período 

seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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As concentrações de SiO(OH)3
-
 (Si) no ciclo de no CQ e CS não apresentaram 

nenhum padrão de distribuição (Figura 20a, b). Porém, as menores concentrações foram 

próximas as estofas de preamar. No CS as concentrações foram maiores (t=-3,38, 

p<0,05), Figura 20c. As concentrações neste ultimo ciclo foram de 15,55±2,90 

µM(11,79–21,39 µM) e no CQ foram de 11,41±2,90 uM(4,62-17,07 µM).  

As concentrações de Clorofila-a (Cl-a) no CQ e no CS também não 

apresentaram uma distribuição definida (Figura 21a, b), r=-16 e r=0,32, 

respectivamente. Porém, diferente da variável da Si e em ambos os ciclos, as maiores 

concentrações foram encontradas próximas as estofas de baixa-mar, Figura 21a e b. No 

CS as concentrações foram maiores (t=-7,02, p>0,05), Figura 21 c. No CQ as 

concentrações foram de 1,11±0,41 µg L
-1

 (0,12-1,58 µg L
-1

) e no CS foram de 

3,95±1,46 µg L
-1

 (1,80-6,67 µg L
-1

). 

As concentrações de Seston nos CS e CQ não apresentaram padrão de 

distribuição bem definido com a variação da maré (Figura 22a e b), r=-0,03e r=0,12, 

respectivamente. Em ambos os ciclos as maiores concentrações foram próximas a 

ambas as estofas, Figura 22a e b. No CS as concentrações foram maiores (t=-3,79, 

p<0,05). Neste último as concentrações foram 272,50±223,18 mg L
-1

 (65,00-840,00 mg 

L
-1

) e no CQ foram de 41,59±44,42 mg L
-1

(15,00-141,25 mg L
-1

), Figura 22c. 
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Figura 20.Variação temporal da sílica ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no período 

seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 21.Variação temporal da clorofila-a ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 22.Variação temporal do seston ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS) no período 

seco. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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3.1.2 Longitudinal 

Todas as concentrações por ciclo por ponto, ponto por estação e a média de toda 

a estação seca estão dispostas na Tabela 2. 

Na estofa de preamar e baixa-mar no ciclo de quadratura (CQ) a temperatura 

aumentou à medida que avançava à montante do estuário e as maiores médias foram 

observadas na estofa da preamar, Figura 23 a. No entanto, no CS não foi possível 

observar comportamento semelhante, pois em ambas estofas a temperatura diminui em 

direção a montante e apresentou a maior temperatura na estação 2, Figura 23 b. Quando 

comparados os ciclos, o CS apresentou as maiores temperaturas, e neste ciclo apenas no 

ponto 2 as temperaturas foram maiores que as do ponto 3. Comportamento diferente do 

CQ que não apresentou diferença significativa entre os pontos.  

Diferente da variável anterior, a salinidade diminuiu em direção a montante em 

ambos os ciclos (quadratura e sizígia) e as maiores salinidades foram observadas nas 

estofas de preamar, mais evidentes no CS, Figura 24 a b. Não houve diferença de 

salinidade entre o CS e CQ, apenas maiores salinidades no ponto 1 em relação ao ponto 

3 neste último ciclo. Isto é devido à menor amplitude de maré, o que diminui a 

influência marinha sobre o estuário. 

Como a Salinidade, as concentrações do pH diminuíram em direção a montante, 

onde as menores concentrações foram observadas na estofa da baixa-mar, Figura 25 a e 

b. As concentrações nos pontos dentro do CS e CQ não apresentaram diferenças, mas, 

entre os ciclos, as concentrações CQ foram maiores.  
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Tabela 2. Concentração das variáveis na estação seca por ciclo e ponto, por ponto por estação e a média 

em toda a estação seca. V=variável, C=ciclo, Q=Quadratura, S=Sizígia e P= ponto 

V C P Média P Média Média 

T (ºC) 

Q 

1 24,50 (24,41-24,58)  

1 25,01 (24,41- 25-81) 

25,04 (24,41-26,01) 

2 24,62 (24,54-24,72) 

3 24,65 (24,53-24,75) 

2 25,16 (24,54-26,01) 

S 

1 25,52 (25,26-25,81) 

2 25,70 (25,36-26,01) 

3 24,95 (24,53-25,45) 

3 25,26 (25,03-23,45) 

Sal 

Q 

1 35,41 (34,38-36,09) 

1 35,55 (34,07-37,01) 

33,90 (30,31-33,97) 

2 33,71 (32,95-34,50) 

3 31,81 (30,31-33,13) 

2 34,10 (32,33-36,57) 

S 

1 35,69 (34,07-37,01) 

2 34,48 (32,33-36,57) 

3 32,05 (30,21-33,97) 

3 32,28 (30,61-33,97) 

AT 
(mM) 

Q 

1 2,59 (2,54-2,62) 

1 2,62 (2,54-2,74) 

2,62 (2,45-2,90) 

2 2,59 (2,56-2,63) 

3 2,52 (2,45-2,59) 

2 2,66 (2,56-2,90) 

S 

1 2,66 (2,61-2,74) 

2 2,73 (2,58-2,90) 

3 2,58 (2,45-2,75) 

3 2,63 (2,55-2,75) 
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V C P Média P Média Média 

Ω 
Arag 

Q 

1 6,77 (5,49-7,43) 

1 4,85 (2,01-7,43) 

4,12 (1,19-7,43) 

2 5,88 (4,86-6,66) 

3 4,92 (4,15-5,43) 

2 4,23 (1,58-6,66) 

S 

1 2,92 (2,01-3,62) 

2 2,57 (1,58-3,62) 

3 3,30 (1,19-5,43) 

3 1,68 (1,19-2,17) 

Ω 

Calc 

Q 

1 10,36 (8,41-11,35) 

1 7,41 (3,07-11,35) 

6,32 (1,83-11,35) 

2 9,02 (7,47-10,20) 

3 7,58 (6,42-8,35) 

2 6,47 (2,42-10,20) 

S 

1 4,46 (3,07-5,52) 

2 3,92 (2,42-5,51) 

3 5,08 (1,83-8,35) 

3 2,57 (1,83-3,32) 

Sat. 
OD 

(%) 

Q 

1 85,29 (81,81-89,09) 

1 89,30 (81,81-101,18) 

85,62 (74,62-101,2) 

2 82,87 (79,53-85,44) 

3 80,29 (78,08-81,52) 

2 86,69 (79,53-99,49) 

S 

1 93,30 (85,09-101,18) 

2 90,50 (81,55-99,49) 

3 80,89 (74,62-86,30) 

3 81,48 (74,62-86,30) 

  

Continuação Tabela 2 
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V C P Média P Média Média 

PID 
(uM) 

Q 

1 0,23 (0,19-0,34) 

1 0,22 (0,19-0,34) 

0,29 (0,17-0,65) 

2 0,48 (031-0,65) 

3 0,26 (0,19-0,32) 

2 0,36 (0,18-0,65) 

S 

1 0,20 (0,19-0,22) 

2 0,24 (0,18-0,40) 

3 0,28 (0,17-0,56) 

3 0,31 (0,17-0,56) 

PT 

(uM) 

Q 

1 0,77 (0,42-1,01) 

1 1,28 (0,42-3,50) 

1,30 (0,42-5,19) 

2 0,62 (0,50-0,87) 

3 0,53 (0,44-0,60) 

2 1,62 (0,50-5,19) 

S 

1 1,78 (0,79-3,50) 

2 2,62 (1,03-5,19) 

3 1,00 (0,44-2,64) 

3 1,47 (0,92-2,64) 

NO 
(uM) 

Q 

1 46,11 (35,27-60,61) 

1 46,79 (35,27-60,61) 

47,11 (28,82-91,70) 

2 36,72 (28,82-43,33) 

3 42,46 (31,60-50,35) 

2 40,95 (28,82-48,53) 

S 

1 47,70 (39,03-53,87) 

2 45,18 (41,89-48,53) 

3 53,54 (31,60-91,70) 

3 64,62 (46,43-91,70) 

  

Continuação Tabela 2 
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V C P Média P Média Média 

NH3 
(uM) 

Q 

1 0,89 (0,10-1,46) 

1 0,67 (0,10-1,46) 

0,48 (0,10-1,46) 

2 0,42 (0,10-1,38) 

3 0,48 (0,10-1,29) 

2 0,42 (0,10-1,38) 

S 

1 0,45 (0,10-1,41) 

2 0,42 (0,10-1,38) 

3 0,34(0,10-1,29) 

3 0,21 (0,10-0,45) 

Si 

(uM) 

Q 

1 11,90 (9,50-13,89) 

1 12,03 (7,36-20,21)  

17,16 (7,36-32,51) 

2 17,51 (10,54-27,82) 

3 20,88 (18,34-22,90) 

2 17,43 (9,44-27,82) 

S 

1 12,16 (7,36-20,21) 

2 17,34 (9,44-27,13) 

3 22,02 (17,39-32,51) 

3 23,16 (17,39-32,51) 

Clo-a 

(ug L
-

1
) 

Q 

1 1,02 (0,38-2,20) 

1 1,62 (0,38-2,60) 

1,64 (0,38-3,66) 

2 0,74 (0,52-1,18) 

3 0,87 (0,46-1,23) 

2 1,80 (0,52-3,66) 

S 

1 2,21 (1,68-2,60) 

2 2,86 (1,88-3,66) 

3 1,52 (0,46-3,09) 

3 2,16 (1,14-3,09) 

  

Continuação Tabela 2 
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V C P Média P Média Média 

Seston 

(mg 
L

-1
) 

Q 

1 39,04 (8,24-66,67) 

1 64,52 (8,24-140) 

59,80 (7,50-142,86) 

2 33,02 (15,00-61,25) 

3 19,69 (7,50-42,50) 

2 63,37 (15,00-142,86) 

S 

1 90,00 (50,00-140,00) 

2 93,71 (48,00-142,86) 

3 51,51 (7,50-113,33) 

3 83,33 (70,00-113,33) 

pH 

Q 

1 8,40 (8,26-8,48) 

1 8,13 (7,69-8,48) 

8,02 (7,49-8,48) 

2 8,31 (8,20-8,38) 

3 8,23 (8,14-8,26) 

2 8,03 (7,59-8,38) 

S 

1 7,85 (7,69-7,96) 

2 7,76 (7,59-7,92) 

3 7,91 (7,49-8,26) 

3 7,60 (7,49-7,71) 

 

Continuação Tabela 2 
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Figura 23. Variação longitudinal da temperatura ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura 

(CQ) e nos ciclos de sizígia (CS)no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 24Variação longitudinal da salinidade ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura (CQ) 

e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 25 Variação longitudinal do pH ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura (CQ) e nos 

ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar 
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A alcalinidade total em ambos os ciclos não apresentaram um padrão de 

distribuição definido, Figura 26 a e b. No CQ as concentrações foram muito próximas 

entre as estofas, porém no CS a estofa de baixa-mar as contrações foram pouco maiores. 

De maneira geral, dentro de cada ciclo não houve diferença entre os pontos de coleta 

(p>0,05), apenas as contrações do CS no ponto 2 foram maiores do que as 

concentrações do ponto 3 no CQ.  

Como a salinidade e pH, os estados de saturação da aragonita e calcita foram 

maiores noponto 1 e diminuíram em direção a montante em ambas as estofas e ciclos, 

Figura 27 a e b e Figura 28 a e b. Em ambos os ciclos, as concentrações foram menores 

nas estofas de baixa-mar e nenhuma amostra apresentou-se insaturada. Semelhante ao 

pH, as maiores saturações foram observadas no CQ (p<0,05), e dentro dos ciclos não 

houve diferença entre os pontos (p>0,05). 

Em ambos os ciclo, a saturação do oxigênio dissolvido apresentou padrão 

decrescente em direção a montante, e as maiores concentrações foram nas estofas de 

preamar, Figura 29a e b. Apenas nos pontos 1 e 2 no CS na estofa de preamar as 

concentrações ultrapassaram a 100%, indicando um possível acréscimo de oxigênio pela 

atividade fotossintética, e as baixas saturações nas estofas de baixa-mar podem ser 

devido a respiração biológica. De maneira geral, as saturações médias no CS foram 

pouco maiores (p>0,05). 

Fosfato inorgânico dissolvido apresentou aumento da concentração em direção a 

montante e as maiores concentrações nas estofas de preamar, destaque para a elevada 

concentração no ponto 2 no CQ, Figura 30a e b. E em ambos os ciclos as concentrações 

foram muito próximas (p>0,05), mas o CQ encontrou-se as maiores médias. 
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Figura 26. Variação longitudinal da Alcalinidade total ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de 

quadratura (CQ) e nos ciclos de sizígia (CS)no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 27 Variação longitudinal do estado de saturação da aragonita ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 28. Variação longitudinal do estado de saturação da calcita ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 

 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 72 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

 

Figura 29. Variação longitudinal da saturação do oxigênio dissolvido ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 30. Variação longitudinal do fosfato inorgânico dissolvido ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar 
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O fosfato total apresentou comportamento diferente ao PID, em ambos os ciclos 

o padrão foi decrescente em direção a montante e as menores concentrações foram nas 

estofas de baixa-mar, Figura 31 a e b. Embora com concentrações médias maiores, o CS 

apresentou grande variação nas concentrações tornando-a próxima a do CQ (p>0,05). 

As concentrações de nitrogênio oxidado (NO2
-
 e NO3) no CQ na estofa de 

preamar diminuíram em direção a montante, diferente da baixa-mar, onde as maiores 

concentrações foram no ponto 3, semelhante ao comportamento no CS, Figura 32a e b. 

Dentro dos ciclos, as concentrações dos pontos foram próximas (p>0,05), e penas o 

ponto 3 no CS apresentou concentrações superiores as do ponto 2 no CQ. 

As concentrações de amônia (NH3 e NH4
+
) não apresentaram padrão bem 

definido de distribuição, devido ao elevado numero de amostras com concentrações 

abaixo do limite de detecção, onde estas ocorreram tanto nas amostras de superfície 

quanto nas de fundo, Figura 33 a e b. De maneira geral as amostra apresentaram 

concentrações constantes ao longo dos pontos em ambos os ciclos. 

As concentrações de Si em ambos os ciclos e estofas apresentaram aumento da 

concentração em direção a montante, Figura 34 a e b. No entanto, no CS as 

concentrações na estofa de baixa-mar foram maiores, Figura 34 b. De maneira geral, 

não houve diferença nas concentrações entre os pontos entre o CQ e CS (p>0,05) ou 

entre os pontos. Esse comportamento mostra a influência dulcícola sobre esta variável, 

uma vez que esta tem origem continental. 
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Figura 31 Variação longitudinal do fosfato total ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura 

(CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ eb=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 32. Variação longitudinal do nitrogênio oxidado ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de 

quadratura (CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 33. Variação longitudinal amônia ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura (CQ) e 

nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 34. Variação longitudinal da sílica ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura (CQ) e 

nos ciclos de sizígia (CS)no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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A Clorofila-a apresentou distribuição diferente entre os ciclos, onde no CQ na 

estofa de preamar as concentrações diminuíram em direção montante, enquanto que na 

estofa de baixa-mar aumentaram em direção a montante, Figura 35 a. Diferente, no CS 

as estofas apresentaram o mesmo padrão de distribuição, maiores concentrações no 

ponto 2, e com as menores concentrações médias na estofa de preamar, Figura 35 b. No 

geral, as concentrações foram maiores no CS e com as maiores concentrações no ponto 

2, enquanto que no CQ as menores concentrações foram no ponto 2, as maiores 

concentrações foram no ponto 2 no CS em relação a todos os pontos no CQ e todos os 

pontos no CS em relação ao ponto 2 no CQ. 

O seston apresentou comportamento distinto entre ambas estofas e ciclos, onde 

nas estofas de preamar a concentração diminuiu em direção a montante, Figura 36a e b. 

Diferente da estofa de baixa-mar no CQ, onde as concentrações foram semelhantes nos 

pontos 1 e 3 e com um leve aumento da concentração no ponto 2 (Figura 36 a),no CS as 

concentrações foram também semelhantesentre os pontos 1 e 3, porém o ponto 2 

apresentou menores concentrações, Figura 36 b. No geral, os dois ciclos apresentaram o 

mesmo padrão decrescente em direção a montante e as concentrações médias foram 

maiores no CS, mas sem diferença significativa (p>0,05) exceto a maior concentração 

no ponto 2 no CS em relação ao ponto 3 no CQ. 
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Figura 35. Variação longitudinal da clorofila-a ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura 

(CQ) e nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 36. Variação longitudinal do seston ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura (CQ) e 

nos ciclos de sizígia (CS) no período seco, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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3.2 Período Chuvoso. 

3.2.1 Temporal 

As temperaturas no ciclo de quadratura (CQ) e sizígia (CS) apresentaram o 

mesmo padrão de comportamento de correlação negativa com a variação da maré, ou 

seja, a temperatura diminuía na fase enchente da maré e aumentava na fase vazante, 

sendo mais forte no CS, r=-0,88 e r=-0,94, respectivamente (Figura 37a e b). As 

temperaturas de 27,59±0,59ºC (27,14-28,22°C) no CS foram menores (t=6,60, p<0,05) 

do que as de temperaturas de 28,40±0,25ºC (28,01-28,70°C) no CQ, ver Figura 37 c. 

Assim, oposto a estação seca, a diminuição da T é em função da intrusão da MAT 

(Massa Atlântica Tropical) de T>26,8ºC,enquanto o aumento desta em direção a 

montante esta associada à maior influência da massa de água de origem continental de 

maior T. 

As salinidades nos CS e CQ apresentaram padrão de distribuição fortemente 

positivo com a variação da maré, ou seja, a salinidade aumentava na fase enchente da 

maré e diminuía na fase vazante da maré, r=0,97 e r=0,99, respectivamente (Figura 38a 

e b). As salinidades de 34,80±0,60 (33,85-35,64) no CQ foram semelhantes às 

salinidades de 35,32±0,82 (33,73-36,06)no CS (t=-1,83, p>0,05), Figura 38 c. 

Diferente das variáveis anteriores, apenas no CS o pH apresentou um padrão 

bem definido de correlação positiva com a variação da maré, r=0,94 no CS e r=0,47 no 

CQ (Figura 39a e b). As concentrações do pH no CS foram de 7,86±0,08 (7,69-7,94) e 

no CQ foram de 7,83±0,05 (7,78-7,92), próximas (t=-1,02, p>0,05), Figura 39c. Valores 

próximos aos valores do período seco. 
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Figura 37. Variação temporal da temperatura ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 38. Variação temporal da salinidade ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 85 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

 

Figura 39. Variação temporal da pH ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no período 

chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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Diferente das variáveis anteriores, a alcalinidade total não apresentou um padrão 

de distribuição definido, r=0,22 no CQ e r=0,04 no CS, Figura 40a e b. Porém, em 

ambos os ciclos, as maiores concentrações foram próximas às estofas de preamar e as 

menores próximas às estofas de baixa-mar. As concentrações CQ foram de 2,12±0,13 

mM (1,91-2,36 mM) , pouco menores (t=-1,12, p>0,05) que as concentrações de 

2,17±0,07 mM (2,06-2,27 mM) no CS, Figura 40c. 

Semelhante a AT, as ΩArag e  ΩCalc no CQ não apresentaram um padrão de 

distribuições bem definido, apenas as maiores saturações próximas as estofas de 

preamar e de as menores saturações próximas as estofas de baixa-mar, r=0,48 e r=0,48, 

respectivamente, Figura 41a e Figura 42a. Enquanto que no CS ambas as variáveis 

apresentaram um padrão positivo bem definido em relação à variação da maré, para 

ambas as variáveis (r=0,94),Figura 41 b e Figura 42 b . A ΩArag de 2,42±0,30 ( 2,10 –

3,17) no CQ foi pouco menor (t=-0,97, p>0,05) do que os 2,55 ± 0,37 (1,78 – 3,09) no 

CS, ver Figura 41c. Comportamento semelhante ao Ω Calc, que apresentou saturação de 

3,67±0,46 (3,19 – 4,79) no CQ e de 3,86±0,56 (2,70 – 4,68) no CS (t=-1,01, p>0,05), 

Figura 42c. 

A Sat.OD de 74,24±14,20% (37,13 – 100,44%) no CQ foi menor (t=-3,14, 

p<0,05) que os 86,88±4,98 % (77,55 – 95,02%) no CS, Figura 43 c. No primeiro não 

houve correlação significativa entre Sat.OD com a altura da maré, conforme Figura 43a, 

oposto ao segundo ciclo, que apresentou forte correlação positiva entre estas variáveis ( 

r=0,10 e r=0,80,respectivamente),Figura 43 b. 

As concentrações do PID no CQ apresentaram apenas médias maiores que a 

observada no CS (t=1,93, p>0,05) e se correlacionarampositivamente com a altura da 

maré (r=0,74), Figura 44 c e a. Diferente do CS, onde as concentrações se 
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apresentaramconstantes exceto pelas maiores concentrações na estofa da baixa-mar (r=-

0,47), Figura 44b. As concentrações no último ciclo foram de 0,16±0,01 μM (0,15–0,19 

µM) e no CQ foram de 0,18 ± 0,04 μM (0,14 – 0,28). 
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Figura 40. Variação temporal da alcalinidade total ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia 

(CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 41. Variação temporal da estado de saturação da aragonita ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e 

de sizígia (CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 42. Variação temporal do estado de saturação da calcita ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de 

sizígia (CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 43. Variação temporal da saturação do oxigênio dissolvido ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e 

de sizígia (CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 44. Variação temporal do fosfato inorgânico dissolvido ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de 

sizígia (CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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Diferente do PID, o PT não apresentou correlação com a Maré em ambos os 

ciclos (r=-0,20 no CQ e r=0,37 no CS), Figura 45a e b. As concentrações no CS foram 

de 2,16±1,29 μM (0,50–5,01 µM), maiores do que as de 0,40±0,09 μM(0,27 – 0,56µM) 

no CQ (t=-5,08,p<0,05), Figura 45 c. 

As concentrações de NO nos ciclos foram muito próxima, mas a média no CQ 

foi maior (t=0,81, p>0,05), Figura 46c. Não houve correlação entre esta variável com a 

altura da maré (r=0,13 no CQ e r=-0,31 no CS), Figura 46a e b. As concentrações foram 

de 50,33±16,53 μM (40,35 – 100,36μM) no CQ e de 46,20 ± 10,79 μM (37,41 – 

75,49μM) no CS. 

Semelhante a variável anterior, as concentrações de NH3 não apresentaram 

diferença entre os ciclos (t=0,52, p>0,05) e não apresentaram padrões e distribuição 

definido (r=0,36 no CQ e r=13 no CS), Figura 47a, b e c. As concentrações no CQ 

foram de 3,83±6,94 μM (0,10–24,45µM) e no CS foram de 2,75±3,44 μM(0,10–

11,31μM). 

As concentrações de Si apresentaram apenas no CS uma forte correlação 

negativacom a altura da maré (r=0,41 no CQ e r=-0,90 no CS), Figura 48a e b. As 

concentrações no CQ foram de 9,23 ± 0,96 μM (8,16 – 11,40), menores do que as 

concentrações de 11,46 ± 2,71 μM ( 7,99 – 16,21)no CS (t=-2,90, p<0,05), Figura 48 c. 

A Cl-a no CS se apresentou nas concentrações de 8,45±3,13 μgL
-1

(4,76 – 

16,43μgL
-1

), que foram maiores (t=-5,96, p<0,05) do as de 3,03±1,32 μg L
-1

 (1,56 – 

6,36μgL
-1

) no CQ, Figura 49 c. Conforme Figura 49 a e b, a penas no CS houve um 

padrão, embora fraco, de variação em função da altura da maré, porém ambas 

apresentaram suas menores concentrações na estofa de baixa mar (r=0,67 no CS e r=-

0,08 no CQ).  
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As concentrações do Seston não apresentaram padrão definido em função da 

variação da altura da maré (r=0,13 no CQ e r=0,31 no CS), e as menores concentrações 

foram próximas as estofas da baixa-mar,Figura 50 a e b. As concentrações de seston no 

CQ foram de 26,44±8,48 mg L
-1

(17,00 – 51,78mg L
-1

), menores (t=-7,47, p<0,05) que 

as concentrações de 117,82±44,97 mg L
-1

 (45,50 – 195,33 mg L
-1

) observadas no CQ, 

Figura 50 c. 
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Figura 45. Variação temporal do fosfato total ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia (CS)no 

período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 46. Variação temporal do NO (NO2+NO3) ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia 

(CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 97 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

 

Figura 47. Variação temporal NH3 (NH4
+ + NH3) ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia 

(CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 48. Variação temporal da concentração do silicato ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de 

sizígia (CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 49. Variação temporal da concentração da clorofila “a” ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de 

sizígia (CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

Amostragem 

Amostragem 
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Figura 50. Variação temporal da concentração do seston ao longo do ciclo de quadratura (CQ) e de sizígia 

(CS)no período chuvoso. a=CQ, b=CS e c= médias e valores mínimos e máximos nos CQ e CS. 

  

Amostragem 

Amostragem 
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3.2.2 Longitudinal 

Todas as concentrações por ciclo por ponto, ponto por estação e a média de toda 

a estação chuvosa estão dispostas naTabela 3. 

As temperaturas (T) no CQ em ambas as estofas foram maiores no ponto 3 e 

maiores na estofa da baixa-mar,comportamento semelhante ao do CS, exceto neste 

mesmoponto na estofa de baixa-mar onde as temperaturas foram relativamente menor, 

Figura 51 a e b. Quando comparados os ciclos, a T no CQ foram significativamente 

maiores nos pontos 2 e 3 em relação as T no CS, o primeiro ciclo apresentou aumento 

da T em direção a montante, enquanto que o segundo apresentou-se uniforme ao longo 

do estuário. No entanto ambos os ciclos apresentaram temperaturas superiores a 

observada no end-member marinho (Figura 51).  

As Salinidades (Sal) nas estofas de baixa-mar em ambos os ciclos, quadratura e 

Sizígia, foram menores e diminuíram em direção a montante, Figura 52 a e b. Nas 

estofas de preamar as salinidadesse apresentaram maiores, e a maior variação ocorreu 

no CS. Diferente da T, a salinidade apresentou-se em padrão bem definido ao longo do 

estuário e semelhante em ambas os ciclos, diminuindo em direção ao ponto e 

significativamente diferente o ponto 1 do 3. Em todos os pontos as salinidades foram 

menores do que a encontrada no end-member marinho. 

Semelhante ao comportamento da Salinidade, o pH apresentou as maiores 

concentrações (relativo a concentração de H
+
) no ponto 3 em ambos os ciclos e estofas, 

Figura 53 a e b. Semelhante também a Salinidade, as concentrações entre as estofas no 

CQ foram próximas, diferente do CS que apresentou maior variação. Todas as 

concentrações estiveram entre às concentrações de ambos os end-members, marinho e 
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dulcícolo. Não houve diferença significativa entre os mesmos pontos por ciclo, e apenas 

o ponto 3 no CS o pH foi menor que os valores do ponto 1 em ambos os ciclos. 

Tabela 3. Concentração das variáveis no períodochuvoso por ciclo e ponto, por ponto por estação e a 

média em toda a estação.V=variável, C=ciclo, Q=quadratura, S=sizígia e P=ponto. 

V C P Média P Média Média 

T (ºC) 

Q 

1 28,55(28,21-28,88) 

1 28,15(27,48-28,88) 

28,43(27,48-29,53) 

2 29,02(28,70-29,35) 

3 29.22 (28,88-29,53) 

2 28,54 (27,72-29,35) 

S 

1 27,76 (27,48-28,02) 

2 28,06 (27,72-28,52) 

3 28,60(27,82-29,53) 

3 27,98(27,82-28,12) 

Sal 

Q 

1 35,17(33,78-36,01) 

1 35,24 (33,78-36,40) 

33,10(28,91-36,40) 

2 32,72(32,04-33,48) 

3 30,61 (29,94-31,65) 

2 33,21(31,45-35,91) 

S 

1 35,30(33,94-36,40) 

2 33,70 (31,45-35,91) 

3 30,87 (28,91-33,26) 

3 31,13(28,91-33,26) 

AT 

(mM) 

Q 

1 1,98(1,51-2,21) 

1 2,08(1,51-2,28) 

2,13(1,51-2,40) 

2 1,99(1,64-2,29) 

3 2,31 (2,24-2,40) 
2 2,11(1,64-2,37) 

S 

1 2,19(2,11-2,28) 

2 2,23 (1,98-2,37) 
3 2,21 (2,00-2,40) 

3 2,10(2,00-2,11) 
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V C P Média P Média Média 

Ω 

Arag 

Q 

1 2,42(1,79-2,95) 

1 2,52 (1,79-3,23) 

1,91(0,74-3,23) 

2 1,76 (1,50-2,21) 

3 1,54 (1,41-1,85) 

2 1,84 (1,12-2,96) 

S 

1 2,62 (2,02-3,23) 

2 1,92 (1,12-2,96) 

3 1,38 (0,74-1,85) 

3 1,22 (0,74-1,77) 

Ω 

Calc 

Q 

1 3,66 (2,71-4,46) 
1 3,82 (2,71-4,90) 

2,90(1,14-4,90) 

2 2,67(2,28-3,36) 

3 2,35 (2,17-2,82) 
2 2,79(1,70-4,48) 

S 

1 3,97(3,07-4,90) 

2 2,91(1,70-4,48) 

3 2,11(1,14-2,82) 
3 1,86(1,14-4,90) 

Sat. 

OD 

(%) 

Q 

1 72,25 (69,63-73,83) 
1 77,45(69,63-91,76) 

70,59(55,11-91,76) 

2 64,82(55,11-70,16) 

3 63,15 (58,11-67,03) 
2 70,60 (55,11-89,17) 

S 

1 82,64(74,30-91,76) 

2 76,39(63,96-89,17) 
3 63,72 (57,24-71,04) 

3 64,29(57,24-71,04) 

PID 

(uM) 

Q 

1 0,17(0,15-0,19) 

1 0,17(0,15-0,19) 

0,17 (0,14-0,21) 

2 0,15(0,14-0,16) 

3 0,16(0,15-0,18) 
2 0,16 (0,14-0,19) 

S 

1 0,18(0,16-0,19) 

2 0,18(0,17-0,19) 
3 0,18 (0,15-0,21) 

3 0,19(0,17-0,21) 

  

Continuação Tabela 3 



DAVALOS, P. B. 2012 – Hidroquímica do estuário do Rio Caravelas, Caravelas–BA. 104 

Dissertação de Mestrado- PPCB/UFRN   

 

V C P Média P Média Média 

PT 

(uM) 

Q 

1 0,41(0,25-0,55) 

1 0,80 (0,25-2,26) 

0,69(0,25-2,26) 

2 0,41(0,33-0,54) 

3 0,50(0,38-0,73) 
2 0,72 (0,33-1,56) 

S 

1 1,18 (0,33-2,26) 

2 1,03(0,36-1,56) 
3 0,56(0,38-0,73) 

3 0,61(0,48-0,72) 

NO 

(uM) 

Q 

1 39,59(36,15-44,41) 
1 39,50(35,96-44,41) 

45,78(35,96-64,42) 

2 44,37(40,21-51,65) 

3 50,13(43,40-57,43) 

2 47,79(38,71-64,42) 

S 

1 39,42 (35,96-43,14) 

2 51,21(38,71-64,42) 
3 50,06(42,32-57,43) 

3 50,00(42,32-56,13) 

NH3 

(uM) 

Q 

1 8,27 (5,76-11,59) 
1 4,18(0,10-11,59) 

6,49(0,10-53,11) 

2 18,38(0,10-53,11) 

3 9,67(3,50-14,92) 
2 9,52(0,10-53,11) 

S 

1 0,10(0,10-0,10) 

2 0,66(0,10-1,68) 
3 5,78(0,10-14,92) 

3 1,89(0,10-5,19) 

Si 

(uM) 

Q 

1 8,50 (8,22-8,71) 
1 10,35 (7,40-17,16) 

14,19(7,40-27,62) 

2 9,49(8,08-11,55) 

3 13,63(10,43-16,33) 
2 13,64(8,08-24,57) 

S 

1 12,20(7,40-17,16) 

2 17,79 (11,51-24,57) 
3 18,58(10,43-27,62) 

3 23,53 (19,42-27,62) 

  

Continuação Tabela 3 
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V C P Média P Média Média  

Cl-a 

(ug L
-1

) 

Q 

1 0,65(0,10-1,90) 
1 3,21(0,10-8,71) 

4,23(0,10-15,61) 

2 3,04 (0,22-8,43) 

3 2,85(0,44-5,47) 
2 5,31(0,22-16,61) 

S 

1 5,77(3,45-8,71) 

2 7,58(4,00-15,61) 
3 4,17(0,44-9,21) 

3 5,49 (3,36-9,21) 

Seston  

(mg L
-1

) 

Q 

1 56,70(22,00-149,8) 

1 72,79(22,00-168,0) 

58,89(20,62-168,0) 

2 23,26 (20,62-24,22) 

3 28,36(24,89-32,25) 
2 51,85(20,62-133,2) 

S 

1 88,87(53,33-168,0) 

2 80,45(44,00-133,2) 
3 52,02(24,89-121,5) 

3 75,68(47,00-121-5) 

pH 

Q 

1 7,87(7,80-7,91) 
1 7,86(7,76-7,96) 

7,70(7,34-7,96) 

2 7,71 (7,65-7,75) 

3 7,58(7,55-7,65) 
2 7,69(7,45-7,90) 

S 

1 7,86(7,76-7,96) 

2 7,67(7,45-7,90) 
3 7,54(7,34-7,67) 

3 7,50 (7,34-7,67) 

 

Diferente das propriedades anteriores, aalcalinidade total (AT) não apresentou 

um padrão de distribuiçãoao longo dos pontos nas estofas de ambos os ciclos, houve 

apenas um pico de concentração no ponto 3no CQ, Figura 54 a e b. De maneira geral, 

não houve diferença nas concentraçõesentre os pontos por ciclo e as concentrações 

foram menores do que a encontrada no end-member marinho. 

Continuação Tabela 3 
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Todos os ΩArag e ΩCalc apresentaram-se saturados e em menor estado de 

saturação do encontrado no end-member marinho, Figura 55 a e b e Figura 56a e b. 

Semelhante ao pH e Sal, em ambos os ciclos, os estados de saturação da aragonita e 

calcita apresentaram um padrão decrescente em direção a montante, onde as menores 

saturações foram observadas nas baixa-mar, sendo que no CQ as concentrações foram 

mais próximas entre as estofas, conforme Figura 55 a e b e Figura 56 a e b. No entanto 

não houve diferença significativa entre as saturações dos pontos por ciclo, apenas uma 

entre o ponto 1 e 3 dentro do CS. 

Todas as concentrações de oxigênio dissolvido apresentaram-se em 

concentração inferior ao da saturação esperada, Figura 57 a e b. De maneira geral, as 

concentrações nas estofas apresentaram-se em padrão decrescente em direção a 

montante, ou seja, diminuindo em direção ao ponto 3, e nas estofas de baixa-mar 

ocorreram as menores concentrações, exceto no ponto 3 no CQ, Figura 57 a e b. No CS 

a diferença entre as saturações por estofas foi maior e as saturações nos pontos 1 e 2 na 

preamar foram próximas das encontradas no end-member marinho. Entre os pontos por 

ciclos não houve diferença significativa, exceto entre o ponto 1 no CS e o ponto 3 no 

CQ.  
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Figura 51. Variação longitudinal da temperatura ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura 

(CQ) e nos ciclos de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar 
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Figura 52. Variação longitudinal da salinidade ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura 

(CQ) e nos ciclos de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar 
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Figura 53. Variação longitudinal do pH ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de quadratura (CQ) e nos 

ciclos de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar   
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Figura 54. Variação longitudinal da alcalinidade total ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de 

quadratura (CQ) e no ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar 
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Figura 55. Variação longitudinal do estado de saturação da aragonita ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar 
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Figura 56. Variação longitudinal do estado de saturação da calcita ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar 
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Figura 57. Variação longitudinal da saturação do oxigênio dissolvido ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar 
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Todas as concentrações do fosfato inorgânico dissolvido (PID) apresentaram-se 

em concentrações superiores a encontrada no end-member marinho e algumas com 

concentração superior ao end-member dulcícolo, Figura 58 a e b. No CQ, as 

concentrações foram menores nas estofas de baixa-mar e diminuíram em direção a 

montante com a menor concentração no ponto 2, enquanto que no CS as concentrações 

aumentaram em direção à montante e as maiores concentrações ocorreram nas estofas 

de baixa-mar. Entre os ciclos houve diferença significativa entre os entre os pontos 2 e 3 

entre os ciclos, porem sem diferença dentro de um mesmo ciclo. 

As concentrações de fosfato total (PT) no ponto 3 em ambos os ciclos 

apresentaram-se próxima a concentração do end-member dulcícolo, Figura 59 a e b. No 

ponto 1 no CQ as concentrações do PT foram menores e próximas daquela do end-

member marinho(Figura 59 a), diferente do que ocorreu no CS, onde as maiores 

concentrações foram na estofa de baixa-mar e no ponto 1, Figura 59.  

Apresentando comportamento semelhante ao da temperatura, as concentrações 

de NO3 e NO2
-
(NO) em ambos os ciclos, CQ e CS, foram menores no ponto 1 e 

aumentaram em direção a montante, Figura 60 a e b. No CQ não houve um padrão bem 

definido quanto as concentrações por estofa, enquanto que no CS nas estofas de baixa-

mar foram encontradas as maiores concentrações, Figura 60 a e b. De maneira geral, 

todas as concentrações estiveram entre os valores encontrados nos end-members e não 

houve diferença significativa entre os pontos nos ciclos. 

As concentrações de amônia e amônio (NH3) apresentaram durante os ciclos um 

fraco padrão crescente em direção a montante, Figura 61 a e b. No CQ foram 

encontradas as maiores concentrações NH3 no ponto 2 na estofa de baixa-mar, enquanto 

que no CS foram encontradas no ponto 3 na mesma estofa, e não houve diferença 
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significativa entre os pontos e ciclos. A maior concentração foi encontrada no end-

member marinho. 

As concentrações de silicato (Si), semelhante a T e NO, apresentaram-se 

crescentes em direção a montante em ambos os ciclos, e as maiores concentrações 

foram encontradas nas estofas de baixa-mar, Figura 62 a e b. No CS as concentrações 

foram significativamente maiores no ponto 3 em relação ao ponto 1 no mesmo ciclo e a 

todos no CQ. 

A concentração da clorofila-a (Cl-a) no CQ aumentou em direção a montante na 

estofa da baixa-mar, diferente na estofa da preamar que se permaneceu constante entre 

os pontos e em menor concentração, Figura 63 a. No CS não ocorreu um padrão de 

distribuição definido, e no ponto 2 na estofa de preamar se apresentou a maior 

concentração, Figura 63 b. Durante o CS as concentrações médias foram maiores que as 

encontradas n CQ, porém não houve diferença significativa entre os pontos e ciclos.  

Durante o CQ o material em suspensão apresentou um padrão constante ao 

longo dos pontos, exceto pela elevada concentração no ponto 1, Figura 64 a. Diferente, 

no CS se apresentaram dois padrões distintos, um decrescente em direção a montante na 

estofa de baixa-mar e crescente na de preamar, Figura 64 b. No geral, ocorreu um 

padrão decrescente em direção a montante mas sem diferença significativa entre os 

pontos e ciclos. Todas as concentrações foram maiores que as encontradas em ambos os 

end-members. 
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Figura 58. Variação longitudinal da concentração do fosfato inorgânico dissolvido ao longo dos pontos de 

coleta nos ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS) no período chuvoso, a= CQ e b=CS. 

●=preamar, ◊=baixamar. 
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Figura 59. Variação longitudinal da concentração do fosfato total ao longo dos pontos de coleta nos ciclos 

de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS) no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 60. Variação longitudinal da concentração do NO (NO2 + NO3) ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS) no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 61. Variação longitudinal da concentração do NH3 (NH3 + NH4) ao longo dos pontos de coleta 

nos ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 62. Variação longitudinal da concentração de silicato dissolvido ao longo dos pontos de coleta nos 

ciclos de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 63. Variação longitudinal da concentração da clorofila “a” ao longo dos pontos de coleta nos ciclos 

de quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS)no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, 

◊=baixamar. 
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Figura 64. Variação longitudinal da concentração do seston ao longo dos pontos de coleta nos ciclos de 

quadratura (CQ) e nos ciclo de sizígia (CS) no período chuvoso, a= CQ e b=CS. ●=preamar, ◊=baixamar. 
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3.3 End-members 

As concentrações das propriedades nos end-membersmarinhos e dulcícolo estão 

dispostas na Tabela 4. A maior da temperatura, salinidade e alcalinidade no período 

chuvoso ocorreu provavelmente devido ao fato deste período se encontrar no verão, 

onde há maior temperatura, evaporação e, conseqüentemente, aumento nas 

concentrações das propriedades conservativas. Durante o período seco ocorreu uma 

maior concentração do seston no end-member marinho o que provavelmente resultou 

numa menor disponibilidade de luz e, conseqüentemente, menor concentração de 

clorofila-a e saturação do oxigênio dissolvido.  

No end-member dulcícolo no período chuvoso ocorreramas maiores 

concentrações de PT, NO e Si , que provavelmente influenciaram no aumento na 

concentração da Cl-a e no aumento do pH. 
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Tabela 4: Concentrações das propriedades químicas e físico-químicas nosend-members marinhos e 

dulcícolo durante a estação seca e chuvosa. 

Propriedades 
Período seco Período chuvoso 

Dulcícolo  Marinho Dulcícolo  Marinho 

T 

(ºC) 
-- 24,46 -- 26,98 

Salinity <5,00 36,14 <5,00 37,33 

pH 4,76 7,91 7,00 8,08 

TA 

(mM) 
-- 2,57 -- 2,59 

ΩArag 

(%) 
-- 4,67 -- 4,53 

ΩCalc 

(%) 
-- 3,06 -- 6,86 

DO.Sat 

(%) 
34,06 41,54 28,67 97,61 

PID 

(µM) 
0,17 -- 0,18 0,14 

PT 

(µM) 
0,29 0,52 0,53 0,40 

NOX 

(µM) 
<0,10 -- 73,44 55,36 

NH3 

(µM) 
0,48 <0,10 0,42 9,65 

Si 

(µM) 
88,90 -- 119,00 <0,10 

Cl-a 

(µg/L) 
0,14 0,06 19,14 2,73 

Seston 

(mg/L) 
1,67 166,67 8,50 14,47 

 

3.4 Balanço de Propriedades 

Os valores para os números de Richardson estuarino (Rie) foram de 3,52 e 0,29 

em condições de quadratura e sizígia na estação seca, respectivamente, e de 0,003 e 

0,15, respectivamente, na estação chuvosa. Estes valores indicam que o sistema 

apresentou-se em momentos como estratificado (Rie> 0,80) no ciclo de quadratura no 

período seco, comode fraca estratificação (Rie<0,08) no ciclo de quadratura no período 

chuvoso e transicionais (0,08< Rie< 0,80) nos ciclos de sizígia nos períodos seco e 
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chuvoso. Esses valores indicam que o movimento no sistema é predominantemente 

dominado pela maré, resultante da fraca descarga fluvial do rio Caravelas (5m
3
s

-1
).  

As velocidades da corrente (u) atingiram os maiores valores durante os ciclos de 

sizígia, em ambas as estações seca e chuvosa,e a maior velocidade foi durante o ciclo de 

sizígia na estação chuvosa (u=1,18 m s
-1

). As maiores velocidades ocorrem durante as 

fases vazantes dos ciclos de maré, Figura 65. Este comportamento se deve pelo 

barramento ocasionado pela maré durante a fase enchente do ciclo sobre o aporte 

dulcícolo (descarga fluvial), que quando na vazante retorna para zona costeira a massa 

de água da maré (processo advectivo) junto com a massa de água dos tributários retida. 

Os valores do perfil médio no tempo e no espaço da componente velocidade 

(ua)calculados na estação seca foram de 0,003ms
-1

 e 0,04ms
-1

 nas condições de 

quadratura e sizígia, respectivamente, e na estação chuvosa foram de -0,006ms
-1

 e 0,02 

ms
-1

, respectivamente. Estes valores indicam que na estação seca houve, nestes valores 

de condição quase estacionárias das correntes, um movimento residual de vazante 

(estuário a baixo). No entanto, na estação chuvosa apenas no ciclo de sizígia ocorreu 

este comportamento, enquanto que no ciclo de sizígia o movimento residual foi de 

enchente (estuário a cima). 

A maior área da secção observada foi na estação seca no regime de sizígia, onde 

atingiuaproximadamente 6.467 m
2
.  
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Figura 65: Fluxos do componente u em função da variação da altura da maré. a=quadratura seca, 

b=sizígia seca, c= quadratura chuvosa e d=sizígia chuvosa. 

Os valores dos balanços de propriedades durante os ciclos nas estações seca e 

chuvosa estão dispostos na Tabela 5. Como conseqüência dos movimentos residuais, os 
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balanços seguiram seus respectivos sentidos e apenas no ciclo de quadratura do período 

chuvoso o sistema importou todas as propriedades. 

Tabela 5. Balanço de propriedades durante os ciclos de quadratura e sizígia nas estações secas e chuvosa 

e a média anual. 

Propriedades 

Período seco Período chuvoso 

Média 

Quadratura Sizígia Quadratura Sizígia 

Sal (kgs
-1

m
-1

) 0,673 9,952 -1,555 4,431 3,375 

TA (mols
-1

m
-1

) 0,048 77,840 -0,095 0,095 19,472 

CO3
2-

 (mols
-1

m
-1

) 0,31 x 10
-6

 5,67 x 10
-6

 -0,67 x 10
-6

 2,06 x 10
-6

 1,843 x 10
-6

 

HCO3
-
 (mols

-1
m

-1
) 4,27 x 10

-6
 67,73 x 10

-6
 -8,23 x 10

-6
 23,13 x 10

-6
 21,73 x 10

-6
 

PID (mmols
-1

m
-1

) 0,003 0,064 -0,008 0,020 0,019 

PT (mmols
-1

m
-1

) 0,008 1,013 -0,019 0,275 0,319 

NOx(mmols
-1

m
-1

) 0,790 15,071 -2,223 5,751 4,847 

NH3(mmols
-1

m
-1

) 0,216 4,352 -0,295 0,343 0,655 

Si(mmols
-1

m
-1

) 0,216 4,352 -0,415 1,403 1,389 

Seston (gs
-1

m
-1

) 0,784 1,013 -1,194 14,945 3,887 
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4 DISCUSSÃO 

4.1 Temperatura 

A temperatura na amostragem temporal foi significativamente maior na estação 

chuvosa (28,59±0,40 ºC) do que na estação seca (25,08±0,40 ºC), p<0,01, e nas 

amostragens longitudinais as temperaturas aumentaram em direção a montante 

principalmente na estação chuvosa, mas sem apresentarem diferenças significativas por 

ponto. Este comportamento se deve a maior influência da radiação solar sobre as massas 

de águas continentais e marinhas, pois a estação chuvosa situa-se no verão enquanto que 

na seca situa-se no inverno. 

4.2 Salinidade 

A associação positiva, r=0,78, entre a salinidade e altura da maré e a pouca 

variação da salinidade ao longo dos ciclos no ponto 1 mostram a forte influência da 

massa de água tropical (TW) em ambas estações seca e chuvosa. Como também a 

influência da massa de água dulcícola nestas estações através do gradiente decrescente 

da salinidade em direção a montante,ver página 107. 

No balanço da salinidade, apenas na estação chuvosa no ciclo de quadratura a 

orientação foi dada estuário acima, este comportamento não pode ser explicado pela 

baixa vazão do rio Cupido. Por outro lado, a maior contribuição da descarga de todos os 

tributários na estação chuvosa, não justificada pelas precipitações na proximidade do 

dia da coleta (Figura 5), e da menor influência da corrente de maré no ciclo de 

quadratura nessa mesma estação favoreceram a diluição e dispersão desta propriedade, 

conseqüentemente, importação desta propriedade, ou uma possível influência não 

compreendida do rio do Largo e do rio Caribê na importação desta propriedade (Figura 

2).A exportação da salinidade pode ser devido ao aumento da salinidade pelo processo 
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de evaporação, favorecido pela maior inundação das planícies de maré durante as marés 

de sizígia e durante a estação seca, ou por uma possível importação de sal para o 

estuário do rio Caravelas através dos rios do Largo e Caribê, que conectam o presente 

estuário com estuário de Nova Viçosa.  

4.3 pH e sistema carbonato 

As fortes associações positivas entre a salinidade e o pH na estação seca e 

chuvosa (r=0,85 e r=0,76, respectivamente) e a pouca variação da concentração do pH 

(7,84 ±0,06 e 7,84±0,07, respectivamente) mostram a forte influência da MAT no ponto 

1. No entanto, a diminuição do pH em direção à montante em ambas as estações seca e 

chuvosa mostram a influência da massa de água doce no interior do estuário, como 

também a influência da respiração no manguezal e do material por ele exportado para 

zona de mistura. Isso se deve ao aporte de água da drenagem continental com baixo pH 

na estação chuvosa (7,00) e seca (4,76) e pela maior atividade respiratóriaque conduz o 

sistema a condiçãoheterotrófica e, consequentemente, aumentando a concentração de 

CO2 no meio. Comportamento similar ao encontrado por Ramos e Silva et. al. 2010 em 

sistemas estuarinos no nordeste do Brasil. 

Durante a estação seca, associado à diminuição do pH, ocorreu a diminuição da 

AT, que atua como tampão no aumento da concentração de prótons. Issose deve 

provavelmente pela maior concentração de CO2 oriundo do maior consumo de O2 em 

relação a sua adição pela fotossíntese e dissolução por processos físicos, uma vez que os 

menores valores dassaturações de O2dissolvido, insaturação, ocorreram no interior do 

estuário. Essa diminuição pode estar relacionada com a decomposição da matéria 

orgânica com liberação de nitrato (Ramos e Silva 2011),dada pela reação

POHNOOHCOHCOOPOHNHOCH 332232431631062 1613812216138)()( 


, 
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que poderia justificar as menores concentrações de AT com as maiores concentrações 

de NO ponto 3 na estação seca. 

Por outro lado, durante a estação chuvosa no CQ houve um aumento da 

concentração de AT em direção a montante associado ao aumento da concentração de 

prótons, menores insaturações de O2 dissolvido e maiores concentração de PID. Este 

comportamento pode ser respondido em parte pela decomposição da matéria orgânica 

utilizando outra fonte oxidanteque não O2, i. e. MnO3, FeOOH e SO4
2-

, que liberam 

H3PO4e aumentam a AT (Ramos e Silva, 2011), ou pelo aporte de carbonato oriundo da 

neutralização e lexiviamento do solo que aumentam a concentração de bicarbonato no 

meio. A neutralização é a reação entre carbonato de cálcio sólido com ácido carbônico 

(CaCO3(solido) + H2CO3→ Ca
2+

 + 2 HCO3
-
),que pode ser responsável pela diminuição 

dos estados de saturação da aragonita e calcita com o aumento da AT, e o lixiviamento é 

a reação entre minerais de silicato com ácido carbônico (e. g. 

NaCaAlSix(OH)2O(2x+1)+ 2 H2CO3→ NaAlSix(OH)2O(2x+1) + Ca2+ + 2 HCO3
-
) 

oriundos da drenagem continental (Friis et. al., 2003). 

Quanto aos balanços de propriedades, o único balanço negativo (importação) 

para AT, carbonato e bicarbonato foi observado durante o ciclo de quadratura na estação 

chuvosa, este comportamento pode ser justificado pelosmesmos processosassociado à 

salinidade. A exportação da AT pode estar associada à exportação da salinidade pelo 

aumento do conteúdo de sal ocasionado pelo comportamento conservativo da AT, uma 

vez que o bicarbonato é um dos principais componentes da salinidade e associado ao 

carbonato constituem a maior parte da atual definição de AT (~90%) (Friis et. al. 2003, 

Millero 2006). Este comportamento conservativo foi observado também em estuários 

positivos no Nordeste do Brasil por Ramos e Silva et. al. 2010.  
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Os estados de saturação da aragonita e calcita foram maiores na estação seca 

longitudinais (p<0,05), e nenhum momento foi observado dissolução de CaCO3(sólido). A 

diminuição dos Ω Arag e Ω Calc estão associado ao consumo da alcalinidade total pela 

diminuição do pH.Ressalta-se que apenas a ocorrência de saturação (estado de saturação 

positivos) não indica obrigatoriamente que esteja ocorrendo à precipitação dos mesmos, 

mas que se apresenta apta para que ocorra (i. e. tamanho da molécula, energia do 

sistema e absorção por organismos) (Krauskopf & Bird, 1995)  

4.4 Saturação do OD 

Este é um indicador geral de processos físicos, químicos, físico-químico e 

biológico que tem sua dissolução regida, principalmente, pela temperatura e salinidade 

de maneira inversamente proporcional (Ramos e Silva, 2004; Millero, 2006 e Ramos e 

Silva 2011). Os processos de consumo de oxigênio no meio aquático são compensados 

pelos processos aditivos biológicos (pela fotossíntese) e físicos (equilíbrio com pO2 

atmosférica e espessura da camada laminar) Millero 2006.  

O padrão decrescente de saturação do OD se deve provavelmente ao aumento do 

aporte de matéria orgânica o que elevaria a taxa de consumo (respiração)do oxigênio em 

relação a sua adição. Este comportamento também foi observado por Ramos e Silva et. 

al. 2010 em sistemas estuarinos no NE do Brasil. As salinidades apresentaram pouca 

variação entre as estações, mas as temperaturas maiores na estação chuvosa podem ter 

contribuído com as menores saturações observadas,ocasionada pelo aumento da 

respiração e velocidade de reações químicas. As ocorrências na estação chuva de fortes 

correlações entre a saturações do oxigênio dissolvido com a salinidades e pH (r=0,82 e 

r=0,76, respectivamente) indicam a forte influência de massas de água marinha no 

sistema,como também a contribuição do aporte doend-member dulcícolo. A correlação 
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positiva (r=0,73) entre Sat.OD com Cl-a na estação seca mostra o importante papel da 

atividade fotossintética na adição de O2 dissolvido no meio. 

4.5 Nutrientes 

A baixa concentração de nutrientes encontradas é resultante da bacia 

hidrográfica do rio do Cupido drena solos relativamente pobres em oxisols (rico em 

óxidos de Fe e Al), baixa fertilidade nativa (resultante de reservas muitos baixas de 

nutrientes), alta retenção de fósforos pelos óxidos, e baixa capacidade de troca de 

cátion, como também devido à ausência de atividades antrópicas impactantes nas 

proximidades desse sistema e da grande área de manguezal que circunda o complexo 

estuarino.Essasbaixas concentrações de nutrientes associada às baixas concentrações 

predominantes de Cl-a (<5µg L
-1

) neste sistema classificam-no como oligotróficos 

(Bricker et. al. 2003). 

As baixas concentrações de fosfato inorgânico dissolvido (PID) na zona de 

mistura, principalmente durante a estação chuvosa, podem ser devido à maior diluição 

ocasionada pelas fortes precipitações. O fosfato total (PT) apresentou as maiores 

concentrações na estação seca e se apresentou associado com o seston e salinidade( 

r=0,81 e r=0.58, respectivamente), indicando uma possível influência do processo de 

resuspensão do sedimento da costa como fonte de PT. As maiores concentrações de 

seston no ponto 1 associado as menores concentrações PID em ambas as estações, 

podem ser devido à baixa concentração de fósforo trocável no sedimento recém 

resuspendido o que conduz a adsorção do fosfato reativo (PID) do meio (Prastka & 

Sanders, 1998), ou a sua rápida assimilação pela atividade fotossintética pela 

associações positivas entre o PT com Cl-a (r=0,52), observada apenas na estação seca. 
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As concentrações de NO em ambos os ciclos apresentaram os mesmo padrões de 

distribuição, porém na estação seca foi possível observar correlação positiva com a Cl-a 

(r=0,54) mostrando sua importância na produção primária. Durante a estação chuvosa as 

correlações negativa entre a salinidade e pH e positiva entre a Si (r=-0.74, r=-0.81 e 

r=0.70, respectivamente) indicam o aporte dulcícolo como principal fonte NO para o 

sistema estuarino. Isso provavelmente ocorra devido à influência de atividades agrícolas 

ao longo da bacia hidrográfica do rio Cupido (Howarth, 1988 e Howarth & Marino 

2006, Lacerda et. al. 2006). 

As concentrações de NH3 se apresentaram baixas e entre os valores observados 

em sistemas estuarinos positivos na região nordeste brasileira encontradas por Ramos e 

Silva et. al. 2010. Este comportamento se deve provavelmente pela presença de 

oxigênio o que favorece o processo de nitrificação(Howarth 1988, Gardner et. al. 2006), 

além de sua rápida assimilação pelos organismos por ser uma formareduzida de N, o 

que afavorece energeticamente em relaçãoàsformas oxidadas de NO2 e NO3
-
 que 

necessitam ser reduzidas a NH3 no meio intracelular. Por outro lado, durante a estação 

chuvosa, com baixas saturações de oxigênio dissolvido, ocorreram as maiores 

concentrações de NH3, o que se deve provavelmente ao processo de amonificação do N. 

As menores concentrações de Si na estação chuvosa podem estar relacionadas 

com a diluição ocasionada pela precipitação, mas em ambas as estações as 

concentrações aumentaram em direção a montante. A maior concentraçãode silicato no 

período chuvoso no rio Cupido pode ser devido ao aumento do intemperismo químico 

sobre as rochas e solo. A atividade biológica tem um papel importante na retirada da 

sílica, porém não foi possível estabelecer este comportamento, mas ,semelhante ao 

encontrado por Ramos e Silva et. al. 2010, os altos valores de silicato na zona de 
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mistura indicam que o aporte de silicato sempre excede ao cosumo pela atividade 

biológica.  

No balanço de nutrientes, semelhante à salinidade, ocorreu exportação durante a 

maior parte do tempo destes nutrientes que não podem ser explicadas apenas pela baixa 

vazão do rio cupido, uma vez que grande parte destes nutrientes tem origem continental 

ou por atividades antrópicas significativas adjacentes, ausente na área. Por outro lado, 

grande parte da população reside na foz do estuário e não se sabe a quantidade de 

resíduos que esta população libera e a importância dos outros tributários sobre o aporte 

de nutrientes. Estas informações são importantes para a inferência de processos 

biogeoquímicos atuantes neste sistema. 

4.6 Razão N/P 

Na busca da compreensão de fatores responsáveis pelo controle da produção 

primária se observa a razão molar (estequiometria) entre os nutrientes presentes no meio 

e as quais se apresentam nos organismos responsáveis por esta produção. Assim, a razão 

entre o nitrogênio inorgânico dissolvido (NO + NH3) e fosfato reativo (PID), formas 

estas imediatamente disponíveis, no meio aquático oceânicos se apresentam em razões 

próximas as observadas nos organismos 16:1 (Redfield, 1958) indicando que estes 

nutrientes atuam como principais fatores relacionados com a limitação da produção 

primária neste meio.  

Os valores observados neste estudo estiveram em razões de 307 ±92 (205-646) e 

238 ± 221 (54-1195) na estação chuvosa e seca, respectivamente. Estes valores foram 

muito maiores que os encontrados por Ramos e Silva et. al. 2010 em sistemas 

estuarinos no nordeste do Brasil, mas próximos aos observados por Livingston(2000) 

em estuários no golfo do México. A diferença entre as razões não esta relacionada a 
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variações na concentração de NO, mas na variação da concentração de fosfato reativo, 

maior na estação seca. Isto nos leva a concluir que a comunidade fitoplanctônica pode 

estar sendo limitada pela disponibilidade do fosfato reativo,mas apenas as 

concentrações PID não são bastante para a explicação da disponibilidade imediata de 

fosfato (Lohrenzet. al. 2008) uma vez que organismos fototróficos utilizam também da 

digestão extracelular para obtenção de fosfato (Hoppe, 2003). 

As concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido estiveram muito próximas 

às encontradas por Ramos e Silvaet. al. 2010 em sistemas estuarinos na mesma região, 

porém 99% destes neste estudo estão na forma de nitrato enquanto que nos sistema mais 

antropizado encontrados por Ramos e Silva et. al. 2010 o nitrato contribuiu na média 

com apenas 13% do nitrogênio inorgânico dissolvido. Na estação chuvosa o aumento da 

contribuição de NH3 no DIN se demonstrou diretamente relacionado com o aumento da 

concentração de Cl-a, isto se deve a esta forma ser mais facilmente assimilada pela biota 

(Howath, 1988). 

Ambos os nutrientes, N e P, vêm atuando como importantes fatores na limitação 

da produção primários em sistemas estuarinos ao longo do mundo (Ramose Silvaet. al. 

2010, Livingston, 2000, Howarth&Marino 2006). A compreensão dos fatores que 

estejam atuando na limitação da produção primária de um sistema recai também na 

execução de ensaios através da adição de ambos os nutrientes, onde os resultados vem 

mostrando uma co-limitação (Howarth&Marino 2006, Howarth 1988). 

4.7 Balanço de propriedades 

Os valores calculados para Rie classificam o sistema como parcialmente 

misturado durante as marés de quadratura e a bem misturado na maré de sizígia, estes 
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estão de acordo com a classificação encontrada por Schettini & Miranda (2010) e 

Pereira et al.(2010) utilizando do diagrama de Hansen and Rattray para este sistema. 

A Tabela 6apresenta os valores do balanço anual de massas das 

propriedades.Pereira-filho et. al. 2001, Ovalle et. al. 1990, Ande e Xisan 1989 

encontraram o mesmo tipo de comportamento de exportação de propriedade, exceto em 

Ovalle et. al. 1990 com a importação do bicarbonato e silicato na baia de Sepetiba e em 

Ande e Xisan 1989 na baia de Xangai que epenas importou Amônia e Nitrato durante 

marés de tempestade que importavam águas costeiras fundas. No entanto Miranda et. 

al.2012 estimaram a vazão do rio Caravelas em 4-5 m
3
 s

-1
, e concluem também que esta 

baixa vazão não pode explicar este comportamento de exportação, mas provavelmente 

pelo aporte complementar de água realizado através da conexão entre o estuário do rio 

Caravelas com o rio Peruípe na proximidade do ponto 2 , Figura 2. 

Os transportes de propriedades no estuário do rio Caravelas se apresentaram 

com valores pouco representativos, na ordem de grandeza de 10
-6

, no balançoglobal dos 

ciclos biogeoquímicos dos elementos C, N, P e Si, por outro lado sua proximidade com 

os recifes internos do Parque Nacional de Abrolhos, ainda que sem dados conclusivos 

na literatura sobre a hidrodinâmica e de transporte na plataforma da região, leva a 

estimativa que este estuário exporte através de sua pluma substâncias que atinjam os 

recifes internos do parque, situados a aproximadamente 15km da costa. 
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Tabela 6: Balanço anual de propriedades. Valores positivos indicam exportação de propriedades. 

Propriedades Massa 

Sal (M g ano
-1

) 
2.98 x 10

5
 

TA (Mmol ano
-1

) 
0.70 

CO3
2-

(Mmol ano
-1

) 
1.63 x 10

-3
 

HCO3
-
(Mmol ano

-1
) 

1.91 x 10
-2

 

PID(Mmol ano
-1

) 
1.74 

PT(Mmol ano
-1

) 
28.21 

NOx(Mmol ano
-1

) 
428.10 

NH3(Mmol ano
-1

) 
5.14 

SiO(OH)3
-
(Mmol ano

-1
) 1.23 

Seston (Gg ano
-1

) 2,04 

5 CONCLUSÃO 

Os padrões de distribuição das propriedades no complexo estuarino do rio 

Caravelas são influenciados pela massa de água costeira e continental, como também 

pela sazonalidade climática entre as estações seca e chuvosa, frio e quente, 

respectivamente. As baixas concentrações de nutrientes e de clorofila-a indicam uma 

condição oligotrófica, e os valores da razão N/P indicam uma tendência a limitação por 

P. No balanço de propriedade o sistema apresenta um comportamento médio de 

exportação de propriedades com implicações pouco representativas no cenário global, 

mas sugerem uma grande importância para no cenário local e regional pela proximidade 

e provável aporte de substâncias nos recifes internos do Parque Nacional de Abrolhos. 
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