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Introdução 

A dinâmica do oxigênio dissolvido em estuários 
pequenos e bem misturados tem sido pouco 
estudada1. Em estuários pouco profundos, o 
enriquecimento por nutrientes frequentemente leva a 
um bloom de macroalgas, com aumento da 
produção fotossintética e da demanda biológica do 
oxigênio, resultando em hipoxia e/ou anoxia1,2. 
Nesse estudo foi analisada a dinâmica do oxigênio 
dissolvido em um estuário urbano, que recebe  
aporte antropogênico de nutrientes, matéria 
orgânica e com eventos de hipoxia. 

Resultados e Discussão 

O estuário do rio do Sal faz parte da bacia 
hidrográfica do rio Sergipe e recebe despejos 
sanitários in natura de vários núcleos habitacionais e 
também descartes industriais e das atividades de 
aqüicultura. A região em estudo está situada na 
cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, 
Nordeste do Brasil. Foram realizadas seis 
campanhas de amostragem no período 
outubro/2010 a setembro/2011. Em cada campanha 
foram tomadas amostras de água de superfície em 
dez pontos distribuídos ao longo do estuário e em 
cada amostra analisados os seguintes parâmetros: 
pH, salinidade, oxigênio dissolvido (OD), fósforo 
total, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total, 
fósforo reativo total e carbono orgânico dissolvido 
total. O pH variou de 7,3 a 8,6 e a salinidade de 6,57 
a 24,98. O ambiente apresentou concentrações 
elevadas de nutrientes, fósforo (fósforo total e 
fosfato) e nitrogênio (nitrato e nitrogênio amoniacal), 
com valores, em geral, acima dos limites 
recomendados pela Resolução do Conama 357, 
para águas salobras. As concentrações médias do 
carbono orgânico dissolvido variaram de 6,05±3,63 a 
12,42±2,62 mg L-1, indicando um ambiente 
altamente impactado por matéria orgânica  originária 
de fontes antropogênicas, com predomínio de 
esgotos domésticos, mas também com 
contribuições de outras fontes, provavelmente 
associadas ao descarte das atividades de 
aqüicultura. 
 

 
A distribuição espacial e temporal do OD foi 
bastante heterogênea. Estatisticamente foram 
identificados três períodos distintos (Fig 1): out/10 
com concentrações mais elevadas (13,60±3,28 mg 
L-1); abr, jul e set/11 com concentrações 
intermediárias (9,04±2,83 mg L-1) e dez/10 e fev/11 
com as concentrações mais baixas (4,68±3,40 mg L-

1) e com eventos de hipóxia. A hipóxia foi mais 
pronunciada em fev/11 e atingiu toda a parte inicial 
do estuário (40% de todo OD medido). 
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Figura 1.  Padrão de distribuição do OD no estuário 
do rio do Sal – Sergipe. 

Conclusões 
Os resultados sugerem que a dinâmica do OD, no 
estuário do rio do Sal depende do balanço entre o 
oxigênio produzido pela fotossíntese das  
macroalgas e o consumido via respiração e 
decomposição da matéria orgânica da água. 
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