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Introdução 

Os Hidrocarbonetos são considerados os 
compostos mais abundantes presentes na matéria 
orgânica próxima às zonas costeiras

1
. Sua 

ocorrência em ambientes aquáticos está associada 
a fontes biológicas. No entanto, há também os 
Hidrocarbonetos oriundos da combustão incompleta 
de derivados do petróleo, de derramamento de óleo, 
ou ainda, de despejos urbano-industriais. Uma parte 
desses compostos sofre processo de remoção ou 
degradação enquanto que uma fração deles 
permanece associada aos sedimentos por muitos 
anos

2,3
. As principais classes de Hidrocarbonetos 

presentes no ambiente são os Hidrocarbonetos 
Alifáticos (HA) e os Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos (HPA). Esta última classe apresenta 
compostos considerados como poluentes prioritários 
pela Agência de Proteção Ambiental Americana 
(US-EPA). É possível determinar a origem destes 
compostos através de índices geoquímicos, como 
as razões diagnósticas que permitem avaliar as 
fontes destes compostos no ambiente de estudo. 
Assim sendo, o objetivo deste trabalho é avaliar a 
distribuição espacial e temporal, bem como a origem 
de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos em 
sedimentos superficiais do Rio Sergipe. 

Resultados e Discussão 

Foram realizadas onze coletas ao longo de 12 
meses em três pontos no estuário do Rio Sergipe: 
ponto P1 (10°57’33,91”S; 37°3’12,06”O), ponto P2 
(10°53’34,07”S; 37°2’53,67”O) e ponto P3 
(10°51’42,94”S; 37°3’10,57”O). O preparo das 
amostras de sedimento envolveu a extração em 
ultrassom, fracionamento e limpeza do extrato 
utilizando uma coluna empacotada com 2g de sílica 
gel (70 - 230 mesh) e 1g de alumina neutra. As 
análises de HA e HPA foram realizadas por 
cromatografia gasosa acoplada a detectores de 
ionização de chama e espectrômetro de massas, 
respectivamente. Os valores de concentração dos 
HA variaram entre 110 a 5920 ng.g

-1
  no ponto P1, 

340 a 4650 ng.g
-1

 no ponto P2 e 280 a 3470 ng.g
-1

 
no ponto P3. As maiores concentrações de HA 
foram observadas na última coleta, realizada logo 
após o período de chuva da região. A razão 
Pristano/Fitano foi utilizada para indicar o perfil dos 
HA, esta apresentou uma variação anual de 1,0 a 
1,7 para o ponto P3 e 0,9 a 1,6 para o ponto P2, 

indicando que possivelmente o ambiente não tem 
contaminação por óleo. O Índice Preferencial de 
Carbono (IPC) igual a 7,8 está associado a uma 
origem biogênica dos alcanos no ponto P3. Todos 
os 16 HPAs que são regulados pelo EPA-US foram 
observados. O ponto P3 apresentou valores 
significativamente maiores de HPAs em relação aos 
demais pontos. O maior aporte de HPA observado 
no ponto P3 apresentou valores variando entre 
18,44 e 1840,17 ng.g

-1
, seguido do ponto P2 que 

variou entre 47,54 e 761,56 ng.g
-1

. Foram obtidas 
razões diagnósticas para identificar as fontes de 
emissão de HPAs

 
nos sedimentos. Os pontos P2 e 

P3 apresentaram razões de Fluoranteno e Pireno 
(Flt/Flt+Pir) > 0,40, Benzo(α)Antraceno e  Criseno 
(BaA/Cri) > 0,35 e para o Indeno(1,2,3,c-d)Perileno 
e Benzo(g,h,i)Perileno (InP/InP+BghiP) > 0,50. 
Esses valores são indicativos de aporte petrogênico 
e pirolítico nessas áreas. Para o ponto P1 não ficou 
evidente a fonte de contaminação devido aos baixos 
valores encontrados.                                  

Conclusões 

Os níveis de HA no rio Sergipe não indicam que o 

mesmo vem sofrendo com a atividade antrópica em 

seu entorno. Tanto sua distribuição quanto às 

razões obtidas para os HA podem ser consideradas 

pristinas. Já para os HPA, as razões estimadas para 

a origem dos HPA apontam para uma maior 

contribuição petrogênica e pirolítica nos pontos P2 e 

P3, o que é justificável pelos tipos de atividades 

antrópicas desenvolvidas nestas regiões. 
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