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RESUMO: O estudo descreve a distribuição espacial do teor de Matéria Orgânica Total (MOT) 
em conjunto com o teor de carbonato de cálcio (CaCO3) e objetiva analisar a influência sazonal 
marinha/terrestre na sedimentação do sistema estuarino-lagunar dos rios Ipojuca e Merepe 
(8°25’S/34°57’W). Foram coletadas 52 amostras de sedimentos superficiais em setembro/2016 
e março/2017, compreendendo o período chuvoso e seco, respectivamente. A malha amostral 
também inclui a laguna de Muro Alto e a Baía do Ipojuca, sendo analisados os teores de MOT 
e de CaCO3 (Carver, 1971). Os teores de MOT variaram entre 0,57% e 22,83%, com o 
predomínio de valores médios a baixos (< 10% em 71% das amostras). Quanto aos conteúdos 
de CaCO3 observados, estes apresentaram teores entre 0,20% a 50,10%, dos quais 75% das 
amostras foram classificadas como litoclásticas, 23,08% como litobioclásticas, 1,92% 
biolitoclásticas e nenhuma das amostras foi classificada como bioclástica. As maiores 
concentrações de MOT, independente do período analisado, foram observadas nas amostras 
localizadas na região do alto e médio estuário do rio Ipojuca, no médio e baixo estuário do rio 
Merepe e na baía de Ipojuca, em uma área mais confinada (ST12). Pode-se observar que os 
teores de MOT tendem a diminuir os seus valores na passagem para o período seco, com 
exceção das amostras localizadas no alto e médio estuário do rio Ipojuca e da amostra ST6, 
localizada no médio estuário do rio Merepe, que se comportam de forma inversa. Estas regiões 
revelam uma alta variabilidade dinâmica, retendo a MOT no verão. É interessante observar que 
a amostra da ST 24, mesmo localizada no médio estuário do rio Ipojuca, apresenta um 
comportamento bem peculiar. Ela retém a MOT no inverno e apresenta valores bem 
discrepantes de MOT entre um período e outro estudado (50,10%, inverno e 0,20%, verão), o 
que pode estar relacionado à variabilidade sazonal na granulação. Com relação aos teores de 
CaCO3, as maiores concentrações estão nas amostras localizadas na baía de Ipojuca, 
próximas à linha externa de recifes e da desembocadura artificial do estuário. É possível 
observar que seus teores tendem aumentar com a passagem para o período seco, mas não 
apresentam variações significativas, conforme indicado pela análise de correlação linear que 
apresentaram valores significativos positivos (rs=0,78). Verificou-se que os teores de CaCO3 
apresentaram correlação pouco significativa com os teores de MOT em ambos os períodos 
estudados rs=0,32, inverno e rs=0,18). Isso pode indicar as influências distintas na 
sedimentação marinha e continental/terrígena,respectivamente, e que podem estar 
relacionadas ao padrão sazonal meteoceanográfico local. Contudo, os sedimentos que 
compõem o sistema são litoclásticos e com baixos teores de MOT. A influência da 
sazonalidade é mais evidente na dinâmica sedimentar dos teores de MOT, principalmente na 
região dos dois altos estuários que compõem o sistema. Estes dados preliminares 
apresentados são parte integrante do projeto FACEPE “Geosub” (APQ 0260-1.08/15), sendo 
que analises complementares de metais pesados; das razões isotópicas estáveis e 
elementares de C e N; e fósforo sedimentar poderão melhor elucidar questões sobre a 
dinâmica sedimentar sazonal e a influência antrópica na área. 
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