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Palavra Chave: material em suspensão

Em sistemas estuarinos, o carbono e o nitrogênio orgânico particulados (COP e NOP) estão entre os principais constituintes do material em suspensão (MS). Em muitas áreas costeiras, o aporte de carbono orgânico está relacionado a origens naturais, porém tem-se observado processos de eutrofização decorrentes de intensos aportes antrópicos de COP e NOP.
Estudos relativos à fração orgânica do MS no estuário da Lagoa dos Patos-RS são escassos para o COP e inexistentes para o NOP. Em função de sua importância, o presente trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre a variação espacial e temporal de COP e NOP em 4 pontos da enseada rasa do Saco da Mangueira (impactada), e em 4 pontos da enseada rasa do Saco do Arraial (menos impactada), realizado durante os meses de outubro e dezembro (2003), fevereiro, abril e junho (2004), com amostragens da coluna d’água.
As amostras foram filtradas imediatamente após a coleta, conservadas a -20°C, descongeladas a 60°C, por 24 horas, descarbonatadas com ácido clorídrico concentrado e secas a 60°C por 24 horas. As análises de COP e NOP foram realizadas no analisador Perkin Elmer CHN/S modelo 2400.
 	Os resultados revelaram variabilidades nas concentrações de COP e NOP na coluna d’água em ambos locais estudados. A enseada do Saco do Arraial mostrou características aproximadamente constantes nos níveis de COP (344 a 2354 gL-1) e NOP (20 a 836 gL-1), quando comparado com o Saco da Mangueira, sendo que as concentrações mais elevadas estão associadas a contribuições autóctones de produtores primários. Entretanto, a enseada do Saco da Mangueira apresentou influência provável de fatores antrópicos nos níveis de COP (193 a 2794 gL-1)  e NOP (72 a 2386 gL-1) sendo mais expressivos no verão, devido ao maior tempo de residência em função das baixas taxas pluviométricas predominantes nestes períodos.

