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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade dos sedimentos do estuário do rio 

Cubatão, utilizando de forma integrada diferentes linhas de evidências baseadas em 

indicadores geoquímicos e ecotoxicológicos. Foram coletadas amostras em três 

pontos de coleta, denominados de estações na porção estuarina do rio, dentro e fora 

do mangue. O objetivo foi avaliar o gradiente de distribuição espacial de metais-traço 

e de indicadores geoquímicos, ao longo das estações de coleta e possíveis efeitos 

do mangue sobre esta distribuição. Para avaliar a contaminação dos sedimentos, 

foram medidos os teores totais de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn e Hg e para entender o 

comportamento geoquímico deles, foram medidos também P e os teores de matéria 

orgânica, bem como o Fe, Al, S e Mn, suportes geoquímicos comuns para metais em 

sedimentos. Para avaliar a potencial disponibilidade destes contaminantes à biota, 

foi feita uma extração com HCl 1M e o percentual extraído foi comparado com os 

teores totais encontrado nas amostras, para cada metal. Finamlente, a toxicidade foi 

avaliada por meio de testes de toxicidade aguda e crônica com o anfípoda 

Tiburonella viscana e com o copépodo Nitocra sp., respectivamente. Os resultados 

mostraram uma tendência ao aumento dos teores totais dos metais em direção à 

montante (rio acima), tanto dentro quanto fora do mangue, exceto na estação 

intermediária dentro do mangue. Foi verificada mortalidade significativa para T. 

viscana apenas na Estação intermediária, fora do mangue, e diminuição significativa 

da taxa de reprodução para Nitocra sp. em todas as amostras. Os efeitos e as 

respostas observados nos testes de toxicidade, baseados no comportamento 

geoquímico dos metais não evidenciou causalidade entre as respostas de toxicidade 

e os teores e distribuição dos metais. Entretanto, os dados não permitem afirmar o 

contrário, enfatizando a necessidade de uma investigação mais aprofundada, 

envolvendo um inventário maior de contaminantes dentro de uma malha amostral 

maior no sistema estuarino do rio Cubatão. 

 

 

Palavras chave: T. viscana. Nitocra sp.. Cubatão. Toxicidade. Suportes 

geoquímicos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the toxicity of the sediments from the 
Cubatão river’s estuary, integratind data from geochimical and ecotoxicological 
indicators.  Samples were collected from three stations along the estuarine portion of 
the river, inside and outside the mangrove. The objective was to evaluate the 
concentrations gradient of trace metals and geochemical indicators as well as the 
influence of the mangrove in this distribution. To evaluate the sediment 
contamination, total concentrations of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn and Hg were measured 
and to understand their geochemical behavior, total concentrations of P, organic 
matter, Fe, Al, S and Mn were also measured, for these are common geochemical 
supports for metals in sediment. To assess the potential availability of these 
contaminants to the living organisms, an extraction was made with 1M HCl and the 
percentage extracted was compared with the total content found in the samples for 
each metal. Finally, the toxicity was evaluated by both acute and chronic tests using 
the amphipod Tiburonela viscana and the copepod Nitocra sp., respectively. The 
results showed a tendency in increasing the total levels of metals toward upstream, 
both inside and outside the mangrove, except for the indermediary sation, inside the 
mangrove. Significant mortality was observed for T. viscana only for the intermediary 
station, inside the mangrove  while a significant decrease in the reproduction rate for 
Nitocra sp. was observed in all samples. The effects and results observed in toxicity 
tests, based on the geochemical behavior of the trace metals measured showed no 
causality between toxicity and trace metals concentratons or their distribution in these 
sediments. However, the data are not suficient to affirm the opposite, emphasizing 
the need for further research involving a larger inventory of contaminants within a 
larger sampling grid within the estuarine system of Cubatão river. 

 

 

Keywords: T. viscana. Nitocra sp.. Cubatão. Toxicity. Geochemical supports. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A crescente preocupação com a exploração sustentável dos recursos hídricos 

requer avaliar o grau de interferência antrópica nos processos essenciais à 

manutenção da saúde de um ecossistema, bem como minimizar e/ou remediar os 

efeitos negativos dessa interferência. 

Há muito o meio ambiente vem sofrendo com o despejo indiscriminado de 

efluentes domésticos e industriais contendo substâncias que colocam em risco a 

saúde ambiental e humana. Dentre os vários ecossistemas, os costeiros sofrem com 

inúmeros impactos proveniente de uma enormidade de atividades antrópicas. 

Particularmente no Brasil, o estudo de impactos nestes ambientes é de grande 

interesse, já que o país possui uma linha de costa de mais de 7 mil Km (NIPPER, 

2000).  

 Ao longo de décadas têm-se avaliado a variabilidade espacial e temporal da 

contaminação por metais-traço em sistemas estuarinos e, particularmente, o estuário 

de Santos-Cubatão recebe especial atenção de pesquisadores brasileiros, devido ao 

extenso histórico de problemas ambientais relacionados às várias atividades 

industriais desenvolvidas na região (ABESSA, 2002). Em sua maioria, os estudos 

têm sido conduzidos com base em determinações químicas totais em águas, 

sedimentos de corrente e testemunhos, extrações seqüenciais, e/ou extrações 

seletivas de frações geoquímicas de elevado potencial de mobilidade (LUIZ-SILVA et 

al., 2006, 2008). 

 Contudo, embora extremamente importantes essas abordagens analíticas não 

levam em consideração a toxicidade decorrente da atuação simultânea de distintos 

agentes tóxicos no ambiente (sinergia de contaminantes), bem como seus efeitos 

ecológicos sobre a fauna (SELIVANOVSKAYA; LATYPOVA, 2003). Frente aos 

inúmeros dados gerados por essas abordagens anaílitas, estudos calcados no 

emprego de indicadores biológicos, que começaram a ser realizados com maior 

frequência ao partir da década de 90 (NIPPER, 2000), ainda são poucos. 

 A abordagem ecotoxicológica, focada na interação biota-sedimento, pode 

complementar os resultados da geoquímica analítica através do monitoramento de 

efeitos letais e sub-letais nas espécies, tais como mudanças morfológicas, 

comportamentais, fisiológicas, citogenéticas e de fertilidade (STRAALEN et al., 
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2005), fornecendo informações importantes acerca da biodisponibilidade potencial 

de contaminantes e até da amplificação de efeitos ao longo da cadeira trófica. 

 Estes dados são de fundamental importância à definição de quaisquer ações 

de remedição ou de planejamento ambiental e, dessa forma, poderão fornecer 

suporte fundamental a futuras avaliações de risco ecológico e à tomada de decisão 

em programas e políticas públicas de saúde ambiental, humana e controle da 

poluição. 

  Dessa forma, o monitoramento sistemático da ecotoxicidade, com base em 

bioensaios, torna-se de fundamental importância ao estabelecimento futuro de 

indicadores de sustentabilidade para qualidade de água e sedimentos estuarinos, 

cujos critérios de formulação devem estar baseados na interpretação integrada de 

processos geoquímicos, biológicos e ecotoxicológicos.  

 Por outro lado, há grandes desafios a serem vencidos para o uso sistemático 

da ecotoxicidade, incluindo a escolha de bioindicadores adequados, o tipo de 

bioensaio e efeitos a serem observados e principalmente, a transposição dos 

resultados obtidos em bioensaios controlados para a realidade ambiental. Um dos 

maiores problemas a serem enfrentados é a padronização dos bioensaios em 

laboratórios, para fins de regulamentação legal. Atualmente, a resolução CONAMA  

(2005) já exige a comprovação, via bioensaios, da não toxicidade de produtos 

químicos e efluentes para a disposição de rejeitos industriais, mas ainda há muito a 

avançar nesse sentido. 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES ECOLÓGICAS SOBRE MANGUEZAIS 

 

 Pode-se considerar estuário a região costeira onde as águas oceânicas 

(salinas) e fluviais (doces) misturam-se, podendo representar desembocaduras 

fluviais onde ocorre significativa diluição de salinidade da água do mar, ou seja, um 

corpo aquoso litorâneo de circulação mais ou menos restrita, porém ainda 

relacionado ao oceano aberto (PRITCHARD, 1967; SUGUIO, 1992).  

 Dessa mistura de águas surge um solo de planície, alagado, salino, rico em 

nutrientes e em matéria orgânica, que sustenta os manguezais, ecossistemas típicos 

desses ambientes estuarinos, com comunidades vegetais típicas, adaptadas às 

condições desse solo (LVEVINTON, 1995). 
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 Tanto o manguezal como os estuários estão listados na categoria Zona 

Úmida Salgada, segundo o conceito estabelecido pela “Convenção das Zonas 

Úmidas de Importância Internacional como Habitat de Aves Aquáticas”, ou 

Convenção de Ramsar (1971) e tem como funções ambientais o armazenamento e 

purificação de água, estabilização da linha da costa, retenção de nutrientes e 

contaminantes, além de constituírem fonte de alimento (pesca e agricultura) e serem 

utilizados com fins de recreação e turismo. 

 Um manguezal atinge seu desenvolvimento máximo em áreas de planícies 

costeiras, onde a variação de marés é moderada, especialmente em áreas tropicais 

e subtropicais e onde haja alto suprimento de nutrientes oriundos do escoamento 

continental e da água do mar costeira. 

O solo do manguezal é de vital importância para o equilíbrio do ecossistema 

e, quanto maior a taxa de deposição de sedimento, mais rico e desenvolvido será o 

manguezal, com diferentes tipos arbustivos, como o mangue vermelho (Rhizophora 

mangle), mangue branco (Laguncularia racemosa), mangue preto (Avicennia 

shaueriana) e o mangue botão (Conocarpus erectus) (VANNUCCI, 2003). 

Em apenas cinco anos, uma árvore de mangue fica adulta e reproduz, 

podendo chegar vários metros de altura. Suas raízes, que possuem pneumatóforos 

(órgãos desenvolvidos e adaptados para captar o oxigênio atmosférico, já que as 

raízes ficam enterradas em substrato anóxico ou hipóxico), são capazes de passar 

períodos alternados de imersão na água do mar e exposição ao sol e ao calor. 

Bromélias e orquídeas são outras espécies associadas aos manguezais 

(VANNUCCI, 2003). 

 Os manguezais podem ser ricos em espécies faunísticas, apesar das 

condições ambientais limitantes, como a salinidade da água e do sedimento, o baixo 

teor de oxigênio nesse sedimento e a influência dos regimes de marés, deixando 

periodicamente o substrato exposto ao ar, e destacam-se pela grande abundância 

das populações que neles vivem. Por isso podem ser considerados uns dos mais 

produtivos ambientes naturais (SHAEFFER-NOVELLI, 1999).  

 Quanto à fauna, destacam-se as várias espécies de caranguejos, formando 

enormes populações nos fundos lodosos, além de moluscos filtradores, como as 

ostras. Uma grande variedade de peixes penetra nos manguezais na maré alta. 

Muito dos peixes que constituem o estoque pesqueiro das águas costeiras 

dependem do manguezal tanto para alimentação quanto para reprodução e, por 
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esse motivo o manguezal é considerado o berçário do mar. Diversas espécies de 

aves e de invertebrados marinhos fazem seus ninhos nas árvores do manguezal, 

alimentando-se especialmente na maré baixa, quando os fundos lodosos são 

expostos (VANNUCCI, 2003). 

 Os manguezais também fornecem rica alimentação protéica para a população 

litorânea. A pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos é, para 

os moradores do litoral, uma das principais fontes de subsistência (ALMEIDA; 

SUGUIO, 2011). 

 A poluição doméstica e industrial das águas e a supressão, para dar lugar a 

cidades, rodovias, portos e demais estruturas antrópicas, é causa preponderante de 

destruição do manguezal. A vegetação do manguezal enriquece e mantém a 

produtividade das águas costeiras próximas, sustentando os estoques de pescado. 

Este ecossistema vem sendo degradado em muitas regiões do país por diversas 

atividades antrópicas, incluindo o uso não sustentável de seus recursos, contudo 

este patrimônio natural possui um potencial diferenciado para práticas ecoturísticas, 

ou seja, um grande valor educacional para realizações de atividades sustentáveis de 

mínimo impacto (ALMEIDA; SUGUIO, 2010). 

 Assim, a conservação dos manguezais nos leva a duas questões importantes: 

a social e a ambiental. A importância social mostra que comunidades inteiras 

dependem desse ambiente para sobreviver e a ambiental mostra que o manguezal 

possui funções ecológicas distintas e importantes para a manutenção do equilíbrio 

ecológico do planeta e o acúmulo de substâncias tóxicas no ambiente pode ter seus 

efeitos multiplicados atingindo inclusive a saúde humana. 

 

 

1.2 CONTAMINAÇÃO POR METAIS EM MANGUEZAIS 

 

 Os contaminantes presentes em águas e sedimentos estuarinos podem ter 

sido carreados de áreas costeiras por lixiviação de solos circunvizinhos 

contaminados ou lançado diretamente no sistema via efluentes industriais e 

domésticos contaminados.  

Entre os vários tipos de contaminantes presentes em manguezais, uma das 

classes de mais estudadas é a dos metais. A maior parte das substâncias tóxicas 

contendo metais atinge as drenagens e é depositada no fundo dos estuários ou se 



17 

associa ao material particulado em suspensão. As características físico-químicas 

desses processos desempenham papel fundamental na retenção de metais-traço, 

na estocagem deles nos sedimentos e sua potencial disponibilidade (LACERDA et 

al., 1993; MACHADO et al., 2002). 

 A afinidade geoquímica entre os metais e matéria orgânica dos sedimentos de 

estuários e manguezais pode gerar complexas reações biogeoquímicas, formando 

complexos estáveis e menos biodisponíveis, podendo alterar os processos de 

incorporação deste metal à cadeia trófica (YIN et al., 1996; JACKSON, 1998; 

WASSERMAN et al., 2001). 

 A distribuição de metais, além de fortemente correlacionável com a matéria 

orgânica, como mencionado anteriormente, também se relaciona com a argila, o 

ferro, e o enxofre dos sedimentos e, em pH mais ácido, geralmente há maior 

proporção de metais adsorvidos ao particulado em suspensão. Variações nessa 

dinâmica podem influenciar a solubilidade dos metais, afetando sua distribuição no 

ambiente (IVERFELDT, 1998). 

 Alterações nas condições de pH, potencial de oxi-redução (Eh), temperatura e 

condutividade elétrica podem favorecer a associação dos metais, bem como de 

outros elementos, a outros sais dissolvidos na água intersticial dos sedimentos e a 

reações de oxi-redução (GUERRA, 2000), afetando os mecanismos de solubilização 

e de precipitação destes compostos, podendo reduzir sua disponibilidade potencial. 

 Em todo o mundo, pesquisadores têm trabalhado no intuito de identificar a 

distribuição de metais em sedimentos de manguezais e de estuário há muitos anos 

(LEWIS, 2011), com especial atenção ao mercúrio que, no Brasil, tem sido focado 

principalmente na Amazônia e na região sudeste, e em menor freqüência nas áreas 

costeias de outras regiões. (MARINS et al., 2004, WASSERMAN et al., 2001). 

 A grande preocupação com relação à contaminação de sedimentos em áreas 

costeiras é a transferência destes contaminantes para a biota, pois, uma vez que as 

regiões costeiras são fornecedoras de recursos pesqueiros à população, os efeitos 

nocivos destes contaminantes pode se tornar uma questão de saúde pública.  

No que diz respeito aos metais, por exemplo, há um extenso inventário feito 

pela World Health Organization (WHO, 1992a-g) sobre a natureza química e o 

comportamento de vários metais tanto no meio ambiente como na população 

humana, relacionando efeitos agudos e crônicos para o homem e para o meio 
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ambiente. A tabela 1 relaciona alguns dos metais de maior interesse nos estudos 

ecotoxicológicos e da geologia médica e alguns de seus efeitos nocivos.  

 

Tabela 1- Metais de maior importância em estudos ecotoxicológicos e 

alguns de seus efeitos tóxicos ao meio ambiente 

Metal Alguns efeitos nocivos ao meio ambiente 

Cádmio 

(Cd) 

• Pode bioacumular em organismos aquáticos (especialmente 

moluscos); 

• Em aves e mamíferos pode causar os mesmos problemas 

renais que nos humanos; 

Cobre 

(Cu) 

• Pode causar distúrbios comportamentais, fisiológicos e 

reprodutivos em organismos aquáticos; 

• Pode reduzir a fixação de clorofila e nitrogênio em 

comunidades fitoplanctônicas. 

Chumbo 

(Pb) 

• Em mamíferos pode causar alterações comportamentais, 

induzir o desenvolvimento de tumores, reduzir a fertilidade. 

Cromo 

(Cr) 

• Inibe o crescimento celular e a fotossíntese em microalgas; 

• Pode inibir a germinação e o desenvolvimento de algumas 

espécies de plantas; 

• Pode bioacumular em peixes e invertebrados. 

Níquel 

(Ni) 

• Inibe o crescimento de fungos, bactérias e algas; 

• Pode prejudicar a reprodução de algumas espécies de 

invertebrados; 

• Causa alterações bioquímicas e fisiológicas em peixes. 

Mercúrio 

(Hg) 

• Bioacumula e biomagnifica na cadeia trófica aquática, na 

forma metilada; 

 

Zinco 

(Zn) 

• Geralmente inibe o crescimento de micro-organismos; 

• Pode inibir a fotossíntese em algumas espécies de alga e 

deformidade em plantas; 

• A exposição crônica pode afetar a sobrevivência de formas 

juvenis e larvais de invertebrados aquáticos. 

   Fonte: WHO, 1992a-g. 
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1.3  ECOTOXICOLOGIA 

 

 A ecotoxicologia, termo proposto pela primeira vez em 1969, pelo 

toxicologista francês René Truhaut, é uma ciência que surgiu da ideia de avaliar os 

efeitos nocivos de substâncias químicas aos seres vivos em relação ao seu 

ambiente natural. Seus princípios nasceram da toxicologia clássica e foram, aos 

poucos, sendo aplicados no contexto da ecologia.  

Sendo assim, por definição, publicada em 1976 ecotoxicologia é a ciência que 

estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas, sobre organismos vivos, 

populações e comunidades, animais ou vegetais, aquáticos ou terrestres, que 

constituem a biosfera, incluindo assim a interação das substâncias com o meio nos 

quais os organismos vivem num contexto integrado (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2008).  

Nas últimas décadas, a ecotoxicologia tem se tornado uma ferramenta 

indispensável não só para a análise da toxicidade de efluentes, mas também para o 

diagnóstico da saúde ambiental de um ecossistema. 

Diversas classes de organismos (algas, animais vertebrados e invertebrados 

e bactérias) são utilizadas na avaliação da toxicidade, bem como no estudo da 

distribuição espacial e temporal de contaminantes em sistemas fluviais, marinhos e 

solos (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008). Os bioensaios são atualmente o mais 

difundido método de avaliação de risco e controle de poluição, uma vez que tem se 

mostrado muito úteis em várias abordagens visando à qualidade ambiental 

(CETESB, 2005). 

Através dessa ferramenta, é possível também monitorar a eficiência de 

tecnologias de tratamento de efluentes e, embora prever os efeitos reais sobre o 

ambiente seja uma matéria bem mais complexa, ela é atualmente o melhor método 

disponível para avaliar a integração dos efeitos de contaminantes múltiplos. Além de 

auxiliarem no entendimento das relações entre a poluição e seus efeitos biológicos, 

os bioensaios também são utilizados no estabelecimento de critérios de qualidade 

de águas e sedimentos para a proteção ambiental (ZAGATTO et al., 1999 apud 

CETESB, 2005). 

A partir dos anos 50 e 60, começaram a ser estabelecidos critérios para a 

disposição de agentes tóxicos que fossem compatíveis com a manutenção da 

qualidade de recursos hídricos. Desde então, a ecotoxicologia foi se desenvolvendo 
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como ciência (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008). Foram então estabelecidas 

metodologias para a realização de bioensaios, desde a escolha adequada dos 

organismos-testes até a padronização de procedimentos, bem como a normatização 

destes métodos e a constante investigação no sentido de aprimorar as técnicas a fim 

de que os resultados obtidos sejam cada vez mais próximos da condição real da 

saúde do ambiente. 

Durante as últimas décadas vem crescendo também o interesse pelo 

estabelecimento de espécies bioindicadoras na avaliação do potencial tóxico de 

substâncias e/ou elementos químicos presentes em materiais geológicos, sobretudo 

metais pesados e hidrocarbonetos de petróleo (SVENDSEN; WEEKS, 1996), para 

monitorar de forma sistemática a qualidade de um ecossistema e/ou controlar níveis 

de contaminação. 

 Há décadas os bioensaios vêm sendo implantados no Brasil por diversos 

órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa. A padronização de 

metodologias, visando maior confiabilidade e reprodutibilidade tem sido proposta por 

pesquisadores através da publicação de protocolos cada vez mais elaborados e 

constantemente revisados. A CETESB, desde 1992, emprega os bioensaios na 

avaliação da qualidade das águas (CETESB, 1998). 

 Os bioensaios agudos avaliam efeitos em geral severos e rápidos, sofridos 

em um curto período de tempo (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008) e os bioensaios 

crônicos avaliam efeitos de longo prazo como, por exemplo, distúrbios fisiológicos e 

de reprodução. Apesar disso, pouco se tem avançado no estabelecimento de 

normas, tanto de cultivo como de testes de toxicidade com a fauna bentônica. Em 

termos de legislação nacional, bioensaios utilizando micro-crustáceos como 

organismos-teste, já são exigidos na avaliação da qualidade ambiental de águas 

fluviais pela CONAMA (2005) e, recentemente, ficaram também estabelecidos 

critérios baseados nos efeitos tóxicos à biota (CONAMA, 2012). 

 Apesar dos estudos com ensaios ecotoxicológicos serem realizados desde a 

década de 1970, nas duas últimas décadas é que eles se desenvolveram de forma 

mais efetiva e vêm sendo amplamente utilizados em monitoramentos e avaliações 

de impacto ambiental. Entretanto, ainda é latente a necessidade de desenvolvimento 

de novos métodos de ensaios com sedimentos marinhos, em especial estuarinos 

(ABESSA et al., 2006). 
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 Entretanto, apesar de suas muitas vantagens, os testes de toxicidade 

apresentam algumas limitações interpretativas, por não apontarem a substância 

responsável pelo efeito, não reproduzir fielmente em laboratório as condições 

encontradas na natureza e não serem suficientes para desenvolver critérios 

químicos se usados isoladamente (ADAMS et al., 1992). Devemos interpretar os 

resultados obtidos nos testes de toxicidade de forma integrada com aqueles de 

outras abordagens, como as análises geoquímicas por exemplo. 

 Os primeiros testes de toxicidade de sedimentos, em âmbito mundial, foram 

desenvolvidos ainda na década de 70 (NIPPER, 2000) e hoje são muito úteis no 

estabelecimento de critérios de qualidade de sedimento, tanto que foram adotados 

pela legislação canadense, sendo reproduzida pela CONAMA. Em outros países, as 

principais espécies utilizadas em testes de toxicidade de sedimentos marinhos e 

estuarinos são: Rhepoxynius abronius, Eohaustorius estuarius, Ampelisca abdita, 

Grandidierella japonica, Leptocheirus plumulosus, Hyalella azteca, Chaetocorophium 

cf. lucasi, Corophium spinicorne, Corophium volutator e Arenicola marina. No Brasil, 

novos métodos continuam sendo adaptados para diversas espécies e o anfípodo 

Tiburonella viscana tem sido muito utilizada (ABESSA et al., 2006)  

 Os anfípodas são importantes fontes de energia nos ecossistemas, fazendo 

parte do elo entre o compartimento bêntico e os níveis tróficos superiores, 

constituindo a dieta de muitas outras espécies. São extensivamente aplicados em 

ensaios de toxicidade na avaliação da qualidade de sedimentos, com bons 

resultados (MELO; NIPPER, 2007; CHAPMAN et al., 2002). 

 A avaliação da ecotoxicidade de sedimentos de fundo em ambientes 

estuarinos tropicais, como em outros tipos de amostras ambientais, é complexa 

porque depende da escolha de bioindicadores adequados, em função da sua 

biologia e sensibilidade aos diferentes agentes tóxicos, sendo também resultante da 

sinergia de efeitos produzidos pela exposição simultânea a diversos contaminantes. 

Além disso, a toxicidade expressa pelos efeitos observados no bioindicador, está 

relacionada não apenas aos teores dos contaminantes, mas também ao seu 

comportamento geoquímico e, em última análise pela potencial disponibilidade e 

consequentes efeitos aos organismos. 
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1.3.1 Teste agudo com Tiburonella viscana 

 

 O anfípoda escavador T. viscana, (THOMAS; BARNARD, 1983), Crustacea, 

Malacostraca, Peracarida, Amphipoda, Platyischnopidae (Figura 1), é uma espécie 

comum na costa de São Paulo. Considerado um animal predador/detritívoro, se 

enquadra nas características recomendáveis para uso em bioensaios, tais como 

sensibilidade a uma gama diversa de contaminantes, elevada abundância, ampla 

distribuição geográfica e sobrevivência alta no período de aclimatação e às 

condições de laboratório, mostrando-se tolerante aos transtornos causados pela 

coleta (ABESSA et al., 1998). Devido seu hábito bentônico-escavador, este 

organismo está exposto a todo conteúdo do sedimento, entrando em contato com a 

água intersticial e com todas as partículas presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 1- Exemplar adulto de Tiburionella viscana.  
                      Fonte: RODRIGUES, 2010. (Foto sem escala). 
 

 

 Segundo Abessa et al. (2006), em 1993 foi desenvolvido o método para testes 

com sedimento total utilizando T. viscana que, apesar de ser muito utilizado desde 

então, não é cultivado em laboratório e os resultados são suscetíveis à influência 
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das condições de coleta, transporte e aclimatação dos organismos antes da 

realização dos ensaios. Segundo estes autores, condições inadequadas de coleta, 

transporte e armazenamento das amostras, podem alterar suas características 

afetando a resposta de toxicidade dos indivíduos nos testes. 

 

 

1.3.2 Teste crônico com Nitocra sp. 

 

 Assim como os anfípodos, os copépodos do gênero Nitocra sp. (Crustacea, 

Harpacticoida, Ameirida) (Figura 2) também possuem hábito bentônico, o que 

favorece a interação máxima com o sedimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Aspecto do copépodo Nitocra sp. À esquerda, foto sem escala, da fêmea ovada (Fonte: 
ZARONI, 2006) e à direita aspecto da fêmea adulta corada com rosa de bengala, vista à lupa, com 
aumento de 4x.  
 

 

Além disso, eles apresentam ainda outras características que favorecem seu 

uso em ensaios ecotoxicológicos como, por exemplo: a facilidade de ser cultivado 

em laboratório; apresentar boas taxas de reprodução e sobrevivência na presença 

ou ausência de sedimento; possuírem um ciclo de vida relativamente curto, de 

apenas 3 a 4 semanas; serem altamente sensíveis a diversos contaminantes; e, 
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finalmente, por serem de tamanho pequeno, necessitando de poucas quantidades 

de amostras e de pouco espaço para a montagem dos ensaios, diminuindo a 

exigência de recursos financeiros para execução de testes (LOTUFO; ABESSA, 

2002). 

 O teste com Nitocra sp. avalia os efeitos tóxicos de contaminantes na fração 

biodisponível de sedimentos estuarinos a partir da análise da reprodução em sete 

dias de exposição. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a o comportamento de metais-traço e da toxicidade dos sedimentos 

estuarinos do rio Cubatão, utilizando diferentes linhas de evidência baseadas em 

indicadores geoquímicos e ecotoxicológicos como indicação da qualidade dos 

sedimentos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar análises físicas, químicas e mineralógicas dos sedimentos, de modo a 

identificar possíveis suportes geoquímicos (matéria orgânica, argilominerais, Fe, Al, 

Mn e S); 

b) Determinar a concentração total de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn e Hg nas amostras de 

sedimento; 

c) Realizar extração com HCl 1M para avaliar a disponibilidade potencial destes 

metais; 

d) Caracterizar o gradiente de distribuição dos metais e seus potenciais suportes 

geoquímicos, comparando sedimentos de dentro e de fora do mangue; 

e) Realizar ensaios ecotoxicológicos agudo e crônico com as amostras de 

sedimento, para avaliar a toxicidade dos mesmos, em função da resposta de cada 

um dos bioindicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

3 HIPÓTESE 

 

A degradação da qualidade ambiental do estuário será refletida por uma 

análise integrada de dados geoquímicos e ecotoxicológicos, como abordagem mais 

eficiente para esta avaliação do que pelo uso isolado de cada linha de evidência, 

permitindo um diagnóstico ambiental mais confiável. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 O complexo estuarino de Santos-Cubatão encontra-se no litoral do estado de 

São Paulo e, segundo a CETESB (2009), representa o mais importante exemplo 

brasileiro de degradação ambiental oriunda de atividades industriais em região 

costeira. A proximidade com a região metropolitana de São Paulo, a facilidade de se 

obter uma boa infra-estrutura de redes rodoviária, ferroviária e portuária para o 

transporte de cargas e produtos além da distribuição de água e energia foram 

fatores que facilitaram o pleno desenvolvimento das atividades industriais na região.  

 Como conseqüência, o sistema estuarino de Santos se tornou um grande 

receptor de resíduos tóxicos e efluentes líquidos contaminados que, somados ainda 

aos despejos de esgoto doméstico das cidades circunvizinhas e dos resíduos do 

Porto de Santos, causaram o quadro de poluição que observamos atualmente 

(CETESB, 2009). 

 O complexo estuarino de Santos-São Vicente (coordenadas 23° 40’ S – 24° 

06’ S e 45° 45’ W e 46° 45’ W) abriga as planícies da Praia Grande e Bertioga, o 25 

Estuário de Santos, a Ilha de Santo Amaro e as escarpas da Serra do mar (51.000 

há de área total), com 10.800 há de cobertura vegetal (manguezais) (SILVA et al., 

1994). 

 O conjunto de rios que compõem a bacia de drenagem do estuário se ramifica 

em um complexo sistema de canais de maré que, junto com braços de mar, formam 

inúmeras ilhas estuarinas e delimitam as ilhas de São Vicente e Santo Amaro 

(BONETTI, 2000). O material sedimentológico que compõe este sistema estuarino é 

proveniente das encostas da Serra do Mar e o relevo escarpado da região limita a 

faixa estuarina a um estreito segmento de terra, que integra a Baixada Santista. 

 A região apresenta domínio de clima tropical a subtropical, com precipitação 

anual entre 2500 e 4000 mm, elevada umidade relativa do ar, temperaturas médias 

de 18 ºC a 25 ºC (KLUMPP et al., 1996) e circulação atmosférica local com 

predominância de brisa marítima local e das massas de ar tropical atlântica e polar 

(OLIVEIRA, 2005). 

 O sistema estuarino de Santos-Cubatão possui um exuberante manguezal, 

que constitui um valioso fornecedor de alimentos (peixes e crustáceos) para 
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consumo humano e serve de abrigo, área de forrageamento e reprodução para 

dezenas de milhares de aves residentes e migratórias do hemisfério norte (MATOS, 

2002; LUIZ-SILVA et al., 2006), incluído entre os cinco “hot spots” mais importantes 

no mundo em termos de espécies endêmicas, entre elas o Guará, mostrado na 

figura 3. (Eudocimos ruber) (MYERS et al., 2000). 

Segundo relatório técnico da CETESB (2009), os manguezais da região 

representam cerca de 43% to total da costa paulista e estão, atualmente, 

significativamente afetados. A CETESB aponta que 44% dos manguezais 

originalmente existentes na baixada santista encontram-se degradados, seja pela 

ocupação desordenada da região (aterros) ou pelas atividades industriais. 

 Os rios Cubatão e Morrão são as principais vias diretas de despejos de 

efluentes industriais, enquanto despejos domésticos, lixões e aterros sanitários têm 

afetado mais diretamente os rios Cubatão, Cascalho e Casqueiro. O rio Cubatão, em 

particular, tem sido afetado por despejos de indústrias químicas, petroquímicas e de 

fertilizantes, enquanto o rio Morrão recebe, especialmente, o impacto de efluentes de 

uma grande siderúrgica (LUIZ-SILVA et al., 2002). 

As figuras 4 e 5 mostram a intensa atividade industrial na região e a ocupação 

desordenada nas áreas de manguezal, em contraste com a exuberância dos 

bosques. 

 A contaminação por compostos químicos diversos na região do complexo 

estuarino de Santos, entre eles os que contêm metais traço, notadamente o 

mercúrio, tem sido estudada ao longo dos anos por diversos grupos de pesquisa, 

apontaram não só a forte contaminação dos sedimentos de todo o estuário por 

vários elementos-traço, como também indicaram que as maiores concentrações de 

Hg estavam localizadas no Rio Cubatão (média anual de 1,73 ± 0,94 ppm) e no 

Largo do Caneu (1,04 ± 0,25 ppm), apontando para ocorrência de hot-spots de 

contaminação e corroborando a importância de estudos posteriores focados nesses 

pontos de coleta (LUIZ-SILVA et al., 2002). 

Diversos outros autores já descreveram ou abordaram os problemas 

decorrentes da ocupação humana e a evolução no quadro de degradação dessa 

região. A instalação de indústrias de grande porte, iniciada na década de 50 gerou 

um intenso fluxo migratório para a região, estabelecendo outras indústrias e núcleos 

residenciais nas áreas de domínio de manguezal, restinga e Mata Atlântica 
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(AZEVEDO, 1965; BONETTI, 2000; BONETTI FILHO, 1996; BRAGA et al., 1997; 

2000; CETESB, 1985; LAMPARELLI et al., 2001; TOMMASI, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3- Guarás (Eudocimus ruber) nos manguezais do rio Cubatão, SP. 
Foto: Rolando Roebbelen – O descanso dos Guarás – Mangue de Cubatão. 
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Figura 4- Ocupação desordenada e intensa atividade industrial e portuária no complexo estuarino de 
Santos (fotos de julho/2011). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Manguezal da região do rio Cubatão, no complexo estuarino de Santos. 
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 O alto grau de poluição somado à falta de legislações específicas e tecnologia 

para o controle de emissões desencadearam a grande crise ambiental da região, 

especialmente em Cubatão, no início dos anos 80. Este processo de degradação 

começou a ser revertido em meados da década de 80 com a implantação de um 

programa intensivo de controle da poluição por parte do governo (LAMPARELLI et 

al., 2001). 

 Segundo a CETESB (2001), apesar do esforço no controle da poluição e na 

melhoria da qualidade ambiental, um levantamento da contaminação em rios 

contribuintes ao sistema estuarino, entre eles o rio Cubatão, realizado em 1988, logo 

após a implantação do programa de controle da poluição, concluiu que a região 

permanecia impactada por concentrações elevadas de metais e compostos 

organoclorados na água, nos sedimentos e na biota (CETESB, 1990) 

 Atualmente, as principais fontes conhecidas de contaminantes para o Estuário 

de Santos são o Porto de Santos, o pólo industrial de Cubatão, os despejos 

provenientes das cidades situadas na Baixada, por meio de valas, canais e ligações 

clandestinas, e o emissário submarino, que despeja grande parte dos esgotos de 

Santos e São Vicente na região central da Baía de Santos (ABESSA, 2002). 

 Especificamente para o rio Cubatão, segundo levantamento da CETESB 

(2001), as principais fontes de poluição são o lixão de Pilões, o canal de fuga da 

ETA-III, a ETE-Cubatão e o conjunto de indústrias químicas e petroquímicas. 

 

 

4.2 AMOSTRAGEM  

 

 

 Foi realizada uma campanha de amostragem, no mês de julho, durante a 

estação seca (CETESB, 2001), prevendo o pior cenário de contaminação das áreas 

de coleta, onde a baixa pluviosidade facilita a concentração dos poluentes. A coleta 

foi realizada durante a maré baixa, quando os sedimentos ficam expostos, sem a 

influência da água estuarina. 

 Foram estabelecidas três estações de coleta ao longo da porção inferior do rio 

Cubatão, próximo ao Largo do Caneu, conforme mostra o mapa na Figura 6. 
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Figura 6- Mapa mostrando a localização das estações de coleta. 
 

 

Em cada uma destas estações, foram estabelecidas duas subestações que 

convencionamos denominar “dentro” e “fora” do mangue. A primeira subestação 

localiza-se dentro do bosque do mangue, junto às raízes dos arbustos e a segunda 

subestação localiza-se na margem esquerda do canal do rio, fora do mangue e, 

portanto, distante das raízes dos arbustos e dentro do canal principal do rio. Este 

desenho amostral teve o objetivo de verificar se há diferença significativa na 

abundância e distribuição dos metais entre essas áreas, bem como nas respostas de 

toxicidade. A figura 7 mostra as áreas de dentro e fora do mangue. 

 Em cada subestação, foi arbitrado um raio de cerca de meio metro, dentro do 

qual, foram recolhidas com pá, pequenas quantidades de sedimento superficial (5 

cm), em três pontos distintos, misturando-se os sedimentos, confeccionando uma 

amostragem do tipo composta, em triplicata.  
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Figura 7- Sub-áreas de coleta. À esquerda sub-área dentro do mangue e, à direita, sub-área fora do 
mangue. No centro, o tipo saco plástico utilizado para armazenar as amostras e a pá utilizada na 
coleta. 
 

 

 As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas, vedadas 

e transportadas para o laboratório sob refrigeração. No momento da coleta, foi 

retirada de cada amostra uma alíquota em separado, para imediata verificação do 

pH e do Eh. Em laboratório, as amostras foram preservadas sob refrigeração 

durante todo o período de realização dos bioensaios. 

 Finalizada a etapa de realização dos bioensaios, o excedente do volume das 

amostras foi colocado para secar à temperatura ambiente (para evitar a perda de 

eventual Hg elementar por evaporação), desagregada (utilizando-se graal e pistilo 

de porcelana) e armazenada em saco plástico à temperatura ambiente (25°C ± 2°C). 

As análises químicas foram feitas a partir destas amostras secas. 
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4.3 ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E MINERALÓGICAS 

 

4.3.1 pH e Eh 

 

 Foram medidos os valores de pH e Eh no sedimento, logo após a coleta, com 

medidor Digimed DM-2 com eletrodo combinado de vidro para pH e platina para Eh 

previamente calibrados.  

 

4.3.2 Análise granulométrica 

 

 A determinação granulométrica, nas amostras de sedimento foi realizada 

através do analisador de partículas por difração a laser da marca CILAS – 1064 

(Liquid Particle Size Analizer). Os resultados obtidos foram analisados pelo 

programa de análise granulométrica GRADISTAT 1.0 (BLOTT, 2000) através das 

equações propostas por Folk e Ward (1957) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Analisador partículas por difração a laser da marca Cilas-1064, utilizado nas análises 
granulométricas. 
 

 

 A classificação seguiu a escala de Wentworth (1992). O preparo das amostras 

para esta análise consistiu na pesagem de alíquotas de cerca de 1g, que foram 

deixadas em agitação por 24horas numa solução de hexametafosfato (dispersante) 
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para desagregação dos grãos, garantindo a confiabilidade da leitura dos tamanhos 

dos grãos pelo aparelho. Em seguida, cada amostra separadamente foi submetida 

ao aparelho para análise. 

 

 

4.3.3 Análise mineralógica (por difração de Raios-X) 

 

 A análise dos sedimentos por difração de Raios-X foi feita no CETEM/MCT, 

pelo Laboratório de análises mineralógicas do Setor de Caracterização Mineral 

(SCT), da Coordenação de Análises Minerais (COAM), para identificar 

qualitativamente as classes mineralógicas constituintes das amostras de sedimento 

do rio Cubatão, como subsídio para a compreensão da potencial disponibilidade dos 

metais. 

 

 

4.3.4 Determinação dos teores de matéria orgânica, Fe, Al, S, Mn e P 

 

 A análise da matéria orgânica foi realizada no CETEM/MCTI, pelo laboratório 

de análises químicas da Coordenação de Análises Mineralógicas (COAM), com o 

uso do equipamento Leco SNS-2000, para determinação do teor de carbono. 

As amostras in natura foram tratadas com HCl 50% por 15 horas (para a 

eliminação do carbono não orgânico), lavadas com água destilada (para remoção do 

resíduo ácido do HCl), deixadas sob banho de luz (para secagem) por 15 horas. A 

quantificação da matéria orgânica foi realizada através da multiplicação entre o valor 

do carbono orgânico total e o fator de 1,724 (EMBRAPA, 1997). 

A determinação de Fe, Al, S, Mn e P foi realizada por ICP-MS (Figura 9), 

tendo as amostras sido submetidas ao laboratório comercial ACME ANALYTICAL 

LABORATORIES LTD. (Canadá). 
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Figura 9- Visão geral do ICP-MS. 

 

 

4.3.5 Teores totais de Cd, Cr, Cu Ni, Pb, Zn e Hg 

 

 A determinação dos elementos-traço foi realizada por ICP-MS (Figura 9), 

tendo as amostras sido submetidas ao laboratório comercial ACME ANALYTICAL 

LABORATORIES LTD. (Canadá). 

 A determinação das concentrações de mercúrio total nos sedimentos foi feita 

no CETEM/MCTI, pelo Laboratório de Especiação de Mercúrio Ambiental (LEMA), 

por espectrometria de absorção atômica, utilizando o equipamento LUMEX, sem 

abertura prévia e utilizando pirólise (800C) para a conversão de todas as formas 

químicas do mercúrio a mercúrio vapor. As Figuras 10 e11 ilustram a visão geral do 

aparelho. 
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Figura 10- Análise de Hg da fração solúvel dos sedimentos sendo feita pelo Lumex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Analisador portátil de mercúrio Lumex – utilizado na análise de mercúrio total 

 

 

 

4.3.6 Extração com HCl 

 

 A extração com HCl 1M, segundo Morse (1994) foi feita na Universidade 

Federal Fluminense. Alíquotas de 3g de sedimento (após secagem à temperatura 

ambiente e desagregação em graal de porcelana) foram pesadas em tubos falcon e 

deixadas em agitação por 16 horas em 40 mL HCl 1M. Após esse período a solução 

foi centrifugada e o extrato separado por filtração em papel filtro.  
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Figura 12- Foto do ICP-OES utilizado. 

 

 

 Todos os extratos gerados foram analisados em ICP-OES (Figura 12) na 

Universidade Federal Fluminense, para determinação dos teores de Cd, Cr, Cu, Ni, 

Mn, Pb e Zn. Para a determinação do Hg, os extratos foram submetidos ao LUMEX, 

analisador de absorção atômica com pirólise acoplada (Figuras 10 e 11), no CETEM 

 

 

4.4 GRADIENTE DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS METAIS 

 

 O gradiente de distribuição espacial dos metais foi estabelecido através da 

comparação entre os teores médios dos metais entre as amostras de dentro e de 

fora do mangue. Foram calculadas as médias e desvios padrão entre réplicas. 

Foram feitos também testes de significância não paramétricos (Kruskal-Wallis) para 

a comparação de grupos de dados e de correlações não paramétricas (Spearman) 

para avaliar a inter-relação entre os parâmetros observados. Todos estes cálculos 

foram feitos em Excel e no programa STATISTICA. 
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4.5 BIOENSAIOS 

 

4.5.1 Ensaio agudo com Tiburonella viscana 

 

 Os bioensaios utilizando T. viscana foram realizados no laboratório do NEPEA 

(Núcleo de Estudos em Poluição e Ecotoxicologia Aquática – UNESP). O método 

utilizado na execução dos testes de toxicidade de sedimentos foi proposto por 

Swartz et al. (1985) e adaptado para T. viscana por Melo e Abessa (2002). O método 

consiste na exposição dos anfípodas às amostras de sedimento, por um período de 

10 dias, sendo avaliada a sobrevivência ao final deste período. 

 Os anfípodos foram coletados no infralitoral da Praia do Engenho D’Água, em 

Ilhabela, com auxílio de uma draga especial para coleta de anfípodas, contendo 

peneiras de malha de 1 mm, adaptadas para a captura dos animais. Após a coleta, 

os animais foram acondicionados em recipientes contendo sedimento e água do mar 

(do próprio local de coleta) e então, transportados para o laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Acondicionamento dos indivíduos de T. viscana no laboratório, durante o período de 
aclimatação, antes de sua utilização no bioensaio. 
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Figura 14- Transferência dos indivíduos de T. viscana para os recipientes-teste. 

 

 Após triagem e identificação dos indivíduos adultos de T.viscana, os 

organismos foram mantidos em pote plástico contendo água do mar filtrada e 

sedimento do local de coleta, a 25 (± 2) ºC, com iluminação e aeração constantes, 

conforme ilustra a Figura 13. A iluminação é essencial para que o animal permaneça

 Cerca de 24h antes da exposição dos organismos, os recipientes-teste foram 

montados, colocando-se uma camada de cerca de 2 cm (175 mL) de sedimento não 

peneirado e 450 mL de água do mar filtrada num pote plástico com capacidade para 

500 mL. Decorridas 24 horas da montagem dos potes, os animais foram transferidos 

do recipiente de aclimatação com o auxílio de um conta-gotas para placas de Petri 

(Figura 14), verificados sob lupa quanto às condições fisiológicas e morfológicas 

básicas e então transferidos para os recipientes-teste. Foram consideradas 3 

réplicas para cada amostra, às mesmas coletadas em campo (réplicas verdadeiras) 

e, cada réplica testada recebeu dez indivíduos adultos e sadios. 

 A água de diluição utilizada foi água do mar natural, coletada em Bertioga, 

filtrada no laboratório com membrana de 0,45 μm, de salinidade de 34± 2 %. O 

sedimento proveniente da Praia do Engenho D’Água, local de coleta dos organismos 

foi utilizado como sedimento controle nos ensaios por já ser frequentemente utilizado 

como controle em estudos ecotoxicológicos conduzidos pelo laboratório do 

NEPEA/UNESP, além de ser considerado não tóxico, de fácil coleta e de ser do local 

de origem dos organismos-teste. 
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 O conjunto de réplicas foi mantido sob aeração e iluminação constantes, e 

sob temperatura controlada em sala climatizada (25 ± 2 ºC). A cada 48h houve 

monitoramento da salinidade para eventuais ajustes necessários com água 

destilada. 

 Do mesmo modo, a intensidade da aeração foi monitorada diariamente. Estes 

parâmetros são essenciais à sobrevivência dos organismos, uma vez que 

influenciam diretamente sua fisiologia e o controle dos mesmos tem a finalidade de 

evitar que eventuais distúrbios possam mascarar a resposta dos organismos à 

toxicidade das amostras (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Bioensaio com T. viscana em andamento, com o sistema de aeração montado. No 
detalhe, o recipiente-teste, mostrando a proporção sedimento/água. 
 

 

 No início e ao final do experimento, foram monitorados também o pH e o nível 

de amônia, além da medição no teor de oxigênio dissolvido em cada recipiente-teste. 
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 Decorridos os 10 dias, cada recipiente-teste foi cuidadosamente desmontado 

e o sedimento peneirado em malha de 0,5 mm para a contabilização dos organismos 

sobreviventes. A figura 16 mostra a contabilização dos indivíduos no final do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Desmontagem dos recipientes-teste e contabilização dos indivíduos sobreviventes no final 
do bioensaio com T. viscana. 
 

 

 

4.5.2 Ensaio crônico com Nitocra sp. 

 

 Os bioensaios utilizando Nitocra sp. também foram realizados no laboratório 

do NEPEA (Núcleo de Estudos em Poluição e Ecotoxicologia Aquática – UNESP). 

Os organismos foram obtidos a partir do cultivo do próprio laboratório, realizado em 

erlenmayers contendo água marinha de salinidade 25, mantidos em câmara de 

germinação com temperatura entre 20 e 25º C e alimentados com suspensão 

composta de levedura e reação para peies. O cultivo começou com a doação de 

alguns exemplares de Nitocra sp cultivados no Laboratório de Ecotoxicologia 

Marinha (LEcotox) do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo 

(IOUSP). A figura 17 mostra os erlenmyers do cultivo de copépodos dentro da 

câmara de germinação, com temperatura controlada. 
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Figura 17- Erlenmyers de cultivo de Nitocra sp. mantidos em câmara de germinação. 

 

 

 O método utilizado na condução dos testes de toxicidade em amostras de 

sedimento estuarino com o copépodo herpacticóide Nitocra sp foi estabelecida por 

Lotufo e Abessa (2002). Espécies desse gênero foram registradas no litoral brasileiro 

por Reid (1998).  

 Assim como os anfípodos, esses animais possuem hábito bentônico, o que 

favorece a interação máxima com o sedimento. Além disso, eles apresentam ainda 

outras características que favorecem seu uso em ensaios ecotoxicológicos como, 

por exemplo: a facilidade de serem cultivados em laboratório; apresentarem boas 

taxas de reprodução e sobrevivência na presença ou ausência de sedimento; 

possuírem um ciclo de vida relativamente curto, de apenas 3 a 4 semanas; serem 

altamente sensíveis a diversos contaminantes; e, finalmente, por serem de tamanho 
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pequeno, necessitando de poucas quantidades de amostras e de pouco espaço para 

a montagem dos ensaios, diminuindo a exigência de recursos financeiros para 

execução de testes (LOTUFO; ABESSA, 2002). 

 O teste com Nitocra sp. avalia os efeitos tóxicos de contaminantes na fração 

biodisponível de sedimentos estuarinos a partir da análise da reprodução em 7 dias 

de exposição. 

 Cerca de 24h antes da exposição dos organismos, aproximadamente 2 

gramas do sedimento (0,5 centímetro) foram postos em cada frasco com capacidade 

de 10 mL, contendo 5 ml de água do mar natural coletada na região de Bertioga e 

filtrada em membrana de 0,45 µm, de salinidade 17 %, com o cuidado para não 

ressuspender o sedimento. Foram mantidas as mesmas réplicas utilizadas no ensaio 

com T. viscana. 

 Após 24 horas os organismos foram transferidos para um béquer, filtrando-se 

o todo conteúdo do recipiente de cultivo em rede de plâncton para um béquer, a 

partir do qual, pequenas quantidades de água são gentilmente transferidas para 

placas de petri, para a separação das fêmeas ovadas que serão expostas às 

amostras. 

 Foram acrescentadas a cada frasco-teste 10 fêmeas ovadas, adicionando-se 

100 μL de suspensão de levedura como fonte de alimento para os organismos. 

Somente na montagem do ensaio é oferecida alimentação. Os frascos foram 

mantidos sem aeração e sob temperatura constante por 7 dias. A Figura 18 mostra 

os recipientes-teste acondicionados na câmara de germinação com temperatura 

controlada, onde permaneceram durante os 7 dias de duração do ensaio. 

 Decorridos os 7 dias de duração do ensaio, cada um dos potes foi corado e 

fixado com solução de roda de bengala diluída em formaldeído a 10%. Os frascos 

foram então seguramente acondicionados em caixas de isopor e transportados para 

o laboratório da Uff, em Niterói, onde foram, um a um, desmontados para a 

contabilização da reprodução. 

 Para isso, o conteúdo de cada recipiente-teste foi passado em uma peneira 

de malha de porosidade de 45 μm. O material retido na peneira foi lavado e 

examinado em placa de petri à luz de uma lupa, para identificação das fêmeas, 

náuplios e copepoditos. Para este estudo apenas dados de reprodução foram 

considerados. 
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Figura 18- Recipientes-teste do ensaio com Nitocra sp. mantidos em câmara de germinação do 
decorrer do ensaio. 
 

 

 A reprodução foi avaliada pela soma do número total de copepoditos e 

naúplios comparando-se o resultado com o controle (feito com sedimento de 

Ilhabela, do mesmo modo que nos ensaios com T. viscana)  

 No início e ao final do experimento, foram verificados pH, o oxigênio 

dissolvido e o nível de amônia, em cada recipiente-teste.  

 As figuras 19 e 20 o aspecto do pote corado e fixado após o término do 

experimento e o aspecto do conteúdo do recipiente-teste sob a lupa, durante a 

contabilização da reprodução, respectivamente. 
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Figura 19- Aspecto do recipiente-teste corado e fixado após o encerramento do experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Aspecto do conteúdo do recipiente-teste sob a lupa, durante a contabilização da 
reprodução. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  ANÁLISES FÍSICA, QUÍMICA E MINERALÓGICA 

 

5.1.1 pH e Eh 

 

 O pH e o Eh da água no momento da coleta variaram entre 7,6 - 8,1 e 109-

138 mV, respectivamente, nas três estações. A temperatura variou entre 22°C - 

24°C enquanto o oxigênio dissolvido oscilou entre 4,72 mg/L e 5,79 mg/L. A 

salinidade ficou entre 0,95 % e 1,53 % e a condutividade entre13,6 S/m e 25,1 S/m. 

 Estes valores sugerem pouca influência da água salgada e, água doce 

ligeiramente anóxica, talvez pela presença de contaminação orgânica. Os valores de 

pH e Eh dos sedimentos variaram de 6,8 a 7 e de -81,3 mV à -182 mV, 

respectivamente, evidenciando características redutoras (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2- Valores médios de pH e Eh dos sedimentos do rio Cubatão 

Subestações Estações pH Eh 

In
te

rn
as

 3 6,9 -84,7 

1 6,5 -81,3 

2 6,7 -86,0 

E
xt

er
n

as
 3 6,8 -118,7 

1 6,9 -182,0 

2 7,0 -130,0 

 

 

 O pH das amostras não apresentou correlação com nenhum outro parâmetro, 

embora não tenha ficado fora da faixa de valores comum a sedimentos estuarinos da 

região, considerados ligeiramente ácidos segundo Rossi e Mattos (2002). Por outro 

lado é importante ressaltar que, pela faixa de pH observada (próximo à 

neutralidade), este parâmetro possui pouca influência no incremento da mobilidade 

potencial de metais. 
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 Os valores de Eh caracterizam os sedimentos amostrados como redutores. 

De fato, a correlação significativa e positiva observada entre os valores de Eh e os 

teores de matéria orgânica (r ≥ 0,5; p ≥ 0,05), corroboram essa característica. 

Nessas condições, os metais tendem a formar complexos estáveis com colóides 

orgânicos, óxidos e hidróxidos de ferro e sulfetos, diminuindo a exposição dos 

organismos a estes contaminantes (GUERRA, 2000). 

 

 

5.1.2 Análise granulométrica 

 

 A análise granulométrica das amostras revelou que a composição destes 

sedimentos é predominantemente lamosa, chegando a até 80% (Estação 1). Há 

ocorrência de percentuais mais elevados de silte e areia fina (Tabela 3), 

característica bastante comum dos sedimentos superficiais (até 20 cm) em toda a 

área do complexo estuarino de Santos-Cubatão, desde os principais afluentes até a 

região do Porto de santos, com tamanhos de grãos variando entre areia fina e argila 

(NIZOLI, 2007; MOREIRA, 2009; GONÇALVES, 2009; LUIZ-SILVA, 2002, 2006; 

FENILI, 2012). O teste de significância mostrou que não houve diferença significativa 

(r ≥ 0,5; p ≥ 0,05) na composição granulométrica entre as amostras das subestações 

internas e externas, nem entre as estações de coleta. 

 As planícies litorâneas, como a baixada santista são propícias a uma intensa 

deposição de sedimentos finos, de consistência pastosa, comumente denominado 

lama (CLOUGH, 1992; ROSSI; MATTOS, 2002) Os resultados da análise 

granulométrica dos sedimentos do rio Cubatão confirmam essa tendência, 

concordando com o que outros autores também já verificaram para o mesmo local 

(LUIZ-SILVA, 2006; BURUAEM, 2012; ABESSA, 2002). Há uma predominância de 

porções silto-argilosas variando para areia fina em alguns sítios, característica que 

favorece a retenção de metais no sedimento. 

 Luiz-Silva et al. (2002) ressalta que, apesar dos sedimentos finos serem de 

fato mais abundantes, pode haver variação significativa entre pontos diferentes e até 

mesmo ao longo do testemunho de um mesmo ponto, o que demonstra constante 

renovação do material sedimentado. 

 O gráfico da Figura 21 mostra a proporção entre os percentuais de areia 

(areia fina) e grãos mais finos (silte + argila). 
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Tabela 3- Classificação granulométricas das amostras do rio Cubatão 

CLASSES 
GRANULOMÉTRICAS 

ESTAÇÃO 3 
Dentro do Mangue Fora do Mangue 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

% AREIA 26,0 30,0 26,0 16,0 29,0 29,0 
% FINOS 74,0 70,0 74,0 84,0 71,0 71,0 

CLASSES 
GRANULOMÉTRICAS 

ESTAÇÃO 1 
Dentro do Mangue Fora do Mangue 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

% AREIA 20,0 64,0 19,0 41,0 52,0 28,0 
% FINOS 80,0 36,0 81,0 59,0 48,0 72,0 

CLASSES 
GRANULOMÉTRICAS 

ESTAÇÃO 2 
Dentro do Mangue Fora do Mangue 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

% AREIA 28,0 14,0 14,0 29,0 29,0 25,0 
% FINOS 72,0 86,0 86,0 71,0 71,0 75,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Gráfico da classificação granulométrica das amostras. 
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5.1.3 Análise mineralógica (por difração de Raios-X) 

 

 A análise qualitativa realizada por difração de Raios-X revelou a presença de 

classes distintas de minerais tanto primários quanto secundários nas amostras. Os 

minerais primários Quartzo, feldspato (microclínio), muscovita e hornoblenda 

apareceram em todas as réplicas ao longo das 3 Estações de coleta. Já a anortita 

(termo cálcico da série dos plagioclásios), o feldspato ortoclásio, a albita (termo 

sódico dos plagioclásios) e a silimanita (uma espécie de granada), apareceram 

apenas em algumas réplicas isoladamente. 

 O mineral secundário gibsita (óxido de Al) também apareceu em todas as 

réplicas ao longo das Estações de coleta enquanto, talco e gipsita só não estão 

presentes na subestação interna da Estação 1 (Estação Intermediária na malha 

amostral). 

 Os minerais primários identificados nas amostras condizem com a 

mineralogia das rochas que compõem a geologia regional. O estuário de Santos-

Cubatão está localizado uma região geologicamente marcada por uma falha de 

expressão regional (falha de Cubatão), com rochas de diferentes resistências à 

erosão (xistos, filitos, quartzitos, rochas cálciosilicatadas e um complexo gnáissico 

migmatítico), compostas de feldspatos e minerais silicatados que são mais 

resistentes à ação da água nas condições de temperatura e pH impostas pelo clima 

tropical à sub-tropical da região (LUIZ-SILVA, 2006) A presença dos argilominerais 

expansivos identificados para a maioria das amostras é típica de sedimentos de 

características redutoras, como o caso de manguezais e sistemas lacustres. 

 A mineralogia pode variar bastante em sedimentos estuarinos e, segundo 

Prakasa e Swamy (1987), é muito frequente a ocorrência de montmorilonita, caulinita 

e ilita. Estudos sobre a mineralogia de manguezais brasileiros têm mostrado com 

freqüência a presença de pirita, caulinita, quartzo, feldspatos e gibsita (BEHLING; 

COSTA, 2004; MARIUS et al., 1987; PRADA-GAMERO et al., 2004). A Tabela 4 

mostra o quadro representativo da distribuição das classes mineralógicas presentes 

nas amostras ao longo das Estações de coleta. 
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Tabela 4- Classes mineralógica presentes nas amostras 

ESTAÇÕES 
DE COLETA  

  DENTRO DO MANGUE 

 

A
n

o
rt

it
a 

O
rt

o
cl

ás
io

 

Q
u

ar
tz

o
 

A
lb

it
a 

M
ic

ro
cl

in
a 

M
u

sc
o

vi
ta

 

H
o

rn
o

b
le

n
d

a 

V
er

m
ic

u
lit

a 

G
ib

si
ta

 

C
au

lin
it

a 

S
ep

io
lit

a 

T
al

co
 

G
ip

st
a 

S
ili

m
an

it
a 

                

3 
                             

                             

                             
                 

1 
 

                            

 
                            

                             

                

2 
 

                            

                             

                             

 

ESTAÇÕES 
DE COLETA  

  FORA DO MANGUE 

 

A
n

o
rt

it
a 

O
rt

o
cl

ás
io

 

Q
u

ar
tz

o
 

A
lb

it
a 

M
ic

ro
cl

in
a 

M
u

sc
o

vi
ta

 

H
o

rn
o

b
le

n
d

a 

V
er

m
ic

u
lit

a 

G
ib

si
ta

 

C
au

lin
it

a 

S
ep

io
lit

a 

T
al

co
 

G
ip

st
a 

S
ili

m
an

it
a 

                

3 
                             

                             

                             
                 

1 
                             

                             

                             

                

2 
                             

                             

                             
 

 

 



52 

 Os argilominerais tem a peculiaridade de serem bons sequestradores de 

metais do meio, principalmente os expansivos, como a vermiculita e a sepiolita, uma 

vez que sua termodinâmica característica propicia a adsorção de íons metálicos em 

sua estrutura. 

 Uma vez adsorvidos à estrutura dos grãos do sedimento, os metais tornam-se 

potencialmente menos disponíveis à incorporação pela biota (principalmente 

considerando os organismos cuja dieta não inclua os grãos do sedimento), ainda 

que suas concentrações totais no sedimento possam ser consideradas fora dos 

padrões de qualidade de sedimento estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

 A caulinita e a gibsita, também identificadas na maioria das amostras 

sugerem uma origem alotóctone, pois a gênese destes minerais está associada a 

ambientes altamente oxigenados e intemperizados, o que não é característico de um 

estuário, conforme já apontado anteriormente. 

 Segundo Souza-Junior (2006), a origem da textura fina nos manguezais da 

baixada santista pode estar relacionada com os sedimentos finos depositados nos 

leitos de baías, canais e cursos inferiores de rios dessa região em diferentes tempos 

geológicos e também ao aporte de origem continental, pelos vários rios que drenam 

a planície litorânea. 

 Essa dinâmica de deposição de material fino desse ambiente, sobretudo no 

que diz respeito ao aporte continental pode tanto diluir as concentrações de 

contaminantes (se o aporte foi isento de contaminação), quanto aumentar (se o 

aporte trouxer contaminação). 

 Por outro lado, os argilominerais vermiculita 

((Mg,Ca)0.7(Mg,Fe,Al)6.0[(Al,Si)8O20)](OH)4.8H2O), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e sepiolita 

(Mg4(Si2O5)3(OH)26H2O) aparecem em todas as Estações. Estes são minerais que 

podem apresentar metais em suas estruturas. 

 

 

5.1.4 Determinação dos teores de matéria orgânica, FE, AL, S, MN e P 

 

 O Mn apresentou os maiores valores entre todos os elementos. As mostras 

apresentaram proporção de matéria orgânica variando entre 4,63 % e 9,53 %. O Fe 

apresentou teores totais médios variando entre 3,12 % e 4,80 % nas amostras 

analisadas, e o Al variou entre 5,20 % e 7,92 %. O P apresentou concentração total 
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média entre 0,11 % e 0,28 % e o S entre 0,74 % e 1,19 %. A Tabela 5 resume os 

valores médios dos teores de matéria orgânica, Fe, Al, S, Mn e P. 

 

 

Tabela 5- Valores médios e Desvio Padrão (DV) dos teores de matéria orgânica 

de Fe, Al, S, Mn e P 

Subestações Estações 
Teores médios (Fe, Al, S, P e MO em %; Mn em mg/Kg) 

Fe Al S Mn P MO 

In
te

rn
a 

3 3,12 5,20 0,74 356,33 0,11 4,63 

DV 0,7 0,95 0,10 17,46 0,04 0,55 

1 4,51 7,33 1,19 472,67 0,18 5,87 

DV 0,1 0,48 0,37 9,29 0,02 0,76 

2 4,74 7,92 0,90 504,33 0,28 9,53 

DV 0,2 0,62 0,02 16,91 0,01 0,42 

E
xt

er
n

a 

3 4,38 7,39 1,17 443,33 0,14 5,03 

DV 0,4 1,13 0,47 14,4 0,05 0,25 

1 4,80 7,47 1,18 512,00 0,22 5,53 

DV 0,4 0,25 0,09 19,8 0,01 0,81 

2 4,33 7,54 1,12 492,33 0,14 3,83 

 DV 0,3 1,11 0,14 19,1 0,04 1,04 

 

 

 Tanto dentro quanto fora do mangue, nas estações 2 e 3, a ordem da 

concentração dos indicadores de suportes geoquímicos foi semelhante, com o Mn 

sendo o mais abundante de todos, seguido do Al e o P apresentando os menores 

valores de concentração. 

 Na distribuição destes suportes entre as estações, a Estação 2 apresentou 

uma ligeira diferença em relação às outras duas estações. Na subestação interna, a 

matéria orgânica foi mais abundante que o Al e na subestação externa, o Fe foi mais 

abundante que a matéria orgânica. (Figura 22). 

 Os teores de matéria orgânica medidos nas amostras deste trabalho 

coincidem com o verificado por Abessa (2002), considerando o cálculo para ajuste 
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do carbono orgânico total ao teor correspondente de matéria orgânica. Abessa 

(2002) verificou que os valores eram maiores na região mais interna do estuário e 

nas áreas próximas às saídas dos emissários submarinos. Ao contrário do verificado 

por Luiz-Silva et al. (2008), a matéria orgânica apresentou correlação positiva com o 

teor de finos e negativa com o percentual arenoso (r ≥ 0,5; p ≥ 0,05). 

 

 
Figura 22- Concentrações médias de Al, MO, Fe e P nas amostras do rio Cubatão. 

 

 

 Abessa (2002) também assinala que a distribuição do carbono total tende a 

acompanhar a ocorrência de sedimentos mais finos, porém, ela não é muito clara 

devido à influência da presença de manguezal nas áreas internas do estuário e da 

contaminação por esgoto doméstico. 
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 O Fe em ambientes tropicais sujeitos a alto grau de intemperização, 

impactados ou não, costuma estar relacionado à presença de óxidos e hidróxidos no 

sedimento e em ambientes redutores, pode estar ligado aos íons sulfetos 

(OLIVEIRA; MARTINS, 2011).  

 O teor total de Fe nos sedimentos do rio Cubatão é equivalente ao que outros 

autores também já relataram para a mesma região (LUIZ-SILVA, 2002; 2006; 

ABESSA, 2002), com pequenas diferenças em parte devido às diferenças de malha 

amostral, abrangendo uma região maior dentro do sistema estuarino, demonstrando 

inclusive um gradiente de concentração em direção à Baía de Santos, com os 

maiores valores ocorrendo na porção mais interna do estuário (ABESSA, 2002; 

BONETTI, 2000). 

 Abessa (2002) verificou um gradiente de distribuição do Fe, diminuindo em 

direção à Baía de Santos. Embora em seu estudo, não tenha identificado a fonte, o 

autor sugere que as atividades de uma indústria siderúrgica nas proximidades possa 

influenciar essa distribuição. No presente estudo, não foi possível identificar o 

mesmo gradiente, uma vez que não houve diferença significativa entre os teores de 

Fe nas estações amostradas. Em relação às atividades da indústria siderúrgica na 

região, Luiz-Silva et al. (2008) estudando testemunhos do rio Morrão, estabeleceram 

com sucesso um paralelo entre o teor de Fe e o histórico destas atividades. Em 

trabalhos futuros, sugere-se que um estudo da mesma natureza em testemunhos do 

rio Cubatão possa distinguir as fontes geogênicas e antropogênicas de Fe no rio 

Cubatão. 

 Os teores de Al em amostras de sedimento costumam estar relacionados com 

a presença de argilominerais na composição mineralógica, devido à presença 

abundante dele na estrutura cristalina destes minerais, salvo se houver uma fonte 

emissora de efluentes contendo altos teores deste elemento (OLIVEIRA; MARTINS, 

2011). Por ser um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, o Al é um 

elemento presente naturalmente nos solos e sedimentos de vários ecossistemas 

continentais, costeiros e marinhos e, tanto classes de minerais verificadas nas 

amostras, quanto o teor total de Al medido nos sedimentos corroboram esse fato. 

 Assim como ocorreu com o Fe, os valores de Al encontrados neste estudo 

estão em concordância com as faixas de concentração determinadas por outros 

autores, o mesmo acontecendo com o P (ABESSA, 2002; BONETTI, 2000). Da 

mesma forma que com o Fe, Luiz-Silva et al. (2008) conseguiram estabelecer uma 
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relação entre o fator de enriquecimento destes elementos em testemunhos de 

sedimento do rio Morrão com o histórico das atividades industriais na região, 

comparando os valores encontrados com os do background referente ao período 

pré-industrial. 

 Segundo estes autores, tanto o pólo siderúrgico quanto a principal indústria 

de fertilizantes recebem suas matérias-prima através do porto de Santos e despejam 

seus efluentes no estuário, contribuindo assim para o aporte antropogênico destes 

elementos para dentro do estuário. 

 O Fe só não está correlacionado com o Cu e com o Hg, enquanto o Al não se 

correlacionou com Zn e Hg. Da mesma forma, o P também só não se relacionou 

com Hg e Al (r ≥ 0,5). 

 A correlação positiva entre matéria orgânica, F e P, bem como as correlações 

positivas entre o Fe e o Al (r ≥ 0,5; p ≥ 0,05) sugerem que estes parâmetros possam 

estar atuando em conjunto e potencialmente influenciando a distribuição e o 

comportamento dos metais nos sedimentos analisados. 

 De fato, o Al correlacionou-se com Cr, Cu, Mn, Ni e Pb, enquanto o Fe 

correlacionou-se com Cd, Cr, Mn, Ni, Pb e Zn e o P apresentou correlação positiva (r 

≥ 0,5; p ≥ 0,05) com todos os metais (com exceção do Hg, que apresentou 

correlação apenas com a matéria orgânica, do Cd e do Zn, que não apresentaram 

correlação com o teor de Al e do Mn e Ni, que não se correlacionaram com a matéria 

orgânica) (OLIVEIRA; MARTINS, 2011). 

 Entre os metais sensíveis às condições fisico-químicas estão o Mn e o Fe, 

que podem ser bons indicadores das condições redox que predominam nos 

sedimentos (também evidenciada pelos valores de Eh), principalmente quando são 

utilizadas as frações extraíveis (por exemplo, em HCl). A distribuição do Mn é um 

marcador das mudanças redox mais facilmente observável do que o Fe (GAGNON 

et al., 1997). 

 

 

5.1.5 Teores totais de Cd, Cr, Cu Ni, Pb, Zn e Hg 

 

 Os metais avaliados apresentaram concentrações totais médias variando 

entre bastante entre si. O metal de abundância menos expressiva em concentração 

total média foi o Cd, enquanto o Zn apresentou os maiores valores médios. A Tabela 
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6 mostra a concentração média dos metais avaliados nas amostras de sedimento 

total do rio Cubatão. 

A comparação das concentrações totais de metais encontradas nos 

sedimentos do rio Cubatão com os valores orientadores da CONAMA (2012) mostra 

que o Cr, o Cu e o Ni estão acima do estabelecido para o nível 1 em todas as 

estações (Tabela 5). 

 Embora a CONAMA (2012) não trate especificamente de sedimentos 

estuarinos ou fluviais, ela constitui, atualmente no Brasil, o único documento legal 

referente à qualidade de sedimentos no qual se pode embasar tomadas de decisão 

e desenvolver parâmetros de avaliação de riscos, além de estabelecer critérios de 

qualidade de sedimentos. 

 Seus critérios de formulação foram baseados em legislações ambientais 

internacionais, dentre as quais se destaca a Canadian Council (2002), que se baseia 

nos valores de ERL e ERM, estabelecidos por Long et al. (1995). Seus dispositivos 

tratam da disposição continental de sedimentos oriundos de processos de 

dragagem, bem como estabelece as concentrações de contaminantes a partir das 

quais se prevê baixa probabilidade de toxicidade para contaminantes cujas 

concentrações encontrem-se abaixo do Nível 1, toxicidade moderada para valores 

entre o os Níveis 1 e 2 e alta para valores acima do Nível 2.  

 De acordo com Canadian Council (2002), a complexa composição química e 

mineralógica dos sedimentos fluviais e suas interações com o substrato aquoso, 

torna fundamental, para efeitos de diagnóstico ambiental, a avaliação conjunta de 

aspectos sedimentológicos/geoquímicos e respostas ecotoxicológicas de 

bioindicadores. Sendo assim, a orientação desta legislação para teores de metais 

em sedimentos é baseada na toxicidade destes contaminantes para a biota 

bentônica e as concentrações de referência de foram determinadas de acordo com 

ensaios ecotoxicológicos em sedimentos enriquecidos de substâncias-teste, 

utilizando organismos bentônicos. 
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Tabela 6- Média e Desvio Padrão (DV) dos teores dos metais nos sedimentos 

do rio Cubatão (SP) (mg/kg) 

Sub 

estações 
Estações 

Concentrações Totais Médias dos Metais nos 

Sedimentos do Rio Cubatão (SP) (mg/kg) 

Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

Interna 

3 0,18 60,00 28,73 24,10 25,38 104,03 1,08 

DV 0,05 1,5 2,02 1,56 0,43 12,3 0,09 

1 0,23 84,00 41,64 35,83 36,61 139,10 0,93 

DV 0,05 2,6 2,29 1,31 0,53 9,3 0,39 

2 0,28 88,33 46,27 35,10 39,31 149,90 1,50 

DV 0,06 5,8 1,33 1,59 0,75 1,1 0,62 

Externa 

3 0,22 84,00 41,72 35,20 33,95 126,63 0,83 

DV 0,06 0,7 2,96 2,09 0,22 13,7 0,37 

1 0,32 87,00 47,19 38,20 36,79 156,07 0,85 

DV 0,01 1,7 1,67 0,70 0,34 2,5 0,03 

2 0,19 79,50 42,18 34,40 29,01 118,03 0,57 

DV 0,05 0,7 4,54 2,64 0,82 9,7 0,12 

CONAMA 

454 (2012) 

Nível 1 1,2 81 34 20,9 46,7 150 0,3 

Nível 2 7,2 370 270 51,6 218 410 1,0 

Nota: os valores assinalados correspondem aos que se encontram fora dos limites 
estabelecidos pela CONAMA (2012) para o nível 1 e para o nível 2. 
 

 

 O Hg apresenta um quadro de contaminação bastante crítica, estando acima 

do nível 1 em todas as estações e acima do nível 2 em duas amostras. Como ele 

não apresenta nenhuma função fisiológica conhecida, mas possui alta toxicidade 

para várias classes de seres vivos, incluindo a população humana, a maior 

preocupação com relação ao Hg deve-se ao seu caráter biomagnificador em 

ambiente aquático. 

 Oliveira (2005) analisando os teores de Hg em sedimentos superficiais e 

testemunhos ao longo de todo o estuário encontrou concentrações variando entre 
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5,65 mg/kg (Rio Cascalho) e 1,64 mg/kg (Canal da COSIPA), pontos à jusante e à 

montante dos amostrados neste estudo, respectivamente. Segundo Oliveira (2005), 

concentrações significativamente mais elevadas nos sedimentos superficiais (até 20 

cm), em relação a outras profundidades do testemunho, indica recente aporte deste 

elemento para o estuário. 

 Os sedimentos em manguezais, área coberta por vegetação e baixa energia 

hidrodinâmica, são frequentemente muito redutores, em função da decomposição 

microbiana da matéria orgânica (GUEIROS et al., 2003) e os estudos de Hg nestes 

ambientes tem mostrado forte ligação deste metal com colóides orgânicos 

depositados nesses sedimentos (LACERDA; GONÇALVES, 2001), o que coincide 

com a correlação positiva verificada entre o teor de matéria orgânica e o Hg total do 

sedimento. 

 A correlação positiva dos outros metais com a matéria orgânica (r ≥ 0,5; p ≥ 

0,05) e desta com o P, além de sugerir fonte comum de contaminação (que 

possivelmente tem origem nos efluentes domésticos) ou mistura de contaminantes, 

ressalta a influência da matéria orgânica na geoquímica de metais, funcionando 

como suporte geoquímico para os mesmos. Ao se ligaram à matéria orgânica, os 

metais tendem a estar indisponíveis para a solubilização e consequente 

disponibilização à biota. A tabela 7 mostra os valores de r para as correlações 

calculadas (valores significativos para p ≥ 0,05). 

 Todos os metais apresentaram correlações positivas entre si, com algumas 

variações entre eles, exceto do Hg, que apresentou correlação positiva apenas com 

a matéria orgânica e o percentual de finos que, por sua vez, também apresentou 

correlação positiva apenas com o Hg (r ≥ 0,5; p ≥ 0,05). Já a matéria orgânica 

apresentou correlação também com outros metais (Cd. Cr. Cu. Pb e Zn). 

 Essas correlações sugerem uma fonte comum de contaminação ou possível 

mistura de contaminantes de fontes diferentes ao longo do estuário, ou fenômenos 

de deposição conjunta desses elementos, da MO e dos finos em determinados 

locais. Entretanto, essa sugestão não se aplica ao Hg, que não apresentou 

correlação com nenhum outro metal analisado. 
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Tabela 7- Valores de r para as correlações entre os metais, seus suportes 

geoquímicos e a granulometria das amostras de sedimento do estuário do rio 

Cubatão (valores significativos em vermelho) 

 

Valores de r para as correlações entre os metais, seus suportes geoquímicos e a 
granulometria das amostras de sedimento do estuário do rio Cubatão 

Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Hg Fe P Al MO S Areia Finos 

Cd 1 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 0,9 0,3 0,6 0,8 0,2 0,6 0,3 0,1 -0,1 

Cr 0,5 1 0,8 0,4 0,8 0,6 0,6 0,0 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 -0,2 0,2 

Cu 0,6 0,8 1 0,4 0,9 0,7 0,7 -0,1 1,0 0,7 0,7 0,5 0,7 -0,1 0,1 

Mn 0,3 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,5 -0,3 0,6 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 -0,2 

Ni 0,5 0,8 0,9 0,4 1 0,6 0,6 -0,3 0,9 0,5 0,7 0,3 0,8 0,0 0,0 

Pb 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6 1 0,8 0,4 0,7 0,9 0,5 0,9 0,4 -0,3 0,3 

Zn 0,9 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 1 0,3 0,7 0,9 0,3 0,7 0,3 0,0 0,0 

Hg 0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 0,4 0,3 1 -0,1 0,4 -0,1 0,6 -0,3 -0,5 0,5 

Fe 0,6 0,9 1,0 0,6 0,9 0,7 0,7 -0,1 1 0,7 0,8 0,5 0,7 0,0 0,0 

P 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 0,9 0,9 0,4 0,7 1 0,4 0,8 0,2 -0,2 0,2 

Al 0,2 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,3 -0,1 0,8 0,4 1 0,3 0,7 -0,4 0,4 

MO 0,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,3 1 0,1 -0,5 0,5 

S 0,3 0,6 0,7 0,2 0,8 0,4 0,3 -0,3 0,7 0,2 0,7 0,1 1 0,0 0,0 

Areia 0,1 -0,2 -0,1 0,2 0,0 -0,3 0,0 -0,5 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 0,0 1 -1,0 

Finos -0,1 0,2 0,1 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,0 -1,0 1 

 

 

O percentual de finos nas amostras correlacionou-se bem com a 

concentração média de Hg nos sedimentos e também com a matéria orgânica (r ≥ 

0,5; p ≥ 0,05), características já bem descritas na literatura científica. Estas 

correlações indicam que os dois suportes podem estar atuando na distribuição e 

biodisponibilidade deste elemento, como já bem evidenciado na literatura por outros 

autores. Em contrapartida, a ausência de correlação positiva dos outros metais com 

o percentual de finos, indica que a granulometria pode não estar influenciando na 

distribuição dos mesmos. 

 Tanto as concentrações totais quanto as correlações verificadas entre os 

elementos analisados neste estudo, corroboram o que foi reportado pelo relatório 

técnico da CETESB (2001), não só em relação às fontes de contaminação, mas 

também aos contaminantes presentes nas áreas críticas apontadas no relatório. 

 Entre essas áreas críticas, está o lixão de Pilões que, segundo a própria 

CETESB tem influência direta no rio Cubatão e apresenta altos níveis não só de 
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todos os elementos abordados aqui mas também de outras classes potencialmente 

mais tóxicas de contaminantes, como organoclorados e solventes aromáticos. 

 

 

Tabela 8- Comparação entre os valores verificados neste trabalho e outros 

reportados na literatura para a mesma região 

Local Ano 
Prof./ 

Fração 

Concentrações (ppm) Refe-
rência 

Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

Rio 
Cubatão 
(Dentro 

do 
Mangue) 

2011 
Superficial/ 

Total 
0,23 77,4 38,88 61,36 33,76 131,01 1,17 

P
re

se
nt

e 
E

st
ud

o 

Rio 
Cubatão 
(Fora do 
Mangue) 

2011 
Superficial/ 

Total 
0,24 83,50 43,70 35,93 33,25 133,57 0,75 

Rio 
Cubatão 

1997/ 

1998 

Superficial/ 

˂ 63µm 
ND 45 32 22 22 94 1,73 

LUIZ-
SILVA 
et al, 
2006 

Largo do 
Caneu 

1997/ 

1998 

Superficial/ 

˂ 63µm 
ND 44 31 21 27 110 1,04 

LUIZ-
SILVA 
et al, 
2006 

Rio 
Cascalho 

1997/ 

1998 

Superficial/ 

˂ 63µm 
ND 46 38 23 23 112 0,39 

LUIZ-
SILVA 
et al, 
2006 

Baixada 
Santista* 2007 90% FF** NA 57 NA NA NA 87 NA 

SILVA 
et al, 
2011 

Nota: *Valor de Background proposto pelos autores; **Sedimentos contendo até 90% de silte+argila 

na sua composição (FF: fração fina); ND – não detectado; NA – não avaliado 

 

 

 Do ponto de vista da geoquímica, seria interessante comparar os valores 

encontrados em sedimentos superficiais com aqueles medidos em profundidades 

que remetessem a períodos pré-industrialização. Entretanto, esses dados não são 

facilmente obtidos, pois se precisa considerar a taxa de sedimentação do ambiente 

em questão, sendo necessária uma boa compilação de dados e um controle crítico 

que gerencie os resultados de forma abrangente, considerando as variabilidades do 

elemento ou substância em questão numa determinada matriz (MARINS et al., 
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2004). Segundo estes autores, em ambientes com altas taxas de sedimentação, 

seria necessário coletar sedimentos com mais de 1 m de profundidade, para garantir 

que esteja coletando aqueles que remetem às eras pré-industrialização, embora este 

seja um ponto bastante discutível. 

 Por outro lado, é possível avaliar tendências de aumento ou diminuição dos 

teores totais de metais em sedimentos superficiais com base na literatura, 

observando-se características de coleta, preparo e análise das amostras. A tabela 7 

mostra um quadro comparativo entre os valores verificados neste trabalho e outros 

reportados na literatura para a mesma região. 

 É importante observar que a região do Largo do Caneu fica à montante do rio 

Cubatão e o rio Cascalho à jusante e, ainda assim, para os anos-base de 1997-

1998, os valores das concentrações de todos os metais não são muito diferentes, 

entre os sítios amostrados, com exceção do cádmio e do mercúrio que, no rio 

Cascalho, apresentou valores inferiores à metade daqueles estabelecidos para os 

demais sítios. 

 Por outro lado, todos estes valores são bem menores que os verificados neste 

estudo, mesmo considerando que as análises foram feitas em amostras de 

sedimento total e as demais representadas na Tabela 6 foram avaliadas nas frações 

mais finas do sedimento.  

 Considerando que há uma tendência da diferença granulométrica representar 

um efeito de diluição nas concentrações de metais em amostras de sedimento total, 

pode-se verificar um aumento expressivo dos teores totais de todos os metais, com 

exceção do cádmio, que não pôde ser comparado. 

 Regiões próximas à das abordadas pelas coletas deste trabalho são 

consideradas moderadas quanto à taxa de sedimentação (MARINS et al., 2004), 

sugerindo que os sedimentos superficiais referem-se à deposição recente. 

Entretanto, é necessária uma análise com amostras em maior profundidade para 

confirmar esta hipótese. 

 

 

5.1.6 Extração com HCl 1M 

 

 Os processos que acabam por determinar o comportamento dos agentes 

tóxicos e seus eventuais efeitos ecotoxicológicos em sedimentos costeiros são 
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regidos pela associação das características biogeoquímicas, hidrológicas e físico-

químicas típicas do estuário, com as potenciais alterações promovidas pelo aporte 

de partículas carreadas para o sistema, seja de origem alóctonea natural ou por 

eventos de contaminação. Compreender essa dinâmica é, portanto, bastante 

complexo já que é muito difícil apontar numa mistura de contaminantes a influência 

destes fatores não só no comportamento geoquímico dos contaminantes mas 

também na resposta de toxicidade observada. (LACERDA et al., 1993; EGGLETON; 

THOMAS, 2004; RAI, 2008). 

 Uma das características mais reconhecidas sobre a contaminação em 

ambientes de manguezais é que eles constituem uma barreira física e 

biogeoquímica para o transporte de metais, que são retidos tanto na água intersticial 

quanto adsorvidos às partículas (geralmente as finas) do sedimento. Por esta razão, 

determinar as concentrações e distribuição de metais nesse tipo de sedimento tem 

sido alvo de muitos estudos há muitos anos. 

 Entretanto, conhecer a composição dos sedimentos de manguezais em 

relação aos metais não é suficiente para predizer eventuais efeitos nocivos à biota, é 

preciso compreender o comportamento biogeoquímico desses elementos e avaliar a 

potencial disponibilidade dos mesmos. 

 Ultimamente, alguns autores têm considerado o potencial de mobilidade dos 

metais como uma forma de avaliar a potencial biodisponibilidade deles à 

incorporação à cadeia trófica, considerando que, quanto maior a mobilidade 

potencial do elemento, maior a probabilidade de ser incorporado aos organismos via 

ingestão (por filtração da água ou ingestão de grãos) ou exposição dérmica 

(KUMMER et al., 2011; NAGASHIMA et al., 2010). 

 Ao longo dos anos, diversas metodologias têm sido propostas e modificadas 

para a realização de extrações sequencias em amostras de sedimentos, sendo esta 

uma abordagem largamente utilizada por vários autores nos mais diversos contextos 

 Nas extrações seqüenciais realizadas neste estudo, a recuperação dos 

metais com o HCl 1M foi considerada alta para alguns metais (acima de 30% na 

maioria dos casos), especialmente para o Cr e o Cu, metais cujos teores totais 

encontram-se acima do estabelecido pela CONAMA (2012). O Cd, que apresentou 

as menores concentrações nas amostras, obteve um dos maiores percentuais de 

extração com o HCl 1M, chegando a 80% do total, o que pode induzir a um efeito 

tóxico para organismos bentônicos, especialmente os filtradores, cuja alimentação 
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está associada à interface sedimento-água, uma vez que o Cd tem potencial tóxico 

mais acentuado que o Cr e o Cu. A figura 23 mostra o gráfico com os percentuais 

extraídos de todos os metais com HCL 1M, em relação aos teores totais dos 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Gráfico dos percentuais extraídos dos metais utilizando HCl 1M, em relação aos teores 
totais dos mesmos. 
 

 

 Da mesma forma, o Hg, considerado o mais tóxico entre todos os metais 

avaliados neste estudo, mesmo estando em concentrações menores em relação aos 

demais metais, pode causar efeitos tóxicos mais intensos, principalmente se 

considerarmos que seu potencial de mobilidade seja equivalente a potencial 

disponibilidade, uma vez que foram verificados altos percentuais de extração deste 

elemento com o HCL 1M (entre 30% e 70%). Ou seja, ele estará potencialmente 
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mais disponível à incorporação na biota, quanto mais facilmente puder ser 

desassociado dos grãos de sedimento, especialmente no caso dos organismos cuja 

dieta não seja baseada na ingestão dos grãos. 

 Issaro et al. (2009) fizeram uma revisão bibliográfica das técnicas mais 

utilizadas na extração do mercúrio e suas limitações e ressaltam que essa 

abordagem realmente parece fornecer informações sobre a potencial disponibilidade 

de Hg em locais contaminados, especialmente aqueles com elevadas concentrações 

de Hg total. 

 Entretanto, os autores argumentam que avaliar o impacto ambiental do 

mercúrio em sedimentos contaminados requer, não só a combinação de várias 

técnicas analíticas, mas também um conhecimento prévio das características físicas, 

químicas e mineralógicas das amostras. 

 O ponto relevante a ser discutido aqui é a importância da fração 

potencialmente disponível. Assumindo que as extrações com o HCL 1M representam 

a fração do teor total de metal no sedimento que está mais facilmente solubilizável, e 

portanto, potencialmente mais disponível para o contato com a biota, podemos 

sugerir que entre os metais avaliados neste estudo o Hg seja o mais preocupante. 

 Isto se deve ao fato de ter apresentado uma fração solúvel que seria 

correspondente a uma concentração ainda acima do estabelecido pelo critério de 

qualidade da CONAMA (2012), diferentemente dos outros metais, que mesmo 

obtendo altos percentuais de extração com HCl 1M, esses valores corresponderiam 

às concentrações que não ultrapassam o recomendado. 

 Mesmo considerando as diferentes vias de exposição dos organismos no 

sedimento e a sensibilidade relativa de casa espécie a diferentes elementos e 

classes químicas de substâncias, não se pode desconsiderar o risco associado a um 

determinado contaminante reconhecidamente tóxico que, em sua fração solúvel e 

potencialmente disponível ainda ofereça concentrações relativas acima daquelas 

recomendadas pelo critério de qualidade vigente.  

 

 

5.2 GRADIENTE DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS METAIS 

 

 A distribuição das concentrações ao longo das estações apresentou 

diferenças entre as subestações dentro e fora do mangue. De um modo geral, os 
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metais apresentaram níveis maiores nas amostras de fora do mangue. Apenas na 

Estação 2 esta situação se inverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Diferença entre as concentrações de Cd nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 

 

 

 

Somente para o Hg ocorreu o inverso dessa tendência, já que ele apresentou 

valores maiores nas amostras de dentro do mangue, talvez em função de uma 

possível redução das atividades da indústria de cloro-soda no local, fonte mais 

relevante desse metal (LUIZ-SILVA et al., 2008). As figuras 24 a 30 mostram essas 

tendências. 
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Estação 2 
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Figura 25- Diferença entre as concentrações de Cr nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 
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Figura 26- Diferença entre as concentrações de Cu nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 
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Figura 27- Diferença entre as concentrações de Ni nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 
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Figura 28- Diferença entre as concentrações de Pb nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 
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Figura 29- Diferença entre as concentrações de Zn nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 
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Figura 30- Diferença entre as concentrações de Hg nas amostras de dentro e de fora do mangue nas 
Estações de coleta do rio Cubatão. 
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5.3  BIOENSAIOS 

 

5.3.1 Ensaio agudo com Tiburonella viscana 

 

 O percentual médio de mortalidade no ensaio agudo com T. viscana variou de 

3% (controle) a 60% (Estação 1, Subestação interna), ficando abaixo de 20% em 

todas as outras Estações e Sub-estações. 

 Os valores de pH, amônia e oxigênio dissolvido da água de diluição, medidos 

no início e no final do ensaio, variaram entre:6,81 e 7,68; 0,01 mg/L e 1 mg/L; e 5,80 

mg/L a 12,91 mg/L, respectivamente. A salinidade, medida também no início e no 

final e monitorada durante o ensaio a cada 48h, variou de 31% a 35%. 

 De acordo com os critérios propostos por Melo e Abessa (2002) para 

validação do teste com T. viscana (pH maior que 7,0; salinidade entre 30 e 36 ‰, 

oxigênio dissolvido acima de 3 mg/l; teor de nitrogênio amoniacal abaixo de 10 mg/l; 

temperatura de 25 (± 2) °C), estes parâmetros encontram-se nas condições 

adequadas.  A Figura 28 mostra o gráfico com a média de mortalidade de T. viscana 

em todas as Estações e Sub-estações. 

 O ensaio agudo com T. viscana não revelou mortalidade significativa para a 

maioria das amostras e, aparentemente, os resultados das análises físicas, químicas 

e mineralógicas não explicam a diferença observada na resposta de toxicidade da 

Estação 1, dentro do mangue, o único resultado significativamente diferente do 

controle (60%, p ≥ 0,05), pois não houve nenhuma diferença significativa neste ponto 

de amostragem nem para os metais nem para os indicadores de suportes 

geoquímicos. 

 Resultados semelhantes ao apresentado pelo grupo de amostras da Estação 

1, subestação interna foram obtidos por Abessa (2002) e Buruaem (2012) para 

amostras coletadas em áreas próximas dentro do estuário (Tabela 8). Considerando 

uma linha de tempo de aproximadamente 10 anos, a ocorrência de níveis 

semelhantes de mortalidade para amostras da mesma região sugere pouca 

alteração no potencial tóxico agudo destes sedimentos. 
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Figura 31- Gráfico da mortalidade média de T. viscana nas amostras. 

 

 

 Por outro lado, a baixa toxicidade aguda verificada para as amostras das 

outras estações, sugere uma influência da geoquímica local, uma vez que os 

suportes geoquímicos avaliados mostraram-se bem correlacionados com os metais. 

 Embora não tenha sido evidenciada diferença significativa de mortalidade 

entre as amostras de dentro e de fora do mangue, há uma tendência visível de que a 

mortalidade seja maior nos sedimentos internos ao mangue, mesmo as maiores 

concentrações de metais tendo sido verificadas fora do mangue para as Estações 1 

e 3. 
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 Vale ressaltar que, apesar dos metais considerados com maior potencial 

tóxico (Cd, Cr, Cu e Hg) terem tido altos percentuais de extração em HCl 1M, esses 

percentuais não são significativamente diferentes entre as estações (p ≥ 0,05) e, 

portanto também não sugerem explicação para a discrepância de toxicidade em 

apenas um conjunto de réplicas., mesmo tendo sido verificadas correlações 

significativas e positivas entre o percentual de mortalidade de T. viscana e a fração 

solúvel de todos os metais (extraída com HCl 1M) para todas as amostras. Estas 

correlações poderiam sugerir que a fração potencialmente mais disponível teria 

influência na resposta de toxicidade. Entretanto, seria esperado que esta resposta 

fosse verificada para todas as amostras, uma vez que as correlações se aplicam a 

todas as réplicas o que, de fato, não ocorreu. 

 No caso das amostras de dentro do mangue na Estação 2, onde não foi 

verificada mortalidade, o mangue pode estar exercendo o papel de barreira 

biogeoquímica e interferindo na disponibilidade potencial dos metais e sua 

consequente toxicidade expressa nos bioensaios. O mesmo pode estar ocorrendo 

na Estação 3. 

 Já no caso da Estação 1, que apresentou alta mortalidade de T. viscana nas 

amostras de dentro do mangue, pode ser que, estes sedimentos estejam com a 

capacidade de retenção saturada ou estejam contaminados com outras substâncias 

não avaliadas neste trabalho e que sejam efetivamente mais tóxicas para esta 

espécie. 

 Sabe-se que os anfípodos alimentam-se dos grãos de sedimento e isto 

pressupõe esperar que quanto maior a quantidade de contaminantes adsorvidos aos 

grãos, mais efeito tóxico esse sedimento possa ter para estes organismos. No 

entanto, a capacidade dos sedimentos estuarinos em ter um efeito quelante no que 

diz respeito aos metais, pode minimizar a resposta de toxicidade. 

 Entretanto, ainda há muito que se investigar tanto com relação à influência da 

biologia da espécie utilizada como bioindicador quanto à questão da mistura tóxica 

que as amostras ambientais apresentam e seus sinergismos. Lahr et al. (2003); 

O’Connor e Paul (2000) ressaltam que nem sempre os níveis dos contaminantes 

considerados mais importantes explicam os resultados de toxicidade tanto pelas 

limitações das abordagens isoladamente quanto pelas interferências da própria 

biologia do bioindicador, com suas vias preferenciais de absorção/assimilação Nem 

sempre se consegue quantificar todos os contaminantes presentes nas amostras e 
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nem sempre aqueles medidos são os de maior efeito tóxico para o organismo-teste 

utilizado. Essas questões podem confundir a interpretação dos resultados obtidos. 

 

 

Tabela 9- Comparação do índice de sobrevivência de T. viscana em estudos 

diferentes com sedimentos de áreas próximas no estuário de Santos 

Resultados de Ensaios agudos de toxicidade 

com T. viscana 

Referência Sobrevivência 

Presente estudo 40% - 100% 

ABESSA, 2002 40% - 60% 

Buruaem, 2012 66% - 94% 

 

 

 Mesmo considerando a hipótese da presença de um contaminante não 

analisado neste trabalho ou de alguma eventual alteração na geoquímica dessas 

amostras, a tendência é que tenha sido um evento pontual. Do contrário, seria 

esperado o mesmo nível de mortalidade também nas outras amostras internas. 

  Contudo, seria necessário repetir os ensaios com mais réplicas de campo e, 

possivelmente com amostras coletadas em tempos diferentes, além, de analisar uma 

variedade maior de substâncias potencialmente tóxicas para elucidar essa questão. 

 

 

5.3.2 Ensaio crônico com Nitocra sp. 

 

 A taxa média de reprodução no ensaio crônico com Nitocra sp. variou de 

12,28% (Estação2, Subestação interna) a 30,03% (Controle) e houve diferença 

significativa entre a reprodução do controle e das amostras testadas. A Figura 29 

mostra o gráfico com a reprodução média de Nitocra sp. em todas as Estações e 

Subestações. 

 Os valores de pH, amônia e oxigênio dissolvido da água de diluição, medidos 

no início e no final do ensaio, variaram entre:6,06 7,43; 0,55 mg/L e 1,03 mg/L; e 

1,85 mg/L a 5,29 mg/L, respectivamente. A salinidade, medida também no início e 

no final e monitorada durante o ensaio a cada 48h, variou de 16% a 18%. 
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 Os resultados do ensaio crônico com Nitocra sp. revelaram diminuição 

significativa da taxa de reprodução em relação ao controle, porém, sem diferenças 

significativas entre as estações (p ≥ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Gráfico da taxa de reprodução média de Nitocra sp. nas amostras. 

 

 

 O bioindicador utilizado em ensaios crônicos deve, necessariamente, ser mais 

resistente a efeitos agudos, permitindo que parâmetros em longo prazo possam ser 

avaliados. O gênero Nitocra tem sido utilizado em estudos sobre a toxicidade de 

sedimentos integrais com relativo sucesso, entretanto, Simpson e Spadaro (2011),  
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em estudo sobre o comportamento funcional e a sensibilidade de Nitocra spinipes 

em testes crônicos com sedimento integral ressaltam que se deve ter certo cuidado 

na interpretação dos resultados por conta da variabilidade da taxa de reprodução 

média nos controles. 

 Por outro lado, no mesmo estudo, estes autores mostraram que a espécie N. 

spinipes não é sensível a variações granulométricas. Em outros trabalhos, Ward et 

al. (2011); Marconato (2006) e Zaroni et al. (2010) chegaram à mesma conclusão, 

assim como Fenili (2012) também verificou para Nitocra sp. em seu trabalho, que foi 

realizado com organismos oriundos do mesmo cultivo que o presente estudo. 

 O comportamento geoquímico dos metais e seus suportes, analisados nas 

amostras, não explicou a diferença de toxicidade aguda para apenas um pequeno 

conjunto de réplicas, porém, revela um panorama diferente para o copépodo Nitocra 

sp., devido ao seu hábito alimentar. 

 Decho e Fleeger (1988) relatam o consumo do biofilme (composto por algas e 

bactérias presente numa espécie de cobertura biológica dos grãos de sedimento) 

pela espécie Nitocra lacustris e verificaram também partículas de sedimento no tubo 

digestivo dos organismos. 

 Considerando a possível semelhança de hábitos alimentares entre espécies 

do mesmo gênero, pode ser que esta utilizada no presente trabalho também possua 

afinidade com as partículas mais finas em suspensão na interface sedimento-água e 

com o biofilme.  

 O que a interpretação dos dados geoquímicos dessas amostras sugere é que 

os metais avaliados estão potencialmente disponíveis devido às altas concentrações 

medidas na fase solúvel (via extração com HCl 1M). Como o mercúrio apresenta 

concentrações ainda muito elevadas, mesmo nesta fração, pode ser que esteja 

influenciando a resposta observada, embora não tenha sido verificada correlação 

significativa entre a taxa de reprodução obtida nos testes com as frações solúveis 

dos metais. Entretanto, a não observação desta correlação pode ser função do 

número de réplicas analisadas. Uma ampliação da malha amostral poderia confirmar 

esta hipótese. 

 Outro fator que deve ser levado em consideração em qualquer ensaio 

ecotoxicológico é que a resposta observada deve-se na verdade à ação da mistura 

de contaminantes presentes na amostra. Do ponto de vista geoquímico, é 
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complicado prever o efeito de misturas tóxicas, mesmo quando se sabe o efeito 

isolado de alguns dos contaminantes presentes.  

 O trabalho pioneiro de Barnes e Stanbury (1948) avaliou a sensibilidade de N. 

spinipes a sais de Cu e Hg, isoladamente e misturados e o resultado foi que o Hg 

(CL50 0,6 mg/L) foi muito mais tóxico que o Cu (CL50 > 26 mg/L). Entretanto, 

quando misturados, a toxicidade de um efeito aditivo esperado foi também maior. 

 Considerando o valor da CL50 encontrado por Barnes e Stanbury (1948), é 

possível que o Hg presente nos sedimentos do rio Cubatão tenha influenciado o 

resultado de toxicidade, pressupondo-se que por se tratar do mesmo gênero, a 

biologia de N. spinipes seja semelhante à da espécie utilizada no presente estudo. 

 Entretanto, três fatores importantes devem ser levados em consideração. O 

primeiro, é que a fração potencialmente disponível, medida pela extração com HCl 

1M refere-se àquela que está adsorvida aos grãos de sedimento cuja relevância 

para a dieta do gênero Nitocra ainda não é totalmente conhecida.  

 O segundo fator é que os bioindicadores possuem vias preferenciais de 

exposição aos contaminantes e rota preferenciais de absorção de seus percentuais 

disponíveis. Embora os resultados com a extração em HCl 1M indique uma potencial 

disponibilidade dos metais em água intersticial, é prematuro afirmar que isto possa 

explicar a toxicidade observada, embora também não possa ser descartada. 

 E o terceiro fator é que pode haver diferenças significativas entre os teores 

totais no sedimento, o que está de fato disponível, e o que é assimilado pelo 

copépodo, via alimentação (com maior ou menor influência do biofilme) ou qualquer 

outra via de exposição, principalmente se considerarmos que ainda não são 

conhecidos os mecanismos de transferência grão – biofilme – herbívoros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Foi verificada uma tendência de distribuição espacial dos metais nas 

amostras analisadas com teores maiores dentro do mangue menores em relação 

aos de fora do mangue, para a maioria das amostras, com exceção da Estação 2, 

que apresentou inversão dessa tendência. Esta tendência foi observada em relação 

à maioria dos metais, com a exceção do Ni, para o qual não foi verificada tendência 

de diferença nas concentrações. 

 A fração considerada potencialmente disponível do Hg, diferentemente dos 

outros metais analisados neste estudo, continua acima dos limites recomendados 

pela Resolução CONAMA (2012), o que sugere um maior risco potencial de 

toxicidade à biota bentônica. 

 Não foi verificada toxicidade aguda para os sedimentos testados com T. 

viscana, exceto para as réplicas da Estação 1, dentro do mangue, enquanto foi 

verificada toxicidade crônica nos sedimentos testados com Nitocra sp. para todas as 

amostras. 

 Possivelmente a geoquímica destes sedimentos, tanto pela presença de 

argilominerais e matéria orgânica quanto pelas características redutoras, influenciou 

o resultado de toxicidade aguda, uma vez que os metais, apesar de presentes em 

concentrações consideradas altas para os padrões de qualidade de sedimentos, não 

elicitam efeitos agudos, mesmo tendo se mostrado potencialmente disponíveis 

conforme mostrou o resultado da extração com HCl 1M. 

 A geoquímica das amostras deste estudo parece não explicar a toxicidade 

crônica, uma vez que não foi verificada correlação entre a taxa de reprodução de 

Nitocra sp. e a fração considerada potencialmente disponível dos metais (extraída 

com HCl 1M). Entretanto, é prematuro afirmar o contrário, sendo necessária uma 

amostragem maior e análises químicas complementares, incluindo outras classes de 

contaminantes, para elucidar essa questão. 

 Os sedimentos do rio Cubatão não se enquadram no padrão de qualidade, 

estabelecido pela CONAMA (2012), apresentando concentrações dos metais 

avaliados neste estudo acima daquelas recomendadas por esta Resolução, com 

efetiva resposta de toxicidade crônica para o copépodo Nitocra sp. 

 Os resultados observados neste estudo não corroboraram a hipótese 

formulada, de que a integração de diferentes linhas de evidência seja mais eficiente 
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nos estudos de avaliação ambiental, em relação ao uso de abordagens isoladas. Isto 

possivelmente deve-se ao fato de não terem sido avaliados mais parâmetros e 

contaminantes presentes nas amostras de sedimento, que possam ter influência 

mais determinante na toxicidade observada. 

 É importante implementar em trabalhos futuros diferentes linhas de evidência 

tanto para o monitoramento dos processos geoquímicos locais, com um inventário 

maior de espécies químicas contaminantes, uma malha amostral mais abrangente e 

mais espécies bioindicadoras, para melhor compreender as diferentes vias de 

exposição e assimilação destes contaminantes e seus efeitos. 

 Sugere-se como sequência a esta abordagem, o desenvolvimento de 

metodologias de testes de toxicidade crônica com Nitocra sp. que visem isolar os 

efeitos de cada um dos metais, buscando relações dose-resposta, a fim de identificar 

a contribuição relativa de cada um deles à toxicidade observada nas amostras 

ambientais. 
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