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RESUMO 
 

Atualmente, pouco se sabe sobre as possíveis relações entre as 
concentrações das formas biodisponíveis de metais e os biomarcadores 
microbiológicos de toxicidade. Este estudo teve como objetivo avaliar a relação 
entre os indicadores geoquímicos e microbiológicos de biodisponibilidade e 
toxicidade de metais em sedimentos da região do Saco do Engenho (Baía de 
Sepetiba, RJ). O fracionamento geoquímico de Cd, Zn, Pb e Cu, através de uma 
extração seqüencial (BCR de 3 etapas), e 3 indicadores microbiológicos de 
toxicidade (biomarcadores enzimáticos, demanda energética bacteriana e 
biomassa) foram avaliados em amostras de sedimentos coletados na Baía de 
Sepetiba, na região próxima ao Porto de Itaguaí e ao Saco do Engenho. Um 
bioensaio de ressuspensão de sedimento também foi realizado no qual foram 
avaliados os mesmos parâmetros microbiológicos além do pH, oxigênio dissolvido, 
temperatura e a concentração de metais dissolvidos. Nas amostras de sedimento, 
em geral, as concentrações de metais estavam predominantemente na forma 
oxidada, associados hidróxidos de Fe e Mn. As concentrações máximas de metais 
obtidas pela extração seqüencial foram observadas próximas ao Saco do Engenho, 
atingindo 22 mg.kg-1 de Cd, 3855 mg.kg-1 de Zn, 20 mg.kg-1 de Pb e 18 mg.kg-1 de 
Cu. Esta região ainda possui uma das principais fontes de Cd e Zn da baía. O total 
(somatório) das concentrações extraídas pelo método BCR de 3 etapas e a 
demanda energética bacteriana correlacionaram-se significativamente e foram 
considerados como os melhores indicadores da biodisponibilidade e toxicidade de 
metais utilizados. No bioensaio a maior degradação da matéria orgânica, via 
enzimas esterases, pela atividade bacteriana e as maiores concentrações de 
metais dissolvidos coincidiram em 192 horas, sugerindo que a comunidade 
bacteriana influenciou mais a remobilização de metais para fase dissolvida do que 
as variações físico-químicas do meio. Neste experimento, os indicadores 
microbiológicos de toxicidade foram limitados quando as concentrações de metais 
biodisponiveis atingiram níveis letais. Desta forma foi possível concluir que 
marcadores geoquímicos e microbiológicos são limitados quando aplicados 
individualmente na avaliação de impactos causados pela contaminação ambiental 
por metais. 
 

 
Palavras-chave: Baía de Sepetiba, atividade bacteriana, extração 

seqüencial, sedimento, bioensaio, metais, biodisponibilidade, toxicidade 



ABSTRACT 
 

The possible relations between metal bioavailable forms and microbiological 
indicartors of toxicity are currently poorly understood. This study aims to evaluate 
the relationship between geochemical and microbiological indicators of metal 
toxicity in sediments from Saco do Engenho (Sepetiba Bay, Brazil). The 
geochemical partitioning of Cd, Zn, Pb and Cu (following the BCR method) and 
toxicity indicators (enzymatic biomarkers, bacterial energetic demand and bacterial 
biomass) were evaluated in bottom sediments and in a sediment resuspension 
bioassay. In the bioassay, these variables were also evaluated, besides pH, 
dissolved oxygen, temperature and dissolved metal concentrations. Sediment 
samples generally presented trace metals in the oxidized form (associated with Fe 
and Mn oxides). Maximum trace metal concentrations were found near Saco do 
Engenho (22 mg kg-1 Cd, 3855 mg kg-1 Zn, 20 mg kg-1 Pb and 18 mg kg-1 Cu), 
indicating that it still is a major source of Cd and Zn to the bay. The sums of BCR 
method phases extracted for each metal and the bacterial energetic demand 
presented a significant positive correlation and were considered as the better 
indicators of metal bioavailability and toxicity. In the bioassay, the higher activity of 
the esterase enzyme and metal concentration peaks coincided at 192 h of 
resuspension, suggesting that bacterial activity influenced metal mobilization to 
dissolved phase in a greater extent than physicochemical variability. In such 
experiment, the microbiological indicators were limited when bioavailable metals 
reach lethal levels. Therefore, it was concluded that geochemical and 
microbiological markers are limited when applied individually to evaluate metal 
pollution impacts.     
 
 
Key words: Sepetiba Bay, bacterial activity, sequential extraction, sediments, 
bioassay, metals, bioavailability, toxicity. 
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1   INTRODUÇÃO 
 
 

Metais e compostos metálicos são constituintes naturais de todos os 

ecossistemas, movendo-se entre a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Sua 

distribuição no ambiente é o resultado de processos naturais (erosão intemperismo 

de rochas, erupções vulcânicas e atividade bacteriana) e atividades antrópicas 

(queima de combustíveis fósseis, processos industriais e agrícolas). Desde a 

domesticação do fogo, o homem promove o aumento das emissões de metais para o 

ambiente. Atualmente, as atividades industriais e domesticas utilizam-se 

principalmente de compostos contendo Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As, Sb e Au, 

Desde a revolução industrial, a atividade antrópica representa a principal fonte global 

da contaminação ambiental por metais (Nriagu, 1996, Florea e Busselberg, 2005).  

Os sedimentos, em geral, são os depositários da maioria dos metais. As 

alterações ambientais naturais (ex.: tempestades e bioturbação) e antrópicas (ex.: 

dragagem) influenciam diretamente o comportamento dos poluentes metálicos, por 

exemplo, alterando as formas de associação à matriz sedimentar em que ocorrem e 

aumentando seu potencial de toxicidade. Essas influências externas podem incluir 

as alterações de pH, temperatura, potencial redox, decomposição da matéria 

orgânica, lixiviação e os processos de troca iônica além da atividade biológica 

(Petersen et al, 1997, Filgueiras et al, 2002, Pusceddu et al., 2005, Peng et al, 2009, 

Zimmerman e Weindorf, 2010). 

Apesar dos metais fazerem parte de moléculas orgânicas essenciais ao 

metabolismo celular, dependendo da sua concentração e de sua forma química eles 

podem ser tóxicos (Moore et al., 2005). A contaminação por metais representa um 

dos mais graves problemas ambientais já que, diferentemente
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 de poluentes orgânicos (pesticidas e hidrocarbonetos), não são biodegradáveis e 

são passiveis de acumulação nos componentes do ambiente (Baird, 1998, Jalkanen 

et al., 2000). A biodisponibilidade destes contaminantes é dependente diretamente 

de sua interação com as matrizes inorgânica e orgânica de cada ambiente (Jalkanen 

et al., 2000) 

Apesar da capacidade de adaptação das bactérias resistir à presença de 

metais, eles podem afetar toda uma comunidade bacteriana alterando, por exemplo, 

provocando alterações nos processos enzimáticos e na produção de biomassa 

(Harrison, 2007). Estes estudos possibilitaram o uso de comunidades bacterianas 

como indicador de metais potencialmente biodisponíveis (Beelen e Doelman, 1997, 

Giller et al, 2009). De fato diversos trabalhos já utilizaram a comunidade bacteriana 

como organismo bioindicador da toxicidade de metais em diversos ambientes 

(Lenhard, 1993, Rogers e Li, 1985, Baath, 1989,  Wardle e Ghani, 1995, Beelen e 

Doelman, 1997, Crapez et al, 2003, Irha et al., 2003, Baptista-Neto et al., 2004, 

Kizilkaya et al., 2004, Mora et al., 2005, Shen et al., 2005, Fonseca et al, 2009, Giller 

et al, 2009, Anderson e Domsch 2010). A comunidade bacteriana é considerada um 

organismo bioindicador, pois, sua capacidade de auto-coordenação (quorum 

sensing) confere-a características comuns a organismos eucariontes multicelulares 

e, em geral, sua sensibilidade a poluentes, sobretudo a metais, é representativa dos 

possíveis efeitos tóxicos nos demais organismos do ecossistema (Beelen e 

Doelman, 1997, Harrison et al, 2007, Giller et al, 2009, Flemming e Wingende, 

2010). Além disso, às funções desempenhadas no ciclo biogeoquímico de diversos 

elementos, tais como nutrientes, torna relevante o uso da comunidade bacteriana 

como bioindicador de contaminação ambiental (Beelen e Doelman, 1997, Giller et al, 

2009) . 

De acordo com a legislação ambiental vigente, o uso adequado dos recursos 

naturais requer a implantação de políticas de monitoramento eou de recuperação da 

qualidade ambiental consistentes com os processos físico-químicos e biológicos que 

determinam a disponibilidade de contaminantes químicos para transporte e 

incorporação biológica. Assim, estudos sobre métodos e estratégias de avaliação e 

de tratamento de áreas contaminadas, que considerem os aspectos físico-químicos 

e biológicos são fundamentais para um desenvolvimento urbano e industrial de 

forma sustentável, além do cumprir com as exigências previstas na legislação atual. 
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Desta forma, este estudo pretende avaliar a relação entre indicadores geoquímicos e 

microbiológicos de biodisponibilidade e toxicidade de metais em sedimentos, além 

dos impactos causados por eventos de ressuspensão de sedimento anóxico na 

coluna d’água. Assim, o trabalho irá mostrar que a comunidade bacteriana do 

sedimento da Baía de Sepetiba pode ser utilizada como indicador da 

biodisponibilidade e toxicidade dos metais em estudos avaliação de risco e 

monitoramento ambiental. Informações sobre o aporte, a distribuição e a 

incorporação de metais pela biota têm sido gerados na Baia de Sepetiba – RJ 

(Lacerda et al, 1987, Barcelos 1991, Barcelos 1995, Carvalho et al., 1991; Moraes et 

al., 2000, Molisani et al, 2004, Lacerda et al., 2006). Todavia, faltam informações 

sobre o impacto de metais sobre a atividade microbiana e os efeitos tóxicos 

causados pela ressuspensão do sedimento. 

.



 

 

2   OBJETIVOS 
 
 

O objetivo geral foi estudar a relação entre os indicadores geoquímicos e 

microbiológicos de biodisponibilidade e toxicidade de metais em sedimentos da 

região do Saco do Engenho (Baia de Sepetiba, RJ)  

Para alcançar esse objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

(i) avaliar a toxicidade de sedimentos contaminados por metais através da 

quantificação de marcadores microbiológicos; 

 (ii) caracterizar o fracionamento de poluentes metálicos (Cd, Zn, Pb e Cu) 

nas diferentes fases sedimentares de amostras da Baía de Sepetiba; 

 (iii) determinar a variação dos parâmetros físico-químicos (pH, temperatura e 

oxigênio dissolvido) e a remobilização de metais traços para águas superficiais da 

coluna d’água durante 20 dias de ressuspensão de sedimento. 

(iv) avaliar o comportamento da comunidade bacteriana durante o processo 

de ressuspensão de sedimento através do monitoramento da atividade metabólica e 

da biomassa bacteriana. 



 

 

3   BASE TEÓRICA 
 
 
3. 1   CONTAMINAÇÃO COSTEIRA POR METAIS 
 
 

Os metais estão naturalmente presentes em rochas e minerais. O principal 

processo da liberação natural de metais é o intemperismo de rochas e minerais, 

principalmente pela água, que ocasiona o transporte de metais para rios, lagos e 

oceanos. O transporte de metais associados a partículas em suspensão no ar de 

origem vulcânica e da queima de vegetação (ex.: incêndios em florestas) também 

são considerados aportes naturais (Niencheski et al, 2008). 

Desde o início das primeiras civilizações o homem vem contribuindo 

significativamente para o enriquecimento de metais no ambiente (Nriagu, 1996). 

Sabe-se que o meio ambiente tem sido contaminado com chumbo nos últimos 4500, 

quando a tecnologia de fundição de minérios de chumbo e de purificação da prata e 

chumbo foi desenvolvida no sudoeste da Ásia. (Patterson, 1971 apud Salomons e 

Förstner, 1984). Estima-se que, possivelmente, as concentrações de Pb na 

atmosfera tenham atingindo valores 5 vezes maiores que as concentrações naturais 

durante o período do Império Romano (Patterson, 1972 apud Salomons e Förstner, 

1984). A partir da revolução industrial a demanda por metais e as emissões por 

fontes antrópicas aumentaram exponencialmente, tanto em relação às 

concentrações totais quanto ao número de espécies tóxicas introduzidas no 

ambiente. As emissões de Cd, Cu, Pb, Ni e Zn para atmosfera a partir deste período 

podem ser comparados com as produções das minas destes metais, em que cerca 

de 90% da produção foi consumida ainda no século XX (Figura 1) (Nriagu, 1996). 

No Brasil, registros de contaminação por metais associados à ocupação do solo 

ainda no período colonial (há mais de 200 anos) foram encontrados em testemunhos 
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de sedimentos retirados de Ilha Grande, Rio de Janeiro (Silva-Filho et al., 1998). 

 
 

 

Figura 1.  Mudanças históricas a partir da revolução industrial na produção de 

cobre, chumbo e zinco e suas emissões atmosféricas de fontes antrópicas para a 

atmosfera. Fonte: Nriagu, 1996 

 
 
A contaminação de corpos hídricos por metais é mais preocupante, 

principalmente devido à sua capacidade de transporte e às formas químicas 

altamente tóxicas que podem ocorrer neste meio. A presença de metais no ambiente 

hídrico pode ser atribuída aos processos naturais e/ou aos processos artificiais, os 

quais se relacionam aos resíduos das atividades antropogênicas. Dentre as diversas 

fontes antrópicas para entrada de metais no ambiente aquático estão as atividades 

industriais, o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento e águas 

provenientes de áreas cultivadas com adubos químicos e defensivos agrícolas 

normalmente ricos em cádmio, chumbo, mercúrio e cobre (Niencheski et al., 2008).  

Nos ambientes aquáticos, as superfícies sólidas, tanto de partículas 

sedimentares quanto das superfícies de membranas celulares, desempenham um 
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papel fundamental no seqüestro de metais, pois possuem moléculas com grupos 

funcionais carregados e, devido as propriedades do meio aquático, aos elementos 

com cargas positivas ou negativas e dos processos biológicos, que causam um 

constante desequilíbrio ao sistema. Dependendo de suas constantes de dissociação, 

que no ambiente aquático são reguladas principalmente pelo pH, os grupos 

funcionais de uma superfície podem se tornar negativos, por perda de prótons, 

agindo como sítio de ligação para íons, como os metais. Diversos fatores irão atuar 

na dinâmica dos metais no ambiente, como as condições físico-químicas do meio, as 

formas e concentrações dos metais em solução e a cinética das reações biológicas 

(Förstner e Wittmann, 1983, Salomons e Förstner, 1984, Warren e Haack., 2001).  

Em estuários, a reatividade dos processos biogeoquímicos, incluindo os 

processos de sorção, floculação, coagulação e reações redox, é ainda mais 

pronunciada, induzida por gradientes de salinidade, temperatura, oxigênio 

dissolvido, pH e material em suspensão (Niencheski et al., 2008). Estas 

características particulares dos estuários favorecem os processos de sedimentação 

no ambiente e agem como uma barreira geoquímica, depositando partículas e 

contaminantes no sedimento onde podem permanecer imobilizados por períodos 

relativamente longos (Salomons e Förstner, 1984, Wasserman & Wasserman, 2008).  

Embora sedimentos contaminados ofereçam um menor risco imediato à biota, 

a presença de metais no sedimento é uma garantia de persistência da contaminação 

durante períodos prolongados (Wasserman & Wasserman, 2008). No sedimento, os 

metais estão associados em diferentes compartimentos, sendo principalmente 

associados a sulfetos, matéria orgânica, hidróxidos de ferro e manganês, minerais 

filossilicatos e carbonatos. Em geral, a biodisponibilidade dos metais no sedimento 

depende diretamente das características das superfícies das partículas presentes, 

dos tipos de ligações químicas formadas, além das propriedades da solução em 

contato. Normalmente, os metais biodisponíveis estão adsorvidos às superfícies de 

complexos ionizáveis, associados às substâncias orgânicas, que podem servir de 

fonte de carbono e de energia para os seres vivos (ex.: proteínas). Frações de 

metais menos lábil no sedimento como as associadas a hidróxidos de ferro e 

manganês, a sulfetos e a matéria orgânica ainda representam um potencial risco a 

biota já que alterações nas condições físico químicas do ambiente podem 

transformá-las em formas mais biodisponíveis (Filgueiras et al., 2002; Wasserman & 
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Wasserman, 2008). De fato, uma vez que sedimentos contaminados por metais são 

ressuspensos na coluna d’água, os metais, principalmente associados a sulfetos e a 

matéria orgânica, podem ser oxidados e transformados novamente em formas 

tóxicas contaminando o ambiente e afetando a biota (Petersen et al., 1997).  

Normalmente, a preocupação com a contaminação biológica, principalmente a 

humana, é associada à exposição excessiva aos metais não-essenciais, tóxicos 

mesmo em baixas concentrações, tais como cádmio e chumbo. Todavia, mesmo os 

metais que fazem parte de moléculas orgânicas essenciais ao metabolismo celular, 

como cobre e zinco, quando em elevadas concentrações, também podem causar 

efeitos tóxicos. (Jarüp, 2003, Moore et al., 2005, Wong et al., 2006). Diferentemente 

dos compostos orgânicos tóxicos, como pesticidas e hidrocarbonetos, os metais não 

são biodegradáveis, de maneira que podem acumular nos componentes abióticos e 

bióticos do ambiente, onde manifestam sua toxicidade (Baird, 1998; Souza-Lima et 

al., 2002). Conseqüentemente a incorporação de metais ao ambiente não representa 

apenas um problema do ponto de vista ecológico, mas também sócio-econômico, 

pois a deterioração da qualidade ambiental pode afetar diretamente a capacidade de 

produção de alimentos e a saúde da população de uma região. 

 
 

3. 2   A RELAÇÃO ENTRE BACTÉRIAS E METAIS 
 
 

Na maioria dos ambientes as bactérias são encontradas normalmente 

associados a superfícies sólidas (Zobell et al., 1943), formando uma comunidade no 

qual os indivíduos estão interligados por uma matriz exopolímeros (figura 2). Estas 

micro-comunidades formam o biofilme, que por definição são estruturas biológicas 

sustentadas pela matriz exopolímeros com capacidade de auto-regulação e 

constituída por diversas espécies microbianas (Conserton et al., 1987, Conserton et 

al., 1995, Decho, 2000, Stoodley et al, 2002, Rickard et al., 2003; Ghigo, 2003, 

Branda et al., 2005; Harrison, 2007, Reith et al, 2007, Flemming e Wingende, 2010) 
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Figura 2. Microscopia eletrônica de varredura de um biofilme (E. coli 

patogênica). As diversas ampliações ilustram a organização em grande escala do 

biofilme com pilares e canais que podem ser vistos de cima (painel × 50) ou no 

interior do biofilme (painel × 2000), onde as interligações entre as bactérias são 

mostradas (20 × 000 do painel). Fonte: Ghigo, 2003 

 
 
A principal responsável pela formação e manutenção de toda estrutura 

multicelular do biofilme é a matriz exopolímeros. Em geral, a matriz do biofilme é 

formada por água, polissacarídeos (carboidratos, lipídios, proteínas, material 

genético), fragmentos de células mortas e produtos do metabolismo bacteriano, 

porém a sua composição varia dependendo das espécies que constituem o biofilme 

e das condições ambientais (Rickard et al., 2003, Harrison, 2007). Através da matriz 

o biofilme gera um microambiente estável e protegido para a comunidade 

bacteriana, o que possibilita uma maior capacidade de resistência das bactérias a 

condições desfavoráveis, tais como a exposição a poluentes Registros fósseis de 3,4 

bilhões de anos apontam que a formação de biofilme já era uma das adaptações 

evolutivas para sobrevivência de bactérias primitivas (Conserton et al., 1987, 
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Conserton et al., 1995, Stoodley et al, 2002, Harrison, 2007, Stewart e Franklin, 

2008). As interações da comunidade bacteriana mediadas pela matriz de 

exopolímeros ainda não são bem conhecidas, porém, diversas de suas funções já 

foram determinadas (tabela 1), demonstrando uma variedade de vantagens na 

formação de biofilme (Flemming e Wingende, 2010).  

 
 
Tabela 1. Funções conhecidas da matriz de exopolímeros do biofilme. 

Função Importância para a comunidade microbiana 

Adesão colonização e fixação às superfícies  

Agregação celular 
ligação entre as células, imobilização temporária 
das populações bacterianas e reconhecimento 
célula-célula 

Coesão  estabilidade mecânica  

Retenção hídrica manutenção da hidratação do ambiente interno  

Sorção  
acumulação de nutrientes, compostos orgânicos 
e íons  

Atividade 
enzimática 

local de hidrólise extracelular de macromoléculas 
para aquisição de nutrientes e de fontes de 
carbono; degradação de parte da matriz para 
liberação de células para formação de novas 
colônias 

Fonte e estoque de 
nutrientes e energia 

provê e armazena compostos de carbono, 
nitrogênio, fósforo e outros nutrientes 

Comunicação  
viabiliza a sinalização bioquímica (quorum 
sensing) e troca gênica entre grupos 
taxonômicos bacterianos do biofilme 

Reações redox 
retém doadoresreceptores de elétrons, 
favorecendo as reações de óxido-redução 

Exportação  

exporta produtos ou resíduos do metabolismo 
celular: moléculas sinalizadoras do quorum 
sensing,  produção de ácidos orgânicos ou pirita, 
sulfetos, etc.  

Fonte: Flemming & Wingende (2010). 

 
 

A presença bacteriana na forma de biofilme representa uma adaptação comum 

da maioria das espécies. Atualmente sabe-se que o processo de formação do 

biofilme é bastante complexo e definido por fatores tanto genéticos quanto 
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ambientais. Em geral, o processo de formação segue uma seqüência linear de 

diferentes estágios coordenados pela comunidade bacteriana (Figura 3) (Ghigo, 

2003). De fato as bactérias do biofilme desfrutam de um mecanismo de 

comunicação e auto-regulação denominado quorum sensing que, por intermédio da 

matriz, atua via sinalização bioquímica e troca de material genético. Desta forma o 

biofilme possui a capacidade de se auto-gerenciar, como por exemplo: regulando a 

ativação e inativação de genes, a formação e estrutura do biofilme, a composição 

química da matriz, a densidade populacional do biofilme (via secreção de 

antibióticos), a migração (interna e externa) de populações bacterianas e a liberação 

de enzimas ativas no ambiente (Jacob et al.2004, Flemming e Wingende, 2010).  

 
 

 

Figura 3. Modelo das etapas de desenvolvimento do biofilme. Fonte: Ghigo, 

2003. 

 
 
Em geral, o início da formação do biofilme se dá através da adesão 

bacteriana a superfície e posterior produção de matriz de exopolímeros (Figura 3). 

Durante o processo de maturação do biofilme, outras espécies bacterianas são 

agregadas com taxas e tipos de metabolismo diversos além de versatilidade no uso 

de fontes de carbono, energia e nutrientes. (Stoodley et al, 2002, Ghigo, 2003, 

Stewart e Franklin, 2008). A estrutura interna do biofilme também é coordenada e 

subdivida na escala de micrometros. Em geral, a organização interna dos grupos 

bacterianos com diferentes metabolismos (ex.: aerobiose, desnitrificação, sulfato-

redução) se desenvolve de acordo com os gradientes químicos da matriz do biofilme 

como, por exemplo, as estratificações internas da concentração de nutrientes, 

oxigênio e pH (Figura 4) (Stewart e Franklin, 2008). Ao final do processo forma-se 
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um biofilme maduro com uma comunidade heterogênea multicelular auto-regulável 

semelhante ao um organismo pluricelular eucarionte, todavia, com maior capacidade 

adaptativa a alterações ambientais (Stoodley et al, 2002, Ghigo, 2003). 

 
 

 

Figura 4. Modelo da distribuição de diferentes grupos bacterianos interna no 

biofilme. Fonte: Stewart et al., 2008.  

 
 

O biofilme possui grande significância nos processos de ciclagem de diversos 

compostos, inorgânicos e orgânicos, sendo capaz de disponibilizar ou reter diversos 

íons e substâncias (ex. poluentes, metabólitos, nutrientes) presentes no ambiente 

(Decho, 2000, Rickard et al., 2003; Branda et al., 2005; Reith et al, 2007, Flemming e 

Wingende, 2010).  

As bactérias desempenham um papel fundamental nos ciclos geoquímicos de 

metais. Em geral, os ciclos dos metais são movidos pela atividade bacteriana, uma 

vez que são essenciais na sua nutrição (por exemplo, Mg, Na, Fe, Co, Cu, Mo, Ni, 

W, V e Zn). De fato, diversos íons metálicos são oxidados ou reduzidos em reações 

do metabolismo bacteriano a fim de produzir energia (ATP), por exemplo, As (III / V), 

Fe (II / III), Mn (II / IV), V (IV / V), Se (IV / VI), U (IV / VI). Em geral, os processos de 

solubilização, precipitação, fracionamento e especiação de metais e íons metálicos 
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também são indiretamente influenciados pela atividade bacteriana, que poderá 

alterar o Eh e o pH por exemplo, e pela formação de ligantes complexantes que 

possibilitam a bioacumulação de íons (Reith et al, 2007). 

Apesar da habilidade bacteriana de tolerar e resistir a diferentes 

concentrações de metais, estes podem afetar os processos metabólicos, diminuindo 

sua biomassa, que esta ligada ao funcionamento das vias metabólicas anábolicas e 

catabólicas. (Obbard, 2001, Maliszweska-Kordybach & Smreczak, 2003). A presença 

de elevadas concentrações de metais biodisponíveis exerce uma pressão seletiva na 

comunidade bacteriana, alterando sua composição taxonômica e a diversidade 

metabólica, favorecendo, em longo prazo, o desenvolvimento de espécies tolerantes 

e resistentes no ambiente (Harrison, 2007). Conseqüentemente o equilíbrio do 

ecossistema pode ser afetado, devido à diminuição da diversidade bacteriana, que 

afetará os ciclos geoquímicos, como do carbono, nitrogênio, enxofre, ferro e 

manganês (Lovely & Anderson, 2000), além de comprometer a biodegradação de 

poluentes, como hidrocarbonetos (Beelen e Doelman, 1997).  

 
 

3. 3   AVALIAÇÃO DA BIODISPONIBILIDADE DE METAIS NO SEDIMENTO 

ATRAVÉS DA EXTRAÇÃO SEQUENCIAL  

 
 

Nos sedimentos, os metais podem ser vinculados a vários compartimentos de 

diferentes maneiras: ligados a materiais amorfos, adsorvidos às superfícies argilo-

minerais ou a hidróxidos de ferro e manganês; associados à minerais secundários, 

como carbonatos, sulfatos ou óxidos, complexados à matéria orgânica (MO) e 

ligados a minerais primários, como os silicatos. Uma vez que cada forma em que o 

metal se apresenta no sedimento possui um potencial de remobilização diferente, 

afetando a sua biodisponibilidade, a medição da concentração total do metal pode 

não ser capaz de fornecer informações exatas sobre os fenômenos acima 

mencionados. Todavia, a especiação e determinação do fracionamento dos metais 

são mais eficientes na avaliação da biodisponibilidade destes no ambiente (Giller et 

al., 2009, Peng et al., 2009, Zimmerman e Weindorf, 2010).  

Os procedimentos de extração seqüencial para metais foram desenvolvidos 

no final da década de 1970, se baseando no tratamento das amostras de com 
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diferentes soluções extratoras. A teoria em que se fundamentam as extrações 

seqüências é a de que os metais de maior mobilidade são removidos na primeira 

fração e continuam sendo solubilizados em ordem decrescente de mobilidade nas 

fases seguintes. Considerando-se que a biodisponibilidade e a mobilidade dos 

metais estão relacionadas, ambientes com maior concentração de metais tóxicos 

móveis possuem maior risco potencial de incorporação pela biota (Wasserman e 

Wasserman, 2008, Zimmerman e Weindorf, 2010) 

Nas últimas décadas, a fim de investigar a toxicidade de metais para a biota 

aquática, diferentes procedimentos de extração seqüencial para o fracionamento dos 

metais ligados aos diversos componentes minerais foram desenvolvidos. Os 

trabalhos realizados pelo Bureau of Reference of the Commission of the European 

Union (BCR) resultaram na elaboração de um protocolo de extração sequencial, com 

uma definição operacional das frações extraídas. Para ampliar estudos sobre a 

capacidade da extração, relacionada às diferentes condições de partição dos metais, 

algumas etapas do procedimento de extração seqüencial foram estabelecidas e 

popularizadas (Filgueiras et al, 2002, Wasserman & Wasserman, 2008, Peng et al. 

2009, Sutherland, 2010) 

Em geral, a maioria dos procedimentos de extração seqüencial envolve a 

separação química dos metais em frações:  

(1) fração trocável – metais solúveis em água e/ou ácido fraco;  

(2) fração móvel reduzível – metais associados ao hidróxido de ferro e ao 

manganês; 

(3) fração móvel oxidável – metais associados à matéria orgânica e aos 

sulfetos; 

(4) fração mineralógica residual – metais associados aos silicatos.  

As concentrações de metais nas soluções geradas como produtos das 

extrações são determinadas normalmente por procedimentos analíticos como, por 

exemplo, a espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma indutivamente 

acoplada (ICP-OES) e a espectrometria de massa com fonte de plasma 

indutivamente acoplada (ICP-MS) (Filgueiras et al., 2002, Wasserman & 

Wasserman, 2008).  
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As concentrações de metais mais móveis, e consequentemente, mais 

biodisponíveis são obtidas a partir do somatório das frações solúveis em água e em 

ácido fraco (Filgueiras et al., 2002)  

As frações reduzível e oxidável associadas ao hidróxido de ferromanganês e 

à matéria orgânicasulfetos, respectivamente, são consideradas potencialmente 

móveis e biodisponíveis, pois sua forma química é menos estável que a fração 

residual, sendo também susceptível às alterações ambientais. Além disso, estas 

frações apresentam grande afinidade por metais e, muitas vezes, desempenham a 

função de serem os principais componentes do sedimento no seqüestro de metais 

(Warren e Haack, 2001, Ianni et al., 2010).  

A fração residual representa a forma mais estável de metal no ambiente e 

está normalmente associada aos componentes mineralógicos. Em áreas 

contaminadas, a fração residual exerce uma menor influência nos ecossistemas do 

que as demais frações e, por serem mais quimicamente estáveis, representam um 

menor risco a biota (Filgueiras et al., 2002, Peng et al., 2009, Fonseca et al., 2009, 

Zimmerman & Weindorf, 2010). 

 
 

3. 4.   PARÂMETROS DE TOXICIDADE MICROBIOLÓGICOS 
 
 

Apesar dos diversos mecanismos de defesa (Harrison, 2007), a comunidade 

bacteriana é sensível às concentrações de metais e demais poluentes, sob a forma 

biodisponível. De acordo com Beelen & Doelman (1997), os principais parâmetros 

bacterianos indicadores da toxicidade de poluentes biodisponiveis no ambiente são: 

(1) a produção de biomassa, (2) a demanda de energia, (3) a atividade de 

biomarcadores enzimáticos e (4) a perda da diversidade taxonômica da comunidade. 

Neste estudo foram utilizados três destes parâmetros e a base teórica em quem se 

fundamentam são apresentadas a seguir. 

 
 

3. 4. 1   Biomarcador enzimático - a atividade do sistema transportador de 
elétrons  
 
 

Diversos trabalhos utilizaram a atividade das enzimas desidrogenases e do 
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sistema transportador de elétrons (ASTE) bacteriano como biomarcadores da 

toxicidade e biodisponibilidade de hidrocarbonetos de petróleo, pesticidas e metais 

em amostras de solos e sedimentos (Rogers & Li, 1985; Baath, 1989; Crapez et al., 

2003; Irha et al., 2003; Baptista-Neto et al., 2004; Kizilkaya et al., 2004; Mora et al., 

2005; Shen et al., 2005; Fonseca et al., 2009).  

As desidrogenases são enzimas constitutivas, responsáveis pelas reações de 

óxido-redução celulares, que alimentarão a cadeia transportadora de elétrons. As 

reações das desidrogenases podem ser inibidas pelos metais por complexação com 

o substrato (composto a ser reduzido ou oxidado), por combinação com grupo ativo 

da própria enzima ou por reação com o complexo enzima-substrato (Hinojosa et al., 

2004). 

Trevors (1984) propôs o método baseado na redução INT (2-[(p-iodofenil)-3-

(p-nitrofenil)-5- fenil tetrazolium]) na quantificação da atividade das enzimas 

desidrogenases da microbiota, em amostras de solo. Houri-Davignon e Relexans 

(1989) modificaram o método de Trevors (1984), estabelecendo uma relação entre o 

consumo de O2 e a concentração de INT-Formazan para culturas de bactérias de 

amostras de sedimento, estabelecendo a atividade do sistema transportador de 

elétrons (ASTE).  

O método de Trevors é fundamentado no fato de que as enzimas 

desidrogenases das células aeróbias e anaeróbias são capazes de reduzir o INT 

para INT–Formazan (cloreto de iodonitrotetrazolium), o qual possui cor e é passível 

de ser mensurado em um espectrofotômetro. O INT funciona como aceptor artificial 

de elétrons, quando o complexo succinato desidrogenase, da cadeia transportadora 

de elétrons é re-oxidado. Assim, as desidrogenases, enzimas constitutivas 

intracelulares, estão ligadas diretamente à respiração celular. Conseqüentemente, o 

método possibilita a avaliação de células viáveis e a geração de energia (adenosina 

trifosfato - ATP). A avaliação da ASTE pela redução de INT é viável em organismos 

aeróbios e anaeróbios e é freqüentemente usada como um índice do metabolismo e, 

portanto, relacionada à biomassa (Stubberfield & Shaw, 1990; Smith & Mcfeter, 

1997; Lew et al., 2010). 
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3. 4. 2   Indicadores da demanda de energia celular - a atividade das enzimas 
esterases e a relação aste:cb 
 
 

De acordo com Odum (1969) o desenvolvimento da biodiversidade em 

ecossistemas coincide com um aumento do uso eficiente de energia pela biota. 

Conseqüentemente, quando o ecossistema atinge maturidade apresenta um 

equilíbrio e tende a apresentar uma baixa taxa de respiração por unidade biomassa. 

Entretanto, eventos que afetam o equilíbrio do ecossistema, em geral, aumentam a 

demanda biológica por energia e comprometem a capacidade de produção de 

biomassa (Odum, 1985).  

De modo geral, a comunidade bacteriana possui diversos mecanismos de 

defesa contra fatores estressantes, tais como a exposição a metais. Dentre estes 

mecanismos de defesa estão à habilidade de modificar a composição bioquímica da 

matriz do biofilme, a capacidade de alterar as vias metabólicas e até mesmo a 

possibilidade promover o deslocamento de toda a comunidade para ambientes mais 

favoráveis (Harrison 2007). De fato, tais alterações demandam maior energia para 

manutenção do metabolismo celular bacteriano e comprometem a sua capacidade 

de produção de biomassa. Sendo assim, a avaliação de impactos na comunidade 

bacteriana causados por contaminação ambiental pode ser realizada a partir da 

quantificação da taxa respiratória por unidade de biomassa bacteriana (Beleen e 

Doelman, 1997). Anderson e Domsch (1985) sugeriram o uso da relação entre a 

respiração basal microbiana por unidade de biomassa como um indicador alternativo 

de mudanças na comunidade, em resposta a perturbações ambientais. O 

metodologia de avaliação da demanda energética microbiana proposta por estes 

autores, denominada coeficiente metabólico (qCO2), fundamenta-se na produção de 

CO2 por unidade de biomassa microbiológica.  

Neste estudo, a avaliação da demanda energética bacteriana foi aferida 

através da quantificação das enzimas esterases e pela razão entre atividade do 

sistema transportador de elétrons (ASTE) e a concentração de carbono bacteriano 

(CB). A razão ASTE:CB neste estudo é proposta como método alternativo a 

metodologia de avaliação da demanda energética de Anderson e Domsch (1985). Já 

as enzimas esterases foram usadas como indicadores da demanda energética, pois, 

desempenham um papel fundamental na decomposição de diversos compostos 
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orgânicos pela comunidade bacteriana e, conseqüentemente, na ciclagem de 

energia e nutrientes no ecossistema (Flemming & Wingender, 2010). 

As esterases hidrolisam biopolímeros (carboidratos, proteínas e lipídios), 

constituintes da matéria orgânica, transformando-os em produtos de menor peso 

molecular, passíveis de assimilação pelas células microbianas (< 600 Da) (Weiss et 

al., 1991; Silva et al., 2008; Flemming & Wingender, 2010). Após a quebra, os 

monômeros e oligômeros são transportados para dentro da célula e estarão 

disponíveis para as reações de óxido-redução, via enzimas desidrogenases e 

culminarão com a produção de energia (ATP) (Fenchel et al., 1988). 

O método de determinação é fundamentado na reação de hidrólise do 

reagente diacetato de fluoresceína (FDA) pelas esterases, que podem ser as 

lipases, as proteases, por exemplo. A reação é catalisada por enzimas 

extracelulares, assim como por enzimas ligadas a membrana celular. O produto da 

reação é o composto fluoresceína, o qual é fluorescente e passível de ser 

mensurado em um espectrofotômetro (Adam & Duncan, 2001).  

O método baseado na hidrólise de FDA também apresentou correlação com 

alguns dos mais acurados métodos de mensuração da biomassa bacteriana, 

concentração de ATP (Stubberfield & Shaw, 1990) e incorporação de timidina pela 

ADN bacteriano (Federle et al., 1990).  

 
 

3. 4. 3   Indicador de reprodução e biomassa - carbono bacteriano. 
 
 

De acordo com Roszak & Colwell (1987), a contagem direta de células 

bacterianas por microscopia é capaz de mensurar uma maior concentração de 

células realmente presentes e metabolicamente ativas em amostras ambientais do 

que o método de determinação por unidades formadoras de colônia (UFC).  

O método é baseado na capacidade do cromóforo laranja de acridina reagir 

com DNA e RNA bacteriano, resultando em fluorescência das células possibilitando 

a contagem direta. O resultado pode ser mensurado com a contagem direta das 

células bacterianas fluorescentes em microscópio de epifluorescência (Kepner & 

Pratt, 1994). 

O método de contagem direta por microscopia de epifluorescência usando o 
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cromóforo laranja de acridina foi aprovado em 1989 pelo Standard Methods 

Committee da American Public Health Association (APHA). Carlucci et al. (1986) 

estimaram a concentração de carbono por célula bacteriana em aproximadamente 

1,2 x 10-14 g C, possibilitando a conversão da contagem direta do número de células 

para biomassa, expressa em micrograma de carbono. 

 
 

3. 4. 4   Resistência e tolerância da comunidade bacteriana a metais e o 

comportamento dos indicadores de toxicidade microbiológicos 

 
 

De acordo com Harrison (2007) microorganismos podem ser considerados 

como resistentes a metais tóxicos quando são capazes de sobreviverem e 

continuarem o crescimento e, como tolerantes, quando apenas são capazes de 

sobreviver e não se reproduzir. De acordo com este autor, a habilidade bacteriana 

de resistir e tolerar aos efeitos tóxicos de metais está condicionado, principalmente, 

a concentração dos metais na forma biodisponível. Ou seja, a mesma comunidade 

bacteriana é resistente a uma determinada concentração de metal e apenas 

tolerante a uma concentração mais elevada. Desta forma, as concentrações de 

metais podem ser classificadas de acordo com os efeitos provocados na 

comunidade bacteriana como: não tóxica, tóxica e letal. 

A Figura 5 detalha o comportamento dos indicadores microbiológicos de 

toxicidade aplicados neste estudo de acordo com os 3 tipos classificações de metais 

de acordo com os efeitos na comunidade bacteriana. 
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Metais biodisponiveis no ambiente:

em concentrações não toxicas

ASTE: variável de acordo 
com o tipo de metabolismo 
bacteriano.

ESTE: variável, de acordo 
com as fontes carbono 
disponíveis a comunidade 
bacteriana.

CB: elevada,  variando de 
acordo com o tipo de 
metabolismo bacteriano.

Comunidade bacteriana 
resistente

em concentrações tóxicas

ASTE: elevada, em 
comparação aos valores 
observados em 
concentrações não tóxicas.

ESTE: elevada, sendo 
regulada pela demanda de 
energia. É esperado uma 
correlação com a ASTE.

CB: baixa, em comparação 
aos valores observados em 
concentrações não tóxicas.

Comunidade bacteriana 
tolerante

em concentrações letais

ASTE: inibida, sendo 
inferior aos valores 
observados em 
concentrações não tóxicas e 
tóxicas

ESTE: elevada, sendo 
regulada pela demanda de 
energia. 

CB: inferior ao observado 
em concentrações não tóxica 
e tóxica

 

Figura 5. Comportamento esperado da ASTE, ESTE e CB de acordo com os 

3 tipos classificações de metais de acordo com os efeitos na comunidade bacteriana. 

 
 
Em concentrações não tóxicas a ASTE e CB vão ser variáveis de acordo com 

tipo de metabolismo bacteriano predominante no ambiente. Já a ESTE será 

regulada diretamente pelas fontes de carbono e nutrientes disponíveis a comunidade 

bacteriana. 

Quando a comunidade bacteriana é exposta a concentrações tóxicas de 

metais, a ASTE e ESTE tendem a aumentar como resposta ao aumento da 

demanda energética bacteriana. Já quando as concentrações de metais são letais, a 

atividade das enzimas desidrogenase é inibida diminuindo a ASTE e 

comprometendo o metabolismo bacteriano e a produção de biomassa. Devido à 

morte das células bacterianas por concentrações letais a ASTE, ESTE e CB podem 

diminuir de forma proporcional até a extinção da comunidade bacteriana. 

 

 



 

 

36 

3. 5   ÁREA DE ESTUDO 
 
 

A Baía de Sepetiba  é um corpo de água semi-fechado localizado na latitude 

23º S e longitude 44º W, cerca de 60 km ao sul da cidade do Rio de Janeiro (Figura 

6). As características gerais da baía encontram-se descritas na Tabela 2. 

Desde década de 1960 a região da bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba 

vem sofrendo um processo intenso de transformação com um significativo aumento 

da ocupação humana e atividade industrial. A população que habita a bacia de 

drenagem da Baía de Sepetiba aumentou de 600.000 em 1978 para 1,2 milhões no 

final da década de 1980, atingindo cerca de 1,7 milhões em 2000 A produção de lixo 

urbano per capita também aumentou de 0,5 kg.dia-1 na década de 1980 para 1,2 

kg.dia-1 em 2004 (Molisani et al., 2004).  

 

 

Mapa da localização da Baía de Sepetiba-RJ 
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Tabela 2. Características gerais da Baía de Sepetiba. 

Clima  Tipicamente tropical quente-úmido, com precipitação média 
anual de 1.400 mm, e média de evaporação de 960 mm. 

Superfície  520 km2 

Perímetro 170,5 km 

Dimensões 12,5 km (norte-sul) e 25,0 (leste-oeste) 

Volume 3,5 x 109 m3 

Batimetria  Possui de 2 a 12 m de profundidade, exceto nos canais, onde 
é maior, Aproximadamente 50% de sua área é inferior a 6 
metros. A baia possui três canais no seu setor oeste, dentre 
estes os dois mais profundos (24 e 31 metros) são vias de 
acesso a região portuária. 

Regime de 
maré 

Do tipo semi-diurno, com desigualdade diurna. 

Penetração de 
ondas 
oceânicas 

Pequenas ou desprezível. As ondas no interior da baía são 
geradas pelos ventos incidentes sobre o corpo líquido. Cerca 
de de 99% são de ondas de altura abaixo de 0,75 m. 

Ligação com o 
oceano, 
circulação 
renovação de 
água 

A entrada de água do mar se dá através de passagens e 
canais existentes entre o continente e as Ilhas de Itacuruçá, 
Jaguanum e Pombeba. A circulação de água na baía é regida 
pelo fluxo e refluxo da maré, com que interagem a morfologia 
costeira e de fundo e o vento. O tempo de residência da água  
é de 4,7 dias com grande mistura da coluna d’água e a 
ausência de estratificação 

Salinidade A invasão das águas do mar pelas correntes de maré e o 
aporte fluvial do Canal de São Francisco e do Rio Piracão 
tem uma influência significativa na distribuição da salinidade 
dentro da baía. De forma geral, a salinidade está 
compreendida entre 34 e 20, sendo que o fundo da baía e as 
áreas costeiras apresentam salinidade inferior a 30%. Na 
parte central, e próximo ao cordão rochoso da ilha de 
Jaguanum a salinidade varia entre 30% e 34%. 

Sedimentos São compostos de bancos arenosos, siltosos e argilosos. Os 
sedimentos dominantes são representados pelos clásticos 
finos, argilo-sílticos e areno-sílticos. Cerca de 70 % da área 
de distribuição dos sedimentos são compostos de silte e 
argila. A taxa de sedimentação da baía é estimada entre 0,30 
a 1,0 cm por ano. 

Região de 
manguezais 

Possui uma área total de aproximadamente 40km2, a qual é 
mais desenvolvida na região leste do interior da baía  

Fonte: SEMADS, 2001; Molisani et al., 2004. 
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Nas ultimas duas décadas, cerca de 400 indústrias (maioria metalúrgicas) 

foram instaladas na região. Dentre elas, a segunda mais importante metalúrgica do 

Estado do Rio de Janeiro (COSIGUA- Companhia Siderúrgica Guanabara). A maior 

parte das atividades industriais localiza-se principalmente nos distritos de 

Queimados, Itaguaí, Campo Grande e Santa Cruz. Atualmente novas siderúrgicas 

foram construídas e estão iniciando suas atividades na região Outras duas fontes 

significativas da contaminação da báia são o canal de São Francisco e o Rio 

Guandu, que recebem boa parte dos efluentes das industrias da bacia de drenagem. 

O distrito industrial de Santa Cruz é outra fonte poluidora importante, com grandes 

usinas siderúrgicas produtoras e exportadoras de aço, as quais, atualmente, cada 

uma possui um próprio terminal portuário. (Molisani et al., 2004, Lacerda et al 2007 

Gomes et al., 2009) 

A Baía de Sepetiba tem sido historicamente contaminada por metais tendo 

como principal fonte a Cia. Ingá Mercantil, a qual emitia aproximadamente cerca de 

24 e 3.660 toneladas de Cd e Zn por ano para a baía, até ser desativada em 1998 

(Lacerda et al., 1987, Barcelos, 1991, , Barcelos 1995, Pellegatti et al., 2001, 

Wasserman et al, 2001, Molisani et. al., 2004, Lacerda e Molisani, 2006, Marques Jr. 

et al., 2006, Ferreira, 2010). Aproximadamente 20 milhões toneladas de resíduos 

sólidos da Cia. Ingá Mercantil contaminados por metais, principalmente Cd e Zn, 

permanecem próximo das margens da baía, os quais são lixiviados e transportados, 

contaminando a baía. (Molisani et al., 2004, Gomes et al. 2009, Ferreira, 2010).  O 

Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Ambiente, juntamente com 

o responsável pela massa falida, iniciaram a descontaminação do terreno da Cia. 

Ingá Mercantil, em setembro de 2007. Em 2008, o terreno foi arrematado, em leilão, 

pela Usiminas, que também assumiu o compromisso de concluir definitivamente o 

processo de descontaminação do terreno, orçado em R$ 40 milhões, além de 

efetuar o envelopamento dos resíduos tóxicos restantes (SEA, 2011). 

As atividades industriais relacionadas à produção ferro, aço, plástico e 

borracha também dispõem quantidades consideráveis de metais para baía. A 

produção de ferro e aço são principais fontes de Pb. Estima-se que cerca de 386 

toneladas.ano-1 de Pb chegam a Baía de Sepetiba a partir de fontes antropogênicas 

através da contaminação direta de solos, atmosfera e água (304, 65 e 17 

toneladas.ano-1 respectivamente). Apesar de não possuir uma fonte específica na 

bacia de drenagem e nas margens, significativas concentrações de mercúrio podem 
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ser encontradas nos sedimentos da Baía de Sepetiba. As emissões totais de 

mercúrio pelas zonas indústrias e urbanas variam entre 200-364 kg.ano-1. As 

principais vias de entrada de mercúrio são a deposição atmosférica (115-149 kg.ano-

1) e descargas a contaminação direta do solo (84-215 kg.ano-1) (Molisani et al., 

2004). 

Perfis de acumulação de metais em testemunhos de sedimentos retirados da 

Baía de Sepetiba sugerem que a contaminação por Mercúrio esta associada ao 

recente e crescente processo de urbanização e industrialização da região, a partir da 

década de 1970. Em comparação, o aumento das concentrações de Cd e Zn nos 

sedimentos estão associados com início das atividades da Cia. Ingá Mercantil na 

década de 1960 (Molisani et al., 2004). As operações de dragagens para a 

manutenção e ampliação da área portuária na Baía de Sepetiba ressuspendem os 

sedimento do fundo da baía, conseqüentemente re-disponibilizando para cadeia 

trófica os metais antes inertes no sedimento anóxico por quase 40 anos (Souza Lima 

et al., 2002). 

Apesar das políticas de controle de emissões de poluentes pelas indústrias, 

que resultaram no decréscimo nas emissões anuais de Cd e Zn, altas concentrações 

de metais ainda podem ser observadas na biota, na coluna d’água e sobretudo nos 

sedimentos próximos ao Saco do Engenho onde se localiza a Cia. Ingá Mercantil e a 

região portuária (Pellegatti et al., 2001; Lacerda et al., 2004; Molisani et al., 2004; 

Lacerda e Molisani et al., 2006). Informações substanciais sobre o aporte, a 

distribuição, toxicidade e a incorporação de metais pela biota, particularmente o Cd e 

o Zn, têm sido geradas para esta baía (Carvalho et al., 1991; Amado Filho et al., 

1999; Moraes et al., 2000; Souza Lima et al., 2002; Lacerda & Molisani, 2006).  

Carvalho et al. (1991) avaliou as concentrações de Cd, Zn, Pb, Cu, Mn e Ni 

em diversas espécies da fauna e flora bentônica da Baía de Sepetiba, Baía de 

Guanabara e na costa dos municípios de  Angra dos Reis e Arraial do Cabo. De 

todos os locais de estudo, os organismos da Baía de Sepetiba, principalmente em 

moluscos filtradores, apresentaram as maiores concentrações de Cd e Zn. 

Amado Filho et al. (1999) avaliou a abundacia de espécies e a concentração 

de Zn e Cd em duas espécies de algas marrons, Padina gymnospora e Sargassum 

stenophyllum, transplantadas da Baía da Ribeira para a Baía de Sepetiba , vice-

versa, de 1990 a 1997. A baixa diversidade e a ausência de espécies mais sensíveis 

no local de estudo mais próximo da Cia. Ingá Mercantil refletiu os níveis de 
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contaminação da área. Os organismos transplantados para a Baía de Sepetiba 

apresentaram um aumento das concentrações de Cd e Zn após um mês.   

Moraes et al. (2000) demonstraram efeitos tóxicos de sedimentos do norte da 

Baía de Sepetiba, altamente contaminados por metais, em testes de toxicidade com 

camarões Penaeus schmitti e P. paulensis. De Souza Lima et al. (2002) avaliou as 

concentrações de Cu, Fe, Cr, Zn, Cd, Pb e Ni em tecidos de 4 espécies de peixes 

(Mugil lisa, Cynocion leiarchus, Micropoginias furnieri e Genidens genidens) 

coletados na Baía de Sepetiba e na Baía de Ilha Grande. Em geral, o estudo 

encontrou maiores concentrações de metais nos peixes da Baía de Sepetiba. Com 

exceção do Ni, todos os metais excederam os níveis recomendados pelo Ministério 

da Saúde em ao menos um dos tecidos analisados. De acordo com os autores, os 

resultados encontrados evidenciaram o aumento da contaminação por metais do 

estoque pesqueiro da região e da Baía de Sepetiba. 

Lacerda e Molinasi (2006) realizaram um levantamento bibliográfico de 

estudos sobre a contaminação de ostras Crassotaea rhizophorae por Cd e Zn na 

Baía de Sepetiba. De acordo com os autores, as concentrações de Cd e Zn 

encontrado nos tecidos das ostras, em trabalhos publicados de 1978 a 2002, estão 

em acordo com as mudanças estimadas nas emissões de metais. Os resultados 

evidenciaram que o fechamento da Cia. Ingá Mercantil resultou em decréscimo 

significativo nas emissões de Cd, todavia, o mesmo não houve com as emissões de 

Zn. Isso sugere a ocorrência de outras fontes de Zn para a baía, associadas à 

urbanização crescente e a atividade portuária. 

 



 

 

4   MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
4.1   AMOSTRAGEM 
 
 

Uma campanha de amostragem foi realizada , em 3 de agosto de 2009, onde 

foram coletadas amostras de sedimentos superficiais (0-5 cm de profundidade) em 7 

pontos de coleta. Amostras da lamina superficial (0-50 cm) da coluna d’água foram 

coletadas apenas no ponto de amostragem 3. e utilizadas na confecção dos 

bioensaios, sendo analisadas antes do inicio do experimento. Nos demais pontos de 

coleta, apenas a salinidade e o pH da camada superficial da coluna d’água foram 

mensuradas. 

Os pontos de coleta foram estabelecidos próximos ao Porto de Itaguaí e ao 

canal de maré do Saco do engenho, na Baía de Sepetiba, RJ (figura 7). As 

coordenadas e a profundidade dos pontos de coleta estão descritas na tabela 3.  

 
 
Tabela 3. Localização e profundidade dos pontos de coleta na Baía de 

Sepetiba. 

Pontos de 
coleta 

Longitude Latitude 
Profundidade 

(metros) 

1 43°48'25.01"O 22°54'59.38"S 1,1 

2 43°48'42.81"O 22°55'17.03"S 1,2 

3 43°49'2.65"O 22°55'15.49"S 2,3 

4 43°49'22.19"O 22°55'29.95"S 2,6 

5 43°49'43.41"O 22°55'45.42"S 3,9 

6 43°49'52.06"O 22°56'7.64"S 10,9 

7 43°50'19.18"O 22°56'8.74"S 13,5 
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As amostras de sedimento foram coletadas com uma draga Van Veen e 

preservadas em sacos de polietileno (ziploc) em ambiente refrigerado. As amostras 

de água foram coletadas com uma garrafa de Van Dorn e preservadas em frascos 

descontaminados e esterilizados e preservadas em ambiente refrigerado. As 

análises físico-químicas realizadas in situ foram a quantificação da temperatura (ºC), 

a concentração de oxigênio dissolvido (mg.L-1), a salinidade, o pH. 

 

Figura 7: Imagem de satélite da área de amostragem, Baía de Sepetiba-RJ, 

com a marcação dos pontos de coleta, o Porto de Itaguaí e a Cia. Ingá Mercantil. 

Fonte: Google Earth 
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Tanto nas amostras de campo quanto nas do bioenasaio o pH foi mensurado 

utilizando-se a o equipamento Analyser modelo 200A e a temperatura, a salinidade e 

o oxigênio dissolvido com uma multisonda YSI modelo 85. 

 
 

4.2   GRANULOMETRIA 
 
 

O fracionamento granulométrico foi caracterizado utilizando o método por 

difração a laser (Shimadzu modelo SALD-3101). determinando-se os porcentuais de 

silte, argila e areia. 

 

 

4.3   QUANTIFICAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA 
 

 

A quantificação do total de matéria orgânica nas amostras de sedimentos 

foram quantificadas de acordo com a metodologia proposta por Byers et al. (1978). 

Amostras de sedimentos úmidos foram previamente secas por 24 horas à 60 ºC em 

uma estufa de secagem. O processo foi repetido até que um peso constante da 

massa seca foi observado. Em seguida as amostras secas foram levadas a 

combustão em mufla por 4 horas a 450 ºC. Esta etapa também foi repetida até a 

amostra atingir peso constante. A quantidade de matéria orgânica foi estimada 

através da diferença entre a massa seca e o resíduo após o processo de combustão 

 

 

4.4   EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE METAIS. 
 

 

A metodologia aplicada neste estudo para determinação do fracionamento 

das concentrações de metais no sedimento foi de acordo o o protocolo BCR de 3 

etapas modificado por Rauret et al. (1999). O método é semelhante ao proposto por 

Tessier et al. (1979), e consiste no uso de diferentes reagentes químicos aplicados 

seqüencialmente a alíquotas das amostras (extração seqüencial). A figura 8 detalha 

o protocolo de extração seqüencial BCR de 3 etapas modificado por Rauret et al. 

(1999) aplicado neste estudo. 
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Separar alíquotas de 1,0 g de sedimento seco.  

Adicionar 40,0 mL de ácido acético 0,11 mol. L -1 e 
deixar em agitação por 16 horas (overnight) em 

temperatura ambiente.

CENTRIFUGAÇÃO, ANÁLISE E LAVAGEM DAS 

AMOSTRAS

.

Adicionar 40,0 mL de cloridrato de hidroxilamina 0,1 
mol. L-1 ao resíduo e deixar em agitação por 16 horas 

(overnight) em temperatura ambiente.

CENTRIFUGAÇÃO, ANÁLISE E LAVAGEM DAS 

AMOSTRAS

Adicionar ao resíduo 10,0 mL de peróxido de 

hidrogênio 8, 8 mol.L-1 e manter por 1 hora em 

temperatura ambiente. Em seguida aquecer a 85 ºC 

até quase a total evaporação.Novamente adicionar 

ao resíduo 10,0 mL de peróxido de hidrogênio 8, 8 
mol.L-1e aquecer a 85 ºC até restar aproximadamente 

1,0 mL

FASE 1

CENTRIFUGAÇÃO (Após o período de extração, a solução 

“ácido+amostra”, deve  centrifugada por 20 minutos a 3000 

rpm).  /  ANÁLISE (A parte sobrenadante deve ser preservada e 

analisada posteriormente).  /  LAVAGEM (Em seguida o 

resíduo sólido deve ser agitado por 20 minutos com 20 mL de 
água destilada. Logo após, novamente, a fração sobrenadante 

deve ser separada, porém desta vez, descartada)

FASE 2

Adicionar 50,0 mL de cloreto de acetato de amônio 1 
mol. L-1  pH 2 ao resíduo e deixar em agitação por 16 

horas (overnight) em temperatura ambiente.

CENTRIFUGAÇÃO E  ANÁLISE 

FASE 3

FASE 3

 

Figura 8. Esquema das etapas protocolo de extração seqüencial BCR de 

etapas modificado por Rauret et al. (1999) aplicada as amostras de sedimento 

 

 

Na primeira fase (FASE 1) do método foi utilizado uma solução de ácido 

acético (HOAc) para extrair os metais. A fração de metais passíveis de serem 

solubilizados em ácido fraco são fracamente retidos na superfície dos sedimentos 

por interação eletrostática fraca além dos co-precipitados com carbonatos (Filgueiras 
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et al., 2002). A segunda fase (FASE 2) do protocolo consistiu em tratar a amostra 

com cloridrato de hidroxilamina (NH2OH.HCl),  capaz de extrair os metais ligados 

aos óxidos de manganês e ferro (Filgueiras et al., 2002). Na terceira fase (FASE 3) 

do protocolo as amostras foram tratadas com peróxido de hidrogênio (H2O2), 

seguido da aplicação de acetato de amônio (NH4OAc). Nessa fase a matéria 

orgânica é degradada sob condições oxidantes, remobilizando os metais ligados a 

esse compartimento da amostra. Metais ligados a sulfetos também podem ser 

extraídos durante essa etapa (Filgueiras et al., 2002). 

As concentrações de metais obtidas nas 3 fases extraídas pelo procedimento 

foram somadas com o objetivo de estimar a concentração total extraída das 

amostras de sedimento neste procedimento.  

As concentrações de Cd, Zn, Pb e Cu em cada uma das frações do 

sedimento e fração dissolvido dos bioensaios foram determinadas por 

espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) após filtração (filtro Millipore < 0,45 m). 

 

 

4.5   BIOPOLÍMEROS 
 

 

Os biopolímeros foram extraídos em amostras de sedimento úmido e água, e 

quantificados por espectrofotometria. Os resultados foram expressos em g. g-1 de 

sedimento seco ou por mL-1 de amostra.  

As proteínas foram analisadas adaptando a extração de Hartree (1972), 

modificado por Rice (1982), compensado com fenol (Figura 9). A quantificação foi 

feita em um espectrofotômetro no comprimento de onda de 650nm baseada em 

curva de calibração externa com calibração com padrão de albumina bovina. 
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Adicionar alíquotas de sedimento seco ou de amostra 
liquida em tubos de ensaio com 1 mL NaOH 0,2 N

Foram utilizadas aliquotas de 0,05 g para análises nas 

amostras de sedimento e 1,0  mL da solução total (sem 

filtração) nas amostras do bioensaio.

Agitar no vortex a cada 5 minutos por um total 30 
minutos.

Um réplica controle,  com a adição de 1 mL de água 
deinonizada estéril e, no caso de sedimentos, sem adição 

de amostra.

Levar as amostras a centrifuga por 5 minutos a 3000 
rpm

Retirar 1 mL da solução amostra + NaOH 0,2N  e 
adicionar 0,2 ,L da solução 1 e aguardar por 15 

minutos

Adicionar 0,1 mL solução diluída de Folin e aguardar 
por 30 minutos 

A concentração total de proteína é mensurarada 
através de um espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 650 nm.. Os resultados são expressos em de 

albumina bovina.

 

Figura 9. Esquema das etapas do método proposto por Hartree (1972) e 

modificado por Rice (1982) para quantificação da concentração total de proteínas 

(PTN). 

 

 

Os lipídios totais foram extraídos com clorofórmio – metanol de acordo com a 

metodologia proposta por Marsh & Weinstein (1966) e quantificados em um 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 375nm (Figura 10). A quantificação 

baseou-se em curva de calibração externa com padrão de tripalmitato. 

 



 

 

47 

Adicionar alíquotas de sedimento seco ou de amostra 
liquida em tubos de ensaio com 2,5 mL de metanol + 

1,25 mL de clorofórmio

Foram utilizadas aliquotas de 0,05 g para análises nas 

amostras de sedimento e 1,0  mL da solução total (sem 

filtração) nas amostras do bioensaio.

Agitar no vortex por cerca de 1 minuto e esperar por 
10 minutos em ambiente refrigerado ( aprox. 4ºC )

Um réplica controle,  com a adição de 1,25 mL clorofórmio 
P.A. é adicionada nesta etapa.

Adicionar 2,25 mL de água deionizada e agitar 
novamente no vortex por cerca de 1 min

Levar a centrifuga por 5 minutos a 3000 rpm

Retirar a fração de clorofórmio P.A. precipitada no 
fundo dos tubos de ensaio.

Aquecer as amostras a 100 ºC até a evaporação total 
do clorofórmio. Logo após 2 mL de ác. Sulfúrico P.A. e 

aquecer 200 ºC

Levar ao banho morno por 15 segundos e em seguida 
ao banho de gelo por 5 minutos

Adicionar 3 mL de água deionizada.

A concentração total de lipídios é mensurarada através 

de um espectrofotômetro no comprimento de onda de 

375 nm

Os resultados são expressos em equivalentes de 

Tripalmitato.

 

Figura 10. Esquema das etapas do método proposto por Marsh e Weinstein 

(1966) para quantificação da concentração total de lipídios (LIP). 

 

 

Os carboidratos foram analisados segundo Gerchacov & Hatcher (1972), 

modificado de Dubois et al. (1956) (Figura 11). A quantificação foi feita em 

espectrofotômetro nos comprimentos de ondas de 485 nm baseada em curva de 

calibração externa com calibração com padrão de glicose. 
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Adicionar alíquotas de 0,05 g de sedimento seco ou 
1,0 mL de amostra liquida em tubos de ensaio com 1 

mL água deionizada e 1 mL de solução de Fenol 5%

Foram utilizadas aliquotas de 0,05 g para análises nas 

amostras de sedimento e 1,0  mL da solução total (sem 

filtração) nas amostras do bioensaio.

Um réplica controle é realizada sem adição de amostra.

Agitar no vortex por aproximadamente 1 minuto.

Esperar por 10 minutos e em seguida adicionar 5 mL 

de ácido sulfúrico P.A.

Retirar 1 mL da solução anterior e diluir em 4 mL de 
água deionizada.

Levar a centrifuga por 5 minutos a 3000 rpm.

A concentração final de carboidrato é mensurada em 

um espectrofotômetro no comprimento de onda de 

485 nm e 600 nm. A concentração de carboidratos é 

expressa em equivalentes de glicose.  
 

Figura 11. Esquema das etapas do método proposto por Gerchacov & 

Hatcher (1972) e modificado de Dubois et al. (1956) para quantificação da 

concentração total de carboidratos nas amostras (CHO). 

 

 

4.6   ATIVIDADE RESPIRATÓRIA BACTERIANA (ARB) 
 

 

A análise da atividade respiratória bacteriana (Figura 12) foi realizada por 

testes qualitativos em meios de cultura específicos, seguindo a metodologia 

proposta por Alef & Nannipieri (1995). Esta análise permite detectar a presença de 

diferentes tipos metabolismos, mesmo se as células bacterinas estiverem em estado 

de latência. 

A detecção da presença do metabolismo microbiano aeróbio (AERO), 

fermentativo (FERM) foi realizada utilizando meio de cultura contendo 2 g.L-1 de 

bacto-peptona; 15 g.L-1 de Agar em água do mar à 75%; e 0,5mL de azul de 

metileno (solução saturada 1g/25mL água). A aerobiose é confirmada pela mudança 

de coloração (azul para parda) no topo do meio de cultura sólido, indicando 

crescimento bacteriano. Na fermentação, o meio se torna esverdeado. 
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Amostra coletada

Inoculação
(em triplicata)

Meio de cultura sólido específico para 
Aerobiose/Fermentação/Anaerobiose 

Confirmação do crescimento 
bacteriano após 96 horas de 

incubação

Meio de cultura líquido específico para 
Desnitrificação

Meio de cultura líquido específico para 
Sulfato Redução 

 

Figura 12. Esquema das etapas do método proposto por Alef e Nannipieri 

(1995) para qualificação da atividade respiratória bacteriana (ARB). 

 

 

A detecção da presença do metabolismo microbiano desnitrificante (DESN) foi 

com o meio de cultura contendo 0,687 g.L-1 de NaNO2; 2 g.L-1 de bactopeptona em 

água do mar à 75%. Ao tubo de ensaio é adicionado um tubo de Duhran invertido 

para verificação da formação de N2.  

A detecção da presença do metabolismo microbiano sulfato-redutor (SR) foi 

realizada com o meio de cultura contendo 4 g.L-1 de lactato de sódio; 0,1 g.L-1 de 

ácido ascórbico; 0,2 g.L-1 de sulfato de magnésio; 0,01 g.L-1 de fosfato dipotássico; 

0,2 g.L-1 de sulfato ferroso amoniacal; 10 g.L-1 de cloreto de sódio; 0,001 g.L-1 de 

resarzurina sódica; 0,4906g/L de cisteína para 1L água deionizada. A sulfato-

redução é confirmada pela precipitação de sulfetos, mudando a cor do meio de 

cultura rosa em negro. 

 
 

4.7   ATIVIDADE DO SISTEMA TRANSPORTADOR DE ELÉTRONS (ASTE) 
 

 

Neste trabalho, tanto nas amostras de sedimento quanto do bioensaio, foi 

utilizada a metodologia proposta por Trevors (1984), para a quantificação da 
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atividade das enzimas desidrogenases associadas ao sistema transportador de 

elétrons da cadeia respiratória. A figura 13 detalha a metodologia proposta por 

Trevors (1984), aplicada neste estudo.  

 

 

Separar alíquotas de sedimento úmido ou da amostra 
liquida em frascos âmbar (escuros) com tampa. 

Hidratar com 1,0 mL de água deionizada estéril, se 

necessário.  

Foram utilizadas aliquotas de 1,0 g para análises 

nas amostras de sedimento e 1,0 mL da solução 

total (sem filtração) nas amostras do bioensaio.

Adicionar 0,2 mL de solução de INT 8mM. 
Homogeneizar o INT com as amostras.

Um réplica controle, sem adição de INT, deve 
preparada afim de descartar a influencia de 

qualquer pigmento na leitura da absorbância.

Incubar as amostras a temperatura ambiente e 
protegido da luz por 35 minutos

O produto da redução do INT pela  enzimas 
desidrogenases é o INT-F, o qual é fotolábil. Logo  

as amostras devem ser manipuladas sob baixa 

luminosidade  até o fim da análise.

A extração do INT-F é realizada com a adição de  5 mL 
de metanol P.A. com posterior homogeneização e 

incubação por 10 minutos

Após o tempo de extração, as fração liquida de cada 
réplica é separada. Para a decantação do material  em 

suspensão, as amostras são levadas a centrífuga a 

3000 rpm por 5 minutos

A concentração total produzida de INT-F é 
mensurarada através de um espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 475 nm. 

O cálculo da concentração final de INT-F nas 

amostras é estimado comprando-se a densidade 

ótica obtida com os dados da curva padrão de   

INT-F realizada previamente
 

Figura 13. Esquema das etapas do método proposto por Trevors (1984) para 

quantificação da atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE). 

 

 

A determinação da atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) foi 

realizada de acordo o modelo proposto por Houri-Davignon & Relexans (1989) que a 

partir da atividade das enzimas desidrogenases estima a demanda de oxigênio pela 

célula utilizada na produção de energia (ATP). O resultado obtido é expresso em L 

O2. h
-1 . g-1 sedimento úmido ou mL-1. 
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4.8   ATIVIDADE DAS ENZIMAS ESTERASES (ESTE) 
 

 

A determinação da atividade das enzimas esterases (ESTE) foi realizada de 

acordo com metodologia proposta por Stubberfield & Shaw (1990) (Figura 14).  

 

 

Adicionar alíquotas de sedimento úmido ou de 
amostra liquida em frasco erlenmayer (250 mL) e 

tratados com 19 mL de tampão fosfato pH 7,6

Foram utilizadas aliquotas de 1,0 g para análises 

nas amostras de sedimento e 1,0 mL da solução 

total (sem filtração) nas amostras do bioensaio.

Adicionar 0,1 mL de FDA
(concentração final de 10mg.mL -1).

Um réplica controle,  com a adição de 0,1 mL de 
acetona P. A. ao invés de FDA,.

Incubar as amostras a  24 ºC e em agitação 
por 75 minutos

Após a incubação, a reação é interrompida, 
colocando-se os frascos erlenmayer em gelo fundente 

(água+gelo)

Após a incubação, um alíquota de 5 mL de cada 
réplica é separada. Para a decantação do material em 

suspensão as amostras são levadas a centrifuga a 

3000 rpm por 5 minutos

A concentração total produzida de fluoresceína é 
mensurarada através de um espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 490 nm. 

O calculo da concentração final de fluoresceína nas 

amostras é estimado comprando-se a densidade 

ótica obtida com os dados da curva padrão de   

fluoresceína realizada previamente
 

Figura 14. Esquema das etapas do método proposto por Stubberfield & Shaw 

(1990) para quantificação da atividade das enzimas esterases (ESTE). 

 

 

4.9   CARBONO BACTERIANO (CB) 
 
 

A concentração de carbono bacteriano é estimada através do modelo 

proposto por Carlucci et al. (1986) baseada na contagem direta do número de 

células bacterianas contidas nas amostras de acordo com a metodologia proposta 

por Kepner & Pratt (1994) (Figura 15). 
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Com o objetivo de preservar as amostras, adicionar 
alíquotas de sedimento úmido ou de amostra liquida 

em uma solução de formol 4% (proporção 1:1).

Foram utilizadas aliquotas de 1,0 g para análises 

nas amostras de sedimento e 1,0 mL da solução 

total (sem filtração) nas amostras do bioensaio.

Uma alíquota de 0,5 mL da solução  amostra+formol é 
diluida*

* A amostre deve ser diluída até que o número de 
bactérias seja viável para contagem

0,05 mL da solução de diluição da amostra é 
adicionado a 1,45 mL de água deionizada estéril + 

0,075 mL da solução corante laranja de acridina  

O volume final da solução anterior (2 mL) é filtrada em 
uma membrana Nucleopore escura

O filtro é fixado em uma lâmina de vidro com óleo e 
coberto por uma lamínula de vidro previamente 

armazenada em álcool 70%

A contagem é feita em microscópio de 
epifluorescência, utilizando-se de uma lente objetiva 

com capacidade de ampliação de 100x

O cálculo da concentração final da biomassa nas 

amostras é estimado de acordo com o modelo 

propostos por Carlucci et al. (1986)

 

Figura 15: Esquema das etapas do método de contagem direta das células 

bacterianas por epifluorescência proposto por Kepner & Pratt (1994). 

 

 

4.10   MONTAGEM DO BIOENSAIO 
 

 

O experimento de ressuspensão de sedimento em bioensaio foi montado a 

partir de amostras da coluna d’água e sedimentos do ponto de coleta 3. Neste ponto 

localiza-se desembocadura do canal de maré para o Saco do Engenho.  

Na confecção dos bioensaios foram utilizados frascos de 125 mL, vedados 

com rolhas de algodão e previamente descontaminados em banho ácido (HNO3 5%). 

A esterilização foi em autoclave a 1 atm por 20 minutos. Cada frasco recebeu 3 g de 

sedimento e 75 mL de água (razão 1:25) do ponto de coleta e foi colocado em 

agitação (150 rpm) em uma mesa agitadora por 480 horas (20 dias).  

As análises foram realizadas em intervalos de 24, 48, t72, 96, 120, 144, 192, 

240, 288, 336, 408 e 480 horas após o inicio do bioensaio (tabela 4). Os resultados 
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obtidos das análises realizadas nas amostras a coluna d’água da ponto de coleta 3 

foram consideradas como 0 horas de experimento. Em 0 horas de experimento o pH, 

a temperatura e oxigênio dissolvido foram realizadas in situ, as demais análises 

foram realizadas no laboratório no mesmo dia da coleta em amostras da coluna 

d’água.  

Um frasco foi usado em cada intervalo de tempo para as análises, onde todo 

material contido nos frascos foi utilizado. Sendo assim, no total 12 microcosmos 

foram preparados para este bioensaio. Nas análises microbiológicas foram utilizadas 

amostras da solução total (água e material particulado em suspensão). Na 

quantificação de metais dissolvidos as amostras foram centrifugadas (5 min. a 3000 

rpm) e filtradas em 0,45 m. 

 

 

Tabela 4. Cronograma dos intervalos de tempos e análises realizados no 

bioensaio 

Análises Intervalos de tempo (horas) 

0 24 48 72 96 120 144 192 240 288 336 408 480 

COB X X X X X X X X X X X X X 

ASTE X X X X X X X X X X X X X 

ESTE X   X    X   X  X 

Biop. X   X    X   X  X 

Metais 
dissolvidos 

X X X X X X X X X X X X X 

pH & OD X X X X X X X X X X X X X 

 

 

4.11   TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
 

 

O tratamento estatístico dos resultados foi realizado através do programa 

STATISTICA 8.0 (2007 Statsoft Inc.). A normalidade dos parâmetros foi testada 

através do teste de Shapiro-Wilk (p<0,05), apresentando distribuição não normal 

para todos os parâmetros analisados nesta dissertação. Desta forma, o tratamento 

estatístico adotado foi o não paramétrico, através da correlação de Spearman com 

nível de significância de 95% (p<0,05). Além dos testes de correlação, foram 
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realizadas análies de agrupamento com as amostras de sedimento pelo método de 

Ward com distância de linkagem Manhattan, após normalização dos dados pelo 

método de “ranging” (x – xmin/ xmáx – xmin). O método “ranging” foi escolhido para 

normalização dos dados (x – média x/desvio padrão x). 



 

 

5   RESULTADOS  
 

 

5.1   CARACTERIZAÇÃO DO SEDIMENTO DA BAÍA DE SEPETIBA 
 

 

Os resultados abaixo estão relacionados à caracterização dos sete pontos de 

coleta e das amostras de sedimentos da Baía de Sepetiba-RJ.  

Os sedimentos foram amostrados ao longo de um gradiente salino, variando 

de 28,2 a 29,9 e pH de 7,51 a 8,6, o que classifica a coluna d’água das pontos de 

coleta como salobra (CONAMA n.º 357, 2005) 

 

 

5.1.1   Granulometria e quantificação de matéria orgânica  
 

 

A granulometria do sedimento dos sete pontos de coleta apresentou a maior 

concentração  de silte e argila (Tabela 5). De acordo com a classificação de 

Wentworth, os pontos 1 e 3 foram classificadas como silte médio e as demais como 

silte fino. Apesar do ponto 2 ser classificado como silte fino, apresentou uma maior 

fração de areia que os demais pontos, com a mesma classificação.  

A concentração média de matéria orgânica nas amostras foi de 25% da 

massa total do sedimento seco (Tabela 5). A concentração máxima observada foi no 

ponto 3 e a mínima em 6, com 29% e 20% respectivamente. 
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Tabela 5. Distribuição granulométrica sedimentar e concentração de matéria 
orgânica observados nos 7 pontos de coleta. 

Pontos 
Silte-Argila  

(< 63 m) 

Areia 

(63 m – 2 mm) 

Classif. 
Wentworth 

M.O. 

1 79,89 % 20,11% Silte médio 23% 

2 89,57 % 10,43% Silte fino 25% 

3 73,97% 26,03% Silte médio 29% 

4 96,39% 3,61% Silte fino 24% 

5 94,68% 5,32% Silte fino 28% 

6 97,16% 2,84% Silte fino 20% 

7 95,35% 4,66% Silte fino 25% 

 

 

5.1.2   Concentração e fracionamento de metais no sedimento 
 

 

5.1.2.1   Cádmio (Cd) 
 

 

O somatório da concentração de cádmio (∑Cd) nas 3 fases do sedimento 

apresentaram valores máximo de 22,10 mg.kg-1 (ponto 3) e mínimo de 1,58 mg.kg-1 

(ponto 6) (Figura 16). Na região próxima ao Saco do Engenho (pontos 1 a 5) foram 

determinadas as maiores concentrações, com valores do ∑Cd superiores a 7,5 

mg.kg-1. Já a região do embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos 6 e 7), apresentou 

as menores concentrações, com valores do ∑Cd inferiores a 1,70 mg.kg-1.  

A fração associada ao hidróxido de ferro e de manganês (FASE 2) 

representaram mais de 80% da concentração observada na região próxima ao Saco 

do Engenho (pontos de 1 a 5). Na área do embarcadouro do Porto de Itaguaí 

(pontos 6 e 7), a importância relativa desta fração (FASE 2) decresce para cerca de 

38%, porque a concentração de Cd adsorvido e associado a carbonatos foi, em 

média, 48% (FASE 1). A fração de Cd associada a sulfetos e à matéria orgânica 

(FASE 3) atingiu 20% do total observado na ponto 3, tendo sido inferior a 10% nos 

demais pontos. 
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Figura 16. Concentrações de Cd nas fases 1, 2 e 3 e respectivas 

porcentagens observadas nos 7 pontos de coleta.  

 
 

5.1.2.2   Zinco (Zn) 
 

 

O somatório da concentração de zinco (∑Zn) nas 3 fases do sedimento 

também apresentou o máximo e o mínimo nos pontos 3 e 6, com 3855 e 311 mg.kg-

1, respectivamente (Figura 17). Os pontos de coleta mais próximos ao Saco do 

Engenho (pontos de 1 a 5) apresentaram as maiores concentrações de Zn, sendo o 

∑Zn superior a 1700 mg.kg-1. Já na região do embarcadouro do Porto de Itaguaí, a 

média do ∑Zn foi de 330 mg.kg-1 (pontos 6 e 7). 

As concentrações de Zn na fração adsorvida e associados a carbonatos 

(FASE 1) e ao hidróxido de ferro e manganês (FASE 2) foram predominantes em 

todos os pontos de coleta (Figura 17). Em média, a FASE 1 representou 37% da 

concentração observada nos 7 pontos. Já a FASE 2 foi, em média, 53% do 

observado na região próxima ao Saco do Engenho (pontos de 1 a 5) e 36% na 

região do embarcadouro do Porto de Itaguaí. A fração de Zn associada aos sulfetos 

e à matéria orgânica (FASE 3) foi maior nos pontos 6 e 7, representando, em média, 

22 % do total extraído. Nos demais pontos, a FASE 3 não representou mais que 

15% da concentração de Zn. 
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Figura 17: Concentrações de Zn nas fases 1, 2 e 3 e as respectivas 

porcentagens observadas nos 7 pontos de coleta.  

 
 

5.1.2.3   Chumbo (Pb) 
 
 

A concentração máxima de Pb também foi observada no ponto 3, com 20,16 

mg.kg-1 (Figura 18). A região próxima ao Saco do Engenho (pontos de 1 a 5) 

apresentou as maiores concentrações observadas, em média 15,56 mg.kg-1. Já a 

região do embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos 6 e 7) apresentou a 

concentração média de 6,23 mg.kg-1. As concentrações de chumbo observadas 

foram encontradas apenas na fração associada ao hidróxido de manganês (FASE 

2).  
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Figura 18. Concentrações de Pb nas fases 1, 2 e 3 e as respectivas 

porcentagens observadas nos 7 pontos de coleta.  

 
 

5.1.2.4   Cobre (Cu) 
 
 

Assim como nos demais metais analisados, o valor máximo do ∑Cu nas 3 

fases ocorreu no ponto 3, com 18,37 mg.kg-1 (Figura 19). Na região próxima ao Saco 

do Engenho (pontos de 1 a 5) o ∑Cu foi, em média, 14,44 mg.kg-1. Já na região do 

embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos 6 e 7), a média foi de 5,78 mg.kg-1. 

As concentrações de Cu predominaram na fração associada ao hidróxido de 

ferro e de manganês (FASE 2) nos pontos 1, 2, e 4 (78% do total) e nos pontos 1 e 5 

(65 %). Já nos pontos 3, 6 e 7 foi observado uma predominância na fração 

associada à matéria orgânica e aos sulfetos (FASE 3), com mais de 50% da 

concentração extraída. Em nenhuma das amostras de sedimento foi detectada 

concentração de Cu superior ao limite de detecção solúvel em ácido acético a 0,11 

mol.L-1 (FASE 1). 
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Figura 19. Concentrações de Cu nas fases 1, 2 e 3 e as respectivas 

porcentagens observadas nos 7 pontos de coleta.  

 
 

5.1.3   Concentração de biopolimeros no sedimento 
 
 

A concentração de carboidrato (CHO) nos 7 pontos apresentou a 

concentração média de 6,60 mg.g-1, com o máximo de 10,07 mg.g-1 e mínimo de 

4,88 mg.g-1 (pontos 2 e 4, respectivamente) (Figura 20). Em geral, a média da região 

mais próxima ao Saco do Engenho (pontos de 1 a 5) foi 1,94 mg.g-1 superior à média 

da região do embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos 6 e 7). 

A concentração de PTN nos 7 pontos de amostragem foi inferior a 2,0 mg.g-1, 

com o máximo de 1,94 mg.g-1 e mínimo de 0,77 mg.g-1, (pontos 1 e 4, 

respectivamente) (Figura 20). Em geral, os pontos 1 e 7 apresentaram valores 

superiores a 1,7 mg.g-1 e apenas o ponto 4 foi inferior a 0,1 mg.g-1. 

Em geral, a concentração média de lipídio foi de 2,36 mg.g-1, com máximo 

observado de 3,24 mg.g-1 e mínimo de 1,98 mg.g-1 (pontos 1 e 3, respectivamente) 

(Figura 20). As concentrações entre a região próxima ao Saco do Engenho (pontos 

de 1 a 5) e a do embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos 6 e 7) apresentaram uma 

diferença de apenas 0,34 mg.g-1 entre suas médias.  
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Figura 20. Concentrações de carboidratos (CHO), proteínas (PTN) e lipídios 

(LIP) observados nos 7 pontos de coleta.  

 
 

5.1.4   Atividade respiratória bacteriana (ARB) 
 
 

A análise qualitativa da ARB evidenciou a presença de todos os tipos de 

metabolismos bacterianos testados (aeróbio, fermentativo, desnitrificante e sulfato-

redutor) em todos os pontos de amostragem (Tabela 6). Apenas o ponto 7 

apresentou um resultado variável para o teste qualitativo para sulfato-redução, com 

2 resultados positivos e um negativo entre as suas réplicas.  
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Tabela 6. Atividade respiratória bacteriana, representada pelos processos de 

aerobiose (AERO), fermentação (FERM), desnitrificação (DESN) e sulfato-redução 

(SR) observados nos 7 pontos de coleta 

Pontos AERO FERM DESN SR 

1 Positivo Positivo Positivo Positivo 

2 Positivo Positivo Positivo Positivo 

3 Positivo Positivo Positivo Positivo 

4 Positivo Positivo Positivo Positivo 

5 Positivo Positivo Positivo Positivo 

6 Positivo Positivo Positivo Positivo 

7 Variável Positivo Positivo Positivo 

 
 

5.1.5   atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) 
 
 

Um gradiente decrescente foi observado entre os pontos 1 e 7, onde o 

máximo (0,087 L O2.h
-1.g-1) ocorreu no ponto 1 e o mínimo (0,016 L O2.h

-1.g-1), no 

ponto 7 (Figura 21).  
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Figura 21. Atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) (L O2.h
-1.g-

1) observados nos 7 pontos de coleta.  
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5.1.6   Atividade das enzimas esterases (ESTE) 
 

 

A atividade máxima das enzimas esterases foi observada no ponto 3 (62,13 

g fluoresceína.h-1.g-1) e a mínima, no ponto 6 (18,83 g fluoresceína.h-1.g-1.) (Figura 

22). A média da ESTE na região próxima ao Saco do Engenho (pontos de 1 a 5) foi 

de 47,16 g fluoresceína.h-1.g-1 e a do embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos de 

6 a 7), 29,73 g fluoresceína.h-1.g-1 .  
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Figura 22. Atividade das enzimas esterases (ESTE) (g fluoresceína.h-1.g-1) 

observados nos 7 pontos de coleta. 

 
 

5.1.7   Carbono bacteriano (CB) 
 
 

A concentração máxima de CB foi observada no ponto 5 e mínima no ponto 2 

(10,19 e 1,12 C.g-1, respectivamente (Figura 23). A média observada nos pontos de 

1 a 3 foi de 2,01 C.g-1; nos pontos 4 a 7 foram 3 vezes superior, aproximadamente 

6,72 C.g-1.  
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Figura 23. Concentração de carbono bacteriano (CB) (C.g-1) observados nos 

7 pontos de coleta. 

 
 

5.1.8   Estatística 
 
 

O teste de correlação de Spearman foi realizado com os seguintes 

parâmetros: 

 concentrações de silte-argila, matéria ogânica e de biopolimeros (CHO, PTN, 

LIP) 

 concentração de metais referentes a cada fase e também ao somatório 

destas. 

 características da comunidade microbiana - as atividades enzimáticas (ASTE 

e ESTE) e o concentração de carbono bacteriano. 

A Tabela 7 apresenta o resultado do teste de Spearman com os parâmetros 

microbiológico e o somatório das concentrações de Cd, Zn, Pb e Cu. As 

concentrações de biopolímeros não apresentaram correlações significativas com 

nenhum parâmetro estudado. 
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Tabela 7. Correlação de Spearman dos parâmetros microbiológicos (ASTE, 

ESTE e CB) com os somatórios das concentrações Cd, Zn, Pb e Cu extraídas do 

sedimento da Baía de Sepetiba. Em negrito, valores significativos (p<0,05). 

 ASTE ESTE CB ∑Cd ∑Zn ∑Pb ∑Cu 
Silte-

Argila. 

ASTE         

ESTE 0,64        

CB -0,72 -0,90       

∑Cd  0,62 0,84 -0,74      

∑Zn  0,54 0,86 -0,76 0,98     

∑Pb  0,63 0,94 -0,84 0,95 0,96    

∑Cu  0,22 0,58 -0,39 0,74 0,74 0,77   

Silte-
Argila. 

-0,57 -0,78 0,64 -0,89 -0,89 -0,86 -0,57 
 

 
 

O somatório das concentrações dos metais apresentou correlação positiva 

entre si e com a ASTE e ESTE, com exceção do Cu que não apresentou correlação 

com ASTE. Já a concentração de carbono bacteriano (CB) apresentou correlação 

negativa com a ASTE e ESTE e os somatórios das concentrações de Cd, Zn e Pb.  

A concentração de silte-argila no sedimento apresentou correlação negativa 

com a ESTE e os ∑Cd, ∑Zn, ∑Pb. A concentração de matéria orgânica apresentou 

um comportamento singular, sem nenhuma correlação com algum outro parâmetro. 

Este mesmo comportamento foi observado sendo com as frações Cd , Zn e Pb na 

FASE 2 e Zn na fase 1. 

A Tabela 8 apresenta o resultado do teste de Sperman com os parâmetros 

microbiológicos e as concentrações dos metais analisados nas fases 1, 2 e 3. 

Apenas a concentração de Zn adsorvido e associado a carbonatos (FASE 1) 

apresentou correlação positiva com a ASTE e ESTE . 

Cd, na FASE 1, apresentou correlação negativa com a ESTE. As 

concentrações de Cd, Zn, Pb e Cu associadas ao hidróxido de ferro e de manganês 

(FASE 2) apresentaram uma correlação positiva com a atividade enzimática a ASTE 

e ESTE; apenas o Cu não obteve correlação com ASTE.  
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O CB apresentou correlação negativa com as concentração de Zn na FASE 1 

e Cd, Zn e Pb na FASE 2. Apenas a concentração de Cd na FASE 1 obteve 

correlação positiva com CB. Em relação às concentrações de metais associados à 

matéria orgânica e a sulfetos (FASE 3), não foi observada nenhuma correlação com 

algum parâmetro.  

 

 

Tabela 8. Correlação de Spearman entre os parâmetros microbiológicos e 

concentração de silte-argila com e as concentrações de Cd, Zn, Pb e Cu nas fases 

1, 2 e 3. Em negrito, valores significativos (p<0,05). 

 ASTE ESTE CB Silte -Argila 

Cd FASE 1 -0,37 -0,71 0,54 0,50 

Cd FASE 2 0,57 0,89 -0,78 -0,89 

Cd FASE 3 0,29 0,46 -0,24 -0,75 

Zn FASE 1 0,55 0,78 -0,71 -0,78 

Zn FASE 2 0,55 0,85 -0,76 -0,89 

Zn FASE 3 0,33 0,33 -0,20 -0,67 

Pb FASE 1 - - - - 

Pb FASE 2 0,64 0,94 -0,84 -0,86 

Pb FASE 3 - - - - 

Cu FASE 1 - - - - 

Cu FASE 2 0,23 0,63 -0,49 0,25 

Cu FASE 3 -0,006 -0,10 0,22 0,46 

 

 

A análise de agrupamento das amostras sedimentares pelo método de Ward 

com distância de ligação está apresentada na Figura 24. A matriz utilizada constitui 

em 7 amostras e 17 variáveis à saber: 

 características gerais do sedimento - a concentração de silte-argila, a 

concentração de matéria orgânica e as concentrações de biopolimeros (CHO, 

PTN, LIP); 

 concentração de metais -  as concentrações de Cd, Zn nas fases 1, 2 e 3, a 

concentração de Pb na fase 2 e as concentrações de Cu nas fases 2 e 3; 
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 características da comunidade microbiana - as atividades enzimáticas (ASTE 

e ESTE) e o concentração de carbono bacteriano. 

Os testes qualitativos da atividade respiratória bacteriana (ARB) não foram 

utilizados na análise de agrupamento, pois em todos os pontos de amostragem 

ocorreu a presença de todos os metabolismos respiratórios analisados. As 

concentrações de Pb nas fases 1 e 3 e de Cu na fase 1 também não foram 

consideradas, já que não foram detectadas em nenhuma das amostras de 

sedimento dos pontos de amostragem. 
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Figura 24. Agrupamento dos pontos de amostragem na Baía de Sepetiba, a 

partir dos resultados obtidos das análises de sedimento. 

 

 

Dois grupos significativamente diferentes foram identificados. De acordo com 

o cluster, a região do embarcadouro do Porto de Itaguaí (pontos 6 e 7) é 

completamente distinta dos demais pontos de amostragem. Dentre os pontos da 

região próxima ao Saco do Engenho (pontos de 1 a 5), apenas o ponto 3 não 
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apresentou semelhança com outro ponto de coleta, formando um agrupamento 

específico.  

A granulometria, o CB e Cd adsorvido e associado aos carbonatos (FASE 1) 

foram os parâmetros responsáveis pela diferenciação dos pontos do embarcadouro 

do Porto de Itaguaí (Figura 25). Já o ponto 3 destacou-se dos demais devido as 

concentrações de Cu, Zn e Cd, associados à matéria orgânica e aos sulfetos. Os 

pontos 1 e 2 destacaram-se dos pontos 4 e 5 devido à concentração de 

biopolímeros e à ASTE. 
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Figura 25. Agrupamento dos parâmetros microbiológicos, das concentrações 

de metais nas fases 1, 2 e 3, de matéria orgânica, de granulometria e de 

biopolímeros na Baía de Sepetiba. 

 

 

5.2   BIOENSAIO 

 

 

Os resultados apresentados estão relacionados ao bioensaio, para avaliar o 

potencial de remobilização e a toxicidade de sedimentos em eventos de 
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ressuspensão.  

 

 

5.2.1   Temperatura, oxigênio dissolvido e pH 
 

 

A temperatura inicial do experimento (0 horas), aferida in situ no ponto 3, foi 

de 23,1ºC. Durante o experimento de ressuspensão, a média de 24,5ºC (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9. Temperatura, concentração de oxigênio dissolvido (O.D.) e pH 

mensurado no bioensaio. 

Tempo 

(horas) 

Temperatura 

(ºC) 

O. D. 

(mg.L-1) 

pH 

 

0 23,1 7,13 7,72 

24 24,5 7,39 7,35 

48 24,8 7,76 7,36 

72 25,0 7,78 7,31 

96 24,1 9,02 7,45 

120 25,2 8,6 7,49 

144 25,2 7,99 7,48 

192 24,6 8,44 7,4 

244 24,5 7,66 7,41 

288 24,5 8,53 7,8 

336 24,7 7,98 7,72 

408 24 8,86 7,77 

480 24,5 8,65 8,02 

 

 

O pH inicial (0 horas) do experimento foi de 7,72 . No intervalo de tempo entre 

24 e 240 horas, o pH apresentou valor mínimo de 7,31 e máximo de 7,49. Já no 

intervalo entre 288 e 480 horas o pH mínimo foi de 7,72 e máximo de 8,02 (Tabela 

9).  

Durante o experimento a concentração de O.D. apresentou valor mínimo de 

7,13 mg.L-1 e máximo de 9,02 mg.L-1, com um valor médio de 8,13 mg.L-1. A 

concentração inicial (0 horas) de O.D. foi de 7,13 mg.L-1 e, após 480 horas de 

experimento foi de 8,65 mg.L-1 (Tabela 9). 
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5.2.2   Concentração de metais dissolvidos 
 

 

5.2.2.1   Cádmio (Cd) 
 

 

A concentração dissolvida de Cd durante o experimento foi decrescente, 

sendo inferior ao limite de detecção (< 0,002 g.L-1) nos seguintes intervalos 

analisados: 0, 48, 72, 120, 144 e 480 horas (Figura 26). As maiores concentrações 

foram observadas com 24 e 192 horas, com 0,007 e 0,006 g.L-1, respectivamente. 
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Figura 26. Concentrações de cádmio (Cd) (g.L-1) durante o bioensaio (limite 

de detecção 0,002 g.L-1). 

 

 

5.2.2.2   Zinco (Zn) 
 

 

A concentração mínima de Zn dissolvido foi de 0,006 e a máxima de 0,327 

g.L-1 (Figura 27). Nos intervalos analisados de 96, 192 e 288 horas, as 

concentrações foram, em média, 10 vezes superiores às demais, 0,327, 0,294 e 

0,119 g.L-1, respectivamente. Nos demais intervalos, a concentração média foi de 

0,051 g.L-1.  
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Figura 27. Concentrações de zinco (Zn) (g.L-1) durante o bioensaio. 

 

 

5.2.2.3   Chumbo (Pb) 
 

 

Até 192 horas do bioensaio, o Pb dissolvido apresentou tendência crescente 

(Figura 28), seguida de uma etapa com concentração relativamente constante 

(0,007 g.L-1). A concentração máxima foi 0,024 g.L-1 em 192 horas e inferior ao 

limite de detecção em 240 horas. 
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Figura 28: Concentrações de chumbo (Pb) (g.L-1) durante o bioensaio. (limite 

de detecção 0,005 g.L-1) 

 

 

5.2.2.4   Cobre (Cu) 
 
 

Apenas no início do experimento (0 horas) a concentração de Cu foi inferior 
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ao limite de detecção (< 0,002 g.L-1) . Em geral, a concentração de Cu dissolvido foi 

inferior a 0,030 g.L-1 e, apenas em 192 horas, a concentração foi 0,176 g.L-1 

(Figura 29). 
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Figura 29: Concentrações de cobre (Cu) (g.L-1) durante o bioensaio (limite de 

detecção 0,002 g.L-1). 

 

 

5.2.3   Concentração de biopolímeros 
 
 

As concentrações de biopolímeros foram analisadas nos seguintes intervalos 

de tempo: 0, 72, 192, 336 e 480 horas (Figura 30). A concentração inicial de 

carboidratos e de proteínas foi inferior ao limite de detecção do método. Com 72 e 

336 horas de bioensaio foram observadas a menor e a maior concentração de 

carboidratos, 0,8,2 g.mL-1 e 1,78 g.mL-1, respectivamente.  

Em relação às proteínas, a maior concentração foi após 72 horas (3,81 g.mL-

1) e a menor, com 192 horas (0,21g.mL-1) (Figura 30). Após 192 horas foi 

observada uma tendência de aumento, com a concentração de 2,66 g.mL-1 (480 

horas).  

A concentração inicial (0 horas) de lipídios foi de 2,13 g.mL-1. Em 192 horas 

de bioensaio, o valor máximo foi 8,32 g.mL-1 (Figura 30). 
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Figura 30. Concentrações de carboidratos (CHO) (g.mL-1), proteínas (PTN) 

(g.mL-1) e lipídios (LIP) (g.mL-1) durante o bioensaio. 

 
 

5.2.4   Atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) 
 
 

A ASTE inicial e final do experimento foi de 0,0003 e 0,0019 L O2.h
-1.g-1, 

respectivamente (Figura 31). Após 24 horas de experimento foi observado o valor da 

ASTE de 0,0023 L O2.h
-1.g-1, aproximadamente 10 vezes superior ao observado no 

início. Entre 48 e 144 horas a ASTE apresentou um valor médio de 0,0042 L O2.h
-

1.g-1, com valor máximo em 144 horas (0,0052 L O2.h
-1.g-1).  
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Figura 31. Atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) (L O2.h
-1.g-

1) durante o bioensaio. 

 
 

5.2.5   Atividade das enzimas esterases (ESTE) 
 
 

A ESTE foi avaliada nos intervalos de 0, 72, 192, 336 e 480 horas (Figura 32). 

O experimento iniciou (0 horas) com valor de 0,74 g fluoresceína.h-1.g-1, o menor de 

todo o bioensaio. Até 192 horas foi observado uma tendência crescente, com valor 

máximo em 192 horas (1,73 g fluoresceína.h-1.g-1). Todavia, a partir de 192 horas 

até o fim do experimento (480 horas) a tendência foi de diminuição da ESTE. 
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Figura 32. Atividade das enzimas esterases (ESTE) (g fluoresceína.h-1.g-1) 

durante o bioensaio. 

 

 



 

 

75 

5.2.6   Carbono bacteriano (CB) 
 
 

O experimento iniciou com CB de 0,02 C.g-1. Com 24 horas, o CB atingiu 

1,62 C.g-1, tendo oscilado entre 1,36 e 2,45 C.g-1 (24 e 480 horas) (Figura 33).  
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Figura 33. Concentração de carbono bacteriano (CB) (C.g-1) nos bioensaios. 

 
 

5.2.7   Estatística 
 
 

A fim de compreender as relações entre os parâmetros analisados nos 

bioensaio foi realizado o teste de Spearman, com os seguintes parâmetros: 

 concentração de oxigênio dissolvido (OD) e pH 

 as atividades enzimáticas microbianas (ASTE e ESTE) e o concentração de 

carbono bacteriano. 

 concentrações de biopolimeros (CHO, PTN, LIP) e metais dissolvidos 

Dentre os parâmetros avaliados apenas foram observadas correlações entre 

a ASTE e CB ( r= 0,665, p<0,01) , entre as concentrações de PTN e de LIP (r= 

0,696, p<0,01) e entre as concentrações dissolvidas de Cu e Cd  (r= metais (r= 

0,596, p<0,05) Cu e Zn (r= 0,588, p<0,05) e Cu e Pb (r= 0,593, p<0,05). Os demais 

parâmetros não apresentaram correlação significativa. 



 

 

6   DISCUSSÃO 

A discussão dos resultados será apresentada separadamente em subitens 

referentes ao estudo de caracterização dos sedimentos dos pontos de coleta e ao 

experimento de ressuspensão de sedimento em bioensaio 

 

 

6.1   CARACTERIZAÇÃO DO SEDIMENTO DA BAÍA DE SEPETIBA 

 

 

De modo geral, os sedimentos dos 7 pontos de coleta foram semelhantes em 

relação à granulometria, à concentração de matéria orgânica e aos tipos de 

metabolismos bacterianos. Apesar da análise de cluster indicar que a granulometria 

foi um parâmetro relevante na diferenciação dos grupos, os pontos de 4 a 7 foram 

muito semelhantes, apresentando frações de areia inferiores a 6%. De fato, 

diferenças entre a ASTE, ESTE, CB e concentrações de metais podem ser 

consideradas mais relevantes, pois todas apresentaram uma tendência de formação 

de gradientes.  

Em geral, as proteínas são as fontes mais importantes de nitrogênio para 

biota e são consumidas antes dos carboidratos no ambiente (Pusceddu et a., 2003). 

Conseqüentemente, a existência de uma menor concentração de proteínas do que a 

de carboidratos é característico de matéria orgânica de origem detrítica (Dell’Anno et 

al., 2002). De acordo com (Vezzulli e Fabiano, 2006) ecossistemas meso-

oligotróficos, também são característicos por apresentar baixos valores da razão 

PTN:CHO (<1), juntamente com baixas concentrações de proteínas (<1,5 mg.g-1). As 

concentrações de proteínas (média de 1,37 mg.g-1) e a razão PTN:CHO observadas 

(média de 0,21) (Figura 34) sugerem que a porção da Baía de Sepetiba estudada 

pode ser classificada como meso-oligotrófica e que a matéria orgânica presente é    
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composta por material detrítico possivelmente de origem continental. 
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Figura 34. Razões entre as concentrações de proteínas e carboidratos nas 

amostras de sedimento dos 7 pontos de coleta. 

 

 

Diferentes trabalhos realizados na Baía de Guanabara (Silva et al., 2008) na 

Lagoa de Araruama (Guerra, 2008) e no Baixo Rio Paraíba do Sul (Sarvegnini, 

2008) constaram que a classificação proposta por Dell’Anno et al (2002), Pusceddu 

et al. (2003) e  Vezzulli e Fabiano (2006), não corresponderam ao real estado trófico 

destes ambientes. Contudo, no caso das amostras de sedimento da Baía de 

Sepetiba, aparentemente, a classificação de Vezzulli e Fabiano (2006) corresponde 

de fato ao estado trófico da baía, uma vez que nesta não existem relatos sobre e a 

entrada grandes aportes de efluentes domésticos como nas outras áreas estudadas. 

Todavia, é provável que esteja ocorrendo entradas de efluentes domésticos na 

região, uma vez que as concentrações de lipídios observadas não foram 

semelhantes às de um ambiente meso-oligotrófico (Dell’Anno et al., 2002, 

Puscheddu et al, 2003). Desta forma fica evidente a necessidade de novos estudos 

com a aplicação de diferentes métodos para determinação do nível de eutrofização 

da Baía de Sepetiba. 

A maioria dos estudos publicados até hoje sobre as concentrações de metais 

nos sedimentos da Baía de Sepetiba, avaliaram apenas as concentrações totais no 

sedimento, ou seja, desde a fração mais lábil até a associada à matriz mineralógica.  



 

 

78 

Estudos com testemunhos de sedimentos retirados do mangue de Coroa 

Grande, próximo a Ilha da Madeira, evidenciaram que no período anterior ao início 

do processo de industrialização da Baía de Sepetiba (na década de 1960), as 

concentrações de Cd e Zn eram inferiores a 0,2 e 100 mg.kg-1, respectivamente 

(Wasserman et al., 2001, Marques Jr. et al., 2006, Gomes et al., 2009). 

Uma revisão efetuada por Barcellos (1995) sobre os níveis de Cd e Zn nos 

sedimentos da Baía de Sepetiba, constatou que as maiores concentrações destes 

metais estavam presentes na região próxima a Cia. Ingá. De acordo com este autor, 

as concentrações totais de Cd no sedimento na baía variavam entre 0,1 e 396 

mg.kg-1 e as de Zn entre 10 e 37.300 mg.kg-1. Atualmente, concentrações de 4,0 

mg.kg-1 de Cd e superiores a 1000 mg.kg-1 de Zn ainda são comumente observados 

nos 30 cm superficiais de sedimento em diferentes locais da baía (Wasserman et al., 

2001, Marques Jr. et al., 2006, Gomes et al., 2009).  

Embora a metodologia neste estudo seja referente apenas a fase móvel, a 

média dos valores de ∑Cd e ∑Zn dos 7 pontos de coleta foram superiores (cerca de 

2 vezes) às concentrações encontradas em pontos próximos ao mangue de Coroa 

Grande e ao canal de São Francisco (Wasserman et al., 2001, Marques Jr. et al., 

2006, Gomes et al., 2009) e de demais locais reconhecidamente contaminados por 

metais (tabela 10). Desta forma, estes resultados deixam claro que os sedimentos 

do 7 pontos estudados permanecem contaminados por Cd e Zn e, de acordo com a 

legislação (CONAMA 344, 2004), ainda representam risco ao equilíbrio do 

ecossistema.  

A análise cluster e a correlação de Spearman das concentrações de Cd, Zn, 

Pb e Cu nos 7 pontos de coleta sugerem que o canal de maré do Saco do Engenho 

seja a principal via de entrada das emissões destes metais para esta porção da baía. 

De fato, isto justificaria a correlação negativa da granulometria com as 

concentrações de metais. Uma vez que a distribuição das concentrações de metais 

no sedimento estaria relacionada à proximidade com a fonte. 
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Tabela 10. Valores máximos das concentrações de Cd, Zn, Pb e Cu 

observadas em diferentes locais. 

Local 
Cd 

(mg.kg-1) 
Zn 

(mg.kg-1) 
Pb 

(mg.kg-1) 
Cu 

(mg.kg-1) 

Rio Geul (Bélgica)a 37 13171 6530 - 

Estuário do Pearl (China)b - 289 92,4 87,5 

Baía Daya (China)b - 114 47,3 48,7 

Baía Quanzhou (China)c - 484,82 60,69 79,62 

Costa sudoeste da Espanhad 2,5 649 197 336 

Baía de Izmir (Turquia)e - 1.031 198 993 

Mar de Ross (Antártica)f 0,806 126 16,1 35,6 

Porto de Kaohsiung 
(Taiwan)g 6,8 1369 470 946 

Porto de Montevidéu 
(Uruguai)h 1,6 491 128 135 

Porto de Niterói (Brasil)i - 800 140 1400 

Baía da Ribeira (Brasil)l 0,2 90 32 30 

Baía de Guanabara (Brasil)m - 775 193 88 

Este estudo* 22,10 3855 20,16 18,37 

Referências: a - Cappuyns et al. (2006); b - Yu et al. (2010); c - Yu et al. (2010); d - 
Morillo et al. (2004); e - Guven et al. (2008); f - Ianni et al. (2010); Chen et al (2007); 
h - Guerra-García e García-Gómez (2005); i - Baptista-Neto et al. (2004); l -  Freret-
Meuer et al. (2010); m - Baptista-Neto et al. (2006);  
* Os valores apresentados referentes a este estudos são relativos aos somatórios 
das 3 fases do método de extração seqüencial aplicado. 

 
 
Atualmente calcula-se que o fluxo de Cd e Zn emitidos para Baía de Sepetiba 

através do Saco de Engenho sejam de aproximadamente de 0,3 e 33 toneladas.ano-

1 respectivamente (Ferreira, 2010). A proximidade, o histórico de emissões (Lacerda 

et al., 1987, Barcelos, 1991, Barcelos 1995, Molisani et. al., 2004, Lacerda e 

Molisani, 2006, Ferreira, 2010) e a existência de grande quantidade de resíduos 

contaminados por metais nas instalações abandonadas, apontam que a Cia. Ingá 

Mercantil permanece sendo uma das principais fontes da contaminação por Cd e Zn. 

De fato, a lixiviação dos resíduos sólidos da Cia. Ingá e eventos de 

transbordamentos do tanque de contenção, como ocorrido em 1999 e 2007, 

contribuem para a continuação das emissões de Cd e Zn para a Baía de Sepetiba 

(Molisani et al., 2004, SEA, 2011). Desta forma, assim como constatado por outros 

trabalhos (Lacerda et al., 1987, Barcelos, 1991, Barcelos, 1995, Pellegatti et al., 
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2001, Vianna, 2004), é possível estimar que a área próxima ao Saco do Engenho 

ainda apresenta a maiores concentrações no sedimento de Cd e Zn de toda a Baía 

de Sepetiba. 

De acordo Ferreira (2010), a Cia. Ingá atualmente não representa a fonte 

principal da contaminação de Pb e Cu da Baía de Sepetiba, porque, grande parte 

das concentrações destes metais observadas nesta região é oriunda de outras 

fontes na baía, transportadas nas formas dissolvidas e associadas ao material 

particulado em suspensão. Apesar disso, os valores de ∑Pb e ∑Cu apresentaram 

correlações significativa com os valores de ∑Cd e ∑Zn. Desta forma estes 

resultados sugerem que é provável que a Cia. Ingá Mercantil ainda contribui com 

emissões de Pb e Cu para baía. De qualquer forma, os valores de ∑Pb e ∑Cu foram 

consideravelmente inferiores as concentrações totais observadas em outros locais 

reconhecidamente contaminados (tabela 10) e, de acordo legislação atual (CONAMA 

344, 2004), não representam risco a biota.  

Diversos trabalhos já evidenciaram o enriquecimento de metais no ambiente 

causados pela atividade portuária (Chen et al.,2007, Guerra-García e García-

Gómez, 2005, Baptista-Neto et al.,2006). Todavia, as concentrações de metais na 

região do embarcadouro do Porto de Itaguaí sugerem que atividade portuária desta 

região da Baía de Sepetiba não representa uma fonte relevante de Cd, Zn, Cu e Pb. 

As concentrações de metais desta região (pontos 6 e 7) foram inferiores as 

observadas na área próxima ao do Saco do Engenho e em demais portos do Brasil e 

do mundo. Além disso, apenas os valores de ∑Cd e ∑Zn, que são atribuídos as 

emissões da Cia. Ingá, é que ultrapassam os níveis estipulados pela legislação 

como de potencial risco a biota (CONAMA 344, 2004).  

Os metais analisados apresentaram, em média, cerca de 59% do total 

extraído na fração associada a hidróxido de ferro e manganês, com exceção do Pb, 

o qual apresentou 100% da concentração extraída. Sendo assim, de acordo com 

Fonseca et al. (2009), a maior parte das concentrações destes metais nos 7 pontos 

de coleta pode ser considerada potencialmente biodisponível, não oferecendo risco 

imediato a biota. Em geral, as emissões de Cd, Zn e Pb podem sofrer de 5 a 10 

ciclos de ressuspensão de sedimento até a deposição fina na Baía de Sepetiba 

(Molisani et al., 2004). Estes eventos de ressuspensão oxidam as camadas 

superficiais do sedimento criando condições favoráveis para a associação de metais 
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à hidróxido de ferro e manganês. Outra hipótese que justificaria predominância dos 

metais na fração reduzível do sedimento (fase 2).é a de que os metais oriundos da 

Cia. Ingá Mercantil estariam sendo introduzido no ambiente na forma de óxidos,  

Em relação às concentrações de Pb, diversos outros trabalhos em diferentes 

locais do mundo observaram a predominância deste metal na fração reduzível em 

relação as frações solúvel em ácido e oxidável (Morillo et al., 2004, Cappuyns et al., 

2006,Guven et al., 2008, Ianni et al. 2010, Yu et al., 2010, Yu et al., 2010). De 

acordo com Ianni et al. (2010), esse comportamento não é surpreendente, já que Pb 

possui grande afinidade por hidróxidos de Fe e Mn. 

Os valores de ASTE na região próxima ao Saco do Engenho demonstram um 

metabolismo bacteriano acelerado e os valores de ESTE, também observados na 

mesma localidade, denotam elevada demanda de matéria prima para produção de 

energia. Porém, estes estão negativamente correlacionados com a concentração de 

CB nestes mesmos pontos demonstrando uma menor eficiência do metabolismo 

bacteriano na conversão de energia em biomassa nessa região. Sendo assim, as 

comunidades bacterianas ali observadas podem ser classificadas como tolerantes 

para as concentrações de metais biodisponíveis na região. Todavia, os pontos da 

região do embarcadouro do Porto de Itaguaí apresentaram maior eficiência na 

conversão metabólica de energia para biomassa, classificando-as como resistentes 

as concentrações biodisponíveis de metais na região. Desta forma, é possível 

constatar que a existência de comunidades bacterianas resistentes e tolerantes a 

metais seja uma conseqüência do processo crônico de contaminação da Baía de 

Sepetiba (Beelen e Doelman, 1997). 

Diversos estudos (Baath, 1989, Irha et al., 2003, Kizilkaya et al.,2004, Mora et 

al., 2005, Shen et al., 2005)observaram uma correlação negativa entre as atividades 

das enzimas desidrogenases (neste trabalho quantificado através da ASTE) com 

elevadas concentrações de metais. Apesar disso a ASTE apresentou uma 

correlação positiva com as concentrações de metais nos 7 pontos de coleta. 

Contudo, valores de ASTE foram considerados baixos quando comparados com os 

observados em outros locais (Tabela 11). Desta forma os valores de ASTE sugerem 

que atividade das enzimas desidrogenases (biomarcadores da toxicidade de metais) 

encontra-se inibidas na região da Baía de Sepetiba avaliada. Fonseca et al. (2009) 

também observou baixos valores da ASTE nos locais com maior concentração de 
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metais na Baía de Guanabara. Já os valores de ESTE foram elevados em 

comparação aos de outros locais (Tabela 11) e ressaltaram ainda mais o empenho 

da comunidade bacteriana em acessar novas fontes de nutrientes e energia. Sendo 

assim é possível classificar as comunidades bacterianas da região próxima ao Saco 

do Engenho como tolerantes e as do embarcadouro do Porto de Itaguaí como 

resistentes as concentrações de metais a qual estão expostas no sedimento.  

Um dos parâmetros indicadores do estresse microbiano mais utilizados é na 

avaliação de impactos da contaminação ambiental é o coeficiente metabólico 

(qCO2). Este nada mais é que a razão entre a produção de CO2 e biomassa 

(Anderson e Domsch, 1985). Diversos estudos (Baath et al, 1991, Wardle e Ghani, 

1993, Insan et al, 1995, Shukurov et al., 2004, Liao e Xie, 2006, Renella et al., 2007, 

Jiang et al, 2009) realizados com amostras de solo constaram uma correlação 

positiva entre o qCO2 e concentração de metais no ambiente. Nenhum trabalho 

referente ao uso de qCO2 foi encontrado com amostras de sedimento costeiro. 

 

 

Tabela 11. Valores da atividade do sistema transportador de elétrons (ASTE) 

e da atividade das enzimas esterases (ESTE) em diferentes áreas de estudo. 

Local ASTE ESTE Referência 

Lagoa de Araruama - RJ 0,17 - 0,53 2,38 - 3,52 Guerra (2008) 

Baixo Rio Paraíba do Sul - RJ 0,04 - 0,18 0,26 - 5,10 
Sarvegnini 

(2008) 

Baía de Guanabara 0,05 - 0,37 1,25 - 4,69 
Silva et al. 

(2008) 

Porto de Niterói 3,38 3,63 
Baptista Neto 
et al. (2004) 

Baía de Sepetiba 0,02 - 0,09 18,33 -62,13 Este estudo. 

 

 

A razão ASTE:CB também foi utilizada para avaliar a demanda de energia e 

os possíveis efeitos tóxicos dos metais na comunidade bacteriana. Os valores da 

razão ASTE:CB apresentaram correlações significativas (p<0,05) com ∑Cd, ∑Zn, 

∑Pb, ∑Cu, Zn na FASE 1 e Cd, Zn e Cu na FASE 2. Com exceção do ponto 3, a 

razão ASTE:CB indicou maior estresse microbiano junto as maiores concentrações 

de metais (Figura 35), assim como o observado por outros estudos que utilizaram o 

qCO2 como indicador do estresse microbiano (Baath et al, 1991, Wardle e Ghani, 
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1993, Insan et al, 1995, Shukurov et al., 2004, Liao e Xie, 2006, Renella et al., 2007, 

Jiang et al, 2009).  

Em relação ao ponto 3, a razão ASTE:CB foi inferior as observadas nos 

pontos 1 e 2. De fato as maiores concentrações de metais foram observadas no 

ponto 3, e possivelmente sejam letais a comunidade bacteriana, inibindo a atividade 

enzimática (ASTE e ESTE), reduzindo biomassa e, conseqüentemente, afetando os 

indicadores de estresse bacteriano. Outra hipótese que não pode ser descartada é a 

de que a comunidade bacteriana do ponto 3 estaria mais bem adaptada a elevadas 

concentrações de metais.  

De qualquer maneira, é evidente que a eficiência de indicadores de toxicidade 

bacterianos baseados na taxa respiratória por unidade de biomassa é limitada pela 

capacidade adaptativa bacteriana e por concentrações de metais letais. Sendo 

assim, estes indicadores se mostraram excelentes ferramentas de avaliação de 

efeitos tóxicos não letais de comunidade bacterianas. 
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Figura 35. Relação entre valores ∑Cd, ∑Zn, ∑Pb e ∑Cu e a razão ASTE:CB 



 

 

84 

De acordo com Chapman (2001) mesmo concentrações não letais de 

contaminantes podem instigar graves conseqüências nos ecossistemas. Os 

processos de bioacumulação e de biomagnificação de metais na cadeia trófica 

podem ser considerados como bons exemplos destas conseqüências. 

Provavelmente a comunidade bacteriana, motivada pelas concentrações não letais 

de metais, esteja influenciado diretamente na biodisponibilidade de metais no 

sedimento. Isso é possível, pois as enzimas esterases hidrolisam moléculas 

orgânicas acima de 600 Da, podendo assim remobilizar os metais associados a 

fração orgânica do sedimento. Desta forma, é possível que os efeitos tóxicos dos 

metais na comunidade bacteriana possam estar influenciando a biodisponibilidade 

destes próprios metais no sedimento da Baía de Sepetiba 

 

 

6.2   BIOENSAIO 
 

 

Em geral, os trabalhos publicados sobre os impactos da ressuspensão de 

sedimento na comunidade bacteriana são relativos a monitoramentos das mudanças 

geradas após eventos de dragagem. Conseqüentemente, pouco se sabe sobre o 

comportamento bacteriano durante a ressuspensão de sedimentos. 

Após um período inicial de adaptação, os valores da ASTE de CB 

permaneceram estáveis entre 24 e 192 horas. De fato, a correlação dos valores de 

ASTE e CB deste período sugere que não houve alterações na capacidade de 

conversão de energia em biomassa pela comunidade bacteriana. 

Em 192 horas, coincidiram as maiores concentrações de metais dissolvidos, a 

maior atividade das enzimas esterases e uma queda considerável das 

concentrações de proteínas, carbono bacteriano e dos valores da ASTE. Estes 

resultados sugerem que a comunidade bacteriana motivada pela baixa concentração 

de proteínas fez uso das enzimas esterases para hidrolisar a matéria orgânica 

presente e, conseqüentemente, remobilizou concentrações tóxicas de metais no 

sedimento. Fato é que a diminuição da concentração de proteínas no bioensaios não 

caracterizou uma escassez de fontes de carbono, uma vez as concentrações dos 

demais biopolímeros (carboidratos e lipídios) se mantiveram elevadas e 

praticamente estáveis. Pusceddu et al. (2005) também observou esta preferência no 

consumo de proteínas pela atividade bacteriana em bioensaios de ressuspensão. 
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Sendo assim, a hipótese mais plausível para queda dos valores de ASTE e CB seria 

a de que as concentrações de metais remobilizados superaram a capacidade de 

tolerância da comunidade bacteriana em 192 horas. Conseqüentemente, a 

correlação da ASTE e CB observada após este evento seria devido à morte de parte 

da comunidade bacteriana.  

Evidentemente, como a ASTE e CB mantiveram uma correlação positiva em 

todo o bioensaio, os valores da razão ASTE:CB foram relativamente constates. 

Desta forma, mais uma vez, ficou evidente que os indicadores de toxicidade 

baseados na taxa respiratória por biomassa são extremamente limitados efeitos 

letais causados por distúrbios ambientais. 

Petersen et al. (1997) e Lors et al. (2004) observaram em bioensaios de 

ressuspensão de sedimento a influencia da atividade bacteriana potencializando a 

remobilização de metais do material particulado em suspensão para coluna d’água. 

Além disso, também foi observado que atividade bacteriana acelerou o início do 

processo de remobilização de metais para coluna d’água. De acordo com estes 

autores, possivelmente a atividade bacteriana potencializa a oxidação da matéria 

orgânica e de sulfetos metálicos presentes na fração anóxica dos sedimentos. O fato 

de que os valores máximos de ESTE e metais dissolvidos coincidirem em 192 horas, 

corroboram com esta hipótese. Desta forma fica evidente a importância da atividade 

bacteriana no processo de remobilização de metais em eventos de ressuspensão de 

sedimentos.  



 

 

7   CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados observados das concentrações extraídas das diferentes frações 

sedimentares permitem concluir que a contaminação por metais, principalmente Cd 

e Zn, persiste como o principal motivo da degradação ambiental da região da Baía 

de Sepetiba estudada. Além disso, ficou evidente que a antiga Cia. Ingá Mercantil 

permanece sendo a principal fonte de Cd e Zn para área próxima ao Saco da 

Engenho na Baía de Sepetiba, visto que as amostras próximas a esta fonte 

apresentaram as maiores concentrações de metais. 

Em nossos resultados foi constatado que o ponto 3 apresentou uma 

concentração de metais na fase 1 (extração com ácido acético 0,11 mol.L-1) 

semelhantes a outros pontos, contudo, foi único ponto a apresentar efeitos tóxicos 

letais na comunidade bacteriana. Contudo, o somatório das 3 fases apresentou 

correlações significativas com os indicadores de toxicidade bacteriana. Desta forma 

é possível concluir que o total referente à fração móvel no sedimento representou 

melhor a biodisponibilidade de metais para a comunidade bacteriana do que apenas 

a observação individual das concentrações nas etapas da extração seqüencial 

proposta por Rauret et al. (1999) (protocolo BCR de 3 etapas). 

Em relação aos efeitos tóxicos do sedimento na comunidade bacteriana, foi 

observado um comprometimento da eficiência metabólica na produção de biomassa, 

nas amostras com a proximidade ao Saco do Engenho. Desta forma estas 

comunidades bacterianas desta região podem ser consideradas como tolerantes e 

as dos pontos no embarcadouro do Porto de Itaguaí como resistentes. A presença 

de comunidades bacterianas resistentes e tolerantes no ambiente é um reflexo do 

processo de contaminação crônica da Baía de Sepetiba e da seleção de organismos 

resistentes. Consequentemente, estas comunidades possivelmente são capazes de  
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concentrar metais em sua biomassa e, possivelmente, disponibilizá-los para os 

outros níveis tróficos do ecossistema. 

Desta forma é possível concluir que o uso individual de extrações seqüências 

de metais do sedimento e de marcadores microbiológicos é limitado na 

determinação da biodisponibilidade e da toxicidade de metais no ecossistema. De 

fato ficou evidente a necessidade de uma abordagem transdisciplinar em estudos 

sobre os impactos ambientais causados pela contaminação de metais. 

Vale ressaltar que através da extração seqüencial foi constatado, assim como 

outros autores, que a dinâmica dos metais desta região da baía de Sepetiba 

possivelmente é influenciada por eventos de ressuspensão de sedimentos. Outro 

fato relevante que pode estar influenciado no fracionamento geoquímico dos metais 

no sedimento da região é que os metais introduzidos na Baía de Sepetiba pela Cia. 

Ingá Mercantil estejam na forma de óxidos, como sugeridos pela predominância da 

FASE 2 observados nos dados de extração de seqüencial. 

As altas concentrações de ESTE nas amostras de sedimento também 

sugeriram que a comunidade bacteriana possivelmente esteja influenciando a 

biodisponibilidade de metais. Isto é plausível, uma vez que estimuladas por uma 

maior demanda energética a comunidade bacteriana aumenta a produção de 

enzimas esterases, que por sua vez hidrolisam a matéria orgânica favorecendo uma 

maior disponibilização de metais para a própria comunidade bacteriana. 

No bioensaio de ressuspensão de sedimento foi constatado que a ESTE foi o 

fator determinante na remobilização de metais para coluna d’água. Também foi 

observado que após o aumento da ESTE as concentrações de metais foram tóxicas 

a comunidade bacteriana. Contudo, a demanda energética da comunidade 

bacteriana foi praticamente constante durante todo experimento. Desta forma foi 

possível concluir que no experimento de ressuspensão de sedimento o uso da 

demanda de energia como indicador da toxicidade foi limitado quando a comunidade 

bacteriana foi exposta a concentrações letais de metais.  



 

 

8   REFERÊNCIAS   

ADAM, G.; DUNCAN, H. Development of a sensitive and rapid method for the 

measurement of total microbial activity using fluorescein diacetate (FDA) in a range 

of soils. Soi Biology e Biochemistry.v.33, p 943-951, 2001 

ALEF, K. & NANNIPIERI, P., Enrichment, isolation and couting of soil microorganism. 

Methods in Applied soil microbiology and biochemistry. Academic press, p.123-186, 

1995. 

ALMEIDA, W. I.; VIEIRA. R. I.; CARDOSO, A. M.; SILVEIRA, C. B.; COSTA, R. G.; 

GONZALEZ, A. M.; PARANHOS, R.; MEDEIROS, J. A.; FREITAS, F. A.; ALBANO, 

R. M.; MARTINS, O. B. Archeal and bacterial communities of heavy metal 

contaminated acid waters from zinc mine residues in Sepetiba Bay. Extromophiles, 

v. 13, p. 263-271, 2009 

AMADO FILHO, G. M.; ANDRADE, L. R.; KAREZ, C. S.; FARINA, M.; PFEIFFER, W. 

C. Brown algae species as biomonitors os Zn and Cd at Sepetiba Bay, Rio de 

Janeiro, Brazil. Marine Environmental Research,v. 48, p. 213-244, 1999. 

ANDERSON, T. H.; DOMSCH, K. H. Soil microbial biomass: The eco-physiological 

approach. Soil. Bio. Biochem. (in press) 2010. 

ANDERSON, T.-H., DOMSCH, K.H.,. Maintenance carbon requirements of actively-

metabolizing microbial populations under in situ conditions. Soil Biology & 

Biochemistry v.17, p.197-203. 1985. 



 

 

89 

BAATH, E.. Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations (a 

review). Water Air Soil Pollut.  v. 47, p. 335-379. 1989 

BAIRD, C. Química ambiental, 2ª ed, Porto Alegre, Bookman Editora, 2002. 

BAPTISTA NETO, J.A.; CRAPEZ, M.; MCALISTES, J.J., and VILELA, C.G. 

Concentration and bioavailability of heavy metals in sediments from Niterói Harbour 

(Guanabara Bay/S.E. Brazil). Journal of Coastal Research, v. 20, p. 749-208, 2004 

BAPTISTA NETPO J. A.; GINGELE F. X.; LEIPE T., BREHME I. Spatial distribution 

of heavy metals in surficial sediments from Guanabara Bay: Rio de Janeiro, Brazil . 

Environ Geol., v. 46, p.1051-1063, 2006. 

BARCELOS, C. C. Distribuição e comportamento de metias pesados em uma 

área de rejeitos de uma indústria de zinco e cádmio (Baía de Sepetiba, RJ). 

(Dissertação de Mestrado). Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 1991, 98 p. 

BARCELOS, C. C. Geodinâmica de cádmio e zinco na Baía de Sepetiba. 

(Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-graduação em Geoquímica Ambiental. 

Universidade Federal Fluminense, 1995, 93 p.  

BEELEN, P. V.; DOELMAN, P.. Significance and application of microbial toxicity tests 

in assessing ecotoxicological risks of contaminants in soil and sediment. 

Chemosphere, v. 34, p. 445-499. 1997. 

BRANDA, S. S., VIK, A., FRIEDMAN, L., KOLTER, R., Biofilms the matrix revisted. 

Trends in microbiology, v. 13, p.20-26, 2005. 

BYERS, S.; MILLS, E.; STEWART, P. Comparison of methods of determining 

organic carbon in marine sediments, with suggestions for a standard method. 

Hydrobiologia, v. 58, p. 43-47, 2003. 

CAPPUYNS, V.; SWENNEN, R.; VANDAMME, A.; NICLAES, M. Environmental 

impact of the former Pb-Zn mining and smelting in East Belgium. Journal of 

Geochemical Exploration, v. 88, p. 6-9, 2006. 



 

 

90 

CARLUCCI, A.F.; CRAVEN, D.B.; ROBERTSON, D.J.; WILLIANS, P.M.. Surface-film 

microbial populations diel amino acid metabolism, carbon utilization and growth rates. 

Marine Biology, v. 92, p. 289-297, 1986. 

CARVALHO, C.E.V.; LACERDA, L.D.; GOMES, M.P. Heavy metal contamination of 

the marine biota along the Rio de Janeiro Coast, SE Brazil. Water, Air, and Soil 

Pollution, v. 57/58, p. 645-653, 1991. 

CHAPMAM, P. M. Ecological risk assessment (ERA) and hormesis. The Science of 

the Total Environment, v. 288, p. 131-140, 2002. 

CHEN, C. W.; KAO, C. M.; CHEN, C. F.; DONG, C. D., Distribution and accumulation 

of heavy metals in the sediments of Kaohsiung Harbor, Taiwan. Chemosphere, v. 

66, p. 1431-1440, 2007. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 344, de 25 de março 

de 2004. Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a 

avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União Federativa do Brasil, Brasília, 2004. 

CONSERTON, W. J. Bacterial biofilms in nature and diases.  Ann. Rev. Microbiol., 

v.41, p. 435-464, 1987 

CONSERTON, J. W.; LEWANDOWSKI, Z.; CALDWEL, D. E.; KORBER, D. R.; 

LAPPIN-SCOTT, H. M. Microbial biofilms, . Ann. Rev. Microbiol, v.49 p. 711-745, 

1995 

CRAPEZ, M.A.C., BAPSTITA NETO, J.A., BISPO, M.G.S. Bacterial Enzymatic 

Activity and Bioavailability of Heavy Metals in Sediments From Boa Viagem Beach, 

Guanabara Bay, RJ, Brazil. . Anuário do Instituto de Geociências, UFRJ, v.26 

p.60- 68, 2003. 

DECHO, A. W., Microbial biofilms in intertidal systems: an overview. Continental 

Shelf Research, v. 20, p. 1257-1273, 2000. 

 



 

 

91 

DUBOIS, M.; GILLES, K.; HAMILTON, J. K.; REBERS, P. A.; SMITH, F. Colorimetric 

method of determination of sugar and relates substances. Analytical Chemistry, v. 

28, p. 350-356, 1956. 

FEDERLE, T. W.; VENTULLO, R. M.; WHITE, D. C., Spatial Distribution of Microbial 

Biomass, Activity, Community Structure, and the Biodegradation of Linear 

Alkylbenzene Sulfonate (LAS) and Linear Alcohol Ethoxylate (LAE) in the 

Subsurface. Microbial ecology, v. 20, p. 297-313, 1990. 

FENCHEL, T.; KING, G. M.; BLACKBURN, T. H. Bacterial biogeochemistry: the 

ecophysiology of mineral cycling. 2ª ed.. Academic Press, 1988. 307 p. 

FERREIRA, M. M. Estimativa dos fluxos de Zn, Cd, Pb, e Cu no Saco do 

Engenho, Baía de Sepetiba, RJ. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-

graduação em Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2010, 99 p. 

FILGUEIRAS, A. V.; LAVILLA, I.; BENDICHO, C. Chemical sequential extraction for 

metal partitioning in enviromenmental solid samples. Journal of Environment 

Monitoring, v. 4, p. 823-857, 2002. 

FLEMMING, H. C.; WINGENDER, J.The Biofilm Matrix. Nature Reviews. v. 8, p. 

623-633, 2010 

FONSECA, E. M.; BAPSTITA-NETO, J. A.; CRAPEZ, M. C.; McALLISTER, J. J.; 

FERNANDEZ, M. A., BISPO, M. G. Bioavailability of heavy metals in Guanabara 

Bay, Rio de Janeiro (Brazil). Journal of coastal research, v. 56, 802-806, 2009. 

FOREA, A. M., BÜSSELBERG, D. Occurrence, use and potential toxic effects of 

metals and metal compounds. BioMetals. v. 19, p. 419-427. 2006 

FRERET-MEURER, N. V.; ADREATA, J. V.; MEURER, B. C.; MANZANO, F. V.; 

BAPTISTA, M. G. S.; TEIXEIRA, D. E.; LONGO, M. M. Spatial distribution of metals 

in sediments of the Ribeira Bay, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil. Marine 

Pollution Bulletin, v. 60, p. 627-629, 2010. 



 

 

92 

GERCHACOV, S.M, HACHTER, P.G. Improved technique for analysis of 

carbohydrates in sediment. Limnology Oceanography. v. 17, p. 938-943. 1972 

GHIGO, J. M. Are there biofilm-specific physiological pathways beyond a reasonable 

doubt?. Research in Microbiology, v. 154, p. 1-8, 2003. 

GILLER, K. E.; WITTER, E.; McGRATH, S. P., Heavy metals and soil microbes. Soil 

Biology and Biochemistry, v. 41, p. - 2031-2037, 2009 

GOMES, F. C.; GODOY, J. M.; GODOY, M. L. D. P.; CARVALHO, Z. L.; LOPES, R. 

T.; SANCHEZ-CABEZA, J. A.; LACERDA, L. D.; WASSERMAN. J. C. Metal 

concentrations, fluxes, inventories and chronologies in sediments from Sepetiba and 

Ribeira Bays: A comparative study. Marine Pollution Bulletin, v. 59, p 123-133, 

2009. 

GOOGLE EARTH. Baía de Sepetiba. Google Earth v. 4.3.7284.3916 (beta). 

Microsoft Windows Xp® (Service Pack 3). Acesso em: fevereiro de 2011. 

GUERRA-GARCÍA, J.M., GARCÍA-GÓMEZ, J.C. Assessing pollution levels in 

sediments of a harbour with two opposing entrances: Environmental implications. 

Journal of Environmental Management, v. 77, p. 1–11, 2005. 

GUERRA, L. V. Processos microbiológicos e composição da matéria orgânica 

relacionados à eutrofização de uma lagoa costeira hipersalina, L. Araruama, 

RJ. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-graduação em Geoquímica 

Ambiental, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010, 108 p. 

GUIMARÃES, J.R.D., BORGES, A.L.N., CAMPOS, A.N. Development of toxicity test 

with tropical peneid shrimps. Environmental Toxicology and Chemistry, v. 19, p. 

1881–1884, 2000. 

GUVEN, D.E.; AKINCI, G.; Heavy metal partitioning in the sediments of Izmir Inner 

Bay. Journal of Environmental Sciences, v. 20, p. 413-418, 2008. 

HARRISON, J.J., CERI, H., TURNER, R.J. Multimetal Resistance and Tolerance in 

Microbial Biofilms. Nature, v. 5, p. 928-938, 2007. 



 

 

93 

HARTREE, E.F. Determination of proteins: a modification of the Lowry method that 

give a linear photometric response. Analytical Biochemistry, v. 48, p. 422-427, 

1972. 

HINOJOSA, M.B., CARREIRA, J.A., GARCUA-RUIZ, R., DICK, R.P. Soil moisture 

pre-treatment effects on enzyme activities as indicators of heavy metal-contaminated 

and reclaimed soils. Soil Biology & Biochemistry, v. 36, p.1559-1568, 2004. 

HOURI-DAVIGNON, C., RELEXANS, J-C. Measurement of actual electron transport 

system (ETS). Activity in marine sediments by incubation with INT. Environmental 

Technology Letters, v. 10, p. 91-100, 1989. 

IANNI, C.; MAGI, E.; SOGGIA, F.; RIVARO, P.; FRACHE, R. Trace metal speciation 

in coastal and off-shore sediments from Ross Sea (Antarctica). Microchemical 

Journal, v. 96, p. 203-212, 2010. 

INSAM, H., HUTCHINSON, T. C., REBER, H. H. Effects of heavy metal stress on the 

metabolic quotient of the soil microflora. Soil Biol. Biochem, v. 18, n. 4/5, p. 691-

694, 1996  

IRHA, N., SLET, J., PETERSELL, V. Effect of heavy metals and PAH on soil 

accessed via dehydrogenase assay. Environ. Intern., v. 2877, p. 9-782, 2003. 

JACOB, B. E.; BECKER, I.; SHAPIRA, Y.; LEVINE, H. Bacterial linguistic 

communication and social intelligence. Trends in microbiology, v. 12, n. 8, p. 366-

372, 2004 

JALKANEN, L., MÃKINEN, A., HÃSÃNEN, E., JUHANOJA, J.. The effect of large 

anthropogenic particulate emissions on atmospheric aerosoils, deposition and 

bioindicators in the eastern Gulf of Finland region. Sci. Total Environ., v. 262, p. 

123-136, 2000. 

JARÜP,L. Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletin; v. 68: p. 

167–182, 2003. 

 



 

 

94 

JIANG, J.; WU, L.; LI, N.; LUO, Y.; LIU, L.; ZHAO, Q.; ZHANG, L.; CRHISTIE, P. 

Effects of multiple heavy metal contamination and repeated phytoextractionby Sedum 

plumbizincicola on soil microbial properties. European Journal of Soi Biology, v. 

46, p. 18-26, 2010. 

KIZILKAYA, R., AASKIN, T., BAYRAKLI, B., SAGLAM, M. Microbiological 

characteristics of soils contaminated with heavy metals. Europ. J. Soil Biol., v.40, 

p.95- 102, 2004. 

LACERDA, L.D., MOLISANI, M.M.. Three decades of Cd and Zn contamination in 

Sepetiba Bay, SE Brazil: Evidence from the mangrove oyster Crassostraea 

rhizophorae. Marine Pollution Bulletin, v. 52, p. 969–987, 2006. 

LACERDA, L. D.; PARAQUETTI, H. H. M.; MOLISANI, M. M.; BERNARDES, M. C. 

Transpore de Materiais na Interfase Continente-Mar na Baía de Sepetiba, Rio de 

Janeiro. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 2007, 

Anais... Florianópolis, 2007. 

LACERDA, L. D., PFEIFFER, W. C., FISZMAN, M. Heavy metals distribution, 

availability and fate in the Sepetiba Bay (SE-Brazil). The Science of the Total 

Environmental., v. 65, p. 163-173, 1987 

LENHARD, G. Dehydrogenase activity as criterion for determination of toxic effets on 

biological purification system. Hydrobiologia, v.25, p.1-8, 1963. 

LEW, S.; LEW, M.; MIESZCZYŃSKI, T.; SZAREK, J. Selected Fluorescent 

Techniques for Identification of the Physiological State of Individual Water and Soil 

Bacterial Cells – review. Folia Micribiol., v. 55, n. 2, p. 107-118, 2010. 

LIAO, M.; XIE, X. M. Effect of heavy metals on substrate utilization pattern, biomass, 

and activity of microbial communities in a reclaimed mining wasteland of red soil 

area. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 66, p. 217-223, 2007. 

LORS, C.; TIFFREAU, C.; LABOUDIGUE, A. Effects of bacterial activities on the 

releases of heavy metals from contaminated dredged sediments. Chemosphere, v. 

56, p. 619-630, 2004. 



 

 

95 

LOVELY, D.R., ANDERSON, R.T. Influence of dissimilatory metal reduction on fate 

of organic and metal contaminants in the subsurface. Hydrogeol. J., v. 8, p. 77-88, 

2000. 

KEPNER, Jr., PRATT, J.R.. Use fluorochromes for direct enumerations of total 

bacteria in environmental samples: past and present. Microbiological Reviews, v. 

58, p. 603-615, 1994. 

MALISZWESKA-KORDYBACH, B., SMRECZAK, B. Habitat function if agricultural 

soils as affected by heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons 

contamination. Environ. Int., v.28, p.719-728, 2003. 

MARQUES Jr., A. N.; MONNA, F.; SILVA FILHO, E. V; FERNEX, F. E.; SIMÕES 

FILHO, F. L., Apparent discrepancy in contamination history of a sub-tropical estuary 

evaluated through 210Pb profile and chronostratigraphical markers. Marine Pollution 

Bulletin, v. 52, p. 532-539, 2006. 

MARSH, J.B., WENSTEIN, D.B. A simple charring method for determination of lipids. 

Journal Lipids Research., v. 7, p. 574-576, 1966. 

MOLISANI, M. M.; MARINS, R. V.; MACHADO, W.; PARAQUETTI, H. H. M.; 

BIDONE, E. D.; LACERDA, L. D. Environmental changes in Sepetiba Bay, SE Brazil. 

Reg Environ. Change, v. 4, p. 17-27, 2004 

MOORE, J.W., STANITSKI, C.L, JURS, P.C. Chemistry: The molecular science. 

Thomson Brooks/Cole. 2ª ed., 2005, p. 1220 

MORA, A.P., ORTEGA-CALVO, J.J., CABRERA, F., MADEJÓN, E. Changes 

inenzyme activities and microbial biomass alter “in situ” remediation of a heavy 

metalcontaminatedsoil. Appl. Soil Ecol., v. 28, p125-137, 2005. 

MORAES, R.B.C., PFEIFFER, W.C., G MORA, A.P., ORTEGA-CALVO, J.J., 

CABRERA, F., MADEJÓN, E. Changes in enzyme activities and microbial biomass 

alter “in situ” remediation of a heavy metalcontaminated soil. Appl. Soil Ecol., v.28, 

p.125-137, 2005. 



 

 

96 

MORILLO, J.; USERO, J.; GRACIA, I. Heavy metal distribution in marine sediments 

from the southwest coast of Spain. Chemosphere, v. 55, p. 431-442, 2004. 

NIENCHESKI, L. F.; MILANI, M. R.; MILANI, I. Metais traço: água. In: BAPTISTA-

NETO, J. A.; WALLNER-KERSANACH, M.; PATCHINEELAM, S. M. Poluição 

Marinha. Rio de Janeiro: Ed. Interciência, 440p, 2008 

NRIAGU, J. O. A History of Global Metal Pollution. Science, v. 12, p. 223-224. 1996 

OBBARD, P. Ecotoxicological assessment of heavy metals in sewage sludge 

amended soils. Appl. Geochem., v.6, p.1405-1411, 2001. 

ODUM, E. P. The strategy of ecosystem development . Science, v. 164, n. 3877, p. 

262-270, 1969. 

ODUM, E. P. Trends expected in stressed ecosystems. Bioscience, v. 35, n. 7, p. 

419-422, 1985 

PELLEGATTI, F.; FIGUEIREDO, A. M. G.; WASSERMAN, J. C. Neutron activation of 

analysis applied to the determination of heavy metals and other trace elements in 

sediments from Sepetiba Bay (RJ), Brazil. The Journal of Geostandards and 

Geoanalysis, v. 25, p. 307-315, 2001 

PENG, J. F.; SONG, Y.; YUAN, P.; CUI, X.; QIU, G. The remediation of heavy metals 

contaminated sediment. Journal of hazardous materials, v. 161, p. 633 - 640, 

2009. 

PETERSEN, W., WILLER, E., WILLAMOWSKI, C., Remobilization Of Trace 

Elements From Polluted Anoxic Sediments After Resuspension In Oxic Water. 

Water, Air and Soil Pollution, v. 99, p. 515-522. 1997 

PUSCEDDU, A.;  DELL’ANNO, A.; DANOVARO, R.; MANINI, E.; SARA, G.; 

FABIANO, M. Enzymatically hydrolysable protein and carbohydrate sedementary 

pools as indicators of the trophic state  of detritus sink systems: a case study in a 

Mediterranean Coastal Lagoon. Estuaries, v. 26, n. 3, p 641-650, 2003. 

 



 

 

97 

PUSCEDDU, A.; FIORDELMONDO, C.; DANOVARO, R. Sediment resuspension 

effects on the benthic microbial loop in experimental microcosms. Microbial 

Ecology, v. 50, p. 602-613, 2005 

RAURET, G., LÓPEZ-SÁNCHEZ, J. F., SAHUQUILLO, A., RUBIO, R., DAVIDSON, 

C., URE, A., QUEVAUVILLER, Ph.. Improvement of the BCR three step sequential 

extraction procedure prior to the certification of new sediment and soil reference 

materials. J. Environ. Monit., v. 1, p. 57–61, 1999. 

REITH, F.; LENGKE, M. F.; FALCONER, D.; CRAW, D.; SOUTHAM, G. The 

geomicrobiology of gold. The ISME Journal,  v.1, p.567-584, 2007. 

RENELLA, G.; CHAUNDRI, A. M.; FALLON, C. M.; LANDI, L.; NANNIPIERI, P.; 

BROOKES, P. C. Effects of Cd, Zn, or both on soil microbial biomassand activity in a 

clay loam soil. Biol. Fertil. Soils., v. 43, p. 751-758, 2007. 

RICE, D.L. The detritus nitrogen problem: new observation and perspectives from 

organic geochemistry. Marine Ecology Progress Series. v. 9, p. 153-162, 1982 

RICKARD, H.A.; GILBERT,P.; HIGH, N.J.; KOLENBRANDER, P.E.; HNADLEY, P.S. 

Bacterial coaggreation: an intertidal process in the development of multi specie. 

Trends of microbiology, v.1, p.95-99, 2003. 

ROGERS, E. J. & LI, S. W.. Effect of metals and other inorganic ions on soil microbial 

activity: soil dehydrogenase assay as a simple toxicity test. Bull. Environment 

Contamination Toxicology, v.34 p.858-865, 1985. 

ROSZAK, D. B.; COLWELL, R. R. Survival strategies of bacteria in the natural 

environment. Microbiological Reviews, v. 51, n. 3, p. 365-379, 1987 

SALOMONS, W.; FÖRSTNER, U. Metals in the Hydrocicle. Springer-Verlag, Berlin, 

349 p., 1984. 

 

 



 

 

98 

SAVERGNINI, F. Impacto e degradação microbiana de efluentes da indústria 

sucro - alcooleira no Baixo Rio Paraíba do Sul, RJ. (Dissertação de Mestrado) 

Programa de Pós-graduação em Geoquímica Ambiental, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 99 p., 2010 

SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE. Bacias Hidrográficas e 

Recursos Hídricos da Macrorregião Ambiental 2 - Bacia da Baía de Sepetiba. 

Rio de Janeiro, 79 p., 2001 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE (SEA). Disponível em 

<httpe://www.ambiente.rj.gov.br/>. acesso em fevereiro de 2011 

SHEN, G., LU, Y., ZHOU, Q., HONG, J. Interaction of polycyclic 

aromatichydrocarbons and heavy metals on soil enzymes. Chemosphere (corrected 

proof), 2005. 

SILVA, F.S., PEREIRA, D.C., NUÑEZ, L.S., KREPSKY, N., FONTANA, L.F., 

BAPTISTA NETO, J.A., CRAPEZ, M.A.C. Bacteriological study of the superficial 

sediments of Guanabara Bay, RJ, Brazil. Brazilian Journal of Oceanography, v.56 

p.13-22, 2008. 

SILVA-FILHO, E. V.; WASSERMAN, J. C.; LACERDA, L. D. History of metal inputs 

recorded on sediment cores from remote environment. Journal of the Brazilian 

Association for the Advancement of Science, v. 50, n. 5, p. 374-376, 1998 

SHEN, G., LU, Y., ZHOU, Q., HONG, J. Interaction of polycyclic aromatic 

hydrocarbons and heavy metals on soil enzymes. Chemosphere (corrected proof), 

2005. 

SHUKUROV, N.; PEN-MOURATOV, S.; STEINBERGER, Y. The influence of soil 

pollution on soil microbial biomass and nematode community structure in Navoiy 

Industrial Park, Uzbekistan. Environmental International, v. 32, p. 1-11, 2006. 

 

 



 

 

99 

SMITH, J. J.; McFETERS, G. A. Mechanisms of INT (2-(4-iodophenyl)-3-(4-

nitrophenyl)-5-phenyl tetrazolium chloride), and CTC (5-cyano-2,3-ditolyl tetrazolium 

chloride) reduction in Escherichia coli K-12. Journal of Microbiological Methods, v. 

29, p. 161-175, 1997. 

STOODLEY, L. H.; CONSERTON, J. W.; STOODLEY, P. Bacterial biofilms: from the 

natural environment to infectious diseases. Nature Reviews. v. 2, p. 95-108, 2004. 

STEWART, P. S.; FRANKLIN, M. J. Physiological heterogeneity in biofilms. Nature 

Reviews, v. 6, 199-210, 2008 

STUBBERFIELD, L.C.F., SHAW, P.J.A.. Enzymatically hydrolyzable protein and 

carbohydrate sedimentary pools as indicators of the trophic state of detritus sink 

systems: A case study in a Mediterranean Coastal Lagoon. Journal of Microbial 

Methods., v. 12, p. 151-162, 1990. 

SUTHERLAND, R. A. BCR®-701: A review of 10-years of sequential extraction 

analyses. Analytica Chimica Acta, v. 680, p. 10-20, 2010 

SOUZA-LIMA, R. G. J.; ARAÚJO, F. G.; MAIA, M. F., PINTO, A. S.S.B. Evaluantion 

of Heavy Metals in Fish of the Sepetiba and Ilha Grande Bay, Rio de Janeiro, Brazil. 

Environmental Research Section, v. 89, p. 171-179, 2002. 

TESSIER, A.; CAMPBELL, P. G. C.; BISON, M. Sequential extraction procedure for 

the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, v. 51, n. 7, p. 844-

851, 1979 

TREVORS, J., Effect of substrate concentration, inorganic nitrogen, O2 

concentration, temperature and pH on dehydrogenase activity in soil. Water 

Research, v. 77, p. 285-293, 1984. 

WASSERMAN, J. C.; FIGUEIREDO, A. M. G.; PELLEGATTI, F.; SILVA, E. V. 

Elemental composition of sediment cores from a mangrove environment using 

neutron activation analysis. Journal of Geochemical Exploration, v. 72, n. 2, p. 

129-146. 2001. 



 

 

100 

WASSERMAN, J. C.; WASSERMAN, M. A. Comportamento de metais em 

sedimentos. In: BAPTISTA-NETO, J. A.; WALLNER-KERSANACH, M.; 

PATCHINEELAM, S. M. Poluição Marinha. Rio de Janeiro: Ed. Interciência, 440p, 

2008 

VEZZULLI, L.; FABIANO, M. Sediment biochemical anda mircrobial variables for the 

evaluation of trophic status along the Italian and Albanian continental shelves. 

Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom, v. 86, p27-37, 

2006 

VIANNA, L. F. N. A Geostatistical GIS Model to Identify Cadmium and Zinc 

Contamination Risk Areas in Sediments of Sepetiba Bay, Rio de Janeiro - Brazil. 

Journal of Coastal Research, v. 39, p. 1488-1493, 2004. 

WARDLE, D. A.; GHANI, A. A critique of the microbial metabolic quotient (qCO2) as a 

bioindicator of disturbance and ecosystem development. Soil. Biol. Biochem., v. 27, 

n. 12, p´, 1601- 1610, 1995. 

WARREN, L.A., HAACK, E.A. Biogeochemical controls on metal behaviour in 

freshwater environments. Earth-Science Reviews, v. 54, p. 261-320, 2001. 

WEISS, M. S.; ABELE, U.; WECKESSER, J., WELTE, W.; SCHILTZ, E.; SCHULZ, 

G. E. Molecular architecture  and eletroctostatic properties of bacterial porin. 

Science, v. 254, p. 1627-1630, 1991. 

WONG, C. S. C.; Li, X.; Thornton, I. Urban environmental geochemistry of trace 

metals, Environmental Pollution, v. 142. p., 1-16, 2006 

YU, R.; HU, G.; WANG, L. Speciation and ecological risk of heavy metals in intertidal 

of Quanzhou Bay, China. Environ. Monit. Assess., v. 163, p. 241-252, 2010. 

YU, X.; YAN, Y; WANG, W. X. The distribution and speciation of trace metals in 

surface sediments from the Pearl River Estuary and the Daya Bay, Southern China. 

Marine Pollution Bulletin, v. 60, p. 1364-1371, 2010. 

 



 

 

101 

ZIMMERMAN, A. J., WEINDORF, D. C. HeavyMetal and TraceMetal Analysis in Soil 

by Sequential Extraction: A Review of Procedures. International Journal of 

Analytical Chemistry, v. 2010, p-1-7, 2010. 

ZOBELL, C. E. The effect of solid surface upon bacterial activity. Contribution from 

the Scripps Institution of Oceanography, New Series, n. 204, p. 39-56, 1943  



 

 

102 

APENDICE A 

 

 

Tabela 12. Concentrações em mg.kg-1 de cádmio (Cd) nas respectivas 

fases da extração seqüencial e o somatório do total extraído nos 7 pontos de 

coleta 

Pontos Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑Cd 

1 0,648 12,950 1,198 14,797 

2 0,618 12,475 0,755 13,847 

3 0,332 17,405 4,366 22,103 

4 0,569 9,505 0,859 10,933 

5 0,604 6,285 1,085 7,973 

6 0,832 0,495 0,257 1,585 

7 0,729 0,765 0,183 1,677 

 

 

Tabela 13: Concentrações em mg.kg-1 de zinco (Zn) nas respectivas 

fases da extração seqüencial e o somatório do total extraído nos 7 pontos de 

coleta 

Pontos Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑Zn 

1 1241 1585 254 3080 

2 1018 1420 172 2610 

3 1087 2184 585 3855 

4 693 1189 209 2091 

5 616 861 276 1753 

6 141 93 77 311 

7 136 148 64 347 
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Tabela 14: Concentrações em mg.kg-1 de chumbo (Pb) nas respectivas 

fases da extração seqüencial e o somatório do total extraído nos 7 pontos de 

coleta 

Pontos Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑Pb 

1 0,00 15,85 0,00 15,85 

2 0,00 16,83 0,00 16,83 

3 0,00 20,16 0,00 20,16 

4 0,00 13,37 0,00 13,37 

5 0,00 11,60 0,00 11,60 

6 0,00 4,86 0,00 4,86 

7 0,00 7,60 0,00 7,60 

 

 

Tabela 15: Concentrações em mg.kg-1 de cobre (Cu) nas respectivas 

fases da extração seqüencial e o somatório do total extraído nos 7 pontos de 

coleta 

Pontos Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑Cu 

1 0,00 8,66 4,40 13,06 

2 0,00 10,66 2,55 13,21 

3 0,00 8,54 9,83 18,37 

4 0,00 10,47 3,27 13,74 

5 0,00 8,75 5,08 13,83 

6 0,00 1,38 4,06 5,44 

7 0,00 2,64 3,49 6,13 
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Tabela 16. Resultados das concentrações de metais em g.L-1 

observado no bioensaio de ressuspensão de sedimento. 

Tempo 

(horas) 
Cd Zn Pb Cu 

0 <0,002 0,0058 0,0058 <0,002 

24 0,0071 0,0448 0,0448 0,018 

48 <0,002 0,0222 0,0222 0,0037 

72 <0,002 0,0719 0,0719 0,0093 

96 0,0022 0,3271 0,3271 0,0301 

120 <0,002 0,041 0,041 0,0066 

144 <0,002 0,0255 0,0255 0,0138 

192 0,0061 0,2942 0,2942 0,1758 

244 0,0041 0,0409 0,0409 0,008 

288 0,0048 0,1189 0,1189 0,0126 

336 0,0035 0,0609 0,0609 0,0124 

408 0,0022 0,0532 0,0532 0,0036 

480 <0,002 0,0772 0,0772 0,0057 
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APENDICE B 

 

 

Tabela 17: Concentrações em mg. g-1 de carboidrato, proteínas e lipídios 

e os valores da razão PTN:CHO dos 7 pontos de coleta 

Pontos CHO PTN LIP PTN:CHO 

1 7,04 
1,95 

3,24 0,28 

2 10,08 
1,56 

2,39 0,15 

3 7,24 
1,24 

1,99 0,17 

4 4,05 
0,78 

2,36 0,19 

5 7,39 
1,22 

2,32 0,16 

6 4,89 
1,06 

2,02 0,22 

7 5,53 
1,78 

2,20 0,32 

 

 

Tabela 18: Concentrações em g. mL-1 de carboidrato, proteínas e 

lipídios e os valores da razão PTN:CHO dos 7 pontos de coleta 

Tempo 

(horas) 
CHO PTN LIP 

0 0 0 2,13 

72 0,82 3,81 8,13 

192 1,30 0,21 8,33 

336 1,78 0,37 5,27 

480 1,42 2,66 6,36 
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APENDICE C 

 

 

Tabela 19: Resultados dos parâmetros microbiológicos analisados nas 

amostras de sedimentos dos 7 pontos de coleta 

Pontos 
ASTE 

(L O2.h
-1.g-1) 

ESTE 

(g fluoresceína.h-1.g-1) 

CB 

(C.g-1) 
ASTE:CB 

1 0,09 46,71 2,96 0,0294 

2 0,07 62,13 1,12 0,063 

3 0,06 58,42 1,96 0,0295 

4 0,03 37,69 4,78 0,0060 

5 0,03 30,84 1,02 0,0025 

6 0,04 18,83 6,54 0,0064 

7 0,02 40,63 5,36 0,0030 

 

 

Tabela 20. Resultados dos parâmetros microbiológicos analisados no 

bioensaio de ressuspensão de sedimento. 

Tempo 

(horas) 

ASTE 

(L O2.h
-1.g-1) 

ESTE 

(g fluoresceína.h-1.g-1) 

CB 

(C.g-1) 
ASTE:CB 

0 0,00025 0,74 0,02 1,29 

24 0,00236  1,63 1,45 

48 0,00460  1,95 2,37 

72 0,00323 1,15 2,16 1,49 

96 0,00348  1,96 1,77 

120 0,00452  2,02 2,24 

144 0,00518  2,45 2,12 

192 0,00282 1,73 0,95 2,96 

244 0,00340  1,96 1,74 

288 0,00269  1,68 1,61 

336 0,00328 1,37 1,45 2,26 

408 0,00336  1,36 2,47 

480 0,00186 0,93 1,62 1,15 

 



 

 

107 

APENDICE D 

 

 

Tabela 21: Salinidade e pH e dos da lamina superficial da coluna d’água 
nos 7 pontos de amostragem. 

Pontos Salinidade pH 

1 29,5 7,54 

2 28,2 7,51 

3 29,9 7,72 

4 29,4 7,95 

5 29,9 8,60 

6 29,9 7,83 

7 29,6 7,82 

 


