
 

 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS - GEOQUÍMICA 

 
 
 

 
 

 

JULIANA RIBEIRO NASCIMENTO 

 
 
 

INTEGRAÇÃO DE INDICADORES GEOQUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS NA 

AVALIAÇÃO DA DISPOSIÇÃO OCEÂNICA E CONTINENTAL DE SEDIMENTOS 

DRAGADOS DA BAÍA DE GUANABARA – RJ, BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
         NITERÓI 

2018 

 



 

 

JULIANA RIBEIRO NASCIMENTO 

 

INTEGRAÇÃO DE INDICADORES GEOQUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS NA 

AVALIAÇÃO DA DISPOSIÇÃO OCEÂNICA E CONTINENTAL DE SEDIMENTOS 

DRAGADOS DA BAÍA DE GUANABARA – RJ, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Pós - Graduação em 

Geociências da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do Grau de 

Doutor. Área de concentração: Geoquímica 

Ambiental. 

 

 

 

Orientador 

Profa. Dra. ELISAMARA SABADINI SANTOS 

 

Coorientador 

Prof. Dr. EDISON DAUSACKER BIDONE 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

JULIANA RIBEIRO NASCIMENTO  

 

INTEGRAÇÃO DE INDICADORES GEOQUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS NA 

AVALIAÇÃO DA DISPOSIÇÃO OCEÂNICA E CONTINENTAL DE SEDIMENTOS 

DRAGADOS DA BAÍA DE GUANABARA-RJ 

 

Tese apresentada ao curso de Pós - Graduação em 

Geociências da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do Grau de 

Doutor. Área de concentração: Geoquímica 

Ambiental. 
 

Aprovada em abril de 2018 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

NITERÓI 

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas avós Adyr e Adalgiza, onde quer que estejam.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Esta tese é dedicada às minhas avós: Adalgiza, paterna, e Adyr, materna. Apesar de 

diferentes em vários aspectos, ambas influenciaram minha vida positivamente. Acredito que 

estejam orgulhosas de mim, apesar de ser um pouco cética quanto a questões espirituais. Elas foram 

mulheres fortes e acredito que trago um pouco delas comigo. Lembro de minha mãe contar que 

vovó Adyr dizia a ela que diploma não foi feito para pendurar em cima do fogão (não duvido da 

veracidade destas palavras!); Adalgiza fez muito cabelo por aí para ajudar no sustento da casa. Isso 

explica muita coisa!! Obrigada!  

Talvez por isso, meus pais insistiram e priorizaram minha formação e a do meu irmão. 

Acredito que eles ainda não entendem muito o que eu faço. OK. Também não entenderia se 

estivesse no lugar deles. O mais importante foi todo o apoio que me deram nas minhas decisões e o 

fato de nunca permitirem que eu desistisse ~ esses momentos não foram raros. A eles, Orlando Jr. e 

Ana Rosa, meu amor, admiração e teimosia também (as vezes foi necessária para transpor algumas 

barreiras). 

   Não posso negar que tenho alguma sorte nessa vida. Ao longo dessa minha caminhada, tive 

o prazer de conhecer e compartilhar momentos com pessoas incríveis que me ajudam a ser melhor a 

cada dia: meu irmão Luiz Guilherme, amigas de infância e da vida (Susana, Ana, Nath...); amigas 

que me deram tanto afeto e por acaso construímos uma relação tão bonita de fala e escuta – 

Obrigada Lu e Steph; amigos da graduação (Melina, Daniel, Paulo, Críscia, William, Airton...); da 

geoquímica, familiares... Neste período também, descobri na atividade docente um lugar de 

transformação em todos os sentidos, por isto agradeço aos meus alunos e aos colegas da E.M. João 

Monteiro (Itaipuaçu, Maricá) que, mesmo sem querer – e sem saber,  seguraram minha onda 

emocional por um bom período nesses últimos 4 anos.  

 Meus orientadores Elisamara e Bidone, não há palavras para agradecê-los! São, 

definitivamente, criaturas iluminadas! Obrigada pela paciência, por compartilhar almoços no Luís, 

pelas discussões dos resultados, pela amizade de vocês. Força dos anéis! 

 Agradeço imensamente àqueles que me ajudaram na bancada, durante os experimentos: 

Leandro – técnico do laboratório de Sedimentologia (Departamento de Geoquímica, UFF); Camila 

– mestranda no Departamento de Geoquímica, aluna do Prof. Dr. Emanoel; Daniela – técnica do 

laboratório de Processos em Ecologia Microbiana (Departamento de Biologia Marinha, UFF); 

 



 

 

Larissa – minha aluna de IC durante um período tão curto, mas que foi fundamental no tempo em 

que passei na UFRJ; alunos do laboratório da Prof. Dra. Lucy Seldin (UFRJ) e Prof. Dr. Diogo 

Jurelevicius. Além destes, outros profissionais do Departamento de Geoquímica em especial 

Meiber e Nivaldo, que socorreram durante a correria de documentos para a bolsa de Doutorado 

Sanduíche. 

 Os cuidados com a minha mente e a busca de equilíbrio foram essenciais. Esses 4 anos não 

foram fáceis em aspectos emocionais. Não é trivial lidar com certas questões da vida adulta e 

acadêmica. Sendo assim, é válido expressar enorme gratidão à minha terapeuta Gislaine Vargas. 

 Sou grata também às pessoas que me receberam na NOVA Southeastern University, FL – 

EUA, durante o período de sanduíche: Prof. Dr. Jose Victor Lopez, Cole Easson, Jorie Skutas, 

Rachael Karns e minha bicicleta Jabiraca (que não é gente, mas significou muito para mim naquele 

período). Sou infinitamente grata a todo suporte que me deram de moradia, caronas em dias de 

chuva, paciência para ensinar a usar o R, trabalho na bancada... Mesmo com todo choque devido às 

diferenças culturais, eles me fizeram lembrar que pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. 

Referente à esta fase, agradeço também a Sra. Silvina, anfitriã da última casa onde morei, uma 

pessoa doce e admirável que me ensinou muito sobre afeto. 

 Aos membros da banca: Diogo Jurelevicius, Julio Wasserman, Marcelo Bernardes e Paulo 

Barrocas, minha gratidão por suas críticas e contribuições que ajudarão a melhorar este documento. 

 Ao meu melhor amigo, companheiro, amor da vida toda, Thiago. Obrigada por não me 

deixar desistir, por me dizer que tenho muita coisa boa aqui dentro, por toda paciência e amor 

quando menos mereci, por dividir sua vida comigo, por todo crescimento pessoal/intelectual que 

buscamos (e alcançamos) ao longo desses 10 anos. Amo você! 

 Esta lista já está um tanto longa e finalizo agradecendo esta universidade. São quase 11 anos 

nesta instituição, desde a graduação. Este espaço me transformou e me transforma. Ainda não 

imagino como será a vida sem subir as ladeiras do Campus do Valonguinho quase que diariamente. 

Aqui tive a oportunidade de conhecer lugares e pessoas. O que vi do mundo até hoje, direta ou 

indiretamente, veio deste lugar. Aprendi, cresci e amadureci. 

Obrigada, UFF! Muito obrigada!  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Descobrir o verdadeiro sentido das coisas 

É querer saber demais 

Querer saber demais” 

(Fernando Anitelli – O Teatro Mágico) 



 

 

RESUMO 

 

As atividades de dragagem são essenciais na manutenção da profundidade dos canais de acesso e 

bacias de manobra, em leitos de rios, terras caídas, ou em recuperação de áreas degradadas. A baía 

de Guanabara vive uma situação de estrangulamento logístico, tendo em uma das pontas a 

dificuldade de execução/ licenciamento de dragagem. Neste sentido, a aplicação de indicadores 

define critérios ambientais e econômicos para escolha de áreas “bota-fora”, permitindo a concepção 

e o planejamento. Ao propor o uso de microrganismos como modelo biológico, é fornecida uma 

alternativa menos onerosa, além de ser possível verificar os efeitos da contaminação ao nível de 

comunidade, não apenas específica. O presente estudo tem como objetivo geral desenvolver uma 

formulação matemática, integrando indicadores geoquímicos e microbiológicos a fim de 

diagnosticar a situação atual e prognosticar cenários futuros através de medidas in situ e bioensaios, 

considerando as disposições oceânica e continental do material dragado. Os indicadores 

geoquímicos selecionados refletem processos hidrodinâmicos, eutrofização, anoxia e contaminação 

ambiental, sendo rotineiramente monitorados em estudos de impacto ambiental. A atividade da 

enzima desidrogenase reflete a viabilidade da comunidade e, ao mesmo tempo, é reduzida a medida 

que a contaminação aumenta. A atividade das enzimas esterases refletem a demanda energética da 

comunidade, aumentada à medida que a disponibilidade de matéria orgânica aumenta (eutrofização) 

e mais ainda à medida que a contaminação associada aumenta. Teoricamente, as atividades 

enzimáticas seriam proporcionais ao número de células, parâmetro também monitorado, mas a 

liberação dos contaminantes à medida que a matriz orgânica é degradada, resulta em efeitos nocivos 

à própria comunidade. O algoritmo desenvolvido - Quality ratio (QR) - com base na granulometria, 

contaminação por metais, carbono orgânico total e atividade das enzimas Desidrogenase e 

Esterases, diferencia em uma ordem de grandeza a medida que a contaminação aumenta: 10-1 – 

baixo risco, 10-2 – risco médio, 10-3 – risco alto. O QR mostrou-se eficaz em identificar os efeitos à 

comunidade microbiana in situ. Ensaios laboratoriais foram executados, onde o QR também foi 

eficaz em avaliar a contaminação aguda (24h), em sedimento oceânico; e crônica (4 semanas) em 

latossolo, simulando cenários reais de dragagem. A partir da técnica de DGGE,  ficou evidente a  

diferença de comunidades e a influência da comunidade da BG nas misturas com  sedimento 

oceânico e latossolo. O perfil taxonômico da comunidade microbiana nos bioensaios modifica nas 

primeiras 24 horas, aumentando a abundância de microrganismos anaeróbicos, por influência dos 

sedimentos anóxicos e eutrofizados da baía de Guanabara. A mistura com solos, representando a 

disposição continental e os efeitos crônicos, exibiu uma comunidade resiliente. Após 4 semanas, a 

composição da comunidade tornou-se semelhante à original do solo. Além disto, o QR mostrou-se 

capaz de representar indiretamente os efeitos nocivos na composição taxonômica das comunidades 

testadas em ensaios laboratoriais. Isto traz robustez ao modelo proposto que, apesar de mostrar-se 

eficiente, ainda carece de validação. 

Palavras-chave: Comunidade microbiana. Dragagem. Enzimas Esterases. Desidrogenase. 

Avaliação de Risco. Metais.  

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Dredging is essential to maintain the depth of channels and riverbeds, or in environmental 

reclamation of contaminated areas. Choosing onshore areas for disposal becomes increasingly 

difficult, due to the great amount of sediments, lack of available areas and cost of transportation and 

treatment. Guanabara bay, is facing challenges on dredging execution and licensing. Thus, applying 

indexes to define environmental and economic criteria to pick up of dumping zones, are essential 

for dredging master plan. When proposing the use of microorganisms as a biological model, a less 

costly alternative is provided, being possible to verify the effects of the contamination at the 

community level. This thesis aimed to develop a mathematical formulation, integrating 

geochemical and microbiological indicators for risk assessment in sediments, able to forecast 

damages through in situ measurements and bioassays, considering the oceanic and continental 

dredging disposal. The chosen geochemical indexes represent processes on hydrodynamic, 

eutrophication, anoxia and environmental contamination, and are all monitored in environmental 

impact studies. The dehydrogenase enzyme activity, which reflects the viability of the community 

reduces as contamination increases. The esterases enzymes activity displays the energy demand, is 

risen as organic matter increases and even more when enhanced contamination. Theoretically, the 

enzymatic activities would be proportional to the cell number, but while contaminants are released 

as the organic matrix is degraded, there are no reproduction showing harmful effects to the 

community. An algorithm had been developed - Quality ratio (QR) – based on sediment’s grain 

size, contamination by metals, total organic carbon and enzymes Dehydrogenase and Esterases 

activities. QR decreases by an order of magnitude as the contamination increases: 10-1 - low risk, 

10-2 - medium risk, 10-3 - high risk. The algorithm represents the effects on microbial community in 

situ. QR was also effective in laboratory assays, evaluating the acute contamination (24h) in 

oceanic sediment; and chronic (4 weeks) in latosol, simulating real dredging scenarios. DGGE 

technique, was able to indentify the difference of each microbial community and the influence of 

the microbes from Guanabara Bay in the mixtures with oceanic sediment and latosol. The 1st 24 

hours were able to modify the taxonomy composition in bioassays, increasing the abundance of 

anaerobic microorganisms, due to the influence of anoxic and eutrophic sediments from Guanabara 

Bay. Soil mixtures, representing the onshore disposal and chronic effects, exhibited the resilience 

scenario, where after 4 weeks, the microbial composition became similar to the original soil. 

Moreover, the QR was able to represent indirectly the harmful effects on the taxonomic 

composition tested in laboratory. This brings, therefore, a robustness to the proposed model that, 

despite being efficient, still needs validation. 

Keywords: Microbial community. Dredging. Esterases enzymes. Dehydrogenase. Risk 

Assessment. Metals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ecossistemas podem ser definidos como vias interconectadas onde os compartimentos 

(atmosfera, água, solo, sedimento) interagem entre si através de reações físicas e químicas, podendo 

ser ou não mediadas por processos biológicos. Os sedimentos, em especial, são essenciais nos 

ecossistemas aquáticos atuando como reserva e fonte de nutrientes/contaminantes. Os 

contaminantes presentes no sedimento são transferidos para o compartimento adjacente (coluna 

d’água e possivelmente aos organismos) de forma crônica, dependendo das condições de 

oxirredução, pH, concentração da substância, hidrodinâmica do ambiente, dentre outros fatores 

(SALOMONS; FÖRSTNER, 1980; KJERFVE et al., 1997). Desta forma, o risco ecológico e 

consequentemente à saúde Humana depende destas condições que facilitam os processos de 

bioacumulação e transferência entre os níveis tróficos (BURTON, 2002). 

Como sedimentos são vias de risco ecológico e à saúde humana, órgãos regulamentadores 

internacionais buscam medidas para verificar/controlar os processos de contaminação deste 

compartimento. Identificar níveis de base (background) é a estratégia mais básica neste contexto e, 

atualmente, tende-se a verificar além das características químicas, os efeitos biológicos em campo e 

através de ensaios laboratoriais. Recomenda-se, inclusive, que estas avaliações sejam integradas 

junto à métodos de avaliação de risco (BURTON, 2002; USEPA, 1991; LINKOV et al., 2006). 

Estes, por sua vez, incluem o uso de indicadores diversos como: a) bioindicadores, e.g. 

caracterização da comunidade bentônica e análise de hábitats; b) indicadores físicos, e.g. 

hidrodinâmica; c) biomarcadores, e.g. concentração/atividade enzimática e análises moleculares 

(expressão gênica, proteoma, etc.); d) testes de toxicidade in situ e em laboratórios (BURTON, 

2002). 

Os indicadores são instrumentos capazes de reduzir a complexidade do ambiente, 

preservando o rigor matemático. Assim, é possível descrever e informar a situação atual de 

determinado local, verificar o histórico evolutivo da contaminação, prognosticar cenários futuros e 

auxiliar a tomada de decisão. Por estas razões, são elementares para identificar os valores base para 

o estabelecimento de critérios de qualidade de sedimento em diversos países. Em geral, existem 

dois níveis de base: N1 (ou L1), abaixo do qual é pouco provável que hajam efeitos nocivos à biota; 

N2 (ou L2), acima do qual há maior probabilidade de risco à biota. O único critério legal na 

legislação brasileira referente à qualidade de sedimentos é a Resolução CONAMA nº 454/2012 
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(BRASIL, 2012), que surgiu da necessidade de estabelecer medidas de proteção ambiental 

relacionada aos riscos da dragagem. Assim como toda legislação desta natureza, estabelece os 

limites sobre os quais há maior probabilidade de risco biológico; prevê ainda a caracterização 

granulométrica, química e ensaios ecotoxicológicos. Porém, ao contrário do ideal, baseia-se em 

critérios internacionais que não necessariamente refletem as condições locais. Além disto, pauta-se 

em medidas determinísticas de causa e efeito, utilizando-se de bioensaios que não necessariamente 

refletem as condições locais. (LONG et al., 1995; CANADIAN COUNCIL, 1999; FDEP, 2003; 

BRASIL, 2012). 

Ao avaliar o risco potencial, é necessário identificar as fontes de contaminação, assim 

pode-se prever quais poluentes podem estar presentes, bem como desenvolver estratégias de 

tratamento/ mitigação de impactos (BIDONE; LACERDA, 2004). O risco, por sua vez, pode variar 

de acordo com a composição (quantidade e espécie química); características físicas do ambiente; e 

de acordo com a interação entre os compostos, o que pode gerar efeitos que maximizem ou 

minimizem o risco. Chapman (2018), em seu artigo de revisão, destacou que estudos visando 

entender as interações entre os contaminantes são os principais desafios para os próximos anos. Isto 

devido aos cenários de mudanças climáticas que interferem diretamente nos processos geoquímicos 

e biológicos de acumulação no ambiente e toxicidade nos organismos. Portanto, vale ressaltar que 

cada ambiente pode ser compreendido como uma mistura de contaminantes, o que torna cada vez 

mais necessária uma abordagem integrada, diferente do que é estabelecido legalmente em todo o 

mundo, que avalia o efeito da contaminação isoladamente (MUMTAZ et al., 2010).  

A área de estudo em questão, a Baía de Guanabara, é exemplo de um corpo hídrico que 

apresenta múltiplos usos. Pelo fato de ser heterogênea e abrigar diversas atividades antrópicas em 

sua bacia de drenagem, os sedimentos representam uma mistura de contaminantes (CORDEIRO et 

al., 2015; SILVEIRA et al., 2017). As atuais estratégias de avaliação de risco tendem a priorizar a 

avaliação integrada destas misturas, entretanto, a legislação considera o risco individual e propõe 

bioensaios não representativos da realidade local e sem protocolos. A aplicação de indicadores 

compostos, em forma de algoritmos pode ser uma alternativa para integrar/compreender os 

processos diversos de contaminação, bem como a interação entre eles, pois consideram: a) 

características geoquímicas, e.g. granulometria e grau de eutrofização; b) contaminação, e.g. 

concentração total de metais; c) fatores biológicos, bioindicadores e biomarcadores. Neste nicho a 

presente tese de doutorado se insere, onde propõe-se o uso de microrganismos naturais destes 
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sedimentos como modelo biológico, integrando-se metodologias de avaliação da comunidade 

microbiana a metodologias geoquímicas, já utilizadas em identificação da contaminação.          
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2 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

2.1  HIPÓTESE 

 

Espera-se que a viabilidade metabólica da comunidade microbiana responda aos distúrbios 

ambientais, de maneira crônica e/ou aguda, podendo ser utilizada na avaliação do risco ecológico 

em sedimentos.  

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma formulação matemática, integrando indicadores geoquímicos e 

microbiológicos a fim de diagnosticar a situação atual e prognosticar cenários futuros através de 

medidas in situ e bioensaios, considerando as disposições oceânica e continental do material 

dragado. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Desenvolver uma formulação matemática, integrando indicadores geoquímicos e 

microbiológicos através de medidas in situ na Baía de Guanabara; 

b) Avaliar a relação dos indicadores à exposição aguda em misturas do sedimento dragado da 

Baía de Guanabara com sedimentos da área de disposição oceânica; 

c) Avaliar a relação e a evolução dos indicadores em misturas do sedimento dragado da Baía 

de Guanabara com solo da baixada fluminense. 

d) Identificar/comparar alterações na composição da comunidade microbiana de sedimentos e 

solos expostos à contaminação múltipla. 
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3 BASE TEÓRICA 

 

3.1 CONTAMINAÇÃO DE SEDIMENTOS COSTEIROS E DESAFIOS DAS DRAGAGENS 

EM TEMPOS DE DEMANDA CRESCENTE 

 

A dragagem é crucial para manter as condições ideais de navegabilidade em áreas 

portuárias. Outras benesses incluem recuperação de áreas degradadas e proteção de linhas de costa, 

contribuindo para circulação e renovação de águas costeiras. Entretanto, a sustentabilidade deste 

tipo de atividade é conflituosa uma vez que inclui aspectos ambientais, sociais, econômicos e 

políticos tanto em escala regional quanto global (MANAP; VOULVOULIS, 2015). Abordagens 

distintas vêm sendo integradas no manejo de impactos químicos, físicos e biológicos com a 

finalidade de minimizar os impactos causados pela dragagem, inclusive em países em 

desenvolvimento (ABRIAK et al., 2006; WANG; FENG, 2007; AGIUS; POREBSKI, 2008). No 

Brasil, a noção de desenvolvimento sustentável é um princípio estabelecido na constituição 

nacional, norteando a implementação de políticas públicas bem como suas ações.  

A primeira referência regulatória para a disposição de material dragado em mar aberto é a 

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 

(LONDON CONVENTION, 1972), onde cerca de 90 países são signatários dentre eles o Brasil. 

Este acordo estipula que “a capacidade do mar em assimilar rejeitos e mantê-los inertes, bem como 

a resiliência dos recursos naturais não são infinitas”. A disposição de cada material em solo ou em 

águas continentais são regulamentadas por instrumentos nacionais. Apesar de fazer parte do acordo 

estabelecido pela LC 72, não é incomum que a disposição do material dragado com certo grau de 

contaminação seja realizada em mar aberto. Este processo viola o que está estabelecido no acordo,  

apesar do despejo em mar abeto ser condicionalmente permitido (LONDON PROTOCOL, 1996). 

Em termos de controles de fonte, em boa parte dos casos brasileiros, a causa da contaminação em 

sedimentos é a ausência de saneamento básico e despejo de efluentes industriais, representando 

uma responsabilidade socioambiental ao longo de décadas. 

O manejo sustentável do material dragado é prioridade no contexto estrutural legislativo e 

político da União Europeia e dos Estados Unidos. Entretanto, países em desenvolvimento possuem 

estratégias diferentes em relação ao manejo de dragagem devido a carência de evidências científicas 

que norteiem os tomadores de decisão (MANAP; VOULVOULIS, 2014, 2015). Há possivelmente 



20 

 

uma deficiência na concepção e planejamento de intervenções de dragagem, uma vez que são 

executadas sem um plano diretor. Este plano deveria considerar alternativas de disposição, 

reciclagem, reuso e também incorporar toda comunidade envolvida diretamente. Estes conflitos 

durante o processo de licenciamento geram atrasos e perdas do ponto de vista econômico e social 

(BIDONE et al., 2009). 

Na ausência do plano diretor e considerando apenas cenários de “dragagem e despejo”, o 

licenciamento ambiental é fundamental no Brasil. Este procedimento baseia-se em guias que 

estabelecem critérios físicos, químicos e ecotoxicológicos para sedimentos dragados (JICA, 1994; 

BRASIL, 2012). Entretanto esses valores relacionados ao comportamento do poluente em 

sedimento e seus respectivos efeitos à biota não são representativos de ambientes tropicais, uma vez 

que foram originalmente estabelecidos em ambientes de clima temperado e frio. Dois níveis de 

referência foram estabelecidos: N1 – abaixo do qual há menos risco de efeitos adversos à biota; N2 

– a cima do qual há maiores riscos de efeitos adversos à biota (CANADIAN COUNCIL, 1999; 

FDEP, 2003; HPA, 2011; LONG et al., 1995).  

Outro aspecto importante relacionado aos critérios de qualidade é o fato de considerarem 

os efeitos singulares de cada contaminante, enquanto que em ambientes naturais os organismos 

estão expostos simultaneamente a uma grande variedade destes (VAN GESTEL et al., 2011). 

Fatores químicos, físico-químicos, biológicos e ecotoxicológicos devem ser considerados 

concomitantemente na avaliação de risco ecológico e exposição de contaminantes em sistemas 

aquáticos. Todas estas variáveis devem ser integradas, conforme alguns índices já descritos são 

capazes de demonstrar, e.g., Tríade de Qualidade de Sedimentos (LONG; CHAPMAN, 1985) e o 

Índice de Risco Ecológico Potencial (HAKANSON, 1980), ambos aplicados à avaliação de risco 

em estudos de dragagem (ANDERSON et al., 2001; SORENSEN et al., 2007; GUO et al., 2010; 

KAPSIMALIS et al., 2013; ZHANG; LIU, 2014). Raramente os estudos toxicológicos consideram 

os efeitos antagônicos ou sinérgicos destes poluentes. Apesar dos bioensaios em organismos 

vulneráveis avaliarem a biodisponibilidade dos contaminantes em sedimentos dragados, bem como 

seus efeitos à biota, à cadeia trófica, e os riscos à saúde humana (USEPA, 1991), existe uma 

variabilidade considerável entre os resultados in situ e laboratoriais (LONG et al., 2001).  

Burton (2002) afirmou que diretrizes de qualidade de sedimento devem ser utilizados 

apenas de modo a generalista ou numa abordagem de peso de evidências. O conceito de screening-

level risk assessment permite abordagens simples, rápidas eficientes e tecnicamente justificáveis 
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para promover informações necessárias que facilitem o planejamento e o manejo de sedimentos 

dragados. A efetividade de um determinado algoritmo de avaliar riscos potenciais associados a 

eventos de dragagem depende da sua capacidade de representar os principais processos naturais 

responsáveis pela forma/ comportamento dos contaminantes nestes sedimentos (i.e., adsorvidos em 

partículas, coprecipitados, dissolvidos ou complexados) e de refletir possíveis mudanças devido a 

transferência para área de disposição (US ACE, 2003). Além disto, o algoritmo deve servir como 

indicador de presença/distribuição de outros contaminantes que não estejam presentes na fórmula 

matemática original. 

 

3.2 INDICADORES AMBIENTAIS E AVALIAÇÃO DE RISCO 

 

Toda atividade humana gera impactos sobre o meio ambiente. Estas ações na realidade 

refletem a pressão gerada palas altas taxas de crescimento populacional, que acarretam no aumento 

da demanda por produtos e serviços. Porém o desenvolvimento de uma sociedade requer a 

conservação ambiental, uma vez que qualquer atividade humana depende direta ou indiretamente 

dos recursos naturais. Neste contexto, fica evidente que qualquer atividade econômica deve 

respeitar os limites dos recursos e ou a capacidade de resiliência de um determinado ecossistema. 

Surge então a necessidade de implantar o que é chamado de “Desenvolvimento Sustentável” 

(MARANHO et al., 2009).  

Desenvolvimento sustentável pode ser definido como um processo de mudanças, onde a 

exploração de recursos e o desenvolvimento da sociedade em questão atuam em harmonia, 

aumentando o potencial atual e futuro de satisfazer suas necessidades. Para isto, esta filosofia 

depende de alguns atributos como: a) sociais e éticos garantindo justiça social para as gerações 

atuais, e conservando os recursos atuais para as gerações futuras. Neste contexto, considera-se a 

conservação do capital, redução de passivos ambientais; b) capacidade de suporte dos 

ecossistemas, buscando alternativas para o uso de recursos não-renováveis (como o petróleo) e 

respeitando as velocidades de regeneração dos recursos renováveis (controlando a emissão de 

efluentes em corpos hídricos por exemplo) (WCED, 1987). 

O desenvolvimento sustentável, como sugerem os atributos descritos anteriormente, não está 

atrelado apenas a questão ambiental, mas inserido também em diversos contextos ecológicos, 

sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, entre outros, conforme descrito a seguir:  
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- Sustentabilidade ambiental: refere-se à manutenção da capacidade de sustentação dos 

ecossistemas, considerando, portanto, a capacidade de suporte e resiliência do ambiente. 

 - Sustentabilidade Ecológica: ancorada na base física do processo de crescimento, visando à 

manutenção de estoques de capital natural. 

 - Sustentabilidade social: considera a qualidade de vida da população, através de medidas 

que gerem melhorias na distribuição de renda, investimentos na área de saúde, educação, 

infraestrutura, etc. 

 - Sustentabilidade política: construção da cidadania, visando a garantia de incorporação de 

todos os setores da sociedade ao processo de desenvolvimento. 

 - Sustentabilidade econômica: considera a gestão de recursos. 

 - Sustentabilidade tecnológica: refere-se à geração de conhecimento para a produção de 

bens e serviços que atendam as demandas sociais em conformidade com as demais dimensões de 

sustentabilidade.  

 Em uma sociedade sustentável todas estas dimensões devem ser integradas, e para isto 

utiliza-se indicadores ambientais. Estes indicadores fornecem medidas que permitem o diagnóstico 

da situação atual de determinado local e auxilia a tomada de decisão, permitindo acessar 

informações sobre: a) pressões sobre os estoques de recursos e as modificações dos mesmos ao 

longo do tempo; b) impactos das atividades econômicas no capital natural, seus efeitos na qualidade 

ambiental, nas emissões de efluentes e na demanda por recursos (BIDONE; MORALES, 2004). 

 Os indicadores de qualidade ambiental, portanto, podem ser definidos como sistema de 

sinais que facilitam a avaliação do progresso de uma região, em direção ao desenvolvimento 

sustentável. Auxiliam o trabalho, desenho e avaliação de políticas públicas, tornando visível um 

fenômeno antes não observado, diferindo também de um estado estatístico ou primário. Para isto, é 

necessário que estes indicadores sejam: a) quantificáveis e de fácil mensuração; b) elaborados de 

modo que a coleta não seja difícil e/ou onerosa; c) permitam comparações espaço-temporais 

(BIDONE; MORALES, 2004). 

Indicadores ambientais devem descrever a situação atual e prever impactos em determinado 

local. Bioindicadores com presença/ausência de espécies; indicadores físico-químicos como 

granulometria, concentração de nutrientes e contaminantes; biomarcadores como atividade 

enzimática e expressão gênica; e ensaios toxicológicos são exemplos que podem ser utilizados para 

compor um indicador. Contudo, nem todos os níveis de risco podem ser evidenciados apenas 
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aplicando indicadores físico-químicos. Faz-se necessário integrar os efeitos biológicos e considerar 

as variações intrínsecas de cada local  (WANG et al., 2007; SIMONETTI et al., 2012; ROSADO et 

al., 2015; FRANCO et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2017). 

Sedimentos são hábitats essenciais para muitas espécies, atua como fonte de nutrientes e 

reflete as atividades da bacia de drenagem, tornando-se uma mistura e reservatório de diversos 

contaminantes. Assim, alterações físicas e químicas influenciam nos processos de bioacumulação, 

transferência trófica e consequente risco à saúde humana. Avaliar a mistura de contaminantes em 

sedimentos e aplicar um algoritmo relacionando suas concentrações ao risco total são cruciais para 

a elaboração de normativas (MUMTAZ et al., 2010; LØKKE et al., 2013). O grande desafio nestes 

estudos de avaliação de risco é avaliar a contaminação na abordagem de peso de evidências, 

utilizando indicadores ambientais (BURTON, 2002; GOUGH, 2007). A figura 1, elaborada por 

Linkov et al. (2006), demonstra modos distintos de processos que constituem a tomada de decisão 

em processos de licenciamento/manejo ambiental e como cada grupo de interesse está relacionado. 

Indicadores ambientais, portanto, estão inseridos na avaliação de risco e contribuem diretamente 

nas etapas de modelagem/monitoramento da atividade e influenciam nos processos de tomada de 

decisão. 

 

Figura 1: Processos envolvendo a tomada de decisão em manejo de sedimentos contaminados.  

Adaptado de LINKOV et al. (2006). 
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3.3 ESTRUTURA E METABOLISMO DA COMUNIDADE MICROBIANA EM SOLOS E 

SEDIMENTOS 

 

Na maioria dos ecossistemas, o que inclui solos e sedimentos, microrganismos são 

predominantes colonizando superfícies e partículas, sob a forma de estruturas multicelulares 

agregadas por uma matriz extracelular chamadas biofilmes (GHIGO, 2003). Esta matriz, 

denominada EPS (extracellular polymeric substances) é formada por carboidratos, 

proteínas/enzimas, DNA, lipídeos, substâncias húmicas e outros compostos. Dentre as diversas 

funções que desempenham, os biofilmes mantêm a umidade, adsorvem compostos 

orgânicos/inorgânicos, favorecem a circulação de nutrientes, garantem processos de sinalização 

(quorum sensing) e atuam como um “exoesqueleto”, moldando e promovendo a estrutura que 

abriga os organismos ali presentes. A difusão dos compostos, bem como a estrutura física do 

biofilme garantem a heterogeneidade do sistema, criando microambientes com gradientes químicos 

pronunciados em termos de pH, oxigênio e nutrientes, formando portanto um consorcio diverso em 

composição taxonômica e funções metabólicas (DEMAISON; MOORE, 1980; RELEXANS et al., 

1992; MEYER-REIL, 1994; MEYER-REIL; KÖSTER, 2000; FLEMMING; WINGENDER, 

2010). Flemming (2016) descreve alguns destes processos sintetizando parte do conhecimento 

gerado a respeito dessa peculiar organização dos microrganismos e a Figura 1 (presente em seu 

estudo) esquematiza os principais processos que ocorrem no biofilme.  
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Figura 2: Biofilme bacteriano com ênfase nos processos metabólicos, interação com o ambiente adjacente e interação 

entre os organismos.  

Fonte: FLEMMING (2016). 

 

Bactérias e Archeas são organismos fundamentais na ciclagem de nutrientes, onde estima-

se que a biomassa destes pequenos organismos (cerca de 1030 indivíduos em todo mundo) 

comportem carbono e nitrogênio na mesma magnitude que as plantas (ARRIGO, 2005; PROSSER 

et al., 2007). A importância global destes microrganismos deve-se ao fato de serem ubíquos, 

disporem de uma grande diversidade fisiológica e metabólica, bem como alta capacidade de 

crescimento e reprodução quando comparado a plantas e animais. Como os processos evolutivos 

ocorrem rapidamente, principalmente quando submetidos a alta pressão seletiva, esta propriedade 

pode ser explorada na avaliação de questões ecológicas, como mudanças climáticas e impactos 

antrópicos que interferem na relação “organismo-ambiente” (DECHO, 2000; FLEMMING;  

WINGENDER, 2010). Conhecer os fatores que interferem a dinâmica microbiana, portanto, vem 

tornando-se crucial nas últimas décadas devido a utilização deste grupo no tratamento de água, 

produção na indústria química e farmacêutica, biorremediação, bem como a sustentabilidade de 

ecossistemas (e.g. ciclagem de nutrientes). Isto porque estes processos biológicos e biogeoquímicos 

envolvem interações complexas e difíceis de serem previstas em função dos distúrbios ambientais, 

mas são fundamentais para caracterizar os possíveis impactos de maneira consistente (MARTINY 

et al., 2015). 

Estudos focados em aspectos ecológicos e evolutivos identificaram as bases principais de 

propriedades fenotípicas em biofilmes, apesar a complexidade desta organização microbiana. Além 

disto, avaliação de consórcios microbianos em ambientes naturais vêm sendo revolucionados pela 

abordagem metagenomica, porém estes métodos não abrangem pequenas escalas espaciais e 

temporais as quais os microrganismos interagem entre si (NADELL et al., 2016). As interações 

microbianas são interessantes e diferem dos macrorganismos em alguns aspectos como por 

exemplo a transferência lateral de genes que aceleram e favorecem os processos de adaptação à 

condições adversas (MARTINY et al., 2015).  

Comunidades microbianas, e seus respectivos genomas (chamado entre os 

microbiologistas de microbioma), estão intimamente relacionados à saúde humana e serviços 

ambientais. Diversos estudos reportaram a sensibilidade de microrganismos às variações 

ambientais, e destaca-se aqui alguns específicos em relação a contaminação por metais, e.g. em 

relação à alteração da taxa respiratória (BABICH; STOTZKY, 1985), biomassa (OBBARD et al., 
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1994), atividade enzimática (SAID; LEWIS, 1991; SABADINI-SANTOS et al., 2014a), e estrutura 

da comunidade (BUSCH et al.; SAXENA et al., 2015; CORNALL et al., 2016). Estima-se que boa 

parte da composição da comunidade microbiana seja sensível aos distúrbios ambientais e, 

inicialmente, não são resilientes apesar da ampla diversidade de grupos taxonômicos e funcionais. 

Harrison et al. (2007) descreve os processos de resistência e tolerância de microrganismos em 

biofilmes, onde destaca que a exposição a múltiplos metais promove redução da biomassa, bem 

como inibe a reprodução. Allison; Martiny (2008), por sua vez, descreveram alguns processos aos 

quais a comunidade microbiana está exposta,  e como estes interferem na sua composição (Figura 

3). A resistência da comunidade é observada quando sua estrutura permanece a mesma após ser 

submetida a uma condição adversa. A mesma é dita resiliente quando após um evento extremo, a 

composição torna-se diferente da original, entretanto após algum tempo retorna às características 

iniciais. Caso a composição taxonômica permaneça alterada, porém desempenhando o mesmo papel 

ecológico em relação à comunidade original, diz que há redundância funcional. E sabe-se que a 

comunidade é sensível à contaminação quando sua composição e função é distinta daquela anterior 

às variações das condições ambientais. 
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Figura 3: Esquema demonstrando como os distúrbios afetam a mudança da composição microbiana.  

Adaptado de: ALLISON; MARTINY (2008). 

 

É evidente a relevância e importância dos processos microbianos em ambientes naturais. 

Entretanto o uso deste conhecimento em políticas públicas e tomada de decisão depende de 

estatísticas robustas e modelagem. A estrutura teórica específica para esta abordagem, entretanto, 

ainda carece de aprimoramento, o que é compreensível frente aos processos microbianos complexos 

e pouco descritos  apesar dos grandes esforços acadêmicos nas últimas décadas e do 

desenvolvimento de novas tecnologias (PROSSER et al., 2007). Ainda assim, variações na 

comunidade podem ser medidas através de analises de baixo custo e seus respectivos resultados 

podem ser incluídos em formulações matemáticas de avaliação de risco com a finalidade de prever 

impactos ecológicos. O presente estudo contribui com conhecimento relevante neste aspecto e 

ressalta a viabilidade da comunidade microbiana como indicadora de pressões ambientais, 

especificamente considerando a contaminação de sedimentos dragados.   
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

A baía de Guanabara possui volume médio de 1.87x109 m3  e sua bacia de drenagem se 

extende para mais de 4080 km2, incluindo 45 rios sendo 6 deles responsáveis por 85% do aporte 

fluvial. A coluna d’água não apresenta estratificação na entrada da baía, enquanto que o sistema é 

moderadamente estratificado no restante da região, resultando na renovação média de 50% do 

volume d’água em cerca 11.4 dias (WILKEN et al., 1986; KJERFVE et al., 1997). O canal central 

(30 – 40m de profundidade) é delimitado pela batimetria de 10m, com isto a velocidade da corrente 

de maré reduz de 1.6 m.s-1 no canal central para 0.5 m.s-1 no interior da baía. Os sedimentos da BG 

apresentam uma distribuição similar em termos de granulometria, matéria orgânica e 

contaminantes. Os setores oeste e noroeste apresentam alto grau de contaminação e existem 

também outros focos pontuais (como as zoas portuárias). Outras áreas são menos contaminadas 

devido (setor nordeste) devido a presença de áreas de proteção ambiental, manguezais e rios não 

poluídos. A baixa hidrodinâmica e a proximidade das fontes de contaminantes contribuem para este 

padrão de distribuição. Desta forma, a BG é caracterizada pela presença ampla de misturas 

complexas de contaminantes no sedimento (PERIN et al., 1997; MENICONI, 2002; BAPTISTA-

NETO et al., 2006; MONTEIRO et al., 2012; BAPTISTA-NETO et al., 2015; CARVALHO et al., 

2016).  

Mais de 11 milhões de habitantes e cerca de 14.000 indústrias estão instaladas na região da 

baía de Guanabara e distribuídas em 15 municípios. A área também abriga 2 refinarias de petróleo, 

o 2º maior terminal portuário do país (Porto do RJ), 2 bases navais, transporte aquaviário, 

atividades de pesca, marinas, despejo de esgoto, dentre outros. Aproximadamente 500 toneladas de 

DBO são despejadas por dia na região sendo 80% oriundos de esgoto sem tratamento, que também 

carreia nutrientes e um montante significativo de outros contaminantes tóxicos como metais e 

micropoluentes orgânicos. Os 20% restantes incluem resíduos industriais que contribuem para a 

maior parte da poluição química que acumula-se nos sedimentos (SILVEIRA et al., 2011). 

Historicamente, a bacia de drenagem da baía de Guanabara sofreu intensas modificações 

devido ao crescimento populacional associado a carência de manejo ambiental e investimentos em 

saneamento básico, induzindo processos de assoreamento, contaminação e eutrofização (BIDONE; 

LACERDA, 2004; SABADINI-SANTOS et al., 2014b; CORDEIRO et al., 2015; FISTAROL et al., 

2015; SOARES-GOMES et al., 2015; SILVEIRA et al., 2017). Os rios e canais que deságuam na 
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BG atravessam áreas densamente urbanizadas e recebem todo tipo de efluente. De acordo com 

diversos autores (MENICONI, 2002; BAPTISTA-NETO et al., 2006; MARQUES Jr et al., 2006; 

SANTOS et al., 2008; AGUIAR et al., 2011; GREGORACCI et al., 2012; FONSECA et al., 2013; 

CORDEIRO et al., 2015), existem algumas fontes principais de contaminação continental na BG, 

na foz dos rios mais poluídos e onde há maior concentração populacional e industrial (incluindo 

refinaria de petróleo), como por exemplo:  Canal do Mangue, Porto do Rio de Janeiro, enseadas na 

parte sul, próximo à saída de tratamento de esgoto (Icaraí-Jurujuba) (Figura 4). A consequência 

desses processos de eutrofização, portanto, apresenta algumas complicações mesmo que o aporte 

continental encerre: (I) a qualidade da água pode levar décadas para atingir limites aceitáveis para 

uso; (II) sedimentos anóxicos permanecerão como fonte de nutrientes para a produção primária, 

mantendo o balanço geoquímico entre sedimento e coluna d’água; (III) a medida que a matéria 

orgânica nos sedimentos (ou outro reservatório geoquímico anóxico como os sulfetos) é oxidada e 

consumida, os contaminantes complexados/adsorvidos são liberados na forma biodisponível, 

cronicamente. 

Eutrofização, assoreamento e contaminação múltipla (incluindo metais) são algumas das 

principais pressões sobre hábitats e perda da qualidade da água e sedimentos na baía de Guanabara. 

Cerca de metade do carbono orgânico presente na baía é lábil e tanto enxofre quanto o ferro são 

reativos e disponíveis, portanto, há matéria orgânica suficiente para desenvolver processos anóxicos 

após a sedimentação (SABADINI-SANTOS et al., 2014b). De fato, processos anaeróbicos como 

sulfatorredução e denitrificação são majoritários na ciclagem de nutrientes em sedimentos da área 

de estudo (SILVA et al., 2008). Como o local é um sistema complexo e poluído, sabe-se que os 

metais têm afinidade com as fases orgânicas/sulfetos e com minerais amorfos de Fe/Mn e seus 

aportes aumentam no período chuvoso (setembro – março) (FONSECA et al., 2013). Além disso, 

como observado por Sabadini-Santos et al. (2014a), a presença de Zn, Pb e Cu na fase 

biodisponível acarretou em processos de estresse da comunidade microbiana com o aumento da 

atividade das enzimas esterases à medida que a concentração biodisponível destes metais aumentou. 

Diversos estudos sobre a biodisponibilidade, bioacumulação e biomagnificação de 

contaminantes foram realizados na BG ao longo de décadas (CORDEIRO et al., 2015). Entretanto, 

a toxicidade de contaminantes que, inclusive é crucial para o licenciamento de dragagens  - que 

ocorrem com frequência na área de estudo - (BRASIL, 2012), não são expressivas na literatura, 

e.g.: toxicidade de Cu discutido por Maranho et al. (2009). Desta forma, ainda é necessário elucidar 



30 

 

e compreender a toxicidade desta complexa mistura de contaminantes de modo integrado. Neste 

contexto, o prognostico de risco associado a mistura de metais em sedimentos da baía de Guanabara 

foi avaliado no algoritmo elaborado por Silveira et al. (2017), capaz de identificar processos 

geoquímicos atuantes na mistura de contaminantes e seu potencial impacto à biota. O presente 

estudo, por sua vez, também contribui neste sentido ao propor a integração destes processos 

geoquímicos a processos relacionados ao metabolismo da comunidade microbiana.  

  

Figura 4: Bacia de drenagem da Baía de Guanabara, destacando alguns municípios do entorno e as estações de 

tratamento de esgoto (círculos azuis).  

Fonte: FISTAROL et al. (2015). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado em duas etapas distintas: 1) Avaliação in situ; e 2) 

Bioensaios. A metodologia empregada para cada parte está apresentada a seguir: 

 

5.1 AVALIAÇÃO IN SITU 

 

Esta etapa atende ao objetivo específico A. 

 

5.1.1 Amostragem 

 

Vinte amostras de sedimento superficial (0–10 cm) foram coletadas (Figura 5), de modo a 

representar a heterogeneidade da área de estudo, utilizando draga do tipo Ekman. 

 

Figura 5: Locais amostrados para avaliação in situ dos indicadores geoquímicos e microbiológicos, destacando 

também a área F de despejo de dragagem, utilizado como área de background para a construção do Fator de 

contaminação apresentado no item 5.1.2.2. Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.1.2 Parâmetros Geoquímicos 

 

5.1.2.1 Análise granulométrica 

 

A granulometria (entre 0,04 e 500 μm) foi determinada no laboratório de Sedimentologia 

no Departamento de Geoquímica – UFF. Utilizou-se alíquotas de 2g dos 20 pontos. O 

procedimento de preparo da amostra consistiu em oxidação da matéria orgânica com peróxido de 

hidrogênio (H2O2), dispersão em solução de Na4P2O7 seguido de leitura no analisador de partículas 

CILAS 1064. 

 

5.1.2.2 Quantificação de metais 

 

O procedimento de extração de As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb and Zn foi realizado Laboratório de 

Desenvolvimento Analítico (UFRJ), e seguiu a metodologia descrita por Huerta-Diaz; Morse 

(1990).  Esta abordagem extrai metais em etapas sucessivas: associados a carbonatos, óxidos e 

hidróxidos de Fe e Mn, sulfetos amorfos (com exceção da pirita) e matéria orgânica lábil 

(FÖRSTNER; SALOMONS, 1980; HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990). A mobilidade de metais e 

consequentemente sua biodisponibilidade em sedimentos é determinada pela sua especiação. Esta 

abordagem vem sendo aplicada com êxito na avaliação da biodisponibilidade de metais em diversos 

ambientes sedimentares (MORSE, 1994; SOKOLOWSKI et al., 2007). O somatório das 

concentrações obtidas em cada uma das etapas de extração, equivale a concentração total dos 

metais em sedimentos, e este somatório foi utilizado no presente estudo. A quantificação foi 

determinada em ICP-OES Jobin–Yvon Ultima 2 sequencial (Longjumeau Cedex, France). Vale 

ressaltar que esse conjunto de dados também foi utilizado em trabalhos anteriores (SABADINI-

SANTOS et al., 2014a,b) com abordagens distintas do presente estudo, por esta razão a 

concentração total não seguiu o protocolo USEPA 3051a (USEPA, 2007), comumente aplicado a 

estudos desta natureza. 

Os resultados foram discutidos em função do somatório do Fator de Contaminação (∑CF) 

de cada metal determinado. O cálculo consiste na razão entre a concentração atual de cada metal e 

seu respectivo valor background. Neste caso, os valores background estabelecidos foram os obtidos 

para a área F de disposição de dragagem exibido na Figuras 5. Através do ∑CF é possível inferir, 
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processos geoquímicos uma vez que esta razão permite averiguar o nível de contaminação de 

determinado ponto amostrado. 

5.1.2.3    Análise elementar da matéria orgânica (Carbono Total) 

 Para as avaliações in situ Carbono Orgânico Total (TOC) utilizou-se o analisador 

elementar LECO SC,  no Laboratório de Palin fácies e Fácies Orgânicas (UFRJ), de acordo com o 

protocolo estabelecido por  ASTM D 4239 (ASTM, 2008) e NCEA-C-1282 (US EPA, 2002). O pré 

tratamento das amostras consistiu em acidificação de alíquotas de 0.2 g (peso seco) de amostra. Nas 

amostras dos ensaios de mistura, TOC foi determinado no laboratório de Sedimentologia 

(Geoquímica – UFF). A determinação foi realizada após ignição a 900ºC e oxidação a  CO2. A 

leitura foi realizada pelo analisador elementar SSM- 5000A - Shimadzu® e a eficiência do método 

foi verificada por padrões de C8H5KO4 e NaHCO3. 

 

5.1.3 Parâmetros microbiológicos 

 

Todos os parâmetros microbiológicos foram determinados em triplicata, no Laboratório de 

Processos em Ecologia Microbiana (UFF), no mesmo dia de amostragem a partir de alíquotas de 1g 

de amostra. 

 

5.1.3.1    Contagem de células (CELL) 

 

Número total de células bacterianas (CELL) foi quantificado por microscopia de 

epifluorescencia (Axiosp 1, Zeiss, triple filter Texas Red—DAPI—fluorescein isothiocyanate, 

X1,000 magnification) e utilizando diacetato de fluoresceína como fluorófuro em radiação UV. O 

protocolo de filtragem e preparo da amostra foi descrito por Kepner; Pratt (1994). 

 

5.1.3.2   Quantificação das enzimas Esterases (EST) 

 

Esterases (EST) são enzimas extracelulares pertencentes ao grupo de hidrolases. Como o 

nome sugere, são responsáveis pela hidrólise da matéria orgânica. Atuam na  lise de substrato 

>600Da e sua concentração está relacionada a densidade de células e geração de ATP (Adenosina 

Trifosfato), conforme ilustrado na Figura 6. A quantificação foi obtida de acordo com Stubberfield; 
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Shaw (1990), utilizando o composto fluorogênico diacetato de fluoresceína (FDA) que transforma 

em produtos quantificáveis por espectrofotometria. Os resultados são expressos em  μgFDA.h−1.g−1 

de sedimento ou solo. 

 

 

Figura 6: Esquema de captação de partículas e atuação de enzimas extracelulares na hidrólise da matéria orgânica em 

biofilmes.  

Fonte: FLEMMING (2016). 

 

5.1.3.3   Quantificação da enzima Desidrogenase (DHA) 

 

A Desidrogenase (DHA) é uma enzima intracelular pertencente ao grupo das oxirredutases 

tanto de organismos aeróbios quanto anaeróbios. A enzima atua no sistema transportador de 

elétrons, na cadeia respiratória, atuando diretamente no processo de geração de energia, conforme 

demonstra a Figura 7. Sua atividade é medida a partir da redução do INT a INT formazan 

(iodonitrotetrazolium chloride), que é quantificável por espectrofotometria. INT atua 

especificamente como um aceptor de elétrons artificial quando o complexo desidrogenase - 

succinato é reoxidado na cadeia transportadora de elétrons. Consequentemente, este método permite 
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a avaliação de células viáveis e geração de energia. O protocolo utilizado foi previamente descrito 

por Trevors (1984) e os resultados são expressos em μg INT-F.g−1 de sedimento ou solo. 

 

Figura 7: Esquema representativo da cadeia transportadora de elétrons na respiração aeróbica. Em situações onde haja 

intoxicação por metais, na célula microbiana, o metal substitui o hidrogênio, inibindo a geração de ATP.  

Fonte: Google (2018). 

 

5.2 BIOENSAIOS 

 

As análises granulométricas, TOC e os parâmetros microbiológicos foram realizados 

conforme a metodologia descrita nos itens anteriores. Os ensaios foram propostos afim de atingir os 

objetivos específicos B, C e D, simulando o comportamento da comunidade microbiana em 

cenários distintos de disposição de dragagem: oceânico (objetivo específico b) e continental 

(objetivo específico c). 

 

5.2.1     Amostragem 

 

Sedimentos da Baía de Guanabara e de sedimento oceânico ̶ chamado neste trabalho de 

Dumpsite (D), por representar uma possível disposição oceânica ̶ foram coletados com draga do 

tipo Ekman conforme mostra a Figura 8. Já para o solo (S), coletou-se o horizonte B de um 

Latossolo conforme a classificação estabelecida pela EMBRAPA (2006), no município de Duque 

de Caxias (22º41’34.2”S, 43º17’14.5”W), Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 8: Área de dragagem de sedimentos da Baía de Guanabara. O sedimento de mar aberto refere-se a área D 

(Dumpsite) utilizado nos ensaios de mistura de sedimentos da Baía de Guanabara e Bota-fora oceânico (GBD). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os ensaios de diluição identificados como GBD para sedimento da Baía de Guanabara e 

sedimento D; e GBS para sedimento da Baía de Guanabara e solo S, foram executados em 

triplicatas misturando o sedimento da baía em diferentes proporções (25%, 50% e 75%, m:m) em 

um total de 100g de mistura e mantidos em temperatura de 20ºC por 24 horas para o ensaio GBD e 

28 dias para o ensaio GBS. Neste último caso, medições dos parâmetros geoquímicos e 

microbiológicos foram realizados semanalmente – chamados de T0 (após 24 horas), T1 (semana 1), 

T2 (semana 2), T3 (semana 3) e T4 (última semana). O preparo do ensaio encontra-se 

esquematizado na Figura 9. 
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Figura 9: Fluxograma de execução dos ensaios de mistura de sedimentos da Baía de Guanabara com sedimento 

oceânico (GBD) e com solo (GBS).  

Fonte: elaborado pela autora, 2018.  

 

5.2.2      Quantificação de metais 

 

As concentrações de As, Cd, Cr, Cu, Pb e Zn foram determinadas no laboratório de 

Hidrogeoquímica no Departamento de Geoquímica da UFF, em ICP-MS Thermo Scientific® 

(XSERIES 2) e os procedimentos prévios de extração foram executados conforme estabelecido no 

protocolo USEPA 3051a (USEPA, 2007). NIST Estuarine Sediment 2702 certified reference 

material (CRM) foi utilizado para testar a eficiência do método, onde obteve-se valores acima de 

90% de recuperação para As, Cd, Cu, Pb and Zn. O Hg por sua vez, foi determinado por 

espectrometria de absorção atômica, utilizando o Lumex RA-915M device com unidade de pirólise 

(USEPA, 2004). 

Os resultados foram discutidos em função do somatório do Fator de Contaminação (∑CF) 

de cada metal determinado, conforme descrito previamente no item 5.1.2.2. Entretanto, nos ensaios 

de mistura GBD, no cálculo do ∑CF utilizou-se as concentrações de metais obtidas no sedimento 

oceânico D (Figura 8). Já, para as misturas GBS, utilizou-se as concentrações obtidas no solo. 

GBD

Disposição oceanica

24 horas. 

diluições:

25%, 50% e 

75%. 

Granulometria, enzimas

DHA e EST, nº de 

Células, metais, TOC, 

composição taxonômica.

GBS

Disposição terrestre

28 dias. 

Avaliação 

semanal.

diluições:

25%, 50% e 

75%. 

Granulometria, enzimas

DHA e EST, nº de Células, 

metais, TOC. Composição 

taxonômica para T0, e T4.
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Através do ∑CF é possível inferir, processos geoquímicos uma vez que esta razão permite 

averiguar o nível de contaminação de determinado ponto amostrado. 

 

5.2.3 Composição da comunidade microbiana 

 

5.2.3.1 Extração de DNA 

 

A extração de DNA foi realizada em triplicata, utilizando alíquotas de 0,5g de solo, 

sedimento ou mistura, utilizando o kit de extração PowerSoil MoBio® DNA extraction kit, segundo 

as instruções do fabricante (Figura 10). Esta etapa foi realizada apenas para algumas amostras dos 

ensaios de mistura: Baía de Guanabara, D e S, todas as misturas GBD e misturas GBS nos tempos 

T0, T1, T2 e T4.  

 

Figura 10: Esquema do protocolo de extração de DNA. Fonte: PowerSoil® DNA Isolation Kit, 2016. 
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5.2.3.2 Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) 

 

Este procedimento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia e Ecologia Microbiana - 

LABEM (UFRJ), para as mesmas amostras em que houve extração de DNA, como descrito no item 

5.2.3.1. 

O gene 16S rRNA, específico para identificação taxonômica de procariotos, foi 

amplificado utilizando os primers F-L1401/R-U968. A reação foi estabelecida conforme descrito a 

seguir: desnaturação inicial por 5 min a 94 °C; 10 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 60 °C, e 2 min a 

72 °C com decréscimo da temperatura de anelamento de 0.5 °C a cada ciclo; 25 ciclos de 1 min a 

94 °C, 1 min a 55 °C, e 2 min a 72°C; e extensão por 30 min a 72 °C. Os produtos da reação foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose 1.4%, e corado em brometo de etídio para 

visualização sob luz UV (COUTO et al., 2016). 

 O método de DGGE indica a complexidade da comunidade microbiana, separando 

diferentes sequencias durante a migração em eletroforese (RANJARD et al., 2000). O protocolo de 

análise utilizado foi previamente descrito por (MUYZER et al., 1993), inserindo os produtos de 

PCR em géis de poliacrilamida 8% (m/v), com gradiente de desnaturação variando entre 46,5 a 

60%. A corrida foi executada em tampão TAE 1X por 16h a 140V e 65ºC. Em seguida, o gel foi 

corado em solução de SYBR Green I nucleic acid staining solution por 1h e fotografado sob luz 

UV. Dendrogramas foram construídos baseado em presença ou ausência de bandas pela diferença 

de médias utilizando método de UPGMA e similaridade pelo coeficiente de Pearson utilizando o 

Bionumerics® software. 

 

5.2.3.3 Sequenciamento 

 

O procedimento foi realizado durante o período de Doutorado Sanduíche, no Microbiology 

and Genetics Laboratory (Nova Southeastern University, Dania Beach – FL, USA) sob orientação 

do professor Dr. Jose Victor Lopez. A região variável V4 do gene 16S rRNA foi amplificado 

utilizando os primers F515/R806. Os primers reversos são identificados com 12-erros base 

corrigidos por Golay code para facilitar a identificação das amostras após o sequenciamento. As 

reações de PCR foram conduzidas conforme descrito a seguir: desnaturação inicial por 3 min a 

inicial 94°C; 36 ciclos de 45 segundos a 94°C, 1 min a 50°C, and 1:30 min a 72°C; e uma extensão 
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por 10 min a 72°C. Os produtos foram verificados por eletroforese em gel de agarose 0,8%. O 

protocolo de sequenciamento seguiu os padrões estabelecidos pelo Earth Microbiome Project 

(http://www.earthmicrobiome.org/emp-standard-protocols/16s/), utilizando o equipamento MiSeq 

platform (Illumina). QIIME 1.8 (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) foi utilizado para o 

pré tratamento das sequencias e elaboração da tabela de OTU (Operational Taxonomy Units) 

utilizando a base de dados SILVA (QUAST et al., 2013), seguindo o protocolo descrito por 

Caporaso et al. (2011). As análises da comunidade microbiana foram realizadas utilizando o pacote 

estatístico Picante (KEMBEL et al., 2010) desenvolvido para o programa R (R CORE TEAM, 

2017).  

 

5.2.3.3.1 Análises estatísticas no R 

 

Os comandos utilizados para as estatísticas de diversidade α (riqueza e diversidade de 

Shannon), diversidade β (Bray-Curtis dissimilarity), construção dos heatmaps de abundância 

relativa e análise canônica (CCA) encontram-se no item 9 (Anexos). 

A diversidade α considera tanto a uniformidade quanto a riqueza de espécies (número de 

espécies em cada amostra), logo diz-se também que são índices de heterogeneidade. Quanto maior 

o número de espécies, ou quanto mais uniforme for a distribuição das suas abundâncias, maior será 

a diversidade. O índice de Shannon-Wiener (H’) é o mais utilizado e dá maior peso para as espécies 

raras (SHANNON; WIENER, 1963). Já a diversidade β mede como as espécies diferem entre as 

amostras. Assim, quanto menor for o compartilhamento de espécies entre duas amostras, maior será 

a diversidade. A diversidade β no presente estudo foi realizada através do método de 

dissimilaridade Bray-Curtis (BRAY; CURTIS, 1957), comumente utilizado em ecologia. O método 

calcula a dissimilaridade entre duas amostras, baseando-se em contagens de cada uma.   

A análise de correspondência canônica (CCA) identifica e associa duas matrizes de dados. 

Em ecologia, é utilizada para relacionar uma matriz de dados taxonômicos (tabela de OTUs) com 

variáveis ambientais. Os cálculos baseiam-se em encontrar combinações lineares e suas respectivas 

correlações (HOTELLING, 1936). O comando OrdiR2step do pacote estatístico Picante (KEMBEL 

et al., 2010) permite a construção de um modelo a partir de uma hipótese nula (sem nenhuma 

variável) à hipótese completa (com todas as variáveis inseridas no modelo). Durante a construção, 

os cálculos baseiam-se em ajustes de regressão linear e as variáveis que apresentarem valor 

http://www.earthmicrobiome.org/emp-standard-protocols/16s/
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significativo (p<0.05) são inseridas no modelo. Esta função evita a estatística superestimada, pois 

não considera vetores colineares. Por esta razão, dificilmente explicarão 100% da variação da 

composição da comunidade, uma vez que estas podem ser matematicamente redundantes. O 

modelo, portanto, escolhe o melhor ajuste.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 INDICADORES GEOQUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE MEDIDAS IN SITU NA 

BAÍA DE GUANABARA 

 

Os resultados e a discussão apresentados neste capítulo atendem ao objetivo específico A 

deste documento: “Desenvolver uma formulação matemática, integrando indicadores geoquímicos 

e microbiológicos através de medidas in situ na Baía de Guanabara”. A metodologia empregada 

refere-se ao descrito no item 5.1.  

Concentração de metais e os valores do Fator de contaminação (ΣCF) para cada área 

amostrada estão representados na Tabela 1. As concentrações mais altas de metais foram 

observadas na St6 (canal do mangue), exceto para As (St 3) e Cr (St 20). As menores 

concentrações, por sua vez, foram observadas em St3 (entrada da BG), exceto para As (St 1), Hg (St 

10, 11 e 12) e Pb (St 17). Os maiores valores de ΣCFs foram observados em St 2, 6, 7, 15, 19 e 20 

(ΣCF>150); valores intermediários, nas estações St 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 18 (80< ΣCF<150); e os 

mais baixos nas áreas St 1, 3, 4, 13, 16 e 17 (ΣCF< 80); indicando, na mesma ordem, os focos de 

poluição e a menor hidrodinâmica (predominância de sedimentos finos), a contaminação média da 

BG e as áreas menos contaminadas e mais hidrodinâmicas (predominância de sedimentos arenosos). 

L1 e L2 são os limites estabelecidos na legislação brasileira para licenciamento de dragagem, onde, 

respectivamente, abaixo do qual há menores riscos de efeito à biota e, acima do qual os ricos à biota 

são maiores (BRASIL, 2012). Nota-se que, em relação ao ΣCF, o L1 corresponde à contaminação 

média (80< ΣCF<150) e o L2 é equivalente às áreas mais contaminadas (ΣCF>150). Esta diretriz é 

a única referência para qualidade de sedimentos no país e baseia-se em estudos internacionais. 

Apesar de obter valores do ΣCF para L2 coerentes com as regiões mais contaminadas da área de 

estudo, os valores estipulados não representam os principais processos oriundos de ambientes 

tropicais. 
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Tabela 1: Concentração de metais e Fator de Contaminação nos sedimentos em cada área amostrada. 

 
Total concentration (mg/Kg) Contamination Factor* 

Site As  Cd  Cr  Cu Hg  Pb  Zn  
CF 

As 

CF 

Cd 

CF 

Cr 

CF 

Cu 

CF 

Hg 

CF 

Pb 

CF 

Zn 
ΣCF 

St 1 0.22 0.06 0.62 0.11 1.34 4.99 1.59 0.17 0.6 0.06 0.1 67 2.17 0.22 70 

St 2 4.1 1.07 35.49 47.53 1.34 51.64 465 3.16 10.7 3.66 43.21 67 22.45 65.49 216 

St 3 0.34 0.02 0.02 0 1.34 2.66 0.6 0.26 0.2 0 0 67 1.15 0.08 69 

St 4 0.49 0.03 2.87 3.57 0.55 8.13 12.73 0.37 0.3 0.3 3.25 27.5 3.54 1.79 37 

St 5 2.37 0.43 23.08 22.08 0.47 31.83 203.84 1.82 4.3 2.38 20.07 23.5 13.84 28.71 95 

St 6 1.53 1.77 60.35 107.98 4.91 104.59 544.8 1.18 17.7 6.22 98.16 245.5 45.48 76.73 491 

St 7 1.47 0.13 9.86 13.22 4.91 19.6 65.86 1.13 1.3 1.02 12.02 245.5 8.52 9.28 279 

St 8 2.65 0.83 35.48 55.47 0.55 35.73 275.64 2.04 8.3 3.66 50.43 27.5 15.54 38.82 146 

St 9 1.77 0.8 37.26 33.41 0.55 29.48 226.8 1.36 8 3.84 30.37 27.5 12.82 31.94 116 

St 10 1.98 0.96 41.61 30.18 0.16 28.52 263.8 1.53 9.6 4.29 27.44 8 12.4 37.16 100 

St 11 1.39 0.99 30.36 19.4 0.16 22.7 247.17 1.07 9.9 3.13 17.64 8 9.87 34.81 84 

St 12 2.12 1.07 38.72 22.15 0.16 31.14 206.46 1.63 10.7 3.99 20.13 8 13.54 29.08 87 

St 13 0.88 0.29 17.77 12.4 0.47 17.05 72.91 0.68 2.9 1.83 11.27 23.5 7.41 10.27 58 

St 14 2.35 0.85 42.32 31.14 0.55 33.63 234.11 1.81 8.5 4.36 28.31 27.5 14.62 32.97 118 

St 15 1.12 0.58 40.8 29.69 4.91 33.28 129.2 0.86 5.8 4.21 26.99 245.5 14.47 18.2 316 

St 16 1.34 0.04 2.6 2.8 0.47 7.05 16.03 1.03 0.4 0.27 2.55 23.5 3.07 2.26 33 

St 17 0.43 0.02 3.43 2.35 0.47 5.02 17.24 0.33 0.2 0.35 2.13 23.5 2.18 2.43 31 

St 18 2.49 0.92 43.68 30.42 0.47 35.13 232.26 1.92 9.2 4.5 27.65 23.5 15.27 32.71 115 

St 19 1.94 1.42 59.47 42.73 0.79 38.29 375.27 1.49 14.2 6.13 38.85 39.5 16.65 52.86 170 

St 20 1.7 1.56 88.23 61.17 0.79 33.62 339.29 1.31 15.6 9.1 55.61 39.5 14.62 47.79 184 

L1** 19 1.2 81 34 0.3 46.7 150 14.3 12 8.4 30.9 15 20 21 122 

L2** 70 7.2 370 270 1 218 410 52.5 72 38.1 245.5 50 93.4 57.5 609 

Background 

"F site" 
1.3 0.1 9.7 1.1 0.02 2.3 7.1        

 
*Contamination Factor = concentração total/ concentração background. **Limites baseados na legislação brasileira para licenciamento de dragagem. L1 – menor 

risco de efeitos adversos à biota; L2 – alto risco de efeitos adversos à biota (BRASIL, 2012). Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

4
3
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Granulometria, TOC e todos os parâmetros microbiológicos estão apresentados na 

Tabela 2. Observa-se tentência de que quanto menor hidrodinâmica (maior teor de finos), maior 

é a concentração de TOC nos sedimentos. Ambos processos eutrofização e contaminação 

múltipla (incluindo metais) respondem diretamente a hidrodinâmica na baía de Guanabara. Além 

disso, Sabadini-Santos et al. (2014b) verificaram que cerca de metade do carbono orgânico 

presente na área de estudo é lábil e tanto enxofre quanto o ferro são reativos e disponíveis, 

entretanto sulfetos metálicos como a pirita não são formados. Portanto, há matéria orgânica 

suficiente para desenvolver processos anóxicos após a sedimentação e o produto sulfeto parece 

se complexar também com a matéria orgânica, assim como os metais. Deste modo, o TOC além 

de representar a eutrofização representa também a anoxia no sedimento. Fato corroborado por 

Silva et al. (2008) que afirmou que processos anaeróbicos como sulfatorredução e denitrificação 

são majoritários na ciclagem de nutrientes em sedimentos da área de estudo.  

Eutrofização e anoxia (representado pelo TOC), e consequentemente o nível de 

contaminação (representado pelo ∑CF), são influenciados pelo aporte de efluentes, refletindo a 

ineficiência ou ausência de tratamento de esgoto na bacia de drenagem (CORDEIRO et al., 

2015; FISTAROL et al., 2015; MAUAD et al., 2015). Além disso, esses resultados corroboram 

com o que foi discutido por Sabadini-Santos et al. (2014a, b), onde áreas que apresentavam 

sedimentos mais arenosos são opostas àquelas com granulometria mais fina, com alta 

concentração de metais, mais anóxicas e, portanto, com maior biomassa e intensa atividade 

metabólica da comunidade microbiana. 
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Tabela 2: Granulometria, Carbono orgânico total, número de células e concentração de enzimas 

nos sedimentos de cada área amostrada 

Station 
Clay and 

Silt (%) 

TOC 

(%m.m) 

107CELL 

(cell.g-1) 

EST 

(μgFDA.h−1.g−1 ) 

DHA  

(μgINT-F.g−1 ) 

St 1 4 0.03 4.99 0.28 2.35 

St 2 95 4.08 7.33 9.80 105.36 

St 3 11 0.05 5.92 0.85 1.05 

St 4 4 0.23 9.35 4.58 83.78 

St 5 39 3.50 7.01 8.62 72.34 

St 6 92 5.00 8.73 10.18 31.13 

St 7 30 2.00 6.08 8.90 83.78 

St 8 90 3.64 21.98 18.99 56.15 

St 9 100 3.93 53.93 14.21 47.97 

St 10 100 4.38 40.21 11.79 28.19 

St 11 100 4.35 40.06 12.10 15.44 

St 12 63 3.24 49.25 8.30 28.03 

St 13 98 1.62 32.58 6.95 41.43 

St 14 92 3.55 55.02 10.64 15.27 

St 15 98 1.40 84.63 5.94 19.20 

St 16 27 0.32 85.10 7.19 108.63 

St 17 44 0.30 10.75 3.03 17.23 

St 18 100 3.90 26.65 8.41 42.58 

St 19 100 5.15 20.73 10.64 27.53 

St 20 100 4.78 46.45 14.55 59.09 
       Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

A figura 11a exibe a influência da matriz geoquímica nos processos de eutrofização e 

anoxia (representados pelo TOC), e da contaminação (caracterizado pelo ∑CF). É notável a 

tendência de aumento, bem como a correlação linear significativa de ambos (p<0.05, teste 

unilateral) à medida que o percentual de silte e argila aumentam. Isto revela os processos 

geoquímicos clássicos: a capacidade de sedimentos finos em adsorver a matéria orgânica, devido 

ao aumento do potencial de troca iônica dos minerais. Ademais, a matéria orgânica também é 

crucial nos processos de adsorção e formação de complexos com metais em sedimentos.  

Em biofilmes, subpopulações de microrganismos coexistem em diferentes estágios de 

crescimento e, quando expostas a concentrações subinibitórias de contaminantes (ou 

antibióticos), estas células apresentam taxa de mortalidade distintas. Consequentemente, a 

comunidade microbiana torna-se menos sensível aos efeitos tóxicos em relação a geração 

anterior e este processo natural de diversificação fenotípica/genotípica é caracterizado como 

resistência à contaminação (HARRISON et al., 2007; SU et al., 2014). Os distúrbios à 

homeostase manifestam-se quando os organismos estão sujeitos à condições adversas, das 
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seguintes formas: a) aumento da demanda energética (ODUM, 1985), demonstrada aqui pelo 

aumento da concentração das EST; b) redução da produção de energia (ATP), devido a inibição 

das reações na cadeia transportadora de elétrons (BEELEN; DOELMAN, 1997), representada 

pela redução da expressão da enzima DHA; e iii) decréscimo da biomassa e biodiversidade 

(HARRISON et al., 2007), exemplificada pelo número de células CELL. 

Em geral, as grandes quantidades de células microbianas foram observadas nas áreas 

onde há maior predominância de sedimentos finos e, consequentemente, mais eutrofizados, 

anóxicos e contaminados. Entretanto, estas condições ambientais promoveram algumas 

discrepâncias nas concentrações enzimáticas, sugerindo que o alto teor de matéria orgânica 

(necessária para produção de energia) também é uma via de exposição tóxica. Sabadini-Santos et 

al. (2014a) demonstrou a relação linear significativa entre as EST e as concentrações 

biodisponíveis de Cu, Zn e Pb, enquanto que a enzima DHA e o número de células não 

apresentaram correlações significativas. Neste trabalho, buscou-se compreender as relações entre 

estes biomarcadores e como as variáveis ambientais interferem nestes processos.  As figuras 11b 

e c ilustram essas variações, demonstrando a relação polinomial entre as enzimas responsáveis 

pela demanda e produção de energia e biomassa.  

DHA atua na produção ATP na cadeia transportadora de elétrons, enquanto que as EST 

hidrolisam a matéria orgânica na parte externa da célula, logo ambas estão relacionadas ao 

metabolismo e viabilidade celular. A figura 11b demonstra a relação polinomial entre estas 

enzimas, onde em um primeiro estágio as EST aumentam a medida que a DHA aumenta 

atingindo um nível ótimo (e.g. St8 e St9), onde a quantidade de TOC é alta, entretanto a 

contaminação é moderada não representando efeitos adversos à comunidade. A partir daí, nota-

se a inflexão da curva, EST decrescem com o aumento da DHA, onde observa-se cenários 

distintos: na St16 a atividade das EST é baixa devido à pouca presença de matéria orgânica 

(TOC=0.32) e na St2 a oferta de TOC é alta (4.08), entretanto a contaminação também é elevada 

(∑CF=216). Estes processos foram considerados para gerar o que chamamos de Termo 

Microbiológico ‘𝑀𝑇 =  
𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑆𝑇
’.  

A relação entre o MT e a biomassa – expresso por CELL – está ilustrada na Figura 11c. 

Apesar da tendência de aumento da atividade enzimática com o aumento do número de células 

ser observado em culturas laboratoriais puras (STUBBERFIELD; SHAW, 1990), comunidades 

naturais não necessariamente expressam o mesmo padrão. Waite et al. (2016) observou 
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alterações na atividade enzimática mesmo sem haver aumento da biomassa em consórcios 

microbianos isolados em sedimentos contaminados por metais. No presente trabalho, observou-

se que boa parte do MT decresce a medida que o número de células aumenta, sugerindo 

modificações metabólicas ou até mesmo na composição e estrutura da comunidade (ALLISON; 

MARTINY, 2008). Sugere-se, inclusive, que em alguns pontos amostrados as comunidades 

microbianas sejam resistentes à múltiplos contaminantes. Isto pode ser exemplificado pela 

diferença nos valores de MT nas St15 e St16, que possuem aproximadamente o mesmo número 

de células, entretanto St16 tem condições óxicas e menos contaminação e, portanto, o MT é 

cerca de 5 vezes maior que o observado em St15 (Figura 11c). Logo, quanto maior for o MT 

menor a contaminação. Fato este corroborado também com as diferenças nas relações entre as 

enzimas nos pontos St2 e St16 na Figura 11b.  

A relação polinomial entre a matriz geoquímica e MT está destacada na figura 11d. 

Apesar do que foi observado na figura 11a, existe uma relação negativa do MT com o aumento 

da contaminação e eutrofização. Estas evidências reforçam que os conteúdos orgânicos atuam 

como fonte de energia e via de exposição aos efeitos tóxicos e MT é a resposta biológica, 

exibindo valores mais altos onde a contaminação é menor. 
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Figura 11: Processos geoquímicos e desempenho da comunidade microbiana em sedimentos da Baía de Guanabara. 

a) Padrão de distribuição da matéria orgânica (representada pelo TOC) e nível de contaminação (representado pelo  

ΣCF) em sedimentos da GB; b) Relação polinomial entre as enzimas desidrogenase (DHA) e esterases (EST), 

mostrando os processos de demanda de energia; c) Relação polinomial entre o Termo Microbiológico (𝐌𝐓 =
𝐃𝐇𝐀

𝐄𝐒𝐓
) e 

biomassa, representado pelo número de células (CELL). St16 e St15 estão destacados como exemplos de distúrbios 

na homeostase, causado pelas condições ambientais; d) Relação polinomial entre o Termo Microbiológico (𝐌𝐓 =
𝐃𝐇𝐀

𝐄𝐒𝐓
) e a granulometria nos sedimentos amostrados, representando o metabolismo da comunidade microbiana 

submetida a diversos processos geoquímicos.  

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Microrganismos estão relacionados a diversos processos de oxidação, bem como 

deposição e transferência de metais para níveis tróficos mais altos (FABIANO et al., 1994; 

SOBOLEV; BEGONIA, 2008). Metais são facilmente adsorvidos em biofilmes devido a 

St16 

St2 
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presença de diversos grupos aniônicos na matriz exopolimérica (EPS), oferecendo alto potencial 

de troca catiônica. Células microbianas, inclusive, produzem mais EPS como proteção em 

condições ambientais adversas (MOREAU et al., 2015; MUSTAPHA; HALIMOON, 2015). 

Porém, como observado neste estudo e em outros (WANG et al., 2007; SABADINI-SANTOS et 

al., 2014a; WAITE et al., 2016), a biomassa microbiana não aumenta linearmente com a 

atividade enzimática, o que pode ser interpretado como mudanças na homeostase; em outras 

palavras, a comunidade microbiana torna-se tolerante à contaminação: não há reprodução nem 

aumento da biomassa (HARRISON et al., 2007; SOBOLEV; BEGONIA, 2008; SABADINI-

SANTOS et al., 2014a; MIAO et al., 2017). 

Apesar de bioensaios em organismos sensíveis revelarem a biodisponibilidade de 

contaminantes e seus efeitos no organismo em si (i.e. mortalidade), na cadeia trófica bem como o 

risco à saúde humana (USEPA, 1991), há uma variabilidade considerável entre estes resultados 

laboratoriais e os dados obtidos in situ (LONG et al., 2001; SILVEIRA et al., 2017). Muitos 

contaminantes estão presentes nos sedimentos, simultaneamente, o que faz com que as 

exposições múltiplas sejam mais comuns do que a exposição individual, como frequentemente é 

testada em bioensaios (GESTEL et al., 2011). O presente estudo, sintetizou estes aspectos em 

uma razão que caracteriza os processos principais atuantes no sedimento e capaz de mensurar o 

risco potencial da contaminação (Tabela 3). 

Matéria orgânica e metais traço estão frequentemente relacionados, devido aos 

processos de complexação e adsorção e também são representativos de impactos antrópicos, por 

isto considerou-se ‘TOC×∑CF’ para representar a contaminação no sedimento. Como descrito 

previamente, sedimentos finos – caracterizando a matriz geoquímica – são capazes de adsorver 

matéria orgânica e outros poluentes, então, a fim de agregar todos estes processos formulou-se o 

Termo Geoquímico ‘𝐺𝑇 =
(TOC×∑CF)

Clay and silt
’. Este termo mostrou-se viável pois é capaz de ranquear 

todos os pontos amostrados de acordo com seu grau de contaminação (Tabela 3).  

Áreas amostradas onde GT é inferior a 220 são as que apresentam menor risco; entre 

220 e 800, risco médio; e maior que 800, são aquelas com alto risco. O limite foi calculado 

considerando a média ± 2×Desvio padrão, sendo St4, St5 e St15 estatisticamente outliers. 

Apesar disto, decidiu-se por mantê-los na distribuição uma vez que representam situações reais 

(St4: baixo percentual de sedimentos finos, TOC relativamente alto e baixo grau de 

contaminação - ∑CF<70. St5: percentual baixo de sedimentos finos, TOC relativamente alto e 
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contaminação intermediária - 80<∑CF<150. St15:  alto percentual de sedimentos finos, baixa 

concentração de TOC e contaminação elevada - ∑CF>150). Além do mais, os limites 

estabelecidos neste estudo expressam o respectivo esforço amostral, portanto mais informações 

obtidas por outras áreas amostradas tanto na própria área de estudo quanto em outros locais 

ainda são necessárias para aprimorar o que foi obtido e consequentemente incorporar as 

discrepâncias observadas para estes 3 pontos amostrados.  

A fim de representar o efeito da contaminação sobre a comunidade microbiana, uma 

razão, a qual foi denominada Quality Ratio (QR), foi desenvolvida com GT no denominador 

(representando a variável independente) e o MT no numerador (como variável dependente) 

conforme descrito abaixo:  

𝑄𝑅 =
𝑀𝑇

𝐺𝑇 
 

onde 𝑀𝑇 =  
𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑆𝑇
 e 𝐺𝑇 =

(𝑇𝑂𝐶×∑𝐶𝐹)

𝐶𝑙𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑖𝑙𝑡
. 

A razão tende a decrescer 10 vezes à medida que a contaminação aumenta: 10-1 – baixo 

risco, 10-2 – risco médio e 10-3 – risco alto (Tabela 3). As áreas amostradas identificadas com 

baixo e médio risco representam os processos comuns da baía de Guanabara, e MT e GT 

dispõem de correlação significativa (0.55, p<0.05), sugerindo sua viabilidade em avaliações de 

risco em sedimentos. Testou-se, também, GT e QR baseado nos limites estabelecidos pela 

legislação brasileira de licenciamento de dragagem (BRASIL, 2012), considerando a 

granulometria, MT e TOC como as médias obtidas para as áreas de risco baixo e alto para L1 e 

L2, respectivamente (Tabela 3). O QR obtido nestes casos também endossam a viabilidade da 

ferramenta desenvolvida.  
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Tabela 3: Quality Ratio (QR) para avaliação de risco em sedimentos e respectivos parâmetros 

utilizados para compor o algoritmo 

 
Sites 

Clay  

and Silt* 
MT(a) TOC TOC×∑CF GT(b) QR (c) Threshold 

L
o
w

 R
is

k
 

St1 0.04 8.4 0.0 2.1 53 0.2 

Q
R

=
1
0

-1
 

G
T

<
2
2
0

 

St3 0.11 1.2 0.1 3.45 31 0.0 

St4 0.04 18.3 0.2 8.51 213** 0.1 

St13 0.98 6.0 1.6 93.96 96 0.1 

St16 0.27 15.1 0.3 10.56 39 0.4 

St17 0.44 5.7 0.3 9.3 21 0.3 

M
ed

iu
m

 R
is

k
 

St5 0.39 8.4 3.5 332.5 853** 0.01 

Q
R

=
1
0

-2
  

      2
2
0
<

G
T

<
8
0
0

 

St8 0.9 3.0 3.6 531.44 590 0.01 

St9 1 3.4 3.9 455.88 456 0.01 

St10 1 2.4 4.4 438 438 0.01 

St11 1 1.3 4.4 365.4 365 0.00 

St12 0.63 3.4 3.2 281.88 447 0.01 

St14 0.92 1.4 3.6 418.9 455 0.00 

St18 1 5.1 3.9 448.5 449 0.01 

H
ig

h
 R

is
k

 

St2 0.95 10.8 4.1 881.28 928 0.012 

Q
R

=
1
0

-3
 

 G
T

>
8
0
0

 

St6 0.92 3.1 5.2 2455 2668 0.001 

St7 0.3 9.4 4.8 558 1860 0.005 

St15 0.98 3.2 5.0 442.4 451** 0.007 

St19 1 2.6 2.0 875.5 876 0.003 

St20 1 4.1 1.4 879.52 880 0.005 

(d) 
L1 0.3 9.11 0.5 61 203 0.04  

L2 0.9 5.52 3.7 2253.3 2504 0.002  
* Sedimentos finos representados em unidade e não percentual (a)Termo Microbiológico, 𝑀𝑇 =

𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑆𝑇
; (b)Termo 

Geoquímico, 𝐺𝑇 =
(𝑇𝑂𝐶×∑𝐶𝐹)

𝐶𝑙𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑖𝑙𝑡
; (c) 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑀𝑇

𝐺𝑇 
; (d) Limites estabelecidos na legislação brasileira de 

licenciamento de dragagem (BRASIL, 2012), L1 e L2 – menor e maior probabilidade de haver efeitos adversos à 

biota, respectivamente. *GT – limite calculado baseado na média±2×Desvio Padrão. **Estes pontos exibem 

discrepâncias na granulometria e/ou TOC, entretanto St4 apresenta ∑CF= 37, St5 ∑CF = 95, e St15 ∑CF = 150 – 

baixo, médio e alto nível de contaminação, respectivamente. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Rosado et al. (2015) elencou algumas características que um algoritmo deve apresentar, 

as quais justificam o uso dos biomarcadores da comunidade microbiana selecionados no presente 

estudo: i) aplicável a qualquer tipo de sedimento; ii) simples para obter os resultados e de baixo 

custo; iii) comparável entre locais e também ao longo do tempo; e iv) considera organismos do 

próprio ambiente. Os resultados obtidos no pressente estudo, apesar do pequeno número de 

réplicas, é representativo e abrange processos geoquímicos diversos, incluindo os focos de 



52 

 

contaminação e os locais menos impactados da BG. Sugere-se, por sua vez, que os níveis de 

contaminação promovem mudanças no metabolismo da comunidade microbiana (bem como na 

sua composição) e esta informação pode ser integrada em estudos que avaliem a qualidade de 

sedimentos.  

A fragilidade do manejo sustentável de sedimentos, em especial àqueles relacionados a 

intervenções de dragagem, é comum em áreas costeiras e estuarinas em países em 

desenvolvimento. Ademais, a ausência de evidências científicas e um plano diretor que considere 

o uso e disposição destes sedimentos torna o problema ainda mais acentuado principalmente para 

o risco nas áreas de despejo que, em geral, não são contaminadas  (BIDONE et al., 2009; 

MANAP; VOULVOULIS, 2014, 2015; SILVEIRA et al., 2017). O Quality Ratio, desenvolvido 

neste estudo, é viável considerando principalmente países como o Brasil que enfrentam 

dificuldades referentes a questões financeiras, logísticas e materiais. Este modelo, por sua vez, 

contribui no aspecto científico em relação a contaminação de ambientes tropicais, descrevendo 

os processos geoquímicos e sua relação com a biota local, como solicitado para o licenciamento 

de dragagem (corroborado pelo QR calculado para L1 e L2) (Tabela 3; BRASIL, 2012). 

  

6.2  INDICADORES CONSORCIADOS À EXPOSIÇÃO AGUDA EM MISTURAS DO 

SEDIMENTO DRAGADO DA BAÍA DE GUANABARA COM SEDIMENTOS DA ÁREA 

DE DISPOSIÇÃO OCEÂNICA 

 

Os resultados apresentados neste capítulo atendem ao objetivo específico B: “Avaliar a 

relação dos indicadores à exposição aguda em misturas do sedimento dragado da Baía de 

Guanabara com sedimentos da área de disposição oceânica”. A metodologia empregada neste 

capítulo refere-se ao item 5.2 deste documento.  

Sedimentos da baía de Guanabara (GB) e sedimento oceânico (D) foram misturados em 

proporções 25, 50 e 75% em laboratório. Os resultados obtidos nas misturas entre sedimento da 

baía de Guanabara e sedimento oceânico (GBD) após 24 horas estão representados na Figura 12, 

bem como os resultados estimados, considerando apenas as proporções de mistura dos dois 

endmembers (D e GB), supondo que as misturas sejam conservativas. Nota-se que há um 

aumento da quantidade de TOC, contaminação (representado pelo fator de contaminação - ∑CF), 

biomarcadores e número de células, como o estimado à medida que a percentual de mistura 
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aumenta. O observado corrobora com o que já foi discutido no capítulo anterior sobre alterações 

na homeostase (ODUM, 1985; BEELEN; DOELMAN, 1997). 

 
Figura 12: Biomarcadores e variáveis ambientais obtidas após 24 horas de experimento da mistura (GBD) de 

sedimentos da Baía de Guanabara (GB) e sedimento oceânico (D). a) CELL – número de células; b) DHA – enzima 

desidrogenase; c) EST – enzimas esterases; d) ∑CF – somatório do fator de contaminação; e) TOC - carbono 

orgânico total. Em azul, os dados obtidos em laboratório; em vermelho, os resultados estimados, calculado como 

endmembers.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A concentração de TOC foi menor que o estimado nas misturas de 50 e 75%, 

exatamente onde a atividade das enzimas esterases (EST) estiveram acima do estimado e onde a 

atividade da DHA não foi detectada, provavelmente em resposta ao aumento da contaminação. A 

medida que a matéria orgânica é quebrada em oligômeros pela atividade das EST, 

provavelmente os metais quelados são biodisponibilizados, inibindo a geração de energia na 

forma de ATP, representado pela redução da DHA. O número de células aumenta cerca de 2 

ordens de grandeza comparando as amostras D e GB, o que pode estar relacionado à grande 

oferta de nutrientes oriunda dos sedimentos eutrofizados da GB.  

O Quality Ratio (QR) foi calculado para este conjunto de dados, onde o ∑CF foi obtido 

com base nas concentrações de metais determinadas na amostra D (Tabela 4). Observa-se que os 
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valores de QR são coerentes com os obtidos nas nossas avaliações in situ, onde os locais mais 

contaminados apresentam valores na ordem de 10-3, e o menos contaminado na ordem de 10-1. 

Sugere-se, portanto, que a ferramenta apresentada no capítulo anterior pode ser utilizada em 

ensaios laboratoriais. Além disto, considerando cenários reais de disposição de dragagem, nossos 

resultados demonstram que as primeiras 24 horas foram suficientes para alterar a dinâmica da 

comunidade microbiana presente nesses sedimentos.  

Tabela 4: Quality Ratio e demais parâmetros que compõem o algoritmo, obtidos para as 

misturas de sedimentos da baía de Guanabara e Sedimento oceânico (GBD) e sedimentos da baía 

de Guanabara (GB) e oceânico (D), após 24 horas de experimento 

 
Clay & Silt EST DHA TOC ΣCF MT GT QR 

D 0.002 0.20 7.70 0.02 7.00 38.8 64 0.61 10-1 

GBD25 0.03 1.17 5.98 1.08 174 5.1 5816 0.001 10-3 

GBD50 0.11 2.45 <L.D. 0.91 466 <L.D 3781 <<10-3 

GBD75 0.99 2.87 <L.D. 1.84 751 <L.D 1386 <<10-3 

GB 1 3.23 24.61 4.49 1326 7.6 5955 0.001 10-3 
MT = termo microbiológico; GT = termo geoquímico; QR = Quality Ratio; L.D – limite de detecção. 
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Figura 13: Dendrograma obtido através da análise de DGGE para o ensaio de mistura de sedimentos da Baía de 

Guanabara e sedimentos oceânicos (GBD).  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A primeira abordagem de verificação do perfil da comunidade microbiana obtida 

através da DGGE (Denaturing gradient gel electrophoresis), demonstra que a comunidade da 

amostra D é significativamente diferente da amostra GB e que há uma variação gradual 

assemelhando-se a composição da amostra GB à medida que aumenta a quantidade desta na 

mistura (Figura 13). Mesmo a adição de 25% de sedimento da GB, mostrou-se suficiente para 

que a composição da comunidade tornasse relativamente semelhante a composição dos 

sedimentos da GB, uma vez que o dendrograma exibe as réplicas das amostras D em um grupo 

aparte das demais misturas e dos sedimentos da GB (Figura 13). A diversidade, destacada pelo 

índice de Shannon, e a riqueza de OTUs (operational taxonomy units), respectivamente, obtidas 

através do sequenciamento destas amostras estão representadas na figura 14. Ambas corroboram 

com o que foi observado pela DGGE, demonstrando que o número de OTUs e a diversidade da 

comunidade aumentam a medida que a quantidade de sedimentos da GB é maior. Não há 
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diferença estatística significativa (Teste t, p>0.05) entre as misturas e o sedimento da GB, 

entretanto são significativas em relação as amostras D (Teste t, p<0.05). 

 

Figura 14: Diversidade de Shannon (a) e Riqueza (b), calculadas a partir da abundância relativa das sequências 

obtidas nas amostras de sedimento oceânico (D), da Baía de Guanabara (GB) e das respectivas misturas (GBD). 

Fonte: Elaborado pela prória autora, 2018. 

Foram obtidas, através do sequenciamento, o total de 33.046 OTUs para as misturas 

GBD e sedimento da GB e D. Destas, apenas 27 apresentam abundância relativa superior a 1% 

em pelo menos uma das réplicas do experimento. A distribuição das mesmas está destacada na 

Figura 15 e suas respectivas identificações taxonômicas na Tabela 5. As amostras D apresentam 

dominância expressiva da OTU23 (Ordem Xanthomonadales, família JTB255 marine benthic 

group) representando cerca de 13% das 3 réplicas, seguida da OTU14 (Classe 

Gammaproteobacteria, ordem BD7-8 marine group) com cerca de 5% e a OTU9 (Família 

Sandaracinaceae) com aproximadamente 2%. As OTUs 3 e 4 (Família Flavobacteriaceae), 

OTU13 (Família Arenicellaceae), OTU15 (Família Spongiibacteraceae, Gênero BD1-7 clade), 

OTU18 (Ordem Oceanospirillales, Família MBAE14) e OTU24 (Ordem Xanthomonadales, 
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Família JTB255 marine benthic group) apresentam em média 1%. Apenas as OTUs12 (Classe 

Gammaproteobacteria) e 17 (Família Chromatiaceae) não estão presentes em nenhuma das três 

réplicas da amostra D.  

Especificamente, nos sedimentos da GB, a maior abundância relativa corresponde a 

OTU25 (Filo Proteobactéria, Classe Milano-WF1B-44), seguida da OTU6 (Família 

Anaerolineaceae), OTU27 (gênero Spirochaeta), OTU19 (Família Thiotrichaceae) e OTU 26 

(Filo Proteobactéria, Classe Milano-WF1B-44) compondo cerca de 3 a 1% das réplicas.  

Observa-se que a abundância relativa das OTUs dominantes nas réplicas do sedimento D, em 

especial as OTUs14 e 23, reduzem a medida que a proporção de sedimentos da GB aumenta. Nas 

misturas GBD as OTUs 5 e 6 (Família Anaerolineaceae), OTU11 (Gênero Sulfurovum), OTU12, 

OTU17, OTU25 e OTU27 apresentam abundância relativa superior a 1% em todas as réplicas de 

todas as diluições, sendo a OTU11 mais representativa, apresentando entre 3 a 7% da 

composição das misturas. Nota-se que a OTU11, apesar de ser muito expressiva nas misturas, 

sua abundancia relativa é em torno de 0,08% e 0,01% nos sedimentos GB e D, respectivamente.  

A tendência geral é de modificação de um perfil aeróbico, para um perfil anaeróbio com 

bactérias envolvidas na ciclagem do enxofre (OTU11) e metano (OTU25). De fato, esse perfil 

taxonômico condiz com as características eutróficas e redutoras dos sedimentos da Baía de 

Guanabara. Nota-se a sensibilidade da comunidade presente nos sedimentos oceânicos, uma vez 

que a composição da comunidade modificou nestas primeiras 24 horas. Ensaios de longo prazo 

nestes ambientes seriam interessantes para verificar se há o desenvolvimento de resistência 

desses organismos, bem como avaliar a evolução da razão QR já apresentada neste estudo. Visto 

que a capacidade adaptativa da comunidade microbiana é rápida devido a diversas 

peculiaridades, como transferência lateral de genes (FLEMMING, 2016; ALYSON; MARTINY, 

2008). 



58 

 

 
Figura 15: heatmap destacando as OTUs com abundância relativa superior a 1%. A identificação taxonômica de 

cada OTU encontra-se na tabela 5 abaixo. A abundância relativa é maior a medida que a cor azul se torna mais 

intensa. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Tabela 5: Identificação das OTUs com abundância relativa superior a 1%, apresentadas na Figura 16, destacando a identificação conforme registrado no Silva’s database (Quast et al., 

2013) e suas respectivas classificações taxonômicas  

 OTU ID Kingdom Phylum Class Order Family Genus 

OTU1 GQ410808.1.932 Archaea Lokiarchaeota - - - - 

OTU2 FN424398.1.1475 

B
ac

te
ri

a 

Actinobacteria Acidimicrobiia Acidimicrobiales - - 

OTU3 DQ431891.1.1392 
Bacteroidetes Flavobacteriia Flavobacteriales Flavobacteriaceae 

- 

OTU4 New.ReferenceOTU437 Zeaxanthinibacter 

OTU5 JQ195662.1.1332 
Chloroflexi Anaerolineae Anaerolineales Anaerolineaceae - 

OTU6 EF125407.1.1477 

OTU7 JQ712536.1.1265 Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae Paenibacillus 

OTU8 JF697466.1.1399 

P
ro

te
o

b
ac

te
ri

a 

Betaproteobacteria Neisseriales Neisseriaceae Vogesella 

OTU9 JQ580211.1.1503 Deltaproteobacteria Myxococcales Sandaracinaceae - 

OTU10 GQ245901.1.1253 
Epsilonproteobacteria Campylobacterales 

Campylobacteraceae Arcobacter 

OTU11 FJ901685.1.1333 Helicobacteraceae Sulfurovum 

OTU12 New.ReferenceOTU130 

G
am

m
ap

ro
te

o
b

ac
te

ri
a 

- - - 

OTU13 JQ579972.1.1499 Arenicellales Arenicellaceae - 

OTU14 HQ153954.1.1438 BD7-8.marine.group - - 

OTU15 GQ274159.1.1528 Cellvibrionales Spongiibacteraceae BD1-7.clade 

OTU16 HQ860502.1.1449 
Chromatiales Chromatiaceae 

Rheinheimera 

OTU17 New.ReferenceOTU62 - 

OTU18 New.ReferenceOTU265 Oceanospirillales MBAE14 - 

OTU19 JF344413.1.1492 Thiotrichales Thiotrichaceae - 

OTU20 JQ800923.1.1507 - - - 

OTU21 FJ966289.1.1506 
Vibrionales Vibrionaceae Vibrio 

OTU22 HF541944.1.1471 

OTU23 JQ825030.1.1500 
Xanthomonadales JTB255.marine.benthic.group - 

OTU24 New.ReferenceOTU225 

OTU25 AB530194.1.1501 
Milano-WF1B-44 - - - 

OTU26 GU302493.1.1482 

OTU27 JN530657.1.1428 Spirochaetae Spirochaetes Spirochaetales Spirochaetaceae Spirochaeta.2 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

5
9
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A fim de compreender quais parâmetros eram capazes de explicar a variação da 

composição da comunidade, o modelo de CCA (análise de correspondência canônica) foi 

realizado, considerando a granulometria (%sedimentos finos), TOC, a contaminação 

(representada pelo ∑CF), os biomarcadores (CELL, DHA e EST), os termos microbiológico 

(MT) e geoquímico (GT), bem como o Quality Ratio (QR), desenvolvidos no presente estudo e 

apresentados no capítulo anterior. A distribuição dos vetores e das misturas neste modelo estão 

apresentadas na Figura 16. 

 
Figura 16: CCA representando a variação da composição da comunidade explicada pelos parâmetros geoquímicos 

avaliados. A análise canônica explica ~60% da variação taxonômica, destes 43% representado pela CCA1 (QR) e 

~4% pela CCA2(∑CF). Em azul: réplicas do sedimento D; lilás: réplicas das misturas GBD; laranja: réplicas do 

sedimento GB. Pontos em cinza equivalem às OTUs.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

A análise de correspondência canônica é capaz de explicar cerca de 60% da variação 

composição da comunidade, distribuída em 2 eixos: CCA1(QR) - representando 43% da 

variação, R2= 0.49, p<0.01; e CCA2(∑CF) - representando ~4%, R2= 0.53, p<0.01. O resultado 

exibe no eixo 1 os processos de contaminação, com o QR oposto ao ∑CF. Logo, demonstra que 

a qualidade ambiental reduz à medida que a contaminação aumenta, refletindo na composição da 

comunidade, corroborado pela projeção da comunidade das réplicas do sedimento D (não 

contaminado) em oposição a projeção da comunidade das réplicas do sedimento GB e das 

misturas na CCA1. 
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A razão desenvolvida no presente estudo, QR, mostrou-se eficaz a avaliação dos 

processos in situ – apresentada no capítulo anterior – e na avaliação aguda dos efeitos da 

contaminação em sedimentos. Alguns trabalhos envolvendo o uso de microrganismos como 

indicadores (ROSADO et al., 2015; CORNALL et al., 2016) buscaram identificar relações 

diretas de causa e efeito, com a redução a abundância de determinados organismos, ou efeitos na 

bioluminescência de bactérias em testes padronizados. Outros, e.g. Giller et al. (2009), destacam 

a dificuldade de estabelecer limiares normativos quando trata-se de ecotoxicologia em bactérias, 

devido ao fato de as vezes não existir limiar para tal. O presente estudo ressalta a importância e 

considerar os efeitos na comunidade na avaliação de risco, em vez do uso de organismos 

específicos. Pois reflete tendências gerais, além ser robusto e representar melhor as condições 

locais.  

Silveira et al. (2017) ao desenvolverem um algoritmo que aponta risco potencial em 

sedimentos dragados da baía de Guanabara destacaram que, a diluição em 1:100 era necessária 

para manter as mesmas condições originais do sedimento oceânico, e em 1:10 para manter os 

níveis próximos ao L1 (abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos à biota) estabelecido 

pela legislação brasileira. Cesar et al. (2015) ao testar a toxicidade relacionada a disposição de 

sedimentos dragados em solos, observaram que cerca de 13 a 20% de sedimentos dragados na 

mesma área de estudo são suficientes para causar efeitos adversos em minhocas, dependendo do 

tipo de solo utilizado (latossolo ou chernossolo).  No presente estudo a menor diluição realizada 

foi em 1:4 (ou 25%), e nota-se os valores de QR equivalentes ao risco alto e mudança radical do 

perfil e composição da comunidade, corroborando com o que foi previamente observado nos 

demais estudos. A inibição da enzima DHA nas diluições de 50% e 75% e consequente QR 

<<10-3 refletem, portanto, o efeito agudo e nocivo do aumento da contaminação. 

  

6.3 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES CONSORCIADOS EM MISTURAS DO 

SEDIMENTO DRAGADO DA BAÍA DE GUANABARA COM SOLO DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

 

Os resultados discutidos a seguir atendem os objetivos C “Avaliar a relação e a 

evolução dos indicadores em misturas do sedimento dragado da Baía de Guanabara com solo da 

baixada fluminense” e D “Identificar/comparar alterações na composição da comunidade 
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microbiana de sedimentos e solos expostos à contaminação múltipla”. Assim como destacado no 

capítulo anterior, a metodologia empregada aqui foi descrita no item 5.2.  

Os resultados obtidos para as misturas entre sedimento da baía de Guanabara e latossolo 

(GBS) e foram avaliados ao longo de 4 semanas. Observou-se tendência crescente do Fator de 

contaminação (∑CF) e TOC a medida que o percentual de sedimentos da baía de Guanabara 

aumenta (Tabela 6), apesar das variações de concentrações ao longo das 4 semanas de 

experimento, expresso pelo alto desvio padrão das misturas (principalmente de 25 e 50%). 

Considerando que cada amostra é uma réplica verdadeira e não alíquotas de uma mesma mistura, 

e a dificuldade de homogeneização por se tratar de mistura de sedimento com solo mais seco, é 

justificável o elevado desvio padrão observado. A figura 17 exibe a variação do número de 

células, enzima desidrogenase (DHA), enzimas esterases (EST) nas diluições de 25, 50 e 75% ao 

longo das semanas, além de exibir o referencial em relação ao latossolo S e ao sedimento da baía 

de Guanabara (GB). Nota-se que há um aumento da quantidade de TOC, contaminação 

(representado pelo ∑CF), biomarcadores e número de células à medida que a percentual de 

mistura aumenta (Tabela 6, figura 17).   

O observado corrobora com o que já foi discutido nas medições in situ e no ensaio GBD 

sobre alterações na homeostase (ODUM, 1985; BEELEN; DOELMAN, 1997). À medida que a 

matéria orgânica é quebrada em oligômeros pela atividade das EST, provavelmente os metais 

quelados são biodisponibilizados, inibindo a geração de energia na forma de ATP, representado 

pela redução da DHA. Na figura 17, observa-se que na diluição GBS25 há inibição da atividade 

da DHA e consequente aumento da atividade das EST em T2 e T3. A diluição GBS50 também 

apresenta a mesma tendência, apesar de não haver inibição da atividade da DHA ao longo do 

tempo. A diluição de 75%, apresenta uma tendência crescente da DHA ao longo das semanas, o 

que pode ser reflexo da adaptação da comunidade aos efeitos da eutrofização, ou ainda um efeito 

das condições laboratoriais controladas, como a temperatura constante. 
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Tabela 6: Variação do somatório do Fator de Contaminação (∑CF) e carbono orgânico (TOC) 

ao longo das quatro semanas de ensaio de misturas de sedimento da Baía de Guanabara (GB) e 

latossolo (S) nas diluições proporcionais de 25 (GBS25), 50 (GBS50) e 75% (GBS75) 

  T0 T1 T2 T3 T4 Média Desvio Padrão 

  ∑CF 

S 7 - - - - - - 

GBS25  30.04 15.76 64.55 17.52 25.32 30.64 19.82 

GBS50 46.16 75.42 83.31 30.74 35.51 54.23 23.78 

GBS75 77.64 83.17 81.35 79.00 81.47 80.53 2.19 

GB 151.13 - - - - - - 

  TOC  

S 85 - - - - - - 

GBS25  0.95 1.18 2.16 1.76 2.00 1.61 0.53 

GBS50 3.15 1.02 0.96 2.52 1.08 1.74 1.02 

GBS75 1.63 1.88 0.92 1.15 2.32 1.58 0.56 

GB 4.49 - - - - - - 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 17: Biomarcadores obtidos semanalmente nos ensaios de mistura (GBS). Os controles do experimento: 

sedimentos da Baía de Guanabara (GB) e latossolo (S) estão destacados em vermelho e em verde, respectivamente.  

Fonte, Elaborado pela autora, 2018. 

 

O cálculo do Quality Ratio (QR) para este conjunto de dados, encontra-se na Tabela 7. 

Neste caso o ∑CF foi calculado com base nas concentrações de metais obtidos para a amostra de 

latossolo (S). Observa-se que o comportamento do QR é semelhante ao obtido na avaliação in 

situ em T0, onde a mistura mais contaminada apresenta o valor na ordem de 10-3, e o menos 

contaminado na ordem de 10-1. Entretanto, há uma evolução da razão ao longo das semanas, 

onde a mistura de 75% chega a apresentar o valor na ordem de 10-1 em T2. Para a mistura de 

50%, o valor na ordem de 10-1 é atingido em T3. A mistura de 25%, por sua vez, apresenta a 
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inibição da DHA em T2 e T3, o que justifica o valor de QR (<<10-3) e em T4 referente ao médio 

risco (10-2). 

 

Tabela 7: Quality Ratio para as misturas de sedimentos da baía de Guanabara e latossolo (GBS) 

e sedimentos da baía de Guanabara (GB) e latossolo (S), e demais parâmetros que compõem o 

algoritmo, obtido semanalmente. 

  
∑CF EST DHA TOC MT GT QR 

  S 7 1.7 0.82 0.85 0.5 5.9 0.1 10-1 

T0 

GBS25 

15.8 2 11.9 1.2 6.1 18.6 0.33 10-1 

T1 30.0 2.9 1 0.95 0.33 28.5 0.01 10-2 

T2 64.5 4.9 <L.D 2.2 <L.D 139.6 <<10-3 

T3 17.5 3.2 <L.D 1.8 <L.D 30.7 <<10-3 

T4 25.3 2.1 3.1 2.0 1.5 50.7 0.02 10-2 

T0 

GBS50 

46.2 3.1 12.0 3.1 3.9 145.4 0.03 10-2 

T1 75.4 2.8 6.4 1.0 2.3 77.8 0.03 10-2 

T2 83.3 5.2 5.7 1 1.1 80.0 0.01 10-2 

T3 30.7 3.1 13.3 2.5 4.3 77.4 0.1 10-1 

T4 35.5 3.4 14.3 1.1 4.1 38.4 0.11 10-1 

T0 

GBS75 

77.6 2.2 1.2 1.6 0.56 126.6 0.004 10-3 

T1 83.2 4.1 10.9 1.9 2.7 156.1 0.02 10-2 

T2 81.3 3.8 34.9 0.91 9.0 74.7 0.12 10-1 

T3 79 4.5 44.8 1.1 9.9 91.1 0.11 10-1 

T4 81.5 4.1 96.5 2.3 23.6 189 0.13 10-1 

 
GB 151.1 3.2 24.6 4.5 7.6 678.6 0.01 10-2 

MT = termo microbiológico; GT = termo geoquímico; QR = Quality Ratio; L.D – limite de detecção. A 

granulometria não foi exibida nesta tabela pois a mesma não variou significativamente entre as misturas. O 

percentual de sedimentos finos >99%. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

A primeira abordagem de verificação do perfil da comunidade microbiana obtida 

através da DGGE (Denaturing gradient gel electrophoresis), demonstra que há uma variação 

gradual na composição ao longo do tempo para as misturas de 25 e 50% (Figura 18). Fato este 

corroborado pelo agrupamento calculado pela distância de dissimilaridade de Bray-Curtis, obtido 

através do sequenciamento das amostras em T0 e T4 - início e fim do experimento, 

respectivamente (Figura 19). Esta variação observada semanalmente pode explicar a diferença 

apresentada nos valores de QR durante experimento, e a heterogeneidade entre as réplicas são 

justificadas pela dificuldade de homogeneização das misturas. 
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Figura 18: Dendrograma obtido através da análise de DGGE para o ensaio de mistura de 25% - GBS25 (a); e 50% - 

GBS50 (b) de sedimentos da Baía de Guanabara e Solo. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 19: Dendrograma calculado pelo método de dissimilaridade Bray-Curtis, obtido através do sequenciamento 

das misturas de sedimentos da baía de Guanabara e latossolo (GBS) nos tempos inicial (T0) e após 4 semanas (T4); 

latossolo (S) e sedimento da baía de Guanabara (GB).  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Foram obtidos, através do sequenciamento, o total de 31.069 OTUs  para as misturas 

GBS, sedimento (GB) e latossolo (S). O cluster apresentado na Figura 19, além de corroborar 

com o perfil obtido através da DGGE, também está de acordo com o observado para a riqueza e 

diversidade de Shannon (Figura 20). Nota-se a tendência de a composição das misturas 

tornarem-se semelhantes a composição original do solo e, com isso, há perda de riqueza e 

diversidade.  
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Figura 20: Diversidade de Shannon (a) e Riqueza (b) calculadas a partir da abundância relativa das sequencias 

obtidas nas amostras de solo (S), sedimento da Baía de Guanabara (GB) e das respectivas misturas no tempo inicial 

(GBS-0) e após 4 semanas de experimento.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

28 OTUs apresentaram abundância relativa superior a 1% em pelo menos uma das 

réplicas do experimento. A distribuição das mesmas está destacada na Figura 21 e suas 

respectivas identificações taxonômicas na Tabela 8.  Nota-se que para as amostras S e para a 

maior parte das misturas GBS, independentemente do tempo, há uma dominância expressiva da 
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OTU 11 (Gênero Paenibacillus) chegando a representar cerca de 80% da abundância relativa, 

seguida da OTU12, também do Gênero Paenibacillus, que é comum em solos.  

A OTU25 (Filo Proteobacteria, Classe Milano-WF1B-44) é bastante prevalente nas 

misturas em T0, bem como no sedimento GB atingindo até cerca de 6% da abundância relativa 

em algumas réplicas. Outras, como a OTU1 (Ordem Lokiarchaeota), OTU3(Gênero Actibacter), 

OTUs6 e 7 (Família Anaerolineaceae), OTU21 (Família Chromatiaceae), OTU23 (Gênero 

Thiotrichaceae), OTU26 (Filo Proteobacteria, Classe Milano-WF1B-44) e OTU27 (Gênero 

Spirochaeta), apresentam padrão semelhante sendo mais abundantes nas amostras de GB e GBS-

T0 e menos abundantes em amostras do final do experimento e latossolo.  Assim como 

observado nas misturas GBD, o perfil inicial das misturas GBS é semelhante ao perfil dos 

sedimentos da GB, onde a composição é predominantemente anaeróbia, refletindo as 

características do sedimento da GB. 

As OTU2 (Família Acidobacteriaceae Subgroup1), OTU8 (Filo Chloroflexi, Classe 

JG37-AG-4) e OTU10 (Gênero Exiguobacterium), não estão representadas em nenhuma das 

réplicas das amostras S e GB. Sugere-se que as condições laboratoriais favoreceram o aumento 

da abundância relativa destes organismos, uma vez que estão presentes em todas as misturas. 

Entretanto, OTU2 e OTU8 em maior quantidade em T0 e OTU10 em T4.  

Cornall et al. (2016) identificou bactérias semelhantes as OTUS2 e 8 em ambientes 

expostos a altas concentrações de metais em sedimentos na Austrália. O presente estudo 

apresenta características semelhantes, e além da resistência à metais, condições mais estáveis 

como as encontradas em laboratório podem ter favorecido a reprodução destes organismos nas 

primeiras 24 horas de experimento. A OTU10 representa um indivíduo do gênero 

Exiguobacterium que pode ser encontrada nos mais diversos ambientes, desde permafrost, 

ambientes hipersalinos até corpos hídricos e em solos e rizosfera de plantas. Hyson et al. (2015) 

ao sequenciar o genoma de uma linhagem isolada na Pensilvânia (EUA), identificou alguns 

genes de tolerância, incluindo tolerância à metais. Como a abundância relativa desta OTU é 

maior em T4, sugere-se que esta represente a adaptação da comunidade aos efeitos da 

contaminação.  
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Figura 21: heatmap destacando as OTUs com abundância relativa superior a 1%. A identificação taxonômica de 

cada OTU encontra-se na tabela 6 abaixo. A abundância relativa é maior a medida que a cor azul se torna mais 

intensa. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Tabela 8: Identificação das OTUs com abundância relativa superior a 1%, apresentadas na Figura 22, destacando a identificação conforme registrado no Silva’s database (Quast et 

al., 2013) e suas respectivas classificações taxonômicas  

 
OTU ID Kingdom Phylum Class Order Family Genus 

OTU1 GQ410808.1.932 Archaea Lokiarchaeota Lokiarchaeota Lokiarchaeota - - 

OTU2 HM062165.1.1419 

B
ac

te
ri

a 

Acidobacteria Acidobacteria Acidobacteriales Acidobacteriaceae.Subgroup1 - 

OTU3 GQ249534.1.1200 

Bacteroidetes Flavobacteriia Flavobacteriales Flavobacteriaceae 
Actibacter 

OTU4 KC193210.1.1445 

OTU5 JN429596.1.1402 Robiginitalea 

OTU6 JQ195662.1.1332 

Chloroflexi 
Anaerolineae Anaerolineales Anaerolineaceae - 

OTU7 EF125407.1.1477 

OTU8 EF492969.1.1477 JG37-AG-4 - - - 

OTU9 FN556447.1.1469 

F
ir

m
ic

u
te

s 

B
ac

il
li

 

B
ac

il
la

le
s 

Bacillaceae Geobacillus 

OTU10 JF345523.1.1302 Family.XII Exiguobacterium 

OTU11 JQ712536.1.1265 

Paenibacillaceae Paenibacillus OTU12 KM260652.1.1476 

OTU13 KT429632.1.1457 

OTU14 GBKB01000906.322.1853 Staphylococcaceae Staphylococcus 

OTU15 AM176883.1.1405 

P
ro

te
o

b
ac

te
ri

a 

Alphaproteobacteria Rhizobiales Rhodobiaceae Anderseniella 

OTU16 DQ071270.1.1513 Deltaproteobacteria Desulfovibrionales Desulfovibrionaceae Desulfovibrio 

OTU17 JN118552.1.1427 

Epsilonproteobacteria Campylobacterales 
Campylobacteraceae Arcobacter OTU18 HG932573.1.1402 

OTU19 New.ReferenceOTU619 

OTU20 FJ901685.1.1333 Helicobacteraceae Sulfurovum 

OTU21 New.ReferenceOTU62 

Gammaproteobacteria 

Chromatiales Chromatiaceae - 

OTU22 FJ900839.1.1396 Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 

OTU23 JF344413.1.1492 Thiotrichales Thiotrichaceae Thiotrichaceae 

OTU24 EF999361.1.1495 Xanthomonadales JTB255.marine.benthic.group - 

OTU25 AB530194.1.1501 
Milano-WF1B-44 - - - 

OTU26 GU302493.1.1482 

OTU27 JN530657.1.1428 Spirochaetae Spirochaetes Spirochaetales Spirochaetaceae Spirochaeta.2 

OTU28 AF509468.1.1359 Thermotogae Thermotogae Petrotogales Petrotogaceae - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

7
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O perfil taxonômico da comunidade após 4 semanas de experimento, em termos gerais, 

exibe a resiliência deste sistema. Onde a abundância relativa dos organismos originais do solo 

decresce para depois retornar à sua composição original. Allison; Martiny (2008) destacaram que 

os processos evolutivos rápidos nas comunidades microbianas, através de mutações e até mesmo 

a transferência lateral de genes, permitem a adaptação à novas condições ambientais e 

recolonização após um cenário de distúrbio – que no presente estudo seria a adição de sedimentos 

da GB.  

Alguns organismos beneficiaram-se das condições adversas e aumentaram em 

abundância, como por exemplo as OTUs que estão presentes em todas as misturas (OTU2, 8 

e10). No caso específico das OTUs11 e 12, observa-se a resistência, já que as mesmas 

mostraram-se prevalentes ao longo de todo experimento (HARRISON et al., 2007; ALLISON; 

MARTINY, 2008). Prosser et al. (2007) também destacaram algumas peculiaridades que 

corroboram com o perfil resistente destas OTUs. Em seu trabalho os autores apontam uma das 

limitações dos estudos moleculares, que é a não diferenciação entre microrganismos ativos ou 

inativos metabolicamente, visto que alguns gêneros são capazes de formar esporos ou apresentar 

estado de latência. Isto, portanto, permite a expressiva abundância destes organismos ao longo de 

todo experimento. 

Foi realizado um modelo de CCA (análise de correspondência canônica) para as 

misturas GBS, Solo e sedimento da baía de Guanabara (Figura 22), assim como realizado para as 

misturas GBD, apresentadas no capítulo anterior.  Neste caso, considerou-se o TOC, 

contaminação, biomarcadores, os termos microbiológico (MT) e geoquímico (GT), e o Quality 

Ratio (QR). A granulometria, por sua vez, não foi inserida no modelo, por não apresentar 

variação entre as misturas. 
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Figura 22: CCA representando a variação da composição da comunidade explicada pelos parâmetros geoquímicos 

avaliados. A análise canônica explica ~19% da variação taxonômica, destes ~10% representado pela CCA1 (QR) e 

~3.5% pela CCA2(∑CF). Em vermelho – GB; amarelo – misturas em T0; roxo – misturas em T4; verde – S. Os 

pontos em cinza representam as OTUs.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A análise canônica explica aproximadamente 19% da variação da composição da 

comunidade, destes a CCA1(QR) -  representa ~10% (R2= 0.07, p<0.01); e CCA2(∑CF) ~3.5% 

(R2= 0.11, p<0.05). Assim como observado para as misturas GBD, o resultado exibe no eixo 1 o 

efeito da contaminação na comunidade, com o QR oposto ao ∑CF. Neste caso, o modelo além de 

exibir os processos descritos no capítulo anterior, exemplifica também a resiliência da 

comunidade. Isto porque as réplicas das misturas em T4 posicionam-se próximas as réplicas do 

solo. Os dados ambientais inseridos no modelo, apesar de representarem apenas 19% da variação 

da composição da comunidade é consistente. Como observado através da taxonomia (Figura 22 e 

Tabela 8), boa parte das misturas apresentam dominância de uma única OTU independentemente 

do tempo. Sendo assim, os resultados refletem a parcela da comunidade sensível à exposição 

crônica da contaminação. 

Considerando cenários reais de disposição de dragagem, assim como observado nas 

misturas GBD, as primeiras 24 horas são suficientes para alterar a dinâmica da comunidade 

microbiana presente nesses sedimentos. Ao longo de um mês – tempo estabelecido no presente 

estudo – as alterações da atividade das enzimas (e consequentemente do QR) indicam processos 



74 

 

de adaptação (ARRIGO, 2005). A razão QR aplicada normalizou o efeito da heterogeneidade 

entre as réplicas, além de representar a evolução do processo de adaptação de um cenário de alto 

risco nas primeiras 24 horas (10-3) para menor risco em quatro semanas (10-1).  

Waite et al. (2016) observou que, em comunidade microbianas isoladas de ambientes 

contaminados por metais, não há inibição da DHA. No presente estudo, observou-se que as 

misturas GBS25 e GBS50 eram sensíveis a contaminação e adaptaram-se às condições as quais 

estavam submetidas devido a respectiva inibição e redução da DHA ao longo do experimento. O 

mesmo não foi observado nas misturas GBS75, já que a enzima apresenta valores crescentes a 

cada semana. A identificação taxonômica da comunidade, permitiu verificar a capacidade de 

resiliência da comunidade, exibindo a retomada da dominância de indivíduos que compunham a 

comunidade do solo original após 4 semanas. Esses resultados contribuem para a disposição 

alternativa de sedimentos dragados em solos a proporções de até 50%, já que após 4 semanas o 

QR reduziu de 10-2 a 10-1 a e a comunidade microbiana do latossolo testado mostrou-se resiliente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Na avaliação in situ, observou-se que a contaminação aumenta à medida que o 

percentual de sedimentos finos também aumenta. Isto por sua vez, interfere na comunidade 

microbiana, como demonstrou a relação polinomial negativa entre o Termo Microbiológico 

proposto e a biomassa, bem como sua relação com a matriz geoquímica. O Termo Geoquímico 

criado foi capaz de classificar as áreas amostradas em três categorias de risco: baixo, médio e 

alto. A razão desenvolvida a partir dos termos, o Quality Ratio, tende a decrescer em 10 vezes a 

medida que a contaminação aumenta:  Quality Ratio=10-3 nas áreas mais contaminadas (St 2, 6, 

7, 15, 19 e 20). Sugere-se, portanto que há mudanças na homeostase devido ao processo de 

resistência da comunidade à contaminação. Assim, a razão proposta é capaz de caracterizar os 

principais processos naturais atuantes nos sedimentos e avaliar o risco potencial de maneira 

rápida e barata, uma vez que os parâmetros utilizados são de baixo custo e fáceis de serem 

obtidos.  

Os ensaios de mistura de sedimentos da Baía de Guanabara e sedimento oceânico 

(GBD), avaliou os efeitos agudos da contaminação. Observou-se que há uma mudança na 

composição da comunidade mesmo na menor diluição, tornando-a com um perfil anaeróbio 

bastante influenciado pelos microrganismos presentes nos sedimentos da GB. As misturas com o 

latossolo (GBS), por sua vez, verificaram os efeitos crônicos da exposição à contaminação. 

Observou-se, portanto, a resistência e a resiliência de alguns organismos da comunidade em 

questão onde, após 4 semanas de experimento, notou-se a tendência de restabelecer a composição 

original do solo. Ao testar o Quality Ratio desenvolvido neste trabalho nos ensaios de mistura, 

observou-se a mesma tendência dos valores obtidos in situ nas misturas GBD e em T0 nas 

misturas GBS. A razão mostrou-se significativa para explicar a variação da composição 

taxonômica da comunidade trazendo robustez, pois representa os efeitos da contaminação na 

composição da comunidade bacteriana. O presente estudo também destaca a importância de 

avaliar os efeitos em microrganismos na perspectiva da comunidade e não em organismos 

isolados.  

Considerando os cenários de aplicabilidade da razão desenvolvida (QR) como 

instrumento de gestão, vale recordar que o Brasil é um dos países signatários de um acordo 

internacional referente a disposição de dragagens em mar aberto (LONDON PROTOCOL, 1996). 
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O documento prevê que a disposição oceânica de material dragado deve ser realizada apenas em 

casos extraordinários. Ao contrário do estabelecido, a exceção é via de regra no caso da Baía de 

Guanabara.  

Os resultados apresentados nesta tese – tanto in situ quanto em bioensaios - corroboram 

em termos ecológicos e estatísticos, à discussão abordada previamente pelo grupo referente ao 

risco potencial deste tipo de prática, ressaltando a importância da utilização de organismos 

presentes na área de estudo, além de considerar os efeitos da contaminação múltipla, utilizando 

os metais como indicadores deste cenário. Destaca-se, portanto, os seguintes estudos: a) Fiori et 

al. (2013) adaptou o Índice de Risco Ecológico potencial (IREP) previamente desenvolvido por 

Hakanson (1980) às condições de ambientes tropicais; b) Sabadini-Santos et al. (2014a) que 

evidenciou o desenvolvimento de resistência e tolerância à metais biodisponíveis na comunidade 

microbiana da baía de Guanabara; c) Cesar et al. (2015) ao verificar efeitos toxicológicos em 

minhocas, simulando a disposição de sedimentos dragados em solos; e) Silveira et al. (2017) que 

desenvolveu um algoritmo aplicável à monitoramento/ gestão de sedimentos dragados.  

O QR desenvolvido é capaz de aferir indiretamente as alterações em uma comunidade, 

diferente dos testes individuais propostos sem grandes aplicabilidades em cenários reais de 

múltipla contaminação. Além disso, o QR foi desenvolvido com base em processos metabólicos e 

provavelmente é aplicável em ambientes que possuam a composição taxonômica diferente das 

testadas neste estudo. Mesmo assim, o modelo carece de validação e ampliação para outras áreas 

adjacentes e submetidas a outros processos de contaminação. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 COMANDOS DO R PARA INSERIR E FILTRAR A TABELA DE OTUs E INSERIR A 

TABELA DE DADOS AMBIENTAIS 

 

##t.library(picante) 

dumpotu<-read.table(file.choose(), header=T, row.names=1) 

dumpotu[1:5,1:5] 

### transpose and convert to data frame 

t.dump<-as.data.frame(t(dumpotu)) 

t.dump[1:5,1:5] 

class(t.dump) 

dumpotu<-t.dump 

#OTUS grater than 2 in each sample 

dump.dom<-which(colSums(dumpotu)>2)  

dump.dom.otus<-dumpotu[,dump.dom] 

#presence or absence in each sample 

dump.otu.pa<-decostand(dump.dom.otus, method="pa")  

dump.otus.5per<-which(colSums(dump.otu.pa)>(0.05*nrow(dump.otu.pa)))#it takes 

off OTUs which are in less than 5% of samples 

dump.otus<-dump.dom.otus[,dump.otus.5per] 

##check total abundance in each sample 

apply(dump.otus, 1, sum) 

##Turn percent cover to relative abundance by dividing each value by sample 

dump.otu.ra <- decostand(dump.otus, method = "total") 

apply(dump.otu.ra, 1, sum) 

##Add metadata 

dumpdata<-read.table(file.choose(), header=T, row.names=1) 

dumpdata[1:5, 1:5] 

##checking missmatches 

all.equal(rownames(dump.otu.ra), rownames(dumpdata)) 

##The command is the same to add soil data. I’d changed the file name “dump” 

to “soil” for soil OUT table and metadata. 
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9.2 COMANDOS DO R PARA DIVERSIDADE α 

 

###Basic counts of richness for each plot or site 

site.richness <- apply(dump.otu.ra > 0, 1, sum) 

site.richness 

##Shannon diversity 

site.shannon <- diversity(dump.otu.ra, index = "shannon", MARGIN = 1) 

site.shannon 

###boxplots 

boxplot(site.richness ~ dumpdata$Sample, xlab = "Samples", ylab = "Site 

richness") 

boxplot(site.shannon ~ dumpdata$Sample, xlab = "Samples", ylab = "Shannon 

eveness") 

##The command is the same for soil data. I’d changed the file name “dump” to 

“soil” for soil statistical analyses.  

 

9.2.1 Comandos do R para elaboração da curva do coletor 

 

A curva do coletor, ou curva de acumulação de espécies ou ainda curva de rarefação é 

uma representação gráfica amplamente utilizada em ecologia. Esta representação verifica se o 

esforço amostral foi eficaz para representar a comunidade estudada ao confrontar o número de 

espécies (eixo y) com o tamanho ou número de amostras (eixo x). Além disto, representa também 

a diversidade de espécies ao comparar amostras. Diz-se que as comunidades que apresentam 

maior diversidade de espécies possui a assíntota da curva mais acentuada quando comparada 

aquelas com menor diversidade. Espera-se, portanto, que ao atingir a representação ideal da 

comunidade o número de espécies observadas torne-se estável a medida que o número ou o 

tamanho da amostra aumente (CAIN; CASTRO, 1959). As figuras 23 e 24 expressam que o 

esforço amostral para o ensaio GBD e GBS, respectivamente, foram satisfatórios para representar 

a comunidade bacteriana presente nestas amostras. 

 

##Do the rarefaction plots before transformation to relative abundance. 

##The command is the same for soil data. I’d changed the file name “dump” to 

“soil” for soil statistical analyses. 

dump.s <- specnumber(dump.otus) ##it gives the species count for each plot 

dump.s 
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dump.raremax <- min(apply(dump.otus, 1, sum)) ##this finds the plot with the 

least number of individuals 

dump.raremax 

### Rarefy to the minimum number of individuals in any plot and plot the 

relationship between observed and rarefied counts 

dump.Srare <- rarefy(dump.otus, dump.raremax) 

dump.Srare 

rarecurve(dump.otus, step=20, sample=dump.raremax, col = "darkblue", cex = 

0.6) ###Rarefaction per sample 

Figura 23: Curva do coletor para as amostras de sedimento GB e D e suas respectivas misturas. Fonte: Elaborado 

pela autora, 2018. 
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Figura 24: Curva do coletor para as amostras de sedimento GB, solo S e suas respectivas misturas. Fonte: Elaborado 

pela autora, 2018. 
 

9.3 COMANDOS DO R PARA DIVERSIDADE β 

 

#Hierarchical clustering 

# calculate Bray-Curtis distance among samples 

soil.bc.dist <- vegdist(soil.otu.ra, method = "bray") 

soil.bc.dist 

# cluster communities using average-linkage algorithm 

soil.bc.clust <- hclust(soil.bc.dist, method = "average") 

soil.bc.clust 

# plot cluster diagram 

plot(soil.bc.clust, ylab = "Bray-Curtis dissimilarity")  

 

9.4 COMANDOS DO R PARA ELABORAÇÃO DOS HEATMAPS 

 

##Heatmaps 

#loading OTU table 

justOTU1<-read.table(file.choose(), header=T, row.names=1) 

#transpose "dat" 

dat2<-t(dat)   #it is not necessary to transpose as.data.frame 
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dim(dat2) 

dat2[1:5, 1:5] 

#Library Picante 

##check total abundance in each sample 

apply(dat2, 1, sum) 

##Turn percent cover to relative abundance by dividing each value by sample 

dat2 <- decostand(dat2, method = "total") 

apply(dat2, 1, sum) 

###Library gplots 

#determine the maximum relative abundance for each column 

maxabund <- apply(dat.otu.ra, 2, max) 

maxabund[1:10] 

# remove the genera with less than 1% as their maximum relative abundance 

n1 <- names(which(maxabund < 0.01)) 

justOTU1 <- dat.otu.ra[, -which(names(maxabund) %in% n1)] 

dim(justOTU1) 

# colorRampPalette is in the RColorBrewer package.  This creates a colour 

palette that shades from white to darkblue in RGB space with 300 unique 

colours 

whiteblue<- colorRampPalette(c("white", "lightblue","blue", "darkblue"), space 

= "rgb")(300) 

heatmap <- heatmap(as.matrix(justOTU1), Rowv = NA, Colv = NA, col = whiteblue) 

#I’ve changed the command to “whiteyellowblue” for Dump heatmap 

whiteyellowblue<- colorRampPalette(c("white", “lightyellow”,  

"lightblue","blue", "darkblue"), space = "rgb")(300)  

 

9.5 COMANDOS DO R PARA MODELOS DE CCA 

 

###CCA  

ccaD<-cca(dump.otu.ra ~ Mud+ TOC+ S_CF+ EST+ DHA+ CELL+ MT+ GT+ QR, data = 

dumpdata) 

ccaD 

ccaS<-cca(soil.otu.ra ~ TOC+ S_CF+ EST+ DHA+ CELL+ MT+ GT+ QR, data = 

soildata) 

ccaS 

##Variance inflation factors:  

##Linear dependencies between constraints can be investigated via the variance 

inflation factor or VIF 
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##VIF is a measure of how much the variance is inflated by presence of other 

covariantes 

##VIF >= 20 indicates strong collinearity in constraints 

##VIF >= 10 potnetially of concern & should be looked at 

vif.cca(ccaD) 

vif.cca(ccaS) 

##Stepwise selection in CCA 

##Define an upper and lower model scope, say the full model and the null model 

##To step from the lower scope or null model I had used 

uprD <- cca(dump.otu.ra ~ Mud+ TOC+ S_CF+ EST+ DHA+ CELL+ MT+ GT+ QR, data = 

dumpdata) 

lwrD <- cca(dump.otu.ra ~ 1, data = dumpdata) 

set.seed(1) 

modsD<- ordiR2step(lwrD, scope = formula(uprD)) 

modsD 

uprS <- cca(soil.otu.ra ~ TOC+ S_CF+ EST+ DHA+ CELL+ MT+ GT+ QR, data = 

soildata) 

lwrS <- cca(soil.otu.ra ~ 1, data = soildata) 

set.seed(1) 

modsS<- ordiR2step(lwrS, scope = formula(uprS)) 

modsS 

##building CCA figure 

plot(modsD)  

plot(modsS)  

#the colors had been changed on CorelDraw 

##The $anova component contains a summary of the steps involved in automatic 

model building 

modsD$anova 

modsS$anova 


