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RESUMO 

A baía de Sepetiba, situada no Estado do Rio de Janeiro, possui um histórico de décadas de 

poluição por metais, principalmente pelos elementos zinco e cádmio, devido à atividade da 

antiga Companhia Mercantil Ingá, a qual realizava a extração desses a partir do minério de 

ferro e lançava seus efluentes in natura na baía. Atualmente a região encontra-se rodeada por 

um complexo industrial-portuário, o qual se encontra em franca expansão, aumentando a 

preocupação ambiental na região, que se iniciou com o imenso passivo ambiental deixado 

pela Ingá que foi remediado no ano de 2012. Além disso, há a prática da pesca de subsistência 

na região, onde o pescado é o principal componente da dieta da população local e importante 

para a economia local. Assim, a utilização de peixes provenientes da região pode ser utilizada 

como ferramenta para avaliar a saúde ambiental local e quantificar a concentração de metais 

no tecido destes, já que estes servem de alimento não só para os seres humanos, mas também 

para outros organismos que compõem a teia alimentar.  As coletas de peixes foram realizadas 

em Agosto de 2013 onde se obtiveram 12 espécies. As análises dos metais alumínio, arsênio, 

cádmio, cobre, ferro, zinco e chumbo no tecido muscular de peixes foram realizadas em ICP-

OES. Os metais alumínio, ferro e zinco foram os que se apresentaram em maiores 

concentrações médias nas espécies analisadas, porém, na legislação brasileira não há limites 

estabelecidos para o consumo humano para esses metais. Todas as espécies apresentaram 

concentração de cádmio dentro do limite estabelecido para consumo humano. Enquanto para 

o arsênio todas as espécies com concentração > LD apresentaram valores superiores ao 

permitido para consumo. O mesmo foi verificado para o chumbo nas espécies Arius spixii, 

Dasyatis gutatta, Genidens genidens, Micropogonias furnieri, Prionotus puntactus e 

Symphurus tesselatus. Os fatores de bioconcentração (FBCs) de Genidens genidens, 

Micropogonias furnieri, Diapterus rhombeus e Prionotus puntactus (espécies com maior n 

amostral), calculados com base nas concentrações de metais totais e de metais fracamente 

ligados nos sedimentos bem como no material particulado em suspensão (MPS) – obtidos em 

estudos prévios - mostraram-se muito baixos (de 10
-2

 a 10
-5

), sugerindo a baixa transferência 

de metais desses três compartimentos para os organismos, e que a exposição crônica de peixes 

aos metais ocorra a partir de fontes alimentares específicas, mascaradas nas análises de teores 

totais ou fracamente ligados. O cálculo da taxa de incorporação de metais (razão concentração 

do metal: comprimento do peixe) e sua relação com o comprimento permitiu observar que, 

tanto para Genidens genidens quanto para Micropogonias furnieri (espécies onde os 

indivíduos apresentaram maior n amostral e variação de comprimento), a concentração destes 

tendem ao decréscimo de acordo com o aumento do comprimento do indivíduo (proxy da 

idade). Assim, concluiu-se que, indivíduos juvenis tendem à maior incorporação de metais, 

devido ao seu alto metabolismo em comparação com indivíduos adultos, que apresentam uma 

redução de seu metabolismo e um sistema excretor mais elaborado. Ao se comparar, 

cronologicamente, as concentrações de metais em diversos organismos residentes da baía de 

Sepetiba pôde-se concluir que estes apresentaram redução da concentração média no 

camarão-branco Litopenaeus schimitti e nas ostras Crassostrea rhizophorae e Crassostrea 

braziliana, porém, os espécimes do peixe Micropogonias furnieri do presente estudo 

apresentaram concentrações superiores quando comparadas com indivíduos da mesma espécie 

também residentes da mesma área de estudo, em trabalhos anteriores. As demais espécies 

apresentadas não permitem uma conclusão definitiva, visto que as concentrações de metais 

para muitas destas apresentavam valores referentes a um determinado ano, sem termos como 

compará-las com estudos posteriores. 

 

Palavras-chave: Concentração em músculo. Legislação. FBC. 
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ABSTRACT 

 

Sepetiba Bay, located in the State of Rio de Janeiro, has a history of decades of pollution by 

metals, mainly by Zn and Cd elements due to the activity of the former Mercantile Company 

Inga, which performed the extraction of these from the iron ore and cast their effluents at bay. 

Currently the region is surrounded by an industrial area, which is booming, increasing 

environmental concern in the region, which began with the immense environmental liabilities 

left by Inga that was remedied in 2012. In addition there is the practice of subsistence fishing 

in the region, where the fish is the main component of the diet of the local population and 

important to the local economy. Thus, the use of fish from the area can be used as a tool to 

evaluate the local environmental health and quantify the concentration of these metals in the 

tissue, since they not only serve as food for humans, but also for other organisms that 

comprise the food web. The fish samples were taken in August 2013 where it was obtained 12 

species. The metals analyses (Al, As, Cd, Cu, Fe, Zn and PB) in fish muscle tissue were 

performed on ICP-OES. Al, Fe and Zn were found in larger average concentrations in these 

species, however, the Brazilian legislation (ANVISA, 2013) set no limits for human 

consumption for these metals. All species showed Cd concentration in agreement with the 

human consumption limit. Arsenic for all the species with concentration > LD have levels 

above to human consume, the same was observed for Pb in the species Arius spixii, Dasyatis 

gutatta, Genidens genidens, Micropogonias furnieri, Prionotus Puntactus and Symphurus 

tesselatus. The bioconcentration factors (BCFs) of Genidens genidens, Micropogonias 

furnieri, Diapterus rhombeus and Prionotus puntactus (species with larger sample n), 

calculated based on the total metal concentrations and weakly bound metals in sediments 

along with material particulate matter (SPM) - obtained in previous studies - were very low 

(10
-2

 to 10
-5

), suggesting the low metal transfer of these three compartments for the 

organisms, and that chronic exposure of fish to metals occur from specific food sources, 

masked in total or weakly bound levels analysis. The calculation of metal incorporation rate 

(ratio of metal concentration: length of the fish) and its relation to the length allowed us to 

observe that both G. genidens and M. furnieri (species where individuals had higher sample n 

and variation length), the concentration tends to decrease with increasing length of the 

individual (age proxy). Thus, it was concluded that tend to juveniles greater incorporation of 

metals due to their high metabolism compared to adults, who have a reduction in their 

metabolism and a more elaborate excretory system. When comparing, chronologically, the 

metal concentrations in various organisms resident of Sepetiba Bay could be concluded that 

these had reduced average concentration in the white shrimp Litopenaeus schimitti and in 

oysters Crassostrea rhizophorae and Crassostrea braziliana however, the fish specimens M. 

furnieri of this study showed higher concentrations compared to individuals of the same 

species analysed by Silva (2009). Other species presented do not allow a definitive 

conclusion, since concentrations of metals for many of them figures for a given year, without 

having to compare them with further studies. 

 

Keywords: Muscle concentration. Legislation. BCF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A baía de Sepetiba abriga um dos maiores polos industriais do Brasil que desde a 

década de 60, vem sofrendo um intenso processo de industrialização com a implantação de 

diversas indústrias e portos privados (como, por exemplo, TKCSA, LLX Porto Sudeste, 

USIMINAS) as quais possuem elevado potencial de contaminação com metais uma vez que 

operam com transporte de minério de carvão e lançam seus efluentes após tratados na baía 

(BARCELLOS, 1995; WASSERMAN, 2005). Além disso, o lançamento de efluentes 

domésticos in natura é uma grande fonte de metais para este corpo hídrico, devido ao grande 

crescimento populacional na região. Atualmente, a população residente na bacia hidrográfica 

de Sepetiba supera os 403.643 habitantes muitos dos quais não possuem sistema de 

tratamento de efluentes, sendo estes descarregados nos rios e drenados para a baía de Sepetiba 

(WASSERMAN, 2005; IBGE, 2014).  

Somado a isto, esta baía possui um histórico de contaminação por metais 

(principalmente pelos elementos zinco (Zn) e cádmio (Cd) oriunda da operação da antiga 

Siderúrgica (Companhia Siderúrgica Mercantil Ingá S.A.) a qual lançou durante mais de 30 

anos seus resíduos na baía vindo a contaminá-la. Esta empresa contribuiu com 24 t.ano
-1

 de 

Cd e 3.660 t.ano
-1

 de Zn na bacia de drenagem da baía de Sepetiba até o ano de 1997, quando 

a indústria foi fechada (BARCELLOS, 1995). Além de, também poder ser a principal 

responsável pelas altas concentrações de arsênio (As) no sedimento, já que o trióxido de 

arsênio (As2O3) era muito utilizado na etapa final do processo de purificação do minério de 

carvão (MAGALHÃES et al., 2000). 

Em comparação aos limites estabelecidos na legislação vigente (CONAMA, 2012), 

observam-se concentrações de alguns metais, como, por exemplo, Zn muito acima do valor 

máximo permitido. Nesta resolução são estabelecidos limiares nos quais as concentrações 

destes elementos podem vir a causar danos à biota. Sedimentos nível 1 correspondem àqueles 

que possuem uma concentração de poluentes abaixo do limiar para que possa acarretar efeitos 

nocivos à biota, enquanto sedimentos do nível 2 apresentam uma concentração de poluentes 

maior, onde há maior probabilidade de acarretar efeitos nocivos à biota. Devido a esta 

classificação, os metais arsênio, cádmio, zinco, cobre e chumbo foram selecionados para 

serem analisados nas amostras de peixes, visto que estes são encontrados em altas 

concentrações no sedimento da área de estudo. Além destes elementos também foi 

selecionado o alumínio (Al), devido à possibilidade de contaminação da baía via descarga de 
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efluentes da Estação de Tratamento de Água do Guandu, que utiliza grandes quantidades 

deste metal no processo de tratamento de água (NEVES, 2012). 

Atualmente a área contaminada da antiga Ingá foi remediada não havendo mais 

descarga de resíduos sem tratamento para baía. Também foram executadas inúmeras 

dragagens para retirada da camada de sedimento superficial contaminado por metais sendo 

este mantido confinado em CDFs (Confined disposal facility) subaquáticos no fundo da baía. 

Apesar das inúmeras intervenções realizadas para descontaminação da baía a mesma ainda 

possui áreas contaminadas, com altas concentrações de metais no sedimento e muito pouco se 

sabe a respeito do impacto desta contaminação à biota e principalmente à ictiofauna. 

A contaminação da biota na baía de Sepetiba é apontada em diversos organismos 

como algas (AMADO FILHO et al., 1997; AMADO FILHO et al., 1999), ostras (LACERDA; 

MOLISANI, 2006; REBELO et al., 2003; CARNEIRO et al. 2011; WANICK et al. 2012), 

caranguejos (CORRÊA JUNIOR et al., 2000), peixes (LIMA-JUNIOR et al., 2002) e garças 

(FERREIRA, 2010). 

Phillips (1977), Van der Oost et al. (2003), entre outros autores, consideram os 

peixes bons bioindicadores para a contaminação por metais, podendo assimilá-los tanto a 

partir das soluções (pelas brânquias), quanto através da alimentação. No caso presente, isso se 

reveste de extrema importância, já que há uma intensa atividade pesqueira na região, e a 

contaminação do pescado por metais poderia causar danos não só à saúde do ambiente como 

também à saúde humana, devido ao elevado consumo de pescado proveniente da baía de 

Sepetiba (HORTA et al., 2011). 

Devido ao fato de grande parte dos metais serem bioacumulados e sofrerem 

biomagnificação trófica, a concentração destes em peixes pode tornar-se uma ferramenta da 

qualidade ambiental do local já que esses fazem parte da dieta de inúmeros organismos 

aquáticos bem como da dieta humana (VAN DER OOST, 2003). 

O mercúrio (Hg), um dos mais perigosos contaminantes devido à sua capacidade de 

se transformar em metil-mercúrio, forma mais perigosa do poluente, e, por isso, imprimi 

maiores danos aos organismos, não foi abordado neste trabalho visto que esse encontra-se 

amplamente reportado em estudos com diversos organismos da região por Malm e 

colaboradores (1998, 2001, 2003, 2006, 2012) dentre outros. 

 

 

 



17 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1     OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo quantificar os metais Al, As, Cu, Cd, Fe, Zn e 

Pb em músculo de peixes na baía de Sepetiba, avaliando o seu desempenho como potenciais 

bioindicadores destes contaminantes e a conformidade das concentrações encontradas com os 

critérios para comercialização do pescado.  

 

2.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar se as concentrações de metais em músculo de peixes demersais e pelágicos 

encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira para o 

consumo humano; 

 Calcular o Fator de Bioconcentração (FBC) para as espécies de bagre Genidens 

genidens, corvina Micropogonias furnieri, caratinga Diapterus rhombeus e cabrinha 

Prionotus puntactus utilizando estudos prévios sobre metais em sedimentos e no 

Material Particulado em Suspensão (MPS) na área de estudo; 

 Estimar a curva de bioacumulação para avaliar a taxa de incorporação, i.e., a razão 

da concentração do metal pelo comprimento do organismo (proxy do tamanho do 

animal); 

 Realizar o histórico evolutivo da contaminação da baía de Sepetiba por metais 

usando biomonitores. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA 

 

As justificativas do presente estudo são: 

(i)  A baía de Sepetiba é largamente contaminada por metais os quais apresentam 

altos teores e tempo de permanência (persistência) nos sedimentos; 

(ii) Os metais podem afetar os organismos (peixes, no caso presente) da região ao 

longo do tempo e, consequentemente, a saúde humana através da ingestão do 

pescado da região; 

(iii) A pesca é a base de sustento de parcela importante dos ribeirinhos; 
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(iv) Os peixes da baía podem ser utilizados como biomonitores da degradação 

ambiental e, com isso, auxiliar na avaliação do comprometimento atual e das 

possibilidades futuras, tanto das pescas artesanal e industrial quanto da aquacultura. 
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3 HIPÓTESE 

 

 Os peixes provenientes da baía de Sepetiba - a qual possui um histórico de grande 

contaminação por metais traço (principalmente Cd, Zn e As) - concentram metais em seu 

músculo devido aos processos de bioacumulação. Dessa forma, ao se quantificar as 

concentrações de tais metais, espera-se que estes apresentem altas concentrações, sugerindo 

que estes peixes representem potencial risco à saúde humana e, portanto, tenham a sua 

comercialização restringida. 

O fato dos indivíduos capturados serem em grande parte juvenis, pode-se esperar que 

a alta taxa metabólica destes favoreça a incorporação de metais em seus tecidos. Somado ao 

fato de estes residirem até a fase adulta na baía, sugere que permitam uma avaliação da 

projeção das concentrações potenciais ao longo da vida dos animais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 ORIGEM E ESSENCIALIDADE DOS METAIS 

 

Os metais são constituintes naturais das rochas que, com o passar do tempo sofrem a 

ação do intemperismo (químico, físico ou biológico) e acabam sendo liberados para o meio 

ambiente (solos, águas, biota etc.). Além da ação da erosão das rochas, o vulcanismo, 

lançamento de efluentes industriais e domésticos, a queima de carvão mineral e de 

combustíveis fósseis são fontes de metais para o meio ambiente. Atividades antrópicas são as 

principais responsáveis por introduzir grandes quantidades de metais de forma localizada ou 

difusa em ecossistemas sob formas químicas de maior periculosidade tóxica devido à sua 

maior disponibilidade para a biota e população humana, colocando ambas em risco. 

Até hoje, sabe-se da existência de, aproximadamente, 70 metais na natureza (WOOD 

et al., 2012a). Estes são, por definição, elementos químicos formadores de cátions (doadores 

de elétrons), bons condutores de eletricidade e de calor. Arsênio, Selênio, Mercúrio são 

metalóides, já que possuem algumas das propriedades inerentes aos metais, mas são, no geral, 

considerados como “metais traços” em estudos ambientais. Antigamente, costumava-se 

denominar “metais pesados” aqueles que imprimiam efeitos negativos na biota sendo capazes 

de persistir no meio. Entretanto, o termo caiu em desuso visto que muitos dos metais tóxicos 

possuíam baixa massa atômica, não sendo um metal pesado, propriamente dito, sendo então 

classificados como “metais traço”. Os metais não são passíveis de criação ou de destruição. 

Logo, a partir do momento em que passam a fazer parte do meio ambiente permanecerão na 

natureza (por isso, são ditos poluentes persistentes) (WOOD, et al., 2012b). 

Os metais podem ou não ser úteis aos organismos. Sendo assim, os metais que 

possuem função biológica e são requeridos em pequenas quantidades (micronutriente), por 

participarem de reações metabólicas, atuarem como cofatores enzimáticos ou construírem 

parte da estrutura de enzimas são chamados metais essenciais, como é o caso do Fe, Cu, Zn, 

Ni, Co, Mo, Cr, Rb, V e do metalóide Se (Tabela 1). Vale à pena ressaltar que, mesmo sendo 

necessários para o bom funcionamento do metabolismo, os metais essenciais, quando em 

concentrações acima da necessária, podem causar prejuízos ao organismo, podendo levar o 

indivíduo à morte (DREXLER et al., 2003; FRAGA, 2005). Antagonicamente, há metais que 

mesmo em pequenas concentrações no organismo podem causar efeitos nocivos a este, já que 

não possuem função biológica e não são facilmente degradados; esses são denominados 
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metais não essenciais, como é o caso do Ag, Al, Cd, Pb, Hg, Sr, U e do metalóide As (Tabela 

2). 

No início do século XIX houve um “boom” na economia mundial, que deixou de ser 

baseada na produção de artigos manufaturados de forma praticamente artesanal para investir 

em produtos industrializados em maior escala. Houve um estímulo para a implantação de 

indústrias, que produziam muito em pouco tempo. A industrialização tomou conta do mundo, 

e persiste até os dias atuais; indústrias foram implantadas nas regiões costeiras, próximas aos 

portos, sendo esta uma estratégia para o rápido escoamento da produção para outras regiões 

carentes de indústrias ou até mesmo para a exportação desta (USERO et al., 2005; 

MOLISANI et al., 2007). 

No início do processo de industrialização, pouco se pensava sobre os efeitos 

negativos que a crescente modernização da produção imprimia sobre o meio ambiente. 

Porém, nos dias de hoje, sabe-se que muitos são os danos causados: com as indústrias 

localizadas nas regiões costeiras, grande parcela da população migrou para tal em busca de 

empregos; em contrapartida, a infraestrutura local (formação da rede e tratamento de esgotos, 

coleta de lixo, etc.) não acompanhou o crescimento populacional dessas regiões, trazendo ao 

meio ambiente não só a poluição gerada pelas indústrias (poluição atmosférica, através da 

emissão de particulados; poluição sonora, através dos ruídos emitidos pelos equipamentos; 

poluição aquática, através do lançamento dos efluentes industriais sem tratamento, dentre 

outros) como também a poluição gerada pelas residências (efluentes domésticos sem 

tratamento sendo lançados diretamente nos corpos d’água e em aterros sanitários não 

controlados) (SEMADS, 2006). 

Metais traços podem ser encontrados tanto em ambientes impactados quanto não 

impactados. A diferença entre esses, é que nos ambientes não impactados, as concentrações 

de metais equivalem às concentrações de background natural das rochas e/ou solos fontes, ou 

seja, as concentrações liberadas pelas rochas e solos daquele ambiente e não por fontes 

poluentes. Enquanto nas primeiras, as concentrações são, normalmente, bem mais elevadas 

que as concentrações de background. As concentrações de background podem variar de um 

lugar para o outro, dependendo do tipo de embasamento geológico (RAINBOW, 1985). 
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Tabela 1 - Metais essenciais em peixes  

(Continua) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 

Importância 

biológica 

Efeitos quando em 

excesso 

Cu 
Origem natural 

(rochas) e antrópica. 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

através da dieta 

alimentar. 

Mineração; indústrias 

de couro; 

equipamentos 

elétricos; queima de 

combustíveis fósseis; 

esgoto doméstico; 

fertilizantes; anti-

incrustantes. 

Devido ao seu 

potencial redutor, é 

utilizado por inúmeras 

enzimas respiratórias; 

também é utilizado por 

outras enzimas como 

cofator. 

Inibição olfatória; 

redução da 

sensibilidade dos 

neurônios da linha 

lateral; eleva os níveis 

de cortisol celulares, 

levando ao aumento do 

catabolismo de 

proteínas e, com isso, 

aumentando as 

concentrações de 

amônia 

(hiperamonemia); 

redução da capacidade 

natatória; redução da 

resposta imune. 

Zn 
Origem natural 

(rochas) e antrópica. 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

através da dieta 

alimentar. 

Mineração; 

galvanização do aço; 

fundição e produção 

de ligas metálicas; 

fabricação de borracha 

(pneus), produtos 

químicos, tintas e 

produtos agrícolas. 

Metabolismo de 

proteínas, ácidos 

nucléicos, carboidratos 

e lipídios; atua no 

sistema imunológico; 

atua como 

neurotransmissor e na 

sinalização celular. 

Secreção de muco 

pelas brânquias e 

hiperplasia destas. 

 

 

2
2
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Tabela 1 - Metais essenciais em peixes  

   (Continuação) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 

Importância 

biológica 

Efeitos quando em 

excesso 

Fe 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(lançamento de 

resíduos de 

mineração). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

através da dieta 

alimentar. 

Mineração; 

biorremediação de 

águas subterrâneas 

contaminadas. 

Formação da 

hemoglobina 

(pigmento 

respiratório); formação 

da Citocromo c 

oxidase da cadeia 

respiratória; síntese de 

DNA; sistema imune. 

Desenvolvimento de 

histopatologias do 

fígado e dos 

rins;redução do 

crescimento; 

deficiência do sistema 

imunológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ni 

Origem natural 

(rochas) e antrópicas 

(efluentes urbanos e 

industriais). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água), 

através do epitélio 

respiratório e através 

do intestino (via 

alimentar). 

Produção de aço 

inoxidável; 

equipamentos 

industriais resistentes a 

corrosão; 

equipamentos 

médicos; recipientes 

de estocagem de 

comidas e bebidas; 

blindagem 

eletromagnética; 

galvanoplastia; 

produção de bateria, 

tintas e corantes; jóias; 

cerâmicas; etc. 

Ainda não há certeza 

sobre a essencialidade 

do níquel para peixes. 

Redução da difusão 

pelas brânquias; danos 

morfológicos e 

histopatológicos nos 

tecidos 

(principalmente, 

brânquias); hipertrofia 

de células respiratórias 

e produtoras de muco; 

necrose celular; lesões 

nos túbulos renais; 

redução da reabsorção 

de Mg nos rins. 

2
3

 



 

24 

 

Tabela 1 - Metais essenciais em peixes  

   (Continuação) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 

Importância 

biológica 

Efeitos quando em 

excesso 

Co 

Origem natural 

(rochas) e antrópicas 

(resíduos sólidos de 

usinas nucleares, ou 

extravasamento de Co 

radioativo destas ). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

através da dieta 

alimentar. 

Produção de vidro 

azul, tintas, superligas 

que resistem às altas 

temperaturas e à 

corrosão; quando 

associado ao Li, 

produz eletrodos de 

baterias; sua 

associação ao Mb 

forma um catalisador 

para remoção de 

impurezas de enxofre 

do Petróleo que 

interfere no refino de 

combustíveis. O Co
60

 é 

utilizado em 

esterilização de 

alimentos e 

instrumentos 

hospitalares, e como 

radioterapia no 

tratamento do câncer; 

armas nucleares. 

Componente estrutural 

da vitamina B12 

(cobalamina), 

regulação da síntese de 

DNA e de ácidos 

graxos e participa do 

metabolismo 

energético, 

componente estrutural 

de enzimas. 

Crescimento limitado; 

baixo teor de 

hemoglobina (anemia). 

 

2
4
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Tabela 1 - Metais essenciais em peixes  

(Continuação) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 

Importância 

biológica 

Efeitos quando em 

excesso 

Se 

Origem natural 

(rochas, atividade 

vulcânica, incêndios 

florestais) e antrópica 

(fundição de minério, 

queima de carvão - 

usinas termoelétricas, 

refino de petróleo). 

Transferência trófica a 

partir da alimentação. 

Produção de plásticos, 

cerâmicas e tintas; 

fabricação de células 

fotovoltáicas (captação 

de energia solar); 

fabricação de 

borracha; suplemento 

alimentar; xampu anti-

caspa. 

Componente estrutural 

de proteínas 

(selenocisteína). 

Aumento na 

frequência de 

deformidades em 

larvas de peixes. 

 

 

 

 

 

Mo 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(mineração, fundição, 

queima de 

combustíveis fósseis, 

refino do petróleo, 

etc.).  

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água). 

Compõe ligas de aço e 

ferro fundido; 

compostos contendo 

Mb estão presentes em 

óleos lubrificantes, 

tintas, borrachas e 

fertilizantes. 

Metabolismo da 

purina. 

Danos histológicos em 

vários tecidos. 

2
5
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Tabela 1 - Metais essenciais em peixes  

   (Conclusão) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 

Importância 

biológica 

Efeitos quando em 

excesso 

Cr 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(ligas de Cr, queima 

do carvão, incineração, 

produção de cimento, 

etc.). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água). 

Produção de ligas 

metálicas resistentes 

ao calor utilizados em 

processamento 

petroquímico, turbinas 

e fornos; produção do 

aço inoxidável e de 

talheres. As ligas de Cr 

também são muito 

utilizadas na indústria 

automobilística, 

aeronáuticas e 

aeroespaciais. 

Metabolismo dos 

lipídeos e dos 

carboidratos. 

Histopatologias do 

trato gastrointestinal e 

do fígado. 

Fonte: WOOD et al., 2012a. 

 

 

 

 

 

2
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Tabela 2 - Metais não-essenciais em peixes  

(Continua) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 
Efeito na biota 

Ag 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(efluentes de 

fotoprocessamento, de 

joalherias, baterias, 

espelhos, talheres e 

efluentes domésticos). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

através da dieta 

alimentar. 

Produção de jóias, 

talheres enano 

partículas. 

Redução na taxa de 

crescimento; eclosão 

prematura de ovos e 

alta taxa de 

mortalidade. 

 

 

 

 

 

 

Al 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(adição de sais de Al 

em água doce para 

reduzir as 

concentrações de 

fosfatos para controlar 

o crescimento 

excessivo de algas). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água). 

Minério de bauxita, 

produção de ligas de 

Al para a confecção de 

estruturas leves na 

indústria de transportes 

(inclusive 

aeroespacial), latas, 

janelas, portas, 

utensílios de cozinha, 

equipamentos 

eletrônicos... Sais de 

Al são utilizados para 

clarear água e para 

conter a eutrofização. 

Inflamação das 

brânquias e 

subseqüente acúmulo 

de muco; redução do 

crescimento e do 

sucesso reprodutivo. 

 

2
7
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Tabela 2 - Metais não-essenciais em peixes  

(Continuação) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 
Efeito na biota 

Cd 

Origem natural 

(rochas, atividade 

vulcânica, aerossóis 

marinhos) e antrópica 

(mineração e fundição 

de minérios de Zn, Pb 

e Cu; queima de 

combustíveis fósseis 

turfa e madeira; 

fabricação de 

cimento). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água), 

por via alimentar e a 

partir do epitélio 

olfatório. 

Baterias, pigmentos, 

estabilizadores, tintas, 

produção de ligas e 

nano partículas. 

Distúrbio na regulação 

de íons; disrruptor do 

crescimento, da 

reprodução, do sistema 

imune, endócrino e do 

comportamento; gera 

histopatologias nas 

brânquias, fígado e 

rins. 

Pb 

Origem natural 

(rochas, atividade 

vulcânica, spray 

marinho) e antrópica 

(queima de carvão, 

óleo e combustíveis 

fósseis, processamento 

e fabricação de metais, 

lodo de estação de 

tratamento de esgoto e 

efluente doméstico). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água), 

por via alimentar e por 

absorção cutânea. 

Minério de Pb; 

produção de pilhas, 

baterias, tintas, 

tubulações, aditivo de 

combustíveis, 

munições, proteção 

contra radiação, pesos 

para pesca e folhas de 

Pb. 

Disfunção 

hematológica e 

neurológica. 

 

2
8
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Tabela 2 - Metais não-essenciais em peixes  

(Continuação) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 
Efeito na biota 

Hg e 

MeHg 

Origem natural 

(rochas, atividade 

vulcânica, lançamento 

geotérmico e 

incêncdios florestais) e 

antrópica (queima de 

combustíveis fósseis e 

incineração do lixo; 

mineração do ouro, 

produção de cimento). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água), 

por via alimentar, por 

absorção cutânea e 

pelo epitélio olfativo. 

Mineração do ouro; 

conservante de 

vacinas; fabricação de 

cloro e álcalis, tintas, 

pesticidas, amálgama 

de ouro e prata na 

indústria odontológica; 

termômetros. 

Distúrbio do sistema 

nervoso central e 

periférico, do 

crescimento, do 

desenvolvimento, da 

reprodução, do sistema 

imune; danos celulares 

e histopatológicos do 

intestino, brânquias, 

epitélios olfativo e da 

linha lateral, dentre 

outros. 

Sr 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(utilização de Sr como 

matéria prima em 

usinas nucleares, 

gerando resíduos 

radioativos; armas 

nucleares; resíduos da 

indústria de cerâmica, 

de madeira e celulose e 

das refinarias de 

metais). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

por via alimentar; por 

absorção cutânea 

(canais de Ca). 

Utilizado como 

radioterapia em câncer 

de ossos; cerâmica 

fogos de artifício, 

tintas, luzes 

fluorescentes; utilizado 

como fonte de energia 

reserva em veículos 

espaciais, estações 

remotas de tempo e 

bóias de navegação. 

Efeitos teratogênicos 

ainda na fase larvar; 

redução da atividade 

mitótica e 

anormalidade desta; 

aumento de aberrações 

cromossomiais; 

redução do tempo de 

vida do peixe; alguns 

peixes apresentam 

hermafroditismo. 

 

2
9

 



 

30 

 

Tabela 2 - Metais não-essenciais em peixes 

(Conclusão) 

Metal Origens Forma de obtenção 
Importância 

econômica 
Efeito na biota 

U 

Origem natural 

(rochas) e antrópica 

(utilização de U como 

matéria prima em 

usinas nucleares, 

gerando resíduos 

radioativos). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

por via alimentar. 

Combustível de reator 

nuclear; munição para 

armas; contrapesos 

para hélices de 

helicóptero e para o 

controle da superfície 

de aviões; blindagem 

em tanques de guerra e 

proteção contra 

radiação. 

Danos oxidativos à 

nível celular, causando 

necroses, inflamação, 

hemorragias e 

depleção do tecido 

hematopoiético. 

As 

Origem natural (rochas 

e atividade vulcânica, 

ressurgência de águas 

oceânicas profundas) e 

antrópica (mineração 

do Cu, Ag, Co e Au e 

queima de 

combustíveis fósseis). 

Obtenção pelas 

brânquias (através da 

circulação da água) e 

por via alimentar. 

Produção de 

pesticidas; 

conservantes de 

madeiras; aditivo de 

alimentação animal; 

células solares; 

aplicação de 

semicondutores; vidro 

e cerâmica; forma 

ligas metálicas e 

placas de baterias. 

Redução do 

crescimento; redução 

da fertilidade e, 

conseqüentemente, da 

reprodução; lesões na 

pele e distúrbios de 

desenvolvimento. 

Fonte: WOOD et al., 2012b. 

3
0

 



31 

 

 

 

4.2 PERSISTÊNCIA E TOXICIDADE DOS METAIS 

 

Os metais são substâncias químicas que não podem ser criadas nem destruídas; sendo 

assim, ciclam entre os diversos compartimentos ambientais (pedosfera, hidrosfera, biosfera, e 

mesmo a atmosfera, sobretudo na forma particulada) dos quais são constituintes importantes 

(RAUCH; PACYNA, 2009). 

A maior parte dos metais traços de origem antrópica é lançada através de efluentes 

líquidos e/ou suspensões e/ou solifluxos (p.ex., lamas) e pelas chaminés de indústrias, sob a 

forma de material particulado, permanecendo por certo tempo na atmosfera, até precipitarem 

com a chuva sobre os solos e os corpos d’água (RAI et al., 1981). 

Os estuários, que atuam como áreas de proteção de diversas espécies, servindo de 

berçário de muitas delas, são os maiores prejudicados pelo lançamento dos efluentes 

(industriais e domésticos) sem o tratamento adequado, levando diversos metais traço para 

esses corpos d’água, bem como pelas atividades portuárias ou de logística relacionada a 

minério (minerodutos) ou petróleo (oleodutos). 

Uma vez na coluna d’água, os metais podem sofrer processos de dispersão e serem 

transportados a longas distâncias das fontes ou de acumulação nos sedimentos, removidos da 

coluna d´água por precipitação ou decantação/sedimentação após 

coagulação/complexação/polimerização ou adsorção no Material Particulado em Suspensão 

(onde se associam com a matéria orgânica ou argilas), onde partículas com menor 

granulometria são mais favoráveis à adsorção de metais já que estas apresentam maior 

superfície de contato (apresentando, portanto, mais sítios de ligação) quando comparadas com 

partículas de maior granulometria (FÖRSTNER; WITTMANN, 1983).  

A ressuspensão dos sedimentos, como no caso das dragagens, pode tornar os metais 

novamente biodisponíveis (pois retornam para a coluna d’água e podem se aderir ao material 

particulado recém lançado no meio) (BARCELLOS, 1995; WASSERMAN, 2005). Além 

disso, os sedimentos costeiros possuem baixas concentrações de oxigênio (ambientes 

anóxicos) e altas concentrações de enxofre (na forma de sulfetos); sendo assim, a ligação 

entre os metais e os sulfetos presentes nos sedimentos é favorecida, o que acaba por reduzir a 

biodisponibilidade dos metais (FÖRSTNER; WITTMANN, 1983). 

A concentração dos metais na coluna d’água está associada à quantidade de matéria 

orgânica e de material particulado disponível (os metais associam-se à carga negativa destes 

por adsorção), bem como ao pH (quanto maior o pH, maior será a ligação dos metais à 

matéria orgânica e ao particulado, pois menor será a concentração de H
+
 que competiriam 
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pelos sítios de ligação), à temperatura e à salinidade (a carga elétrica do meio aquoso). Além 

desses fatores, as marés também atuam como fator determinante, pois movimentam os 

sedimentos de fundo e a coluna d’água, fazendo com que os metais retornem para esta e se 

tornem biodisponíveis (assim como no processo de dragagem) (MARTIN et. al., 1971; 

BARCELLOS, 1995). 

Alguns metais tem sido estudados com maior atenção devido ao seu alto potencial 

tóxico (Cd, Hg e Pb) e seus efeitos sobre a biota (VALAVANIDIS; VLACHOGIANNI, 

2010). 

Costa et al. (2011), em seus bioensaios, relataram danos histopatológicos e necrose 

hepática em espécimes de linguados juvenis Solea solea ao se testar sedimentos ricos em 

metais provenientes do estuário Sado (Portugal). Enquanto isso, Baker (1969) mostrou que a 

exposição crônica a Cu em água do mar pode provocar mudanças na aparência das brânquias 

e induzir a necrose do tecido renal dos peixes da espécie Pseudopleuronectes americanus. 

Javed (2012), ao estudar a exposição crônica de três espécies de peixes (Catla catla, 

Labeo rohita e Cirrhina mrigala) aos metais Cu, Cd e Zn, em concentrações sub-letais, 

verificou que todas as espécies apresentaram redução do comportamento exploratório e um 

crescimento deficiente. 

Outros organismos, como invertebrados aquáticos, mostram-se mais suscetíveis aos 

efeitos da intoxicação por metais, como mostram Funes et al. (2006), em seu trabalho com 

ostras (Crassostrea angulata) e mexilhões (Mytilus galloprovincialis) no litoral Sul da 

Espanha, e Moreira (2013) que, ao estudar poliquetas da espécie Laeonereis culveri, alertou 

para possíveis danos morfológicos, como ausência de antenas e presença de tumoração, em 

organismos que habitam regiões altamente impactadas por metais traço. 

Na baía de Sepetiba, Cd, Zn e As são os metais que despertam as maiores 

preocupações ambiental e ecológica (GOMES et al., 2009; MAGALHÃES, 2000), devido ao 

histórico de contaminação da área pela Companhia Mercantil Ingá. Ambos são originados 

durante o processo de extração de Zn do minério de carvão sendo o Cd um dos produtos desse 

processo de extração. O Cd destaca-se pela sua alta toxicidade e uso tecnológico crescente 

(YOST, 1984). O zinco (Zn), por sua vez, é um metal de baixa toxidez, mas de relevância do 

ponto de vista ambiental por sua ubiquidade, podem causar danos aos peixes presentes no 

estuário quando em concentrações acima da necessária para processos metabólicos como, por 

exemplo, o aumento da secreção de muco pelas brânquias e hiperplasia destas (WOOD et al. 

2012a). 
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4.3 BIODISPONIBILIDADE DOS METAIS 

 

Segundo Chovanec et al. (2003), os metais, após serem lançados na atmosfera sob a 

forma de particulado em suspensão, ou a partir dos efluentes líquidos, se acumulam nos solos 

e sedimentos, podendo ser remobilizados destes a partir de mudanças nas características 

físico-químicas do solo.  Com a lixiviação, esses metais, e aqueles oriundos da deposição 

atmosférica, podem entrar nos corpos d’água onde se associarão com a matéria orgânica 

presente na forma particulada (assim como com a matéria orgânica presente nos solos) e na 

água depositada sobre a camada de sedimento. Partículas orgânicas e inorgânicas em 

suspensão possuem uma grande superfície de contato, sendo a maioria carregada 

negativamente, exercendo uma grande capacidade de adsorver os metais (carregados 

positivamente, cátions) em sua superfície. 

De acordo com Bryan (1971), a precipitação dos metais pode ocorrer caso a 

concentração do metal seja maior do que a solubilidade do composto menos solúvel que pode 

ser formado entre o metal e um ânion presente na água (CO
-3

, OH
-
, Cl

-
). Metais como Zn, Cu, 

Cd, Pb e Ag são muito insolúveis quando associados a um radical sulfeto (S
-2

), assim como 

em águas anóxicas contendo altas concentrações de sulfeto de hidrogênio (H2S), logo, 

precipitam-se rapidamente. A adsorção de metais a partir da solução costuma ocorrer nas 

superfícies das argilas e nas superfícies dos organismos planctônicos, e nas superfícies dos 

óxidos férricos hidratados e dióxido de manganês hidratado. Os metais também podem ser 

removidos da água do mar a partir da acumulação destes em organismos marinhos. 

Entretanto, muitos organismos marinhos que vivem e se alimentam de sedimentos acabam por 

acumular metais a partir deste. 

Os metais na coluna d’água tendem a se associar com partículas que se difundem 

livremente através das brânquias dos peixes. Íons hidratados e hidroxi-complexos constituem 

a maior forma biodisponível dos metais sendo absorvidos pelas brânquias dos peixes 

(CHOVANEC et al., 2003). Já a concentração de Ca
+2

 pode influenciar negativamente a 

entrada de metais bivalentes pelas brânquias. Ou seja, quanto maior a concentração de Ca
+2

, 

maior será a competição pelos sítios de ligação nos canais sensíveis a íons presentes nas 

brânquias. Sendo assim, mais fácil será a entrada daquele que se encontra em maior 

concentração: o Ca
+2

 em detrimento dos metais bivalentes. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DOS ORGANISMOS BIOINDICADORES 

 

Segundo Philips (1993), um organismo, para ser considerado um bom bioindicador, 

tem que ser representativo do lugar em que habita, ou seja, ser sedentário, não realizar 

migrações, permanecer dentro do estuário em questão durante todas as fases do seu ciclo de 

vida; ser abundante na região de estudo; ser de fácil identificação e coleta; ser resistente às 

variações nas condições físico-químicas do ambiente. Deve possuir tecido suficiente para as 

análises; ser um organismo de vida longa para que se possa quantificar o quanto do poluente 

estava disponível no meio ao longo do tempo; ser capaz de acumular o metal em seu 

organismo sem sofrer seus efeitos deletérios, e não possuir mecanismos que regule totalmente 

o metal em seus tecidos, para que a análise do metal em questão seja representativa do tempo 

e da biodisponibilidade deste no meio. 

De acordo com Gerhardt (2009), os bioindicadores são úteis quando desejamos medir 

os danos gerados em um meio em épocas passadas (paleo-biomonitoramento), quando o 

poluente em questão é difícil de ser medido no meio, ou quando desejamos saber quais as 

respostas que o organismo dará de acordo com as concentrações de poluentes no meio (efeito 

ecológico). De acordo com o autor, os bioindicadores podem servir como ferramenta para: 

 

 Verificar a capacidade de manutenção de uma população, quando mede-se os atributos dos 

organismos de uma população afim de se saber se está em crescimento ou declínio 

(indicadores de conformidade); 

 A medição de parâmetros individuais ou partes de cada indivíduo (biomarcadores) 

possuem a finalidade de se diagnosticar e alertar precocemente os efeitos das mudanças 

ocorridas em um meio (indicadores de diagnóstico); 

 Indicar o fator de bioacumulação de determinado poluente ao longo da teia trófica de um 

ambiente. 

 

4.5 PEIXES COMO BIOINDICADORES 

 

De acordo com as principais características que devem ser apresentadas por um 

organismo para esse ser classificado como um bom bioindicador, podemos perceber que os 

peixes aqui apresentados se enquadram em alguns dos parâmetros citados, como, por 

exemplo, quando se refere à quantidade de organismos disponíveis (malha amostral 
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representativa do meio), à biomassa para análise, à resistência nas mudanças físico-químicas 

do ambiente, à fácil identificação e ao ciclo de vida longo.  

Entretanto, os peixes não são sésseis, ou seja, apresentam pequena migração em 

determinadas fases do seu ciclo de vida, refletindo bem as condições ambientais locais apenas 

durante parte do seu ciclo de vida (algumas espécies permanecem no interior do estuário 

durante a fase larvar e juvenil, deixando-o ao atingir a fase adulta e retornando a este apenas 

na época da desova). Além disso, Peixes apresentam variação na abundância relativa na 

concentração de metais em seus músculos de acordo com a idade, tamanho, peso, hábito 

alimentar, espécie e sexo. As concentrações de metais no organismo também podem variar de 

acordo com a sazonalidade (BROOKS; RUMSEY, 1974) e com o aumento da idade, 

apresentam melhores mecanismos de regulação/depuração/estocagem de metais. 

Mesmo que haja concentrações altas ou baixas de metais no meio e nos componentes 

da dieta alimentar dos peixes, nem sempre as concentrações de metais nos tecidos destes serão 

representativas da concentração do meio visto que algumas espécies de peixes possuem 

mecanismos de detoxificação, excreção e regulação destes em seus organismos e, às vezes, 

acumulam tais metais em seus tecidos como mecanismo fisiológico (CHOVANEC et al., 

2003). 

Os peixes possuem duas principais rotas de incorporação de metais: a partir da 

circulação de água através das brânquias e através da ingestão de partículas orgânicas em 

suspensão, além disso, peixes que ingerem água do meio podem absorvê-los na parede 

intestinal (CHOVANEC et al., 2003). 

Peixes ósseos não adquirem metais diretamente através da matéria inorgânica em 

suspensão, entretanto, acabam por estar associados a estes indiretamente quando se alimentam 

de organismos filtradores que captam tais partículas do meio (WOOD et al., 2012a). 

 

4.6 BIOACUMULAÇÃO E BIOMAGNIFICAÇÃO TRÓFICA DOS METAIS  

 

4.6.1 Vias de incorporação de metais em peixes 

 

Peixes teleósteos possuem, como principais vias de incorporação de metais, a 

superfície corporal, brânquias e o epitélio intestinal (absorção de metais presentes na água ou 

alimentos ingeridos) (FOWLER, 1982; DREXLER et al., 2003). 

As brânquias, por possuírem uma grande superfície de contato e uma fina camada de 

células que as separam da corrente sanguínea, levando a uma pequena distância de difusão, 
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são as principais rotas de entrada de metais em peixes. A entrada de metais dissolvidos pelas 

brânquias se dá por três diferentes maneiras (EVANS et al., 2005): Para metais essenciais, há 

proteínas formadoras de canais específicos na superfície da brânquia, que retiram estes da 

água mesmo que estejam em baixas concentrações. 

Metais não essenciais também podem ser carreados pelas mesmas proteínas 

formadoras de canais para metais essenciais, visto que muitos possuem carga iônica 

semelhante, atuando, os metais não essenciais, como miméticos dos metais essenciais, por 

exemplo, Ag e Cu, quando com carga +1, entram nas células a partir dos canais permeáveis à 

Na
+
, enquanto cátions divalentes, e Zn, Co, Cd, Pb e Sr, passam pelos canais permeáveis à 

Ca
+2 

(Figura 1). 

A entrada de metais através das brânquias também pode ocorrer a partir da formação 

de um gradiente eletroquímico, ou seja, por difusão dos metais do meio mais concentrado 

(água) para o menos concentrado (sangue). 

(CPV = Célula pavimentosa; CRM = Célula rica em mitocôndria; CA = Enzima Anidrase Carbônica). 

 

A absorção através da parede intestinal, que varia ao longo de cada região do 

intestino, ocorre das mesmas três maneiras descritas para as brânquias, entretanto, no intestino 

os carreadores são específicos para o transporte de aminoácidos. Dessa forma, os metais 

necessitam se ligar a um aminoácido para que ele seja transportado pelos carreadores de 

aminoácidos e caiam na corrente sanguínea. Segundo alguns estudos, para os metais 

essenciais Cu, Zn e Fe a principal rota de entrada destes se dá a partir do intestino, ficando a 

Figura 1 - A figura mostra como ocorre a entrada tanto de metais essenciais quanto de metais não essenciais 

nas regiões apical e basolateral das brânquias (mimetismo iônico). A passagem do Ca
2+

 do interior das 

células para a corrente sanguínea é feita ativamente (com gasto de energia) e com o auxílio de uma bomba 

ATPase.  

Fonte: Adaptado de WOOD et al., 2012a. 
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absorção branquial em segundo plano (GROSELL, 2012; HOGSTRAND, 2012; BURY et al., 

2012). 

Wood (2012a) também chama atenção para o fato de existirem alguns canais 

transportadores de íons e a presença de uma circulação secundária na pele dos peixes, sendo 

este órgão também responsável por parte da absorção de metais do meio. Ele ainda afirma que 

tais canais são específicos para Ca
+2

, o que acarreta na entrada de íons de mesma carga. 

 

4.6.2 Mecanismos de regulação da concentração de metais no organismo 

 

Alguns organismos possuem a capacidade de regular a concentração de metais, 

independentemente da disponibilidade destes no meio. Segundo Bryan (1971), há quatro 

mecanismos de regulação da concentração de metais: Eliminação a partir da superfície 

corporal e eliminação ativa através das brânquias; excreção através do intestino, eliminando-

os nas fezes; eliminação através da urina, que muitas vezes relacionada com a concentração 

de metais no sangue; e estocagem, sob a forma de grânulos nas células de determinados 

tecidos (WOOD et al., 2012a). 

 

4.6.3 Biotransformação dos metais 

 

O processo de biotransformação ocorre transformando alguns metais em sua forma 

reduzida (como ocorre com o Fe
+3 

para Fe
+2

, e com o Cu
+2

 para Cu
+
) tornando-os mais 

biodisponíveis para serem incorporados na formação da hemoglobina e de enzimas ao nível 

das brânquias ou do intestino, ou adicionando um radical metil em metais como Hg e As. 

Dessa forma, transformando-os em formas mais tóxicas do que a forma molecular); metais 

como o Se são incorporados a aminoácidos (seleniometionina e selenocisteína) (DREXLER et 

al., 2003; WOOD et al., 2012a). 

 

4.6.4 Transporte de metais pela corrente sanguínea 

 

Na corrente sanguínea, os metais são transportados por proteínas nem sempre tão 

específicas, já que essas são capazes de transportar também íons análogos (exemplo: a 

transferina atua principalmente no carreamento de Fe, porém não exclusivamente; 

ceruloplasmina atua principalmente no transporte de Cu; transcobalamina para transporte de 

Co; selenoproteína para o transporte de Se; vitelogenina principalmente para Ca, porém 
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transporta outros metais análogos ao cálcio) e proteínas tipo metalotioneínas, albuminas, 

globulinas, glicoproteínas, cisteína (e outros aminoácidos) e glutationa que transportam vários 

metais. Grande parte dos metais são carregados pelas células vermelhas do sangue (Pb, 

CH3Hg), enquanto outros são transportados pelo plasma sanguíneo (Cr, Hg), e ainda há outros 

que podem ser carreados tanto pelas células vermelhas quanto pelo plasma (Ag) 

(NORDBERG et al., 1980). 

 

4.6.5 Detoxificação e estocagem 

 

Teoricamente, os metais tendem a se acumular em maiores concentrações, em órgãos 

que são altamente irrigados, existindo uma barreira de proteção que impede que essas altas 

concentrações atinjam o cérebro. Ao contrário, o fígado e os rins são os órgãos que acumulam 

mais metais, seguidos pelo intestino e brânquias. A concentração de metais no músculo dos 

peixes tende a ser menor, sendo uma informação relevante já que tal estrutura é muito 

utilizada para o consumo humano. Tanto o cálcio quanto metais análogos a este tendem a se 

acumular mais nos ossos e nas escamas (WOOD et al., 2012a). 

O processo de detoxificação dos metais conta com a presença das moléculas de 

glutationa e de metalotioneína, enquanto moléculas formadoras de grânulos intracelulares 

ricos em metais atuam na estocagem desses. Tais grânulos são formados a partir de um 

processo lisossomal de ligação entre uma metalotioneína e um metal, contendo metais 

complexados com sulfetos e fosfatos, formando um precipitado insolúvel. Metais análogos ao 

Ca são estocados nos ossos, e o Fe possui uma molécula específica para a sua estocagem 

intracelular, a ferritina. (HEATH, 1990). 

Tanto a glutationa quanto a metalotioneína possuem a sua produção elevada quanto 

maior for a exposição do peixe a metais. Sendo assim, baixas concentrações dessas são 

encontradas em peixes de áreas pouco impactadas por metais. Em relação à glutationa, a 

metalotioneína possui maior afinidade por metais, podendo se ligar a 12 átomos de metais 

catiônicos monovalentes ou a 7 divalentes, embora se encontre em menores concentrações 

que a primeira. As metalotioneínas servem tanto para atuar na detoxificação dos metais 

quanto para armazenar os metais que são essenciais (HEATH, 1990). 
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4.6.6 Excreção dos metais 

 

As brânquias são tidas como o melhor mecanismo de excreção de metais do 

metabolismo visto sua grande superfície de contato e fina camada de células que separam o 

meio externo da corrente sanguínea. Embora esta seja a estrutura que excreta metais em maior 

quantidade, não significa que seja a única (EVANS et al., 2005). 

Os rins também atuam como estrutura de excreção de metais, embora estudos 

apresentem baixas concentrações desses na urina. Tenta-se explicar tais resultados devido à 

presença de macromoléculas responsáveis por transportar tais metais na corrente sanguínea; 

sendo assim, como os metais encontram-se fortemente ligados às macromoléculas que são 

muito grandes para passar pelo glomérulo, logo, grande parte dos metais não são eliminados 

através da urina. Além disso, o fato de peixes teleósteos marinhos urinarem pouco e 

regularem a entrada excessiva de metais do meio extracelular a partir das brânquias faz com 

que a concentração de metais na urina seja menor do que as encontradas em peixes de água 

doce (PATEL et al., 2006; MARSHALL; GROSELL, 2006). 

O fígado, através da produção da bile também tem se mostrado como uma das rotas 

de excreção de metais. A análise da bile de alguns peixes mostra que essa via é muito 

utilizada para a eliminação de Cu, Ag, Sr e Cr, não sendo uma via tão importante para metais 

como Zn, Fe, As, Hg e Ni. Porém, como a bile muitas vezes é reabsorvida no trato intestinal, 

nem sempre essa será efetivamente uma via e excreção dos metais. Assim, altas concentrações 

de metais encontradas no intestino podem estar relacionadas com a reabsorção da bile nessa 

região (GROSELL et al., 2000). 

Quanto à excreção através do intestino ainda há muitas dúvidas, pois os metais 

encontrados nas fezes podem ser devido aos alimentos não absorvidos, bem como 

provenientes da bile não absorvida. Além disso, tais metais podem ser provenientes das 

enzimas digestivas que não são reabsorvidas (WOOD et al., 2011). 

 

4.7 BIOACUMULAÇÃO E BIOMAGNIFICAÇÃO 

 

Após os metais terem sido absorvidos pelos organismos através das brânquias, pele 

ou intestino, cairão na corrente sanguínea e serão transportados através da circulação para 

diversos órgãos do corpo. Os metais essenciais auxiliarão no metabolismo normal do 

organismo, enquanto os metais não-essenciais serão armazenados, detoxificados, ou 
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transformados em uma forma menos tóxica, podendo imprimir ao organismo algum sinal de 

toxicidade e, posteriormente, poderão ser excretados (GROSELL et al., 2001). 

A porção de metais não excretada será bioacumulada, ao longo do tempo, nos tecidos 

que compõem o organismo e passa a representar um risco não só para o próprio indivíduo (já 

que, dependendo da concentração do metal bioacumulado, o indivíduo pode desenvolver uma 

série de problemas fisiológicos podendo ser levado à morte) como para também outros 

organismos que venham a se alimentar do indivíduo contaminado (PHILLIPS, 1977). 

Após bioacumulado, o metal pode ser transferido para organismos que ocupem 

diferentes níveis tróficos caso estes se alimentem do organismo contaminado, através do 

processo de biomagnificação trófica. Sendo assim, altas concentrações de metais 

bioacumuladas em tecidos comestíveis de peixes comerciais passam a representar um grande 

risco para a saúde humana e para a saúde do ambiente, levando-se em consideração que 

populações inteiras de peixes (e de outros organismos que dependam diretamente dos peixes) 

podem ser dizimadas devido ao impacto que seu habitat pode sofrer em decorrência da grande 

contaminação por metais traço. 

 

4.8 POSSÍVEIS EFEITOS DOS METAIS SOBRE A BIOTA AQUÁTICA 

 

Os peixes possuem a capacidade de perceber, através do olfato, a presença de metais 

tóxicos na água (assim como percebem o meio em que vivem quando necessitam encontrar 

uma fêmea para se reproduzir, ou para a procura de alimento, e também para detectar a 

presença de um predador). Sendo assim, eles conseguem migrar para regiões não poluídas a 

fim de manter suas condições comportamentais e fisiológicas. Porém, os metais são 

disruptores do olfato, ou seja, se o peixe não migrar para uma região sem a presença de 

metais, pouco a pouco, estes, ao se aderirem às células olfativas, levam-nas à apoptose. Vale à 

pena ressaltar que tal estímulo (levar a apoptose) é reversível, logo, se o peixe deixar de 

habitar tal local impactado, onde não mais haverá a ligação entre a partícula tóxica e suas 

células olfativas, estas voltam a se recompor. Logo, ao terem as células olfativas debilitadas, o 

peixe se torna ecologicamente inviável, ou seja, ele perde a capacidade de detectar presas e 

predadores, além disso, não consegue identificar uma fêmea para a cópula (WOOD et al., 

2012b). 

Espécimes do peixe Solea senegalensis, após 14 dias de exposição a sedimentos com 

contaminação por metais As e Se, apresentaram dano no tecido hepático. Após 28 dias de 

exposição, houve aumento de alteração no parênquima hepático. Os mesmos resultados foram 
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obtidos para os espécimes coletados na região do Estuário Sado (em Portugal). Os organismos 

utilizados no bioensaio também apresentaram hemorragias e aumento da resposta inflamatória 

no fígado, assim como aumento de necrose. Os hepatócitos em necrose apresentaram 

hipertrofia nuclear assim como maior incidência de células hepáticas em apoptose. Embora as 

alterações hepatocelulares sejam consideradas lesões pré-neoplásicas, não foram encontradas 

evidências da formação de tumores (benignos ou malignos) no fígado dos animais estudados 

(COSTA et al., 2011). 

Estudos reportam que, em peixes, o cádmio se acumula em altas concentrações nos 

tecidos provocando alterações em sua fisiologia, dentre elas, deformidades no esqueleto, na 

morfologia dos tecidos, na atividade enzimática e na regulação osmótica (GILL et al., 1993; 

CALVI et al., 2006; WU et al., 2007; MARTINS et al., 2011). Peixes expostos a esse metal 

também apresentaram redução na resposta imunológica (queda nos níveis de anticorpos e de 

resposta fagocitária). 

No trabalho de Guardiola et al. (2013), peixes da espécie Sparus aurata expostos à 

concentrações de Cd mostraram que não ocorreram alterações orgânicas ou somáticas no 

fígado e no baço, porém, apresentaram redução da resposta imune. 

 

4.9 POSSÍVEIS EFEITOS DOS METAIS TRAÇO NA SAÚDE HUMANA 

 

Em seu estudo, Aschner (2000) relata que, mesmo sendo um metal essencial, o Mn, 

quando acima da concentração ideal para o bom funcionamento do organismo, pode estar 

associado à doença de Parkinson; já no estudo de Hamilton et al. (2000), percebeu-se que uma 

ingestão diária de 150 à 450 mg de Zn pode reduzir as concentrações de Cu, alterar o 

metabolismo do Fe e reduzir a concentração do bom colesterol (HDL) e do sistema imune.  

Para os metais não-essenciais, encontram-se estudos que relacionam a concentração 

elevada de As em água potável ao desenvolvimento de diferentes tipos tumor e a efeitos 

cardiovasculares e fisiológicos negativos (USEPA, 2000); para o Pb e MeHg, estão 

associados efeitos de deterioração neurológica, podendo ocasionar a perda de memória 

(WHO, 1990; JÄRUP, 2003) e o Al pode estar associado à doença de Alzheimer (WONG et 

al., 1998). O Cd, além de alterar a concentração de íons presentes no plasma sanguíneo, reduz 

a densidade mineral óssea visto que este é capaz de substituir o Ca
+2

 na composição óssea, 

aumentando o risco de fraturas e osteoporose (ÅKESSON et al., 2006). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

No Estado do Rio de Janeiro, a Zona Costeira apresenta uma extensão de 

aproximadamente 635 km de linha de costa, abrangendo 27 municípios do território 

fluminense (FIPERJ, 2011), no qual vivem cerca de 80% da população. Constitui uma área de 

expressiva relevância econômica, sendo responsável por 96% da produção nacional de 

petróleo e 77% da produção nacional de gás extraído de poços marítimos. Ao mesmo tempo, 

o litoral fluminense apresenta importantes ecossistemas costeiros, como restingas, brejos, 

mangues e costões rochosos, abrigando ecossistemas marinhos de alta relevância ecológica. 

Seu litoral é caracterizado por uma significativa diversidade de ambientes e é margeado por 

três grandes baías - baía Guanabara, baía de Sepetiba e baía da Ilha Grande (INEA, 2014). 

No contexto nacional, o estado do Rio de Janeiro é o 2º maior consumidor de 

produtos oriundos da pesca, sendo esta uma atividade socioeconômica muito importante, 

envolvendo mais de 30 mil trabalhadores da pesca no estado. Atualmente, o estado do RJ 

ocupa a 4ª posição no ranking nacional da produção de pescado, produzindo, 

aproximadamente 80 toneladas de pescado por ano (FIPERJ, 2011). 

A baía de Sepetiba (Figura 2) está localizada a 60 km a oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, entre as latitudes 22° 55’ 00”S e 23° 03’ 60”S e as longitudes 43° 56’ 30”O e 43° 36’ 

20”O, sendo limitada a nordeste pela Serra do mar, ao norte pela Serra de Madureira, a 

sudeste pelo Maciço da Pedra Branca e ao sul pela Restinga da Marambaia. A baía possui área 

de 447 Km
2
 quando na maré alta, e 419 Km

2
 quando na maré baixa (BARCELLOS, 1995); 

volume médio aproximado de 2,56 x 10
9
 m

3
, com uma profundidade média de 6m; o tempo 

de renovação da massa d’água é de aproximadamente 6 dias. É um corpo de águas salinas e 

salobras que se comunica com o Oceano Atlântico por uma passagem na parte oeste entre os 

cordões de ilhas que limitam a Restinga da Marambaia, e na porção leste pelo canal que 

deságua na Barra de Guaratiba (BARCELLOS, 1995; MOLISANI et al., 2004; SMOAK et 

al., 2012; INEA, 2014). 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

Os rios Itingussu, Piração, Porto, Engenho Novo, Ita, Cação, Piraquê, Guandu, 

Guarda, e São Francisco são rios que formam a bacia de drenagem da baía de Sepetiba, sendo 

o último o maior responsável pelo aporte de água fluvial na baía, contribuindo com 86% de 

água doce presente nesta (BARCELLOS, 1995; MOLISANI et al., 2004; WASSERMAN, 

2005; SMOAK et al., 2012). 

A baía de Sepetiba aporta os efluentes originados, integralmente, nos municípios de 

Itaguaí, Mangaratiba, Japeri e Miguel Pereira (Figura 3), totalizando uma população de 

403.643 habitantes, de acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2014); além destes, parte da bacia 

de drenagem dos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Rio Claro, Piraí, Engenheiro 

Paulo de Frontin e Vassouras exercem influência sobre a baía de Sepetiba, contabilizando 

uma população de 7.208.089 habitantes, de acordo com o censo de 2010 (WASSERMAN, 

2005; IBGE, 2014). 

Figura 2 - Mapa da baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, com seus rios tributários e distribuição 

espacial do complexo industrial. 
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                      Fonte: www.comiteguandu.org.br/hidrografica.php 

 

5.2 HISTÓRICO DE POLUIÇÃO NA BAÍA DE SEPETIBA 

 

A baía de Sepetiba, assim como todas as baías costeiras, encontra-se situada em 

faixas da costa que são regiões de contrastes, sendo locais privilegiados no tocante ao estudo 

do desenvolvimento de novas estratégias para a gestão ambiental. Nessas regiões podem ser 

encontradas áreas de intensa urbanização, atividades portuária e industrial, e de exploração 

turística. 

Até a década de 60, a região caracterizava-se pelo turismo e pesca; posteriormente, 

com a expansão industrial, esta vem sofrendo as consequências das modificações nas suas 

estruturas espaciais, socioeconômicas e ecológicas. Em decorrência do aumento da migração 

populacional, atraída pela oferta de emprego, gerou-se, além do impacto causado pela 

industrialização, impactos referentes à construção de moradias e ao excesso de efluente 

Figura 3 - Região Hidrográfica Guandu e os municípios que têm seus efluentes drenados pela 

baía de Sepetiba. 
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doméstico, já que a infraestrutura local de saneamento básico e dragagem da baía continuam 

precários (SEMADS, 2006). 

O histórico de contaminação da área de estudo teve início na década de 60, com a 

implantação da Companhia Mercantil Ingá, sediada na região da Ilha da Madeira, onde a sua 

principal atividade era a produção de zinco de alta pureza através da extração deste do 

minério, onde extraía-se concomitantemente o cádmio, principal resíduo gerado (dentre outros 

metais). Ambos os metais são constituintes naturais de rochas. De acordo com Förstner e 

Wittmann (1983), o zinco possui função ampla, sendo utilizado na indústria para 

galvanização, na formação de ligas metálicas, em tintas, vidro, plásticos, lubrificantes, 

baterias, pesticidas, fungicidas, dentre outros.  

Tanto o zinco quanto o cádmio podem ser encontrados no ambiente através da 

liberação destes devido ao intemperismo sofrido pelas rochas e através da ação antropogênica, 

sendo lançados em efluentes domésticos e industriais (resíduos de indústrias metalúrgicas) e a 

partir da queima do carvão (REIMANN; DE CARITAT, 1998). 

A Companhia Mercantil Ingá mantinha em seu pátio (Figura 4) uma área destinada 

ao armazenamento dos resíduos gerados a partir da extração de zinco (resíduos esses, ricos em 

metais como Cd e As). Entretanto, como tal área era mantida a céu aberto, desprovida de 

qualquer cobertura, ocorriam episódios de extravasamento desses resíduos para o interior da 

baía de Sepetiba em épocas de chuvas intensas (o principal vazamento ocorreu em 1995) ou 

com o rompimento do dique de contenção. Pode-se também levar em consideração que, por se 

tratar de uma área aberta, tal resíduo acabava gerando poluição atmosférica em épocas secas, 

através da volatilização de alguns metais com o aumento de temperatura, e através da emissão 

de particulados durante o processo de transporte dos resíduos até a área de deposição. 

No ano de 1998 foi decretada a falência da Mercantil Ingá, deixando para trás os 

resíduos em seu pátio, o que gerou um grande passivo ambiental na região, já que este 

continuava a extravasar para a baía de Sepetiba. A região do Saco do Engenho é tida como a 

região com maior índice de contaminação de Zn e Cd, pois trata-se de uma região contígua ao 

pátio de armazenamento de rejeitos da antiga Ingá. Mesmo a Ingá possuindo a maior parte da 

responsabilidade pela contaminação por Zn e Cd até hoje encontrada na baía de Sepetiba, esta 

conta com outras fontes difusas de contaminação por metais traço. Continuando a expansão 

industrial, houve a instalação de um complexo industrial e portuário na região, composto por 

indústrias têxteis, metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas, além das obras de construção do 

Porto Sudeste e da LLX (Figura 2). 
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A baía de Sepetiba, assim como a baía da Guanabara (RJ), a baía de Santos (SP) e a 

Lagoa dos Patos (RS), abriga um dos maiores pólos industriais do Brasil. Este, desde a década 

de 60, vem sofrendo um intenso processo de industrialização com a implantação de diversas 

indústrias e portos privados (como, por exemplo, TKCSA, LLX, Porto Sudeste, USIMINAS) 

as quais possuem elevado potencial de contaminação com metais uma vez que operam com 

transporte de minério de carvão e lançamento de efluente com potencial risco de 

contaminação como é o caso da TKCSA (BARCELLOS, 1995; WASSERMAN, 2005) além 

do lançamento de efluentes domésticos in natura. Grande parte das atividades industriais 

encontra-se centralizada nos distritos industriais de Queimados, Itaguaí, Santa Cruz e Campo 

Grande (MOLISANI et al., 2004). 

Estudos sugerem que a Estação de Tratamento de Água Guandu (ETA-Guandu), 

maior estação de tratamento de água do mundo para abastecimento e consumo humano, 

localizada ás margens do canal do rio São Francisco, é uma potencial fonte de Alumínio 

devido ao lançamento de efluentes neste corpo hídrico que deságua na baía de Sepetiba 

(NEVES, 2012). 

Baía de Sepetiba 

Pátio de rejeitos  - 

Companhia Mercantil 

Ingá 

 

Figura 4 - Região do Saco do Engenho (ampliada), localizada dentro da baía de Sepetiba; local onde 

eram armazenados os rejeitos da companhia Mercantil Ingá. 
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Inúmeros trabalhos vêm relatando elevadas concentrações de metais presentes no 

sedimento da baía de Sepetiba (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Cronologia da concentração de metais no sedimento da baía de Sepetiba 

(µg.g
-1

). 

Autor 
As 

(µg.g
-1

) 

Cd 

(µg.g
-1

) 

Zn 

(µg.g
-1

) 

Cu 

(µg.g
-1

) 

Pb 

(µg.g
-1

) 

Al 

(µg.g
-1

) 

Fe 

(µg.g
-1

) 

Lacerda et al., 1987 - 2,5 288,0 38,8 35,7 - - 

Magalhães, 2001 117,7 - - - - - - 

Rebelo et al., 2003 - 3,1 566,9 - - - - 

Gomes et al., 2009 - 3,2 567,0 31,9 40,0 69.000,0 46.000,0 

Wanick et al, 2011 - 0,8 200,0 14,0 - - - 

Ribeiro et al., 2013 - 3,3 318,0 7,6 24,6 - - 

Ribeiro et al, 2014 7,66 2,01 600,3 14,37 29,28 - - 

CONAMA 354/12 - 

Nível 1 
19,0 1,2 150,0 34,0 46,7 - - 

CONAMA 354/12 - 

Nível 2 
70,0 7,2 410,0 270,0 218,0 - - 

 

 

5.3  AMOSTRAGEM BIOLÓGICA 

 

A amostragem biológica de peixes foi realizada em Agosto de 2013, através da 

técnica de arrasto horizontal de fundo com portas, utilizando-se malha de 20 mm no meio da 

rede e 10 mm no funil, com 10 m de comprimento e 3 m de abertura de boca. Realizou-se um 

arrasto circular ao redor de cada ponto de coleta (Figura 5), num raio de até 30 m de distância 

de cada ponto. Todos os pontos de amostragem escolhidos encontram-se próximos à região do 

Saco do Engenho, região com maior contaminação por metais traço. Cada arrasto teve 

duração de 20 minutos. As coordenadas geográficas de cada ponto de amostragem encontram-

se na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem biológica de peixes na 

baía de Sepetiba 

Pontos Latitude Longitude 

P1 22°55'13.30"S 43°51'21.18"O 

P2 22°57'13.23"S 43°51'54.47"O 

P3 22°58'24.47"S 43°51'49.77"O 

P4 22°58'4.60"S 43°50'24.40"O 

 

Os espécimes foram mantidos em caixa térmica com gelo até a chegada ao 

Laboratório de Geoquímica – UFF, onde foram obtidos os dados biométricos de cada 

indivíduo (peso e comprimento total) e posteriormente foi realizada a dissecção dos 

exemplares com a utilização de bisturi, para a retirada do músculo.  

As amostras de tecido muscular de cada espécime mantiveram-se congeladas em 

frascos de porcelana previamente descontaminados (banho ácido de HCl 3%) até o momento 

da liofilização (72h) e posterior maceração em gral e pistilo de ágata para a homogeneização 

destas. As amostras maceradas foram armazenadas em embalagens plásticas até a realização 

da digestão ácida e análise de metais. 

 

5.4 ANÁLISE DE METAIS TRAÇO EM PEIXES 

 

A determinação de metais foi realizada no Laboratório de Ciências Ambientais 

(LCA) da UENF. Para determinação de metais, as amostras de peixes foram submetidas à 

Figura 5 - Pontos de amostragem biológica de peixes na baía de Sepetiba. 

Baía de Sepetiba 
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digestão ácida em forno de micro-ondas (BERGHOF- SPEEDWAVE 4) seguindo o protocolo 

de digestão disposto na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Etapas da digestão ácida das amostras em forno de micro-ondas 

1° passo:  0,3g de amostra seca nos tubos de Teflon

2° passo: Adição 2 mL de H2O2

3° passo Adição 5 mL de HNO3 Suprapuro

4° passo: Digestão em forno de microondas 

Etapas da digestão de peixes:

 

 

Após a digestão ácida, as amostras foram filtradas em papel filtro quantitativo (28 

µm) e analisadas em ICP-OES (Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado). A precisão e exatidão das análises foram avaliadas através da análise de material 

de referência certificado NIST SRM-1566B (tecido de ostra). As concentrações dos metais 

(µg.g
-1

) especificadas no material certificado de referência e os valores encontrados nas 

análises, com suas respectivas porcentagens de recuperação, encontram-se na Tabela 6. Os 

metais analisados foram: alumínio (Al), arsênio (As), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu), 

cádmio (Cd) e chumbo (Pb). 

 

Tabela 6 - Porcentagens de recuperação do material certificado de referência 

 
V Mn Ni Cu Zn As 

Valor encontrado 

(média±DP) 
8,7±0,09 337,4±2,5 21,4±3,5 33±0,2 142,4±0,6 7,9±1,6 

Valor certificado 

(média) 
8,1 299 18,8 29,5 111,6 6,82 

Recuperação (%) 107,3 112,8 114,0 111,9 127,6 115,8 

 

Para o cálculo das concentrações médias de metais nas espécies analisadas, foram 

utilizados apenas os espécimes que apresentaram concentrações de determinado metal acima 

do limite de detecção (LD), disposto na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Limites de detecção (L.D.) em g.g
-1

 

 
Al (g.g

-1
) As (g.g

-1
) Cd (g.g

-1
) Cu (g.g

-1
) Fe (g.g

-1
) Pb (g.g

-1
) Zn (g.g

-1
) 

LD 0,02 0,002 0,0002 0,002 0,02 0,001 0,02 
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Utilizou-se o software Statistica 7.0 para o tratamento dos dados de metais no tecido 

dos peixes. 

 

5.5 CÁLCULO DO FATOR DE BIOCONCENTRAÇÃO (FBC) 

 

O cálculo o Fator de Bioconcentração (FBC) é uma importante ferramenta para que 

se possa determinar o quão biodisponível o metal, dos diversos compartimentos ambientais, 

se encontra para a biota. 

Para o cálculo do FBC foram utilizadas apenas as concentrações médias (excluindo-

se, para tal, as concentrações inferiores aos limites de detecção) de metais encontradas na 

espécie de bagre G. genidens, corvina M. furnieri, caratinga D. rhombeus e cabrinha P. 

puntactus visto que estas espécies apresentaram maior n amostral. 

Para calcular o FBC das espécies citadas, foram usados dados secundários de 

concentrações totais de metal e concentrações de metais fracamente ligados ao sedimento da 

área de estudo, utilizando-se a sequência histórica dos estudos de Lacerda et al. (1987), 

Gomes et al. (2009), Ribeiro et al.(2013) e Monte (2014) (Tabela 8) como referências para as 

concentrações médias dos metais Al, Cd, Cu, Fe, Pb e Zn. Alguns destes trabalhos 

apresentavam concentrações médias de metais em sedimentos e MPS da região do Saco do 

Engenho. Outros apresentavam concentrações de metais em diversos pontos de coleta dentro 

de toda a baía de Sepetiba; nestes casos, foi feita a concentração média destes pontos para a 

utilização desta no cálculo dos FBCs. 

O trabalho de Lacerda et al. (1987) forneceu dados para o cálculo do FBC com base 

nos metais fracamente ligados aos sedimentos da área de estudo (Tabela 9). 

Também foram utilizados os estudos de Lacerda et al. (1987) e Franz (2004) como 

referências para as concentrações médias dos metais no material particulado em suspensão 

(MPS), visto que este apresenta altas concentrações de metais traço e influencia indiretamente 

nas concentrações de metais dos peixes, já que servem de alimento para organismos 

filtradores que fazem parte da alimentação dos primeiros (Tabela 10). 
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Tabela 8 - Concentrações de metais totais no sedimento utilizadas para o cálculo do FBC 

Metais totais no sedimento da baía de Sepetiba 

Metais 
Lacerda et 

al., 1987 

(g.g
-1

) 

Gomes et al., 

2009 (g.g
-1

) 

Ribeiro et al, 

2013  (g.g
-1

) 

Monte, 2014 

(g.g
-1

) 

Al  - 69.000,0  -  - 

Cd 2,5 3,2 3,3 6,3 

Cu 38,8 31,9 7,6 23,2 

Fe  - 46.000,0  -  - 

Ni  - 22,3 20,7 4,8 

Pb 35,7 40,0 24,6 32,5 

Zn 288,0 567,0 317,9 987,4 

 

 

Tabela 9 - Concentrações de metais fracamente ligados ao sedimento da baía de 

Sepetiba utilizados para o cálculo do FBC 

Metais fracamente ligados ao 

sedimento 

Metais 
Lacerda et al., 1987 

(g.g
-1

) 

Cd 1,9 

Cu 22,9 

Pb 16,4 

Zn 183,0 

 

 

Tabela 10 - Concentrações de metais no MPS da baía de Sepetiba utilizados para o 

cálculo do FBC 

Metal no MPS da baía de Sepetiba 

Metais 
Lacerda et al., 1987 

(g.g
-1

) 

Franz, 2004
a
 

(g.g
-1

) 

Franz, 2004
b
 

(g.g
-1

) 

Cd 3,2 32305,0 25927,7 

Cu 61,6 4060,7 3076,5 

Pb 139 761,7 744,1 

Zn 390,0 52693,1 37893,6 
(

a
 Valores médios referentes às coletas de verão; 

b
 Valores médios referentes às coletas de inverno). 
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De acordo com Van der Oost et al.(2003), a fórmula utilizada para cálculo do FBC é: 

 

FBC     = 
                Concentração de metal no tecido do peixe 

           Concentração de metal no sedimento ou no MPS 

 

 

5.6 CORRELAÇÕES ESTATÍSTICAS 

 

Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para avaliar se havia diferença significativa 

(p < 0,05) entre as espécies com relação à concentração média (excluindo-se os indivíduos 

que apresentavam concentrações de determinado metal inferior ao seu limite de detecção) de 

cada metal analisado.  

Além disso, também foram realizadas correlações (de Pearson e Spearman) entre o 

comprimento e o peso dos espécimes para que se pudesse justificar a utilização de quaisquer 

uma das duas variáveis nos cálculos posteriores (projeção de concentração de metais), caso 

tais variáveis apresentassem correlação significativa. 

Também foram realizadas as correlações entre as concentrações de metais nos 

espécimes e o comprimento destes com o intuito de se perceber qual tipo de curva (linear ou 

polinomial) mostraria a tendência da concentração de metais no músculo dos indivíduos de 

acordo com a sua idade (tendo o comprimento como proxy da idade). 

Para todos os cálculos, foi utilizado o programa STATISTICA versão 7.0. 

 

5.7 CURVAS DE BIOACUMULAÇÃO 

 

No estudo testou-se a elaboração de curva de bioacumulação dos metais 

considerando a razão entre a concentração do metal (incluindo-se, neste caso, os valores dos 

limites de detecção de cada metal para os indivíduos que apresentaram concentrações 

inferiores ao LD destes) pelo comprimento do espécime (aqui denominada “taxa de 

incorporação”), VS o comprimento, como uma ferramenta para projetar a taxa de 

incorporação de metais no músculo de peixe. Sugere-se que tal curva ilustra uma medida do 

balanço entre incorporação e eliminação (excreção) do metal no organismo ao longo do 

tempo, visto que o comprimento é um proxy da idade do animal. 
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A curva de bioacumulação foi calculada para as corvinas (M. furnirei) e para os 

bagres (G. genidens) visto que estas foram as espécies que apresentaram maior n amostral e 

uma maior faixa de variação de comprimentos entre as espécies coletadas. 

 Tendo em vista a hipótese testada e confirmada no estudo de tendência de redução 

das concentrações de metais com o comprimento (idade) dos peixes, para a confecção destas 

curvas, utilizou-se as taxas de incorporação (razão concentração do metal sobre o 

comprimento do indivíduo) mínimas, médias e máximas correspondentes, respectivamente, 

aos valores mínimos, médios e máximos dos comprimentos. 

A lógica do método proposto é de retificação (linearização) idealizada da tendência 

de redução observada usando um modelo de curva de decrescimento de característica de curva 

logística. 

 Para a confecção das curvas,aplicou-se a fórmula utilizada por Von Sperling (2005): 

dP / dT   = 

 

Kd . (Ps – P0) 

 

(dP/dT = Variação da concentração de metal ao longo do tempo). 

 

Onde: 

Pt         = P0 + (Ps - P0)* [1 
-Kd * (t - t0)

] 

 

Ps        = 
[2 .P0 .P1 . P2 – P1

2
 . (P0 – P2)] 

(P0 . P2 – P1
2
) 

 

Kd = 
- Ln [(Ps – P2) / (Ps – P0)] 

                         ( T2 – T0) 

(Pt = Projeção da concentração no maior comprimento que determinada espécie pode atingir; Ps = Concentração 

de Saturação; Kd = Coeficiente quando não é efetuada a análise de regressão; P0, P1 e P2 = Concentração maior, 

média e menor de determinado metal, respectivamente;T0 e T2 = Comprimentos do menor  indivíduo e do maior 

indivíduo de determinada espécie, respectivamente). 

 

Para a construção das curvas de bioacumulação utilizou-se o programa Microsoft 

Excel 2010. 
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5.8 HISTÓRICO DA CONTAMINAÇÃO DE ORGANISMOS BIOINDICADORES DA 

BAÍA DE SEPETIBA 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico dos estudos prévios que relatavam a 

concentração média de metais em diversos organismos bioindicadores residentes da baía de 

Sepetiba, ao longo do tempo, com o intuito de se comparar as concentrações médias de metais 

nestes e nos organismos apresentados no presente estudo (excluindo-se as concentrações de 

metais inferiores aos limites de detecção de cada metal).  

Os organismos bioindicadores abordados nos estudos prévios foram as algas verdes 

Ulva fasciata, Codium decorticatum e Codium taylorii; as algas marrons Gracilaria sp. e 

Padina vikersiae; os crustáceos Balanus sp., Colinectes danae, Magabalanus sp. e 

Litopenaeus schimitti; os moluscos Crassostrea rhizophorae, Crassostrea brasiliana, Thais 

haemasiana, Perna perna, Litorina sp., Tegula viridula e Anomalocardia brasiliana; os 

equinodermos Equinaster brasiliensis; os peixes Micropogonias furnieri, Cynoscion acoupa e 

Genidens genidens; e as aves Egretta caerulea e Egretta thula  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ESPÉCIES DE PEIXES AMOSTRADAS 

 

Foram obtidos exemplares de 12 espécies, sendo estes: Achirus lineatus (3), Arius 

spiixi (4), Citharichthys spilopterus (9), Dasyatis guttata (3), Diapterus rhombeus (13), 

Genidens genidens (16), Micropogonias furnieri (31), Notarius grandicassis (3), Prionotus 

puntactus (11), Selene vomer (3),  Symphurus tesselatus (7), Trinectes paulistanus (3). Na 

Tabela 11 encontram-se os menores e maiores exemplares obtidos nas amostragens, bem 

como o hábito alimentar de cada espécie e o comprimento máximo que cada uma pode 

atingir, segundo a literatura. 

M. furnieri foi a espécie que se capturou em maior quantidade (n = 31), enquanto 

duas espécies de linguado (A. lineatus e T. paulistanus) e uma espécie de raia (D. gutatta) 

apresentaram apenas n = 3, cada. 

Quase todas as espécies coletadas possuem hábito alimentar carnívoro, exceto a raia 

D. gutatta (detritívoro) e os bagres (G. genidens, A. spixii e N. grandicassis); as espécies de 

linguados (C. spilopterus, A. linetaus, T. paulistanus e S. tesselatus) e de bagres (A. spixii, G. 

genidens e N. grandicassis) encontram-se associadas ao sedimento, sendo consideradas 

espécies bentônicas (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; 2000). 

 

6.1.1 Corvina Micropogonias furnieri – Desmarest, 1823 

 

Pertencente à Família Sciaenidae possui grande importância comercial, 

principalmente no litoral Sudeste do Brasil. São peixes que vivem próximo à Costa, 

encontrados facilmente em águas rasas da Plataforma continental, próximo à desembocaduras 

de rios, vivendo sobre fundos de areia ou lama, em profundidades menores que 60 m 

(FIGUEIREDO, 1980). A Corvina M. furnieri (Figura 6) ocorre desde as Antilhas e América 

Central até a Argentina. Indivíduos jovens e adultos utilizam o estuário como área de 

forrageamento e de crescimento. Peixes dessa espécie alcançam até 60 cm de comprimento. 

Alimentam-se de organismos associados ao substrato não-consolidado, como anelídeos, 

crustáceos e pequenos peixes (FIGUEIREDO, 1980). 
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Tabela 11 - Espécies de peixes coletadas na área interna da baía de Sepetiba em agosto de 2013 

Família Espécie Nome comum n amostral 
Comprimento (cm) 

Hábito alimentar 
Comprimento 

máximo (cm)
*
 Mín. Máx. 

Sciaenidae 
Micropogonias 

furnieri 
Corvina 31 6,8 26,5 Carnívoro (poliquetas)

1
 Até 60 

Ariidae 

Genidens 

genidens 
Bagre-urutu 16 12,5 26,0 Onívoro

3
 Até 35 

Arius spixii Bagre-amarelo 4 17,5 19,0 Onívoro
3
 Até 30 

Notarius 

grandicassis 
Bagre 3 12,5 18,0 Onívoro

3
 Até 50 

Gerreidae 
Diapterus 

rhombeus 
Caratinga 13 7,5 16,0 Carnívoro (poliqueta e copépoda)

1
 Até 40 

Carangidae Selene vômer 
Galo-de-

penacho 
2 17,0 18,0 

Carnívoro (peixes, crustáceos e 

poliquetas)
2
 

Até 50 

Triglidae 
Prionotus 

puntactus 
Cabrinha 11 6,5 23,5 Carnívoro (Crustáceos)

1
 Até 33 

Paralichthyidae 
Citharichthys 

spilopterus 
Linguado 8 12,0 18,0 Carnívoro (peixes e crustáceos)

1
 Até 18 

Achiridae 

Achirus lineatus Tapa 3 10,1 12,0 Carnívoro (poliquetas)
1
 Até 17,5 

Trinectes 

paulistanus 
Tapa-listrado 3 10,0 15,0 Carnívoro (poliquetas)1 Até 18 

Cynoglossidae 
Symphurus 

tesselatus 

Língua-de-

mulato 
7 9,5 18,5 

Carnívoro (Poliquetas e 

crustáceos)
1
 

Até 20,5 

Dasyatidae Dasyatis guttata Raia-lixa 3 22,5 26,0 Detritívoro
2
 Até 40 (largura) 

 

 

 

Fonte - 
1
GUEDES, 2010; 

2
Fishbase.org; 

3
LIMA-JÚNIOR et al., 2002;

*
FIGUEIREDO; MENEZES, 1977; 1980; 1985; 2000. 

5
6
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Na baía de Sepetiba, Araújo et al. (1998) relataram que M. furnieri apresenta 

variação espacial e sazonal significativa; além disso, tal espécie ocorre em maior abundância 

no inverno e no início da primavera, principalmente de julho a outubro. 

A corvina M. furnieri é um dos maiores recursos pesqueiros do sudeste do Brasil, 

apresentando grande abundância na pesca artesanal em áreas estuarinas (VICENTINI; 

ARAÚJO, 2003). Em 2012, a produção de corvina no estado do Rio de Janeiro foi de 1.144 t 

(FIPERJ, 2013). 

 

 

6.1.2 Caratinga Diapterus rhombeus – Cuvier, 1829 

 

A Família Gerreidae é representada por peixes, em sua maioria costeiros, 

predominantemente estuarinos. Ocorrem do Golfo do México ao Sul do Brasil. A espécie D. 

rhombeus (Figura 7) é muito comum nos estuários e rio acima. A desova ocorre nas porções 

mais fundas do estuário, enquanto as partes rasas servem como área de desenvolvimento e de 

alimentação dos peixes jovens. Esses indivíduos alimentam-se de algas e pequenos 

invertebrados. Podem alcançar até 40cm de comprimento (FIGUEIREDO, 1980). 

No estudo de Chaves e Otto (1998) na baía de Guaratuba (Paraná), a abundância de 

D. rhombeus não se manifestou determinada por influência sazonal. Segundo os autores, as 

capturas de D. rhombeus apresentaram quantidades elevadas de espécimes tanto no inverno 

(agosto), quanto na primavera (outubro) e no outono (maio). Com relação ao comprimento 

dos indivíduos, os menores comprimentos foram mais representativos no final do verão e no 

outono (indicando que a espécie desova, principalmente, na primavera), enquanto os maiores 

comprimentos se apresentaram durante a primavera e no início do verão. 

 Além disso, os espécimes de caratinga apresentaram atividade reprodutiva nos 

meses de dezembro e abril. Quanto à dieta, a espécie alimenta-se de invertebrados 

(principalmente poliquetas), vegetais e peixes (em menor proporção). 

Figura 6- Corvina Micropogonias furnieri -Desmarest, 1823. 
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6.1.3 Galo-de-Penacho Selene vomer – Linnaeus, 1758 

 

Essa espécie vive, comumente, em águas tropicais de superfície, próximo à costa. 

São peixes predadores que se alimentam de peixes, crustáceos, e às vezes, de invertebrados 

planctônicos. São formadores de cardume e possuem importância econômica, pois a sua carne 

é considerada de boa qualidade. Espécimes de S. vomer (Figura 8) podem crescer até 50 cm 

de comprimento, e sua ocorrência está distribuída do Maine até o Uruguai (FIGUEIREDO, 

1980). 

De acordo com Bastos (2003), a grande maioria dos exemplares de S. vomer é 

encontrada em profundidades maiores do que 5 m. 

Corbisier (1989) relata que, pelo menos nos estágios iniciais do ciclo de vida, esta 

espécie pode se alimentar de recursos distintos daqueles utilizados pelos adultos, 

alimentando-se de organismos bentônico. 

Figura 7 - Caratinga Diapterus rhombeus - Cuvier, 1829. 

Figura 8 - Galo-de-penacho Selene vomer - Linneaus, 1758 
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No trabalho de Salles (2009), realizado em Caraguatatuba (SP) onde todos os 

espécimes são juvenis, destacou-se que a maior parte da dieta desta espécie é formada por 

camarões e larvas de decápodes. A autora ainda relata que os principais itens alimentares da 

espécie se mantiveram constantes ao longo do ano, não apresentando diferença sazonal 

significativa. Além disso, a composição alimentar de S. vomer varia de acordo com o 

crescimento do indivíduo, mostrando que há uma relação entre o benefício energético que a 

presa proporciona e o custo associado à sua captura e digestão. 

 

6.1.4 Linguado Citharichthys spilopterus – Günther, 1862 

 

Organismos da Família Paralichthyidae sofrem uma profunda transformação durante 

o seu desenvolvimento: quando adultos, um dos olhos migra para o lado oposto do corpo, 

ficando os olhos adjacentes um ao outro. O lado sem olho transforma-se na região abdominal, 

sobre a qual o peixe “deita” e passa a nadar nessa posição. Tais peixes são predadores e vivem 

enterrados no substrato. Espécimes de C. spilopterus (Figura 9) podem atingir até 18 cm de 

comprimento e se distribuem de Nova Jersey até a Lagoa dos Patos (RS) (FIGUEIREDO, 

2000). 

De acordo com Mendonça e Araújo (2002), C. spilopterus (juntamente com S. 

tesselatus) é a espécie de linguado mais abundante dentre as outras 14 espécies de linguado 

encontradas na baía de Sepetiba. Guedes et al. (2004) relatam que C. spilopterus ocorre nas 

três regiões da baía de Sepetiba (área interna, central e externa), com predomínio de 

indivíduos de menor tamanho na área externa, penetrando na baía à medida em que estes vão 

crescendo e, consequentemente, com predomínio dos maiores comprimentos na área interna 

da baía. 

Figura 9 - Linguado Citharichthys spilopterus - Günther, 1862. 
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Na baía de Sepetiba, a espécie apresenta 18 itens alimentares em sua dieta, com 

predomínio de crustáceos, poliquetas e peixes (principalmente a corvina M. furnieri). 

A coexistência de diferentes espécies de linguado na baía de Sepetiba está 

relacionada com a diferença na composição alimentar destas associadas ao fato de as espécies 

se utilizarem de diferentes áreas de forrageamento assim como diferença no período de 

atividade alimentar (GUEDES et al., 2004). 

 

6.1.5 Cabrinha Prionotus punctatus – Bloch, 1797 

 

Os peixes da família Triglidae vivem, normalmente, sobre fundos arenosos ou 

lodosos, em poças de pedras da zona entre marés e em áreas estuarinas. Podem ser 

encontrados até 200 m de profundidade. Alimentam-se de pequenos peixes e crustáceos.  

P. puntactus (Figura 10) é facilmente encontrado em todo o litoral brasileiro, tendo a 

sua distribuição do Atlântico Ocidental, da América Central à Argentina (FIGUEIREDO, 

1980). 

No trabalho de Viana et al. (2005), na baía da Guanabara, verificou-se a presença de 

indivíduos de maiores comprimentos no verão e na primavera, quando as águas da baía 

apresentam maiores temperaturas, marcando assim o início da estação reprodutiva da espécie. 

Atrelado ao fato da baía contar com grande aporte de nutrientes durante todo o ano, não se 

verificou variação sazonal no número de indivíduos.  

O mesmo ocorreu no estudo de Rocha (1990), onde a espécie foi classificada como 

permanente na plataforma interna de Ubatuba (SP), ocorrendo nas 4 estações do ano porém 

com maior abundância nas estações em que as massas d’água são mais quentes.  

 

 

A espécie pode ser classificada como comedora diurna com tendências vespertinas 

(ROCHA et al., 1994), apresentando maiores períodos de forrageamento durante o verão 

Figura 10 - Cabrinha Prionotus puntactus – Bloch, 1797. 
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(quando há um fotoperíodo mais longo). Este padrão de atividade alimentar também se 

verificou nos estudos de Teixeira e Haimovici (1989), no Rio Grande do Sul. 

 

6.1.6 Raia-lixa Dasyatis gutatta – Bloch & Schineider, 1801 

 

Uma raia da espécie D. gutatta (Figura 11) pode atingir grande porte (um macho de 

40 cm de largura ainda é considerado imaturo, por exemplo) e pode ser encontrada em águas 

costeiras, desde o Golfo do México até o litoral de São Paulo (FIGUEIREDO, 1977). 

De acordo com Rosa e Furtado (2004), a espécie encontra-se na lista vermelha de 

espécies ameaçadas. 

Na região costeira de Caiçara do Norte (RN), Gianeti (2011) detectou em todos os 

meses a presença de indivíduos jovens e neonatos, identificando a área estudada como um 

berçário para a espécie. Os indivíduos adultos encontrados na região concentravam-se nas 

partes mais rasas da costa para as atividades de forrageamento além da reprodução. 

De acordo com alguns estudos (YOKOTA; LESSA, 2007; GIANETI, 2011), quanto 

ao dimorfismo sexual em adultos, as fêmeas apresentam maiores comprimentos que os 

machos. Similarmente aos machos, as fêmeas apresentam maturação das gônadas com 5 anos 

de idade, porém, quando atingem maiores comprimentos que os machos (GIANETI, 2011).  

 

Gianeti (2011) também relata que a reprodução de D. gutatta ocorre ao longo de todo 

o ano, visto a ocorrência de neonatos durante o ano todo bem como de fêmeas grávidas, 

observando-se uma tendência para um pico do ciclo reprodutivo no início de julho (fim da 

Figura 11 - Raia-lixa Dasyatis gutatta – Bloch & Schineider, 1801. 
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estação chuvosa), estendendo-se durante os meses de seca (até janeiro, onde se inicia a fase 

chuvosa).  

Tal comportamento não estaria ligado à temperatura da água, já que esta não 

apresenta variação considerável ao longo dos meses, entretanto os padrões de variação entre 

as estações seca e chuvosa estariam ligados à variação de incidência e penetração da luz do 

sol na região costeira de Caiçara do Norte (RN), sendo a estação seca a que apresenta maior 

média de luminosidade em horas de luz por dia (GIANETI, 2011). 

Com relação ao hábito alimentar, a espécie apresenta diferença significativa na 

composição da dieta entre jovens e adultos, onde os crustáceos representam a maior 

preferência entre os jovens, e os moluscos bivalves e poliquetas sipunculídeos representam a 

preferência entre os adultos (GIANETI, 2011). Ao analisar qualitativamente e 

quantitativamente os itens alimentares encontrados em estômagos de D. gutatta, onde se 

encontrou ampla variedade de organismos bentônicos e bentopelágicos, o autor pôde 

classificá-la como predadora generalista. 

 

6.1.7 Família Achiridae 

 

Os linguados dessa família vivem junto ao sedimento de fundo, onde podem se 

encontrar enterrados ou camuflados (FIGUEIREDO, 2000).  

 

6.1.7.1 Linguado (Achirus lineatus – Linnaeus, 1758) 

 

A. linetaus (  12), espécie muito comum no litoral brasileiro, pode ser encontrada em 

até 20 m de profundidade do litoral Sudeste. Vive, em sua maioria, em ambientes estuarinos, 

mas também pode ser encontrado em ambientes marinhos. Encontra-se distribuído da Flórida 

ao Norte da Argentina (FIGUEIREDO, 2000).  

Esta espécie, quando estudada por de Oliveira e Fávaro (2010) na baía de Paranaguá 

(PR), apresentou bom desenvolvimento gonadal, para ambos os sexos, na primavera, sendo 

esta a estação de alta atividade reprodutiva para a espécie. Além disso, a razão entre juvenis e 

adultos mostrou que os últimos são predominantes durante o outono, e (principalmente) na 

primavera e verão. Entretanto, o autor destaca que a influência das variáveis ambientais 

(disponibilidade de alimentos, taxa de predação sobre A. lineatus, etc.) modula a estratégia 

reprodutiva. 
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                                             Fonte: www.fishbase.org 

 

Shine (1990) relata que nesta espécie, as fêmeas apresentam maiores comprimentos, 

o que as favoreceria quanto a maior taxa de fecundidade enquanto que os machos 

apresentariam comprimentos menores, sendo este um caráter determinado pela seleção sexual.  

A espécie foi considerada estuarino-residente visto que indivíduos com diferentes 

fases de maturação gonadal foram capturados durante as coletas e que a região serve como 

berçário para a espécie (DE OLIVEIRA; FÁVARO, 2010). 

 

6.1.7.2 Linguado Trinectes paulistanus – Ribeiro, 1915 

 

T. paulistanus (Figura 13) é a espécie de linguado mais comum no litoral brasileiro, 

sendo encontrada tanto em ambientes estuarinos quanto em marinhos. É encontrado em até 16 

m de profundidade e encontra-se distribuído do Suriname ao litoral de Santa Catarina 

(FIGUEIREDO, 2000). 

Figura 12 - Linguado Achirus lineatus – Linneaus, 1758. 

Figura 13 - Linguado Trinectes paulistanus – Ribeiro, 1915. 
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Na baía de Sepetiba, Guedes (2010) relata que a espécie apresenta preferência 

alimentar por poliquetas (96%), após realizar a análise do conteúdo estomacal dos peixes 

coletados na região e também verificou que T. paulistanus não apresenta variação alimentar 

sazonal nem variação alimentar de acordo com o seu crescimento. A espécie apresenta 

estratégia especialista para poliquetas já que esta apresentou pouca diversidade de itens 

alimentares. 

De acordo com Corrêa (2001), T. paulistanus é classificado como espécie que utiliza 

as áreas estuarinas para reprodução, criação e sobrevivência. Tal classificação foi reafirmada 

por Guedes (2010) na baía de Sepetiba, onde indivíduos desta espécie foram encontrados em 

maior abundância na zona interna. 

 

6.1.7.3 Linguado língua-de-mulata Symphurus tesselatus – Quoy & Gaimard, 1824 

 

Da Família Cynoglossidae, somente o gênero Symphurus pode ser encontrado no 

sudeste do Brasil. Seus representantes podem ser encontrados quase sempre enterrados em 

fundos arenosos ou lodosos, de baías, enseadas ou de ambientes estuarinos, e podem ser 

encontrados até 32 m de profundidade. S. tesselatus (Figura 14) se alimenta de invertebrados 

bentônicos e estão distribuídos do Caribe até o Uruguai (FIGUEIREDO, 2000). 

 

Esta espécie (junto a C. spilopterus) é a espécie de linguado mais abundante na baía 

de Sepetiba (MENDONÇA; ARAÚJO, 2002). Indivíduos desta espécie são encontrados por 

toda a baía, não apresentando variação de tamanhos entre as zonas interna, central e externa, 

ocorrendo em maior abundância na última.  

Na baía de Sepetiba, utilizam 6 diferentes itens alimentares, com predomínio de 

amphipodas e poliquetas. Mesmo coexistindo com outra espécie de linguado (C. spilopterus), 

ambas apresentam baixíssima sobreposição de nicho, onde estas utilizam o mecanismo de 

Figura 14 - Linguado língua-de-mulata Symphurus tesselatus – Quoy & Gaimard, 1824. 
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separação trófica, com hábitos alimentares diurnos de C. spilopterus e hábitos alimentares 

noturnos de S. tesselatus (mesmo que tais espécies partilhem de alguns itens alimentares 

semelhantes, como crustáceos e poliquetas) (GUEDES et al., 2004). 

 

6.1.8 Família Ariidae 

 

Os Bagres são os peixes que formam essa família. Estes ocorrem na zona litorânea, 

em águas não muito profundas onde habitam o sedimento arenoso ou lodoso. Na época da 

desova, aproximam-se de regiões lagunares e da desembocadura de rios. Após a desova, os 

machos são os responsáveis pela incubação oral dos ovos fertilizados, guardando-os na boca 

até que se complete todo o desenvolvimento embrionário destes (REIS, 1986). No Brasil, os 

bagres possuem grande importância econômica (FIGUEIREDO, 1978). 

Na baía de Sepetiba, os peixes da família Ariidae são os mais abundantes, 

representando cerca de 30% do número total de indivíduos capturados em arrastos de fundo 

(CRUZ-FILHO, 1995). De acordo com Azevedo et al. (1999), devido à estabilidade dos 

fatores abióticos na baía de Sepetiba (temperatura e salinidade), há baixa sazonalidade dos 

bagres marinhos que lá habitam. 

Para que as espécies de bagres marinhos coexistam dentro da baía de Sepetiba, 

AZEVEDO et al. (1999) relataram que há indícios de separação espacial entre as espécies 

como estratégia de coexistência desse grupo de peixes, com maiores abundâncias nas zonas 

de menores profundidades e menores transparências e salinidade. 

 

6.1.8.1 Bagre Genidens genidens - Valenciennes, 1839 

 

Esta espécie difere das demais espécies de bagre por possuir dentes situados em duas 

protuberâncias carnosas. G. genidens (Figura 15) é muito comum nos estuários brasileiros, 

aparecendo em grandes quantidades em lagoas estuarinas. Encontra-se distribuído da costa 

Leste do Atlântico Sul até o Rio da Prata (FIGUEIREDO, 1978).  

Nos estudos de Mishima e Tanji (1982), Araújo (1984) e Chaves e Vendel (1996), 

nas regiões da Cananéia (SP), Lagoa dos Patos (RS) e Baía de Guaratuba (PR) 

(respectivamente), crustáceos decápodas e poliquetas foram os itens alimentares de maior 

representatividade para a espécie, entretanto, também foram encontrados vegetais que 

parecem formar a dieta destes de forma variável entre as regiões de estudo. Tais registros 
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podem indicar que G. genidens não pode ser considerada uma espécie exclusivamente 

carnívora. 

 

De acordo com Vazzoler (1996), G. genidens pode ser considerado um k-estrategista, 

ou seja, a espécie direciona grande parte da energia que produz para o processo de desova, 

associados ao cuidado parental bem desenvolvido, tomando-se como exemplo os machos 

desta espécie, que realizam a incubação oral dos ovos. Tal processo foi observado por Gomes 

et al. (1999) na baía de Sepetiba (RJ), considerando-se a área favorável ao processo 

reprodutivo da espécie já que essa apresenta condições ambientais propícias à fecundação e ao 

desenvolvimento da prole. 

 

6.1.8.2 Bagre Notarius grandicassis – Valenciennes, 1840 

 

Os espécimes de N. grandicassis (Figura 16) podem atingir até 50 cm de 

comprimento. Está distribuído da Costa Leste do Atlântico Sul ao Sudeste do Brasil, 

acorrendo com maior frequência na região Nordeste (FIGUEIREDO, 1978). 

 

                            *Fonte: www.fishbase.org 

 

 

Figura 15 - Bagre Genidens genidens – Valenciennes, 1839. 

Figura 16 - Ilustração do Bagre Notarius grandicassis – Valenciennes, 1840. 
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6.1.8.3 Bagre Arius spixii – Agassiz, 1829 

 

Os bagres da espécie A. spixii (Figura 17) possuem crescimento reduzido, atingindo 

um máximo de 30 cm de comprimento. Possuem ampla ocorrência em águas estuarinas, 

entretanto invade os rios na época da desova. Alimentam-se de moluscos, crustáceos e outros 

organismos de fundo. Esta espécie pode ser encontrada da Venezuela ao Sudeste do Brasil 

(FIGUEIREDO, 1978). 

                                         *Fonte: www.fishbase.org 

 

6.2 QUANTIFICAÇÃO DE METAIS NO MÚSCULO DE PEIXES 

 

Para calcular as concentrações médias de metais no músculo dos peixes, foram 

utilizados apenas os espécimes que apresentaram concentração de determinado metal superior 

ao limite de detecção (LD). Sendo assim, a Tabela 12 apresenta o n amostral total (nt) de cada 

espécie e o n relativo (nr), que se refere à quantidade de espécimes que apresentaram valores > 

LD para cada metal analisado. 

As concentrações médias de metais nos músculos de peixes (calculadas apenas com 

espécimes que apresentaram concentrações > LD) ± Desvio Padrão (DP), e as concentrações 

mínimas e máximas (g.g
-1

) encontradas em cada espécie estão no Anexo I. 

Tendo em vista o monitoramento dos órgãos ambientais, as medianas foram 

colocadas no Anexo 2. As concentrações médias são colocadas no escopo do trabalho para 

facilitar as comparações com outras bibliografias.

Figura 17 - Ilustração do Bagre Arius spixii – Agassiz, 1829. 
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Tabela 12 - n total (nt) de indivíduos por espécie; n relativo (nr = indivíduos com concentração de determinado metal > LD); 

porcentagem de espécimes com concentração de determinado metal < LD 

Espécie (nt) 

Al As Cd Cu Fe Pb Zn 

nr < LD (%) nr < LD (%) nr < LD (%) nr < LD (%) nr < LD (%) nr < LD (%) nr < LD (%) 

A. lineatus (3) 3 0 3 0 0 100 3 0 3 0 0 100 3 0 

D. gutatta (3) 0 100 2 33 3 0 3 0 0 100 2 33 3 0 

N. grandicassis (3) 3 0 3 0 2 33 3 0 3 0 0 100 3 0 

S. vomer (3) 3 0 3 0 0 100 3 0 3 0 1 67 3 0 

T. paulistanus (3) 3 0 3 0 0 100 3 0 3 0 2 33 3 0 

A. spixii (4) 3 25 4 0 1 75 4 0 3 25 1 75 4 0 

S. tesselatus (7) 3 57 6 14 4 43 7 0 3 57 5 29 7 0 

C. spilopterus (9) 9 0 8 11 3 67 9 0 9 0 4 56 9 0 

P. puntactus (11) 2 82 11 0 9 18 11 0 2 82 7 36 11 0 

D. rhombeus (13) 13 0 13 0 4 69 13 0 13 0 1 92 13 0 

G. genidens (16) 5 69 15 6 13 19 16 0 5 69 11 31 16 0 

M. furnieri (31) 9 71 31 0 7 77 31 0 23 26 7 77 31 0 

6
8
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 Alumínio: 

 

A espécie S. tesselatus, que possui 43% dos espécimes com concentrações de 

alumínio > LD, apresentou o maior valor central (112,8 g.g
-1

). A. lineatus, que possui 100% 

dos espécimes com concentrações de Al > LD, apresentou a maior concentração média igual à 

208,0 g.g
-1

 (Figura 18); esta espécie foi a que também apresentou a maior variação na 

distribuição da concentração de metais em seus espécimes (23,0 à 55,9 g.g
-1

). Os espécimes 

de S. tesselatus e D. rhombeus também apresentaram ampla variação na concentração de 

alumínio. Nenhum espécime de D. gutatta apresentou concentração de Al > LD. Devido à 

ampla variação na concentração de Al em algumas espécies, o gráfico da Figura 18 representa 

as concentrações do metal em escala logarítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Arsênio: 

 

Para o metal As todas as espécies (com exceção de C. spilopterus, D. gutatta e S. 

tesselatus) apresentaram 100% dos indivíduos com concentrações > LD. De acordo com a 

Figura 18 -  Média ± desvio padrão das concentrações de alumínio (escala logarítmica) (Al µg.g
-1

 peso 

seco) nas espécies de peixes. 
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Figura 19, T. paulistanus foi a espécie que apresentou a maior variação da concentração de 

metal nos indivíduos (1,8 à 20,0 g.g
-1

), apresentando também a maior concentração média 

(8,4 g.g
-1

). D. gutatta foi a única espécie que apresentou concentração média de arsênio 

correspondente ao valor da mediana (3,3 g.g
-1

).p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cádmio: 

 

A distribuição das concentrações de cádmio entre as espécies não seguiu uma 

tendência (Figura 20). Espécimes de D. rhombeus, G. genidens e M. furnieri apresentaram 

ampla variação na concentração do metal (dentre as concentrações > LD); Dentre as espécies 

analisadas D. gutatta, A. spixii, P. puntactus e S. tesselatus apresentaram a maior 

concentração média (0,1 g.g
-1

).  

G. genidens, que possui 75% dos espécimes com concentrações de cádmio > LD, 

apresentou a maior mediana (0,13 g.g
-1

). M. furnieri (23% dos espécimes > LD), A. spixii 

(25% dos espécimes > LD) e D. gutatta (100% dos espécimes > LD) apresentaram mediana 

Figura 19 – Média ± desvio padrão das concentrações de arsênio (As µg.g
-1

 peso seco) nas espécies de 

peixes. 
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igual a 0,12g.g
-1

. A. lineatus, A. spixii, S. vomer e T. paulistanus apresentaram um único 

espécime, dentre os coletados, com concentração de Cd > LD (igual à 0,0002 g.g
-1

). 

 

 Cobre: 

 

Todos os espécimes de cada uma das espécies coletadas apresentaram concentrações 

de cobre em seus músculos superiores ao LD (Figura 21). N. grandicassis e S. vomer 

apresentaram concentrações médias de cobre, igual à 1,2 e 1,0 g.g
-1

, respectivamente. Nas 

espécies A. lineatus, D. gutatta, D. rhombeus, P. puntactus e S. tesselatus, a mediana 

corresponde ao valor da concentração média de Cu. Em A. spixii, mais de 50% dos espécimes 

apresentaram concentração de Cu abaixo do valor da mediana; o mesmo ocorre para M. 

furnieri e P. puntactus. O oposto (mais de 50% dos espécimes apresentam concentração de 

Cu acima do valor da mediana) ocorre em G. genidens, N. grandicassis e S. tesselatus. 

 

 Ferro: 

Ao analisar a Figura 22, pode-se perceber que as espécies A. lineatus (100% dos 

espécies > LD), N. grandicassis (100% dos espécimes > LD) e S. tesselatus (43% dos 

Figura 20 – Média ± desvio padrão das concentrações de cádmio (Cd µg.g
-1

 peso seco) nas espécies de 

peixes. 
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espécimes > LD) apresentam grande variação na concentração de ferro entre seus espécimes, 

sendo o primeiro o que apresenta a maior concentração média do metal (106,5 g.g
-1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Média ± desvio padrão das concentrações de cobre (Cu µg.g
-1

 peso seco) nas espécies de peixes. 

Figura 22 – Média ± desvio padrão das concentrações de ferro (escala logarítmica) (Fe µg.g
-1

 peso seco) nas 

espécies de peixes. 
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Em P. puntactus (18% dos espécimes > LD) o valor da mediana foi igual ao valor da 

média de Fe. Em D. gutatta todos os espécimes apresentaram concentrações de Fe < LD. 

Devido à ampla variação na concentração do metal em algumas espécies, a concentração 

deste se encontra em escala logarítmica. 

 

 Chumbo: 

 

A Figura 23, correspondente às concentrações médias de chumbo nas espécies, 

mostra que as espécies A. spixii, D. rhombeus e S. vomer apresentaram apenas um espécime, 

cada, com concentração de Pb > LD, sendo estes valores os mesmos para a mediana e 

concentração média de Pb, respectivamente. Além destes, C. spilopterus (44% dos espécimes 

> LD), D. gutatta (67% dos espécimes > LD) e T. paulistanus (67% dos espécimes > LD) 

também apresentam os mesmos valores para mediana e concentração média do metal. 

As espécies A. lineatus e N. grandicassis não foram apresentadas no gráfico, pois, 

apresentaram concentrações < LD para todos os espécimes analisados. 

Em G. genidens (69% dos espécimes > LD) e M. furnieri (23% dos espécimes > LD) 

mais de 50% dos indivíduos apresentaram concentração de Pb abaixo do valor da mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Média ± desvio padrão das concentrações de chumbo (Pb µg g-1 peso seco) nas espécies de peixes. 
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 Zinco: 

 

Para o zinco (Figura 24), todas as espécies analisadas apresentaram 100% de seus 

espécimes com concentração de zinco > LD. N. grandicassis e A. Spixii foram as espécies 

que apresentaram as maiores variações de concentrações do metal nos indivíduos (54,9 à 

237,3 g.g
-1

 e 0,9 à 140,7 g.g
-1

, respectivamente). 

As concentrações médias de zinco e as medianas foram semelhantes em D. gutatta; 

já em A. lineatus, A. spixii, C. spilopterus, D. rhombeus, S. vomer e T. paulistanus esses 

valores foram quase semelhantes (diferença de ± 1,0 g.g
-1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 FATOR DE BIOCONCENTRAÇÃO 

 

Com o intuito de se avaliar o quão biodisponível os metais quantificados neste estudo 

estão para a biota, foram estimados os fatores de bioconcentração para as espécies G. 

genidens, M. furnieri, D. rhombeus e P. puntactus, já que estas espécies apresentaram maior n 

amostral, utilizando-se as concentrações médias de metais nas espécies, excluídas as 

concentrações inferiores ao LD. Os FBCs foram calculados com base em dados secundários 

Figura 24 – Média ± desvio padrão das concentrações de zinco (escala logarítmica) (Zn µg.g
-1

 peso seco) nas 

espécies de peixes. 
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das concentrações de metal total (Tabela 8) e fracamente ligados (Tabela 9) no sedimento da 

baía de Sepetiba bem como, com concentrações de metal no material particulado em 

suspensão (MPS) da área (Tabela 10). 

 

6.3.1 FBC - Concentração de metal total no sedimento 

 

A Tabela 13 mostra os FBCs de G. genidens calculados de acordo com a cronologia 

da concentração de metais totais presentes da área de estudo. Pode-se perceber que os FBCs 

referentes aos metais Cd, Cu, Pb e Zn, encontram-se na mesma ordem de grandeza ao longo 

dos anos, ou seja, mesmo com o passar do tempo, os sedimentos da área de estudo apresentam 

concentrações desses metais duas ordens de grandeza a mais que nos organismos analisados. 

Já para os metais Al e Fe, os sedimentos apresentam concentrações cinco ordens de grandeza 

e quatro ordens de grandeza a mais que os organismos analisados, respectivamente. 

 

Tabela 13 - FBCs de G. genidens, referentes às concentrações de metais totais no 

sedimento 

Metal 
G. genidens 

FBC
a
 FBC

b
 FBC

c
 FBC

d
 

Al - 9,05E-05 - - 

Cd 4,75E-02 3,71E-02 3,60E-02 1,88E-02 

Cu 1,16E-02 1,41E-02 5,93E-02 1,93E-02 

Fe - 4,17E-04 - - 

Pb 2,57E-02 2,29E-02 3,72E-02 2,82E-02 

Zn 4,37E-02 2,22E-02 3,96E-02 1,27E-02 
 

 

Fonte: 
a
LACERDA  et al., 1987; 

b
 GOMES et al., 2009; 

c
 RIBEIRO et al., 2013; 

d
 MONTE, 2014. 

 

As mesmas ordens de grandeza são encontradas nos FBCs de M. furnieri (Tabela 

14), quando refere-se aos metais Cd, Cu, Pb, Zn e Fe. Os sedimentos da região concentram 

duas ordens de grandeza a mais que os organismos, para os quatro primeiros, e quatro ordens 

de grandeza a mais para o último.  

Diferentemente de G. genidens e, similarmente às espécies D. rhombeus (Tabela 15) 

e P. puntactus (Tabela 16), o FBC do Al, em M. furnieri, apresentou quatro ordens de 

grandeza a menos que a concentração do mesmo metal no sedimento.  
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Tabela 14 - FBCs de M. furnieri, referentes às concentrações de metais totais no 

sedimento 

Metal 
M. furnieri 

FBC
a
 FBC

b
 FBC

c
 FBC

d
 

Al - 1,22E-04  - - 

Cd 4,74E-02 3,70E-02 3,59E-02 1,88E-02 

Cu 1,67E-02 2,03E-02 8,59E-02 2,80E-02 

Fe - 2,64E-04 - - 

Pb 1,98E-02 1,77E-02 2,87E-02 2,18E-02 

Zn 4,14E-02 2,10E-02 3,75E-02 1,21E-02 
 

Fonte::
a
 LACERDA  et al., 1987; 

b
 GOMES et al., 2009; 

c
 RIBEIRO et al., 2013; 

d
 MONTE, 2014. 

 

Em D. rhombeus (Tabela 15), os FBCs do Cd e Cu, assim como nas duas primeiras 

espécies, também mostram que os sedimentos da área de estudo concentram estes metais duas 

ordens de grandeza a mais que dos indivíduos analisados para esta espécie. Para o Pb houve 

uma diferença quanto as duas primeiras espécies citadas: com relação aos espécimes de D. 

rhombeus, os sedimentos da baía de Sepetiba apresentam três ordens de grandeza a mais para 

tal metal. 

Alumínio e ferro, ainda com relação aos espécimes de D. rhombeus, estão quatro 

ordens de grandeza maior no sedimento. O Zn apresentou-se apenas uma ordem de grandeza a 

mais no sedimento com dados de Lacerda et al. (1987). A partir do estudo de Gomes et al. 

(2009) em diante, o sedimento da baía se apresenta com duas ordens de grandeza a mais que 

os organismos. 

 

Tabela 15 -- FBCs de D. rhombeus, referentes às concentrações de metais totais no 

sedimento 

Metal 
D. rhombeus 

FBC
a
 FBC

b
 FBC

c
 FBC

d
 

Al - 3,47E-04 - - 

Cd 3,54E-02 2,76E-02 2,68E-02 1,40E-02 

Cu 1,83E-02 2,23E-02 9,40E-02 3,06E-02 

Fe - 1,98E-04 - - 

Pb 4,89E-03 4,37E-03 7,10E-03 5,38E-03 

Zn 1,04E-01 5,27E-02 9,39E-02 3,02E-02 
 

Fonte:
 a 

LACERDA  et al., 1987; 
b
 GOMES et al., 2009; 

c
 RIBEIRO et al., 2013; 

d
 MONTE, 2014. 

 

Já para P. puntactus (Tabela 16), as ordens de grandeza para Cd e Cu foram as 

mesmas que em G. genidens, M. furnieri e D. rhombeus (quanto ao cobre, com relação às 
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concentrações encontradas no sedimento por Ribeiro et al. (2013) e Monte (2014); para Pb 

obteve-se a mesma ordem de grandeza que a encontrada nas duas primeiras. Assim como em 

todas as espécies que tiveram seus FBCs calculados, exceto G. genidens, as concentrações de 

Al estão quatro ordens de grandeza a mais nos sedimentos do que nos organismos. 

 

Tabela 16 - FBCs de P. puntactus, referentes às concentrações de metais totais no 

sedimento 

Metal 
P. puntactus 

FBC
a
 FBC

b
 FBC

c
 FBC

d
 

Al - 2,26E-04 - - 

Cd 4,83E-02 3,77E-02 3,66E-02 1,91E-02 

Cu 8,20E-03 9,98E-03 4,21E-02 1,37E-02 

Fe - 3,14E-04 - - 

Pb 2,05E-02 1,83E-02 2,98E-02 2,26E-02 

Zn 1,12E-02 5,67E-03 1,01E-02 3,26E-03 
 

Fonte:
 a
 LACERDA  et al., 1987; 

b
 GOMES et al., 2009; 

c
 RIBEIRO et al., 2013; 

d
 MONTE, 2014. 

 

 

6.3.2 FBC - Concentração de metal fracamente ligado ao sedimento 

 

Para se avaliar o quão biodisponíveis estão os metais para a biota, com base na 

concentração de metais fracamente ligados associados aos sedimentos da baía de Sepetiba, 

foram utilizadas as concentrações reportadas por Lacerda et al. (1987) (Tabela 9). 

Na Tabela 17 encontram-se os FBCs calculados com base nas concentrações de 

metais fracamente ligados ao sedimento da área de estudo, nas espécies G. genidens, M. 

furnieri, D. rhombeus e P. puntactus. 

Os metais Cd, Cu e Pb encontram-se na mesma ordem de grandeza nas 4 espécies, ou 

seja, nesses casos, o sedimento da área de estudo apresenta concentrações desses metais duas 

ordens de grandeza superior que os organismos analisados, mostrando que tais metais 

encontram-se pouco biodisponíveis para a biota. O mesmo pode ser dito para o Zn, exceto 

para a espécie D. rhombeus, visto que tal metal apresentou apenas uma ordem de grandeza a 

mais nos sedimentos quando comparados com peixes desta espécie. 
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Tabela 17 - FBCs referentes às concentrações de metais fracamente ligados ao sedimento 

da baía de Sepetiba 

Metal 
Genidens genidens M. furnieri D. rhombeus P. puntactus 

FBC
a
 FBC

a
 FBC

a
 FBC

a
 

Cd 6,25E-02 6,24E-02 4,66E-02 6,35E-02 

Cu 1,96E-02 2,83E-02 3,10E-02 1,39E-02 

Pb 5,59E-02 4,32E-02 1,07E-02 4,47E-02 

Zn 6,87E-02 6,51E-02 1,63E-01 1,76E-02 
Fonte:

 a
 LACERDA  et al., 1987. 

  

6.3.3 FBC - Concentração de metal no material particulado em suspensão (MPS) 
 

  

Na Tabela 18 pode-se perceber que, para o cádmio, em todas as espécies analisadas, 

as concentrações do metal encontram-se duas ordens de grandeza maior no MPS quando 

calculados com os dados de Lacerda et al. (1987) e cinco ordens de grandeza maior quando 

calculados com os dados de Franz (2004) (Tabela 10), tanto para as coletas de verão quanto 

para as de inverno; essa variação também pode ser percebida nos FBCs do chumbo, onde, 

com os dados do primeiro autor, todas as espécies apresentam concentrações de Pb três ordens 

de grandeza inferior às do MPS da baía, e, com os dados da segunda autora,  cinco ordens de 

grandeza a menos, exceto em D. rhombeus, que apresenta seis ordens de grandeza a menos.    

Os FBCs do cobre foram calculados apenas com os dados de Lacerda et al. (1987), 

onde tais valores demonstram que M. furnieri e D. rhombeus apresentam concentrações de Cu 

duas ordens de grandeza a menos que os MPS, enquanto G. genidens e P. puntactus 

bioconcentram menos, possuindo concentrações três ordens de grandeza a menos que os 

MPS. 

O ferro apresenta concentrações na ordem 10
-4

 em todas as espécies, tanto com dados 

de verão quanto com dados de inverno (FRANZ, 2004). 

Os FBCs do zinco mostram que, todas as espécies, com exceção de P. puntactus, 

apresentam concentrações inferiores às do sedimento, duas ordens de grandeza a menos, 

enquanto esse apresenta três ordens de grandeza a menos. 

 

6.4 CORRELAÇÕES ESTATÍSTICAS 

 

6.4.1 Correlação entre as espécies 
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Para verificar se há diferença significativa entre as espécies (Kruskal-Wallis test; p < 

0,05) foram utilizados apenas os indivíduos que apresentaram concentrações de metais acima 

do limite de detecção (Tabela 19). 

Para os metais alumínio e cádmio não houve diferenças significativas entre as 

espécies. 

Para o arsênio, D. rhombeus e A. spixii apresentaram diferença significativa entre si; 

G. genidens e M. furnieri apresentarem diferença significativa em relação à C. spilopterus e 

D. rhombeus. G. genidens também apresentaram diferença significativa em relação à S. vomer 

e P. puntactus. 

Para o cobre, P. puntactus apresentou diferença significativa com relação à M. 

furnieri, N. grandicassis e S. vomer. 

Com relação ao ferro, C. spilopterus e D. rhombeus apresentaram diferença 

significativa quando comparados à A. lineatus. O primeiro também apresentou diferença 

significativa entre as espécies A. spixii, G. genidens e N. grandicassis; o mesmo ocorreu com 

D. rhombeus, com exceção de A. spixii.  

Para o chumbo, apenas as espécies C. spilopterus e G. genidens apresentaram 

diferença significativa. 

Para o Zinco, P. puntactus apresentou diferença significativa quando comparado com 

C. spilopterus, D. rhombeus e N. grandicassis. O último também apresentou diferença 

significativa em relação à D. gutatta e S. tesselatus. Além destes, D. rhombeus também 

apresentou diferença significativa em relação às espécies D. gutatta, G. genidens, M. furnieri 

e S. tesselatus. 

A espécie D. gutatta não foi testada para os metais alumínio e ferro, já que 100% dos 

seus espécimes apresentaram concentrações desses inferiores aos limites de detecção. O 

mesmo ocorreu para as espécies A. lineatus, S. vomer e T. paulistanus para o metal cádmio, e 

para as espécies A. lineatus e N. grandicassis para o chumbo. 
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Tabela 18 - FBCs referentes às concentrações de associados ao MPS da baía de Sepetiba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Metal 
G. genidens M. furnieri D. rhombeus P. puntactus 

FBC
a
 FBC

b1
 FBC

b2
 FBC

a
 FBC

b1
 FBC

b2
 FBC

a
 FBC

b1
 FBC

b2
 FBC

a
 FBC

b1
 FBC

b2
 

Cd 3,71E-02 2,92E-05 3,86E-05 3,70E-02 2,92E-05 3,85E-05 2,76E-02 2,18E-05 2,88E-05 3,77E-02 2,97E-05 3,92E-05 

Cu 7,28E-03 - - 1,05E-02 - - 1,15E-02 - - 5,17E-03 - - 

Fe - 5,94E-04 7,40E-04 - 3,76E-04 4,69E-04 - 2,81E-04 3,50E-04 - 4,47E-04 5,57E-04 

Pb 6,59E-03 1,74E-05 2,42E-05 5,09E-03 1,34E-05 1,87E-05 1,26E-03 3,32E-06 4,61E-06 5,28E-03 1,39E-05 1,94E-05 

Zn 3,22E-02 1,65E-02 1,69E-02 3,05E-02 1,56E-02 1,60E-02 7,66E-02 3,92E-02 4,01E-02 8,25E-03 4,22E-03 4,32E-03 

8
0
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Tabela 19 - Diferença significativa (quando p < 0,05, teste de Kruskal-Wallis) entre as espécies (valores em negrito e sublinhados 

indicam diferença significativa)  

(Continua) 

Espécies Al As Cd Cu Fe Pb Zn 

A. lineatus x A. spixii 0,274 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

A. lineatus x C. spilopterus 0,126 1,000 - 1,000 0,003 - 1,000 

A. lineatus x D. gutatta - 1,000 - 1,000 - - 0,925 

A. lineatus x D. rhombeus 1,000 1,000 - 1,000 0,017 - 1,000 

A. lineatus x G. genidens 0,873 0,295 - 1,000 1,000 - 1,000 

A. lineatus x M. furnieri 1,000 1,000 - 1,000 0,898 - 1,000 

A. lineatus x N. grandicassis 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

A. lineatus x P. puntactus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 0,717 

A. lineatus x S. vomer 0,186 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

A. lineatus x S. tesselatus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

A. lineatus x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

A. spixii x C. spilopterus 1,000 0,076 1,000 1,000 0,036 1,000 1,000 

A. spixii x D. gutatta - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 0,166 

A. spixii x D. rhombeus 1,000 0,004 1,000 1,000 0,168 1,000 1,000 

A. spixii x G. genidens 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

A. spixii x M. furnieri 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

A. spixii x N. grandicassis 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 1,000 

A. spixii x P. puntactus 1,000 1,000 1,000 0,492 1,000 1,000 0,052 

A. spixii x S. vomer 1,000 0,147 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

A. spixii x S. tesselatus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,395 

A. spixii x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

C. spilopterus x D. gutatta - 1,000 0,551 1,000 - 1,000 0,060 

 

8
1
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Tabela 19 - Diferença significativa (quando p < 0,05, teste de Kruskal-Wallis) entre as espécies (valores em negrito e sublinhados 

indicam diferença significativa). 

 

) 

(Continuação) 

Espécies Al As Cd Cu Fe Pb Zn 
 

C. spilopterus x D. rhombeus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

C. spilopterus x G. genidens 1,000 0,000 0,118 1,000 0,004 0,030 1,000 

C. spilopterus x M. furnieri 1,000 0,017 0,432 1,000 0,118 1,000 0,323 

C. spilopterus x N. grandicassis 1,000 1,000 1,000 1,000 0,006 - 1,000 

C. spilopterus x P. puntactus 1,000 1,000 0,533 1,000 1,000 0,972 0,002 

C. spilopterus x S. vomer 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

C. spilopterus x S. tesselatus 1,000 1,000 1,000 1,000 0,518 1,000 0,085 

C. spilopterus x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 0,902 1,000 1,000 

D. gutatta x D. rhombeus - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 0,003 

D. gutatta x G. genidens - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 1,000 

D. gutatta x M. furnieri - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 1,000 

D. gutatta x N. grandicassis - 1,000 1,000 0,321 - - 0,011 

D. gutatta x P. puntactus - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 1,000 

D. gutatta x S. vomer - 1,000 - 0,335 - 1,000 1,000 

D. gutatta x S. tesselatus - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 1,000 

D. gutatta x T. paulistanus - 1,000 - 1,000 - 1,000 1,000 

D. rhombeus x G. genidens 1,000 0,000 1,000 1,000 0,029 1,000 0,033 

D. rhombeus x M. furnieri 1,000 0,000 1,000 1,000 0,910 1,000 0,001 

D. rhombeus x N. grandicassis 1,000 0,595 1,000 1,000 0,034 - 1,000 

D. rhombeus x P. puntactus 1,000 1,000 1,000 0,077 1,000 1,000 0,000 

D. rhombeus x S. vomer 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

D. rhombeus x S. tesselatus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,001 

D. rhombeus x T. paulistanus 1,000 0,565 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

8
2
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Tabela 19 - Diferença significativa (quando p < 0,05, teste de Kruskal-Wallis) entre as espécies (valores em negrito e sublinhados 

indicam diferença significativa) 

(Conclusão) 

Espécies Al As Cd Cu Fe Pb Zn 

G. genidens x M. furnieri 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

G. genidens x N. grandicassis 1,000 1,000 0,700 0,090 1,000 - 0,347 

G. genidens x P. puntactus 1,000 0,019 1,000 1,000 1,000 1,000 0,903 

G. genidens x S. vomer 1,000 0,012 - 0,096 1,000 1,000 1,000 

G. genidens x S. tesselatus 1,000 0,116 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

G. genidens x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 0,320 1,000 

M. furnieri x N. grandicassis 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 0,093 

M. furnieri x P. puntactus 1,000 0,900 1,000 0,046 1,000 1,000 1,000 

M. furnieri x S. vomer 1,000 0,200 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

M. furnieri x S. tesselatus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

M. furnieri x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

N. grandicassis x P. puntactus 1,000 1,000 1,000 0,010 1,000 - 0,001 

N. grandicassis x S. vomer 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

N. grandicassis x S. tesselatus 1,000 1,000 1,000 0,195 1,000 - 0,020 

N. grandicassis x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 

P. puntactus x S. vomer 1,000 1,000 - 0,011 1,000 1,000 1,000 

P. puntactus x S. tesselatus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

P. puntactus x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

S. vomer x S. tesselatus 1,000 1,000 - 0,205 1,000 1,000 1,000 

S. vomer x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

S. tesselatus x T. paulistanus 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 

8
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6.4.2 Correlação linear entre Comprimento (cm) x Peso (g): 

 

De todas as espécies coletadas, não se determinou o peso dos espécimes de A. spixii e 

N. grandicassis. Portanto, não foi possível calcular a correlação linear entre peso e 

comprimento corporal para ambas as espécies. 

A Tabela 20 mostra os comprimentos (mínimo, máximo e médio± desvio padrão), 

em centímetros, e os pesos (mínimo, máximo e médio ± desvio padrão), em gramas, das 

espécies analisadas. 

 

Tabela 20 - Comprimentos (máx., mín., médio ± desvio padrão (D.P.)), em centímetros, e 

pesos (máx., mín., médio ± desvio padrão (D.P.)), em gramas, nas espécies coletadas 

Espécie (n) 
Comprimento (cm) Peso (g) 

Mín. Máx. Médio ± D.P. Mín. Máx. Médio ± D.P. 

M. furnieri (31) 6,9 26,5 15,9 ± 5,0 9,7 196,6 48,8 ± 48,7 

G. genidens (16) 12,5 26,0 17,0 ± 4,4 19,3 132,3 48,5 ± 41,4 

A. spixii (4) 17,5 19,0 18,3 ± 0,6 - - - 

N. grandicassis (3) 12,5 18,0 15,5 ± 2,8 - - - 

D. rhombeus (13) 7,5 15,8 10,4 ± 2,7 4,0 57,2 17,2 ± 17 

S. vomer (3) 16,1 18,0 17,0 ±1,0 54,8 69,7 60,8 ± 7,8 

P. puntactus (11) 5,2 29,3 14,7 ± 7,5 3,5 136,5 35,3 ± 44,2 

C. spilopterus (8) 12,0 18,0 14,0 ± 2,1 16,7 73,4 33,8 ± 19,9 

A. lineatus (3) 10,1 12,0 11,2 ± 1,0 16,1 28,0 22,3 ± 6,0 

T. paulistanus (3) 10,0 15,0 12,9 ± 2,6 14,4 69,1 43,9 ± 27,6 

S. tesselatus (7) 9,5 18,5 13,6 ± 3,5 4,8 56,7 21,9 ± 20,0 

D. gutatta (3) 22,5 26,0 24,0 ± 1,8 393,6 618,1 517,3 ± 114,0 

 

Para o cálculo do coeficiente rs de Spearman (Tabela 21), para um nível de 

significância de p < 0,05, as espécies C. spilopterus, D. rhombeus, G. genidens, M. furnieri, 

P. puntactus e S. tesselatus mostraram correlação significativa entre o comprimento e o peso 

dos indivíduos. Com isso pode-se justificar o uso de uma das duas variáveis nas análises 

futuras, visto que estas se equivalem. 

 A correlação de Pearson não foi realizada devido a um n amostral inferior a 7. 
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Tabela 21 - Valores de rs de Spearman e valores de p. Os valores em negrito indicam 

correlações significativas (p < 0,05) 

 

Espécie rs p-valor 

C. spilopterus 0,76 3,00E-02 

D. rhombeus 0,99 1,30E-11 

G. genidens 0,92 4,60E-05 

M. furnieri 0,98 1,50E-15 

P. puntactus 0,85 1,00E-03 

S. tesselatus 0,99 1,40E-05 

 

6.4.3 Correlação entre comprimento x concentração de metais 

 

Tanto o cálculo do coeficiente de correlação rs de Spearman, quanto o do coeficiente 

r de Pearson (Tabela 22) (não paramétrico), para um nível de significância de p < 0,05, com 

exceção de um caso testado com o método de Spearman e dois casos com o de Pearson (os 

valores em negrito nas tabelas apontam aqueles casos em que houve correlações 

significativas), não mostraram correlações significativas entre o comprimento total dos 

espécimes (indicador de idade ou tempo de exposição do animal ao contaminante) e as  

concentrações de metais no músculo. Foram testadas apenas as espécies com maior n amostral 

(C. spilopterus, D. rhombeus, G. genidens, M. furnieri e P. puntactus e S. tesselatus).  

Para a correlação de Spearman, testamos as correlações dos 7 metais nas 6 espécies 

que apresentavam um n amostral que permitiam a aplicação de um teste não paramétrico. 

Apenas em um caso houve uma correlação significativa ao nível de p < 0,05 (As = 0,77). 

 

Tabela 22 - Valores de r de Pearson. Os valores em negrito indicam correlações 

significativas 

Espécie 
Al As Cd Cu Fe Pb Zn 

r de Pearson 

C. spilopterus -0,73 0,69 0,22 -0,32 -0,59 -0,44 0,37 

D. rhombeus 0,18 -0,13 -0,34 -0,20 -0,30 -0,29 0,12 

G. genidens 0,06 0,17 -0,09 0,19 0,14 0,12 0,04 

M. furnieri -0,23 -0,26 0,18 -0,01 -0,11 -0,15 -0,09 

P. puntactus 0,50 -0,01 -0,67 0,20 0,58 -0,38 0,56 

S. tesselatus -0,55 0,73 0,26 -0,53 -0,55 0,31 -0,40 
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O arsênio apresentou correlação significativa para S. tesselatus apenas quando se 

tratava do rs de Spearman. Com relação à correlação de Pearson, o alumínio apresentou 

correlação significativa negativa para C. spilopterus, assim como o cádmio para P. puntactus.  

Ainda para analisar o padrão de distribuição da concentração de metais com relação 

ao comprimento de cada espécime coletado, foram feitas regressões do tipo linear e não linear 

do tipo polinomial de grau 2 (ou quadrática), onde a última mostrou-se mais semelhante ao 

comportamento da concentração de metais ao longo do comprimento.  

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,05) entre os valores de r obtidos 

nas equações polinomiais para as espécies C. spilopterus, D. rhombeus, G. genidens, M. 

furnieri, P. puntactus e S. tesselatus (espécies com maior n amostral), não detectou diferenças 

significativas entre os comprimentos das espécies de determinada espécie e suas respectivas 

concentrações de metais (Al, As, Cd, Cu, Fe, Pb e Zn). 

 

6.7 CURVAS DE BIOACUMULAÇÃO DE METAIS 

 

 As curvas de bioacumulação são a representação gráfica de distribuição das taxas de 

incorporação de metais (razão concentração no tecido pelo comprimento) relativamente ao 

tamanho/comprimento do animal. Elas foram confeccionadas apenas para as espécies G. 

genidens e M. furnieri, visto que ambas possuem maiores n amostral e ampla faixa de 

variação de comprimentos (cm) (Tabela 20). As demais espécies não foram utilizadas em 

decorrência do pequeno n amostral ou demasiada pequena faixa de variação de comprimentos. 

As Figuras 25, 26, 27, 28 e 29 representam as estimativas das curvas de 

bioacumulação dos metais Al, As, Cu, Zn e Fe (respectivamente), com relação ao 

comprimento do indivíduo, para M. furnieri, enquanto que as Figuras 30, 31, 32, 33 e 34 se 

referem às estimativas das curvas de bioacumulação dos metais As, Cd, Cu, Pb e Zn com 

relação ao comprimento dos indivíduos de G. genidens, respectivamente. 

Os gráficos referentes às curvas de comportamento do Cd e do Pb para M. furnieri 

não foram representados, já que 77% e  dos espécimes apresentaram concentrações abaixo do 

limite de detecção para ambos os metais.  

O mesmo ocorreu para o Al e Fe em G. genidens, onde, para ambos os metais, 69% 

dos espécimes apresentaram concentração inferior ao limite de detecção. 
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Figura 25 - Distribuição da concentração de alumínio (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de M. furnieri coletados. 

 

 

Figura 26 - Distribuição da concentração de arsênio (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de M. furnieri coletados. 
 

 

 

 

Figura 27 - Distribuição da concentração de cobre (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de M. furnieri coletados. 
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Figura 28 - Distribuição da concentração de zinco (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de M. furnieri coletados. 

 

 

Figura 29 - Distribuição da concentração de ferro (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de M. furnieri coletados. 

 

 

 

Figura 30 - Distribuição da concentração de arsênio (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de G. genidens coletados. 
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Figura 31 - Distribuição da concentração de cádmio (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de G. genidens coletados. 

 

 

Figura 32 - Distribuição da concentração de cobre (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de G. genidens coletados. 

 

 

 

Figura 33 - Distribuição da concentração de chumbo (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de G. genidens coletados. 
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Figura 34 - Distribuição da concentração de zinco (normalizada pelo comprimento) de acordo com o 

comprimento (cm) dos espécimes de G. genidens coletados. 

 

 

A partir das figuras pode ser observado que as menores taxas de incorporação 

tendem a se associar aos menores comprimentos, ou seja, estão vinculadas aos indivíduos 

mais jovens.  
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 METAIS EM PEIXES DE VÁRIAS REGIÕES EM COMPARAÇÃO COM PEIXES 

DA BAÍA DE SEPETIBA (PRESENTE ESTUDO) 

 

A maior concentração de alumínio foi encontrada em M. furnieri (MEDEIROS et al., 

2012) adquirida no maior fornecedor de peixes frescos para o consumo humano em Niterói, o 

Mercado São Pedro, com 125,6g.g
-1 

(tabela 23).  Entretanto, não se pode dizer ao certo a 

procedência do pescado disponível para compra pelo consumidor. As corvinas M. furnieri do 

presente estudo apresentaram concentração média de Al muito inferior: 8,4g.g
-1

; bem 

próximo às concentrações de G. genidens (6,2g.g
-1

). A raia-lixa D. gutatta, do presente 

estudo, obteve concentração média inferior ao LD.  S. tesselatus foi a espécie da baía de 

Sepetiba que apresentou concentração média de Al mais próxima do valor encontrado por 

Medeiros et al. (2012) na corvina de Niterói-RJ, com 101,5g.g
-1

. Vale ressaltar que, na baía 

de Sepetiba, são lançados os resíduos gerados durante o tratamento da água para o consumo 

humano provenientes, possivelmente, da ETA-Guandu, ricos em alumínio (NEVES, 2012). 

No trabalho de Costa (2007), as corvinas de Arraial do Cabo- RJ e os bagres G. 

genidens do presente estudo foram as espécies que apresentaram a menor concentração média 

de Al, e a autora associa isto ao fato de, em Arraial do Cabo, haver  menor influência 

antrópica, sendo o lançamento de esgoto doméstico um dos maiores problemas. 

Peixes do gênero Symphurus sp. (CARVALHO et al., 2000), provenientes da região 

de Macaé-RJ, apresentaram concentração média de alumínio de 47g.g
-1

. Nessa região, o 

sistema de saneamento básico é precário, havendo lançamento de efluente urbano in natura 

nos corpos d’água. Além disso, a região conta com a presença de indústria alimentícia, e 

petrolífera (PETROBRAS), e também há uma intensa atividade portuária (devido à atividade 

petrolífera) (CARVALHO et al., 2000). 

O arsênio foi quantificado apenas nos peixes do presente estudo em M. furnieri do 

Mercado São Pedro, Niterói-RJ (MEDEIROS et al., 2012). A maior concentração média de 

As foi encontrada em G. genidens do presente estudo (7,8g.g
-1

); a concentração média em 

corvinas do presente estudo e do estudo de Medeiros et al. (2012) apresentaram 4,8 e 

2,0g.g
1
 , respectivamente, sendo o último o representante da menor concentração 

encontrada dentre as espécies listadas na Tabela 23. 
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Tabela 23 - Concentração de metais traço em peixes, cronologicamente, em diferentes regiões costeiras.  

(Continua) 

Autor/Ano Espécie 
Al As Cd Zn Cu Fe Pb 

Área de Estudo 

(µg.g
-1

) 

                  
 

Marcovecchio et al., 1988 Micropogonias furnieri 
a
  -  - 0,2 40,6 - - - Bahia Blanca – Argentina 

Gonzalez et al., 1991 Micropogonias furnieri  -  - - 15,8 < LD 65,4 - Baía Cienfuegos – Cuba 

Singh et al., 1991 Micropogonias furnieri 
a
  -  - - 11,1 0,5 13,9 - Ilha de Trinidad – Espanha 

Carvalho et al., 2000e Dasyatis gutatta 36,6  - 0,3 16,4 5,3 27,3 0,4 Atafona – RJ 

Carvalho et al., 2000f Symphurus sp. 47  - < 0,02 13,6 0,6 31,7 < 0,05 Macaé – RJ 

Carvalho et al., 2000e Micropogonias furnieri 23,6  - 0,2 12,6 0,5 21,8 0,2 Ubatuba – SP 

Marcovecchio et al., 2004 Micropogonias furnieri 
a
  -  - < LD 33,8 - - - Baía de Samborombon – Argentina 

Viana et al., 2005 Micropogonias furnieri  -  - - 17,0 <1,0 - - Montevideo – Uruguai 

Kehrig et al., 2007 Micropogonias furnieri  -  - 0,07 - - - - Baía da Guanabara – RJ 

Costa, 2007 Micropogonias furnieri 
a
 6,2  - - 15,9 < LD 4,9 - Arraial do cabo – RJ 

Costa, 2007 Micropogonias furnieri 
a
 12,8  - - 7,4 0,6 8,2 - São Sebastião –SP 

Costa, 2007 Micropogonias furnieri 
a
 32,0  - - 11,5 0,5 22,9 - Vitória – ES 

Medeiros et al., 2012 Micropogonias furnieri 
a
 125,6 2,0 0,01 5,4 2,3 3,6 0,3 Mercado São Pedro - Niterói – RJ 

Tapia et al., 2012 Micropogonias furnieri  -  - 0,05 9,7 - - 0,2 Puerto Domínguez – Chile 

Azevedo et al., 2012 Genidens genidens
a
  -  - 0,02 16,5 > 0,33 - 0,02 Estuário Santos-São vicente– SP 

Angeli et al., 2013 Genidens genidens  -  - - 40,4 1,1 - - Complexo estuarino Paranaguá – PR 

Angeli et al., 2013 Genidens genidens  -  - - 32,6 1,2 - - Complexo estuarino Paranaguá – PR 

Niencheski et al., 2014 Micropogonias furnieri - - < LD 2,04 0,26 - < LD Lagoa dos Patos - Rio Grande do Sul 
*
 

Niencheski et al., 2014 Micropogonias furnieri - - 0,02 40,5 5,64 - 0,2 Lagoa dos Patos - Rio Grande do Sul 
**

 

9
2
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9
3

 
(Conclusão) 

Autor/Ano Espécie 
Al As Cd Zn Cu Fe Pb 

Área de Estudo 

(µg.g
-1

) 

Presente estudo Symphurus tesselatus 101,5 2,5 0,1 8,2 0,4 60,9 0,7 Baía de Sepetiba – RJ 

Presente estudo Dasyatis gutatta < LD 3,3 0,1 0,8 0,3 < LD 0,5 Baía de Sepetiba – RJ 

Presente estudo Genidensgenidens 6,2 7,8 0,01 12,6 0,4 19,2 0,9 Baía de Sepetiba – RJ 

Presente estudo Micropogonias furnieri 8,4 4,8 0,01 11,9 0,6 12,2 0,7 Baía de Sepetiba - RJ 

 

(
a
 Corrigido para 65% de umidade; *Amostras coletadas no ano de 2003; **Amostras coletadas no ano de 2004). 

 

 

 

 

 

Tabela 23 - Concentração de metais traço em peixes, cronologicamente, em diferentes regiões costeiras. 
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Em relação ao cádmio, as maiores concentrações foram encontradas em espécimes 

de D. gutatta (0,3g.g
-1

) da região de Atafona-RJ (CARVALHO et al., 2000), situada no 

município de São João da Barra (RJ) e fortemente influenciada pela foz do rio Paraíba do Sul. 

Devido a isso, o estuário de Atafona sofre com a descarga de efluentes domésticos e 

industriais, já que esse rio drena as águas dos três estados mais desenvolvidos do país: São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com dados da CEIVAP (2001), a 

contribuição por esgoto doméstico sem tratamento é forte em Atafona já que 90% dos 

municípios da bacia do rio Paraíba do Sul não contam com estação de tratamento de esgotos. 

Além disso, o trecho do Rio Paraíba do Sul que banha a região fluminense sofre fortes 

impactos antrópicos, já que há muitas indústrias (químicas, siderúrgicas...), principalmente a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em seu entorno. Este ainda sofre com os impactos 

gerados pela agricultura, aportando grandes quantidades de fertilizantes e pesticidas 

provenientes do cultivo de cana de açúcar na região Norte Fluminense (GRIFFITH; 

REZENDE, 1980 apud SAVERGNINI, 2008). 

Corvinas (M. furnieri) da Bahia Blanca (Argentina) (MARCOVECCHIO et al., 

1988) e de Ubatuba-SP (CARVALHO et al., 2002), ficaram com a segunda maior 

concentração de cádmio, ambas com concentração média de 0,2g.g
-1

. Na Bahia Blanca, há 

muitos centros urbanos e industriais importantes situados na costa norte assim como vários 

portos. Associado a isso, a Bahia apresenta características similares à dinâmica de estuários, o 

que favorece o aumento da poluição na região (MARCOVECCHIO et al., 1988). Já a região 

de Ubatuba (SP), recebe efluentes industriais oriundos da indústria de construção naval e de 

conservas de peixes. O principal agravante da região é que a população duplica em época de 

férias, já que se trata de uma área turística, o que faz com que aumente o lançamento de 

esgoto in natura nas águas e gere a eutrofização (AVELAR et al., 2000). 

Quanto ao zinco, as maiores concentrações foram encontradas nas corvinas M. 

furnieri da Bahia Blanca (Argentina) (MARCOVECCHIO et al., 1988) e da Lagoa dos Patos  

(RS)  (NIENCHESKI et al., 2014), e em bagres  G. genidens do complexo estuarino do 

Paranaguá (PR) (ANGELI et al., 2013), respectivamente com 40,6 , 40,5 e 40,4g.g
-1

.  

A Lagoa dos Patos contém um histórico de contaminação por efluentes industriais e 

domésticos, sem o devido tratamento, oriundos da cidade do Rio Grande. A alta concentração 

de nutrientes resulta em eutrofização da região. Somado a isso, a Lagoa dos Patos é uma 

região de intensa pesca artesanal (BAUMGARTEN et al., 2001). A região da Lagoa dos Patos 

estudada por Niencheski et al. (2014), denominada Saco da Mangueira, não há ocupação 
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urbana, porém, encontra-se uma parcela da região industrial, onde estão instaladas duas 

indústrias de fertilizantes e outras duas de processamento de soja e extração do óleo. 

Já a região do Complexo estuarino do Paranaguá, formada pelas baías do Paranaguá, 

Antonina e Laranjeiras, sendo a primeira a baía estudada por Angeli et al. (2013), abriga o 

maior porto da América do Sul onde grandes quantidades de grãos, e produtos como 

fertilizantes, minerais e derivados do petróleo são armazenados. Outro problema da região é a 

descarga de efluentes in natura nas águas do complexo estuarino (MARONE et al., 2000;  

CHOUERI et al., 2009). 

A menor concentração de zinco foi encontrada nos espécimes de D.gutatta do 

presente estudo (0,8g.g
-1

), lembrando que a baía de Sepetiba apresenta altas concentrações 

do metal no sedimento de fundo, e a extinta Companhia Mercantil Ingá foi apontada como 

uma das principais fontes poluentes de Zn e Cd da região. 

O cobre, dentre as regiões listadas na Tabela23, apareceu em maior concentração em 

M. furnieri (Lagoa dos Patos – RS) e D. gutatta (Atafona – RJ) (NIENCHESKI et al., 2014; 

CARVALHO et al., 2000), com concentrações de 5,6 e 5,3g.g
-1

, respectivamente.   

Os peixes do presente estudo, listados na Tabela 23, apresentaram concentração 

média de Cu na mesma ordem de grandeza que as espécies de M. furnieri das regiões da Ilha 

de Trinidad (Espanha) (SINGH et al., 1991), Ubatuba-SP (CARVALHO et al., 2000), São 

Sebastião-SP, Vitória-ES (COSTA, 2007) e Lagoa dos Patos-RS (NIENCHESKI et al., 2014), 

G. genidens do estuário de Santos-São Vicente (SP) (AZEVEDO et al., 2012) e Symphurus 

sp. de Ubatuba-SP (CARVALHO et al., 2000). 

As espécies de M. furnieri da baía Cienfuegos (Cuba), na qual a porção norte desta 

recebe a maior influência antrópica devido à descarga de esgoto da cidade de Cienfuegos e 

devido ao impacto causado pelo parque industrial (usina termoelétrica, fertilizantes, refinarias 

de petróleto), além de receber as águas dos rios Damuji e Salado, que drenam uma região 

onde há fortes impactos da agricultura (ALONSO-HERNÁNDEZ et al., 2005), apresentaram 

concentração média de cobre < LD. O mesmo ocorreu para M. furnieri de Arraial do Cabo-RJ 

(COSTA, 2007). 

Para o ferro, a maior concentração foi encontrada em M. furnieri da baía Cienfuegos 

– Cuba (GONZALEZ et al., 1991) e, a segunda maior concentração média foi quantificada em 

S. tesselatus do presente estudo, com 65,4 e 60,9g.g
-1

, respectivamente. 
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As menores concentrações de Fe foram encontradas em espécimes de M. furnieri de 

Arraial do Cabo-RJ (COSTA, 2007) e do Mercado São Pedro, em Niterói-RJ (MEDEIROS et 

al., 2012). D. gutatta, do presente estudo, apresentaram concentrações de ferro < LD. 

Com relação ao chumbo, as maiores concentrações do metal foram detectadas nos 

espécimes abordados no presente estudo, listadas na Tabela 23, apresentando, G. genidens, 

com 0,9g.g
-1

, M. furnieri e S. tesselatus com 0,7 g.g
-1

e D. gutatta com 0,5g.g
-1

. As 

espécies G. genidens e Symphurus sp. (do estuário Santos-São Vicente, SP e Macaé, RJ, 

respectivamente), apresentaram concentração de chumbo inferiores à 0,05g.g
-1

. Já as 

corvinas do Lago dos Patos – RS, coletadas no ano de 2003, apresentaram concentrações 

médias < LD, diferentemente daquelas coletadas no ano de 2004, na mesma região (com 

concentração de 0,2g.g
-1

). 

 

7.2 COMPARAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS ENTRE AS ESPÉCIES 

DO PRESENTE ESTUDO 

 

 Alumínio: 

 

Para o alumínio, as concentrações médias podem ser representadas da seguinte 

maneira: A. lineatus > S. tesselatus > N. grandicassis > D. rhombeus > P. puntactus, sendo 

estas carnívoras, com exceção da terceira espécie. As demais espécies apresentaram 

concentração < 10 g.g
-1

, com exceção de D. gutatta, que ficou < LD, possuindo, esta, hábito 

alimentar detritívoro. 

 

 Arsênio: 

 

Este metalóide encontra-se em grandes quantidades no sedimento da área de 

estudo visto que o composto As2O3 (trióxido de arsênio) era utilizado em uma das 

etapas de purificação do minério de carvão pela antiga companhia Mercantil Ingá 

(MAGALHÃES et al., 2000).  

Além da concentração de arsênio variar entre as espécies de acordo com o 

hábito alimentar de cada uma delas, alguns autores afirmam que a maior parte do 

arsênio quantificado em peixes marinhos encontra-se na forma orgânica, chamada 

arsenobetaína, formando um composto atóxico para o peixe, porém, de grande 
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preocupação para a saúde humana, já que o arsênio pode ser bioacumulado a partir da 

transferência trófica. A principal função da betaína é atuar como um osmólito, ou seja, 

proteger células, enzimas e proteínas das variações ambientais (LI et al., 2003; CRAIG, 

2004). Elevadas concentrações de arsenobetaína pode sinalizar uma alta biodisponibilidade de 

As no meio ambiente (KLUMPP; PETERSON, 1979). 

 

 

  Cádmio 

 

Apesar de a baía de Sepetiba possuir um histórico de grande contaminação por 

cádmio devido ao acúmulo de rejeitos da antiga Companhia Mercantil Ingá, este foi 

encontrado em baixas concentrações em todas as espécies analisadas. As maiores 

concentrações médias foram encontradas na ordem de 10
-1

 em P. puntactus e S. tesselatus, 

ambas com 0,1 g.g
-1

 e com hábito alimentar carnívoro. 

A redução da concentração de metais também foi relatada no estuário Tagus 

(Portugal), onde Raimundo et al. (2011) perceberam uma redução da concentração de Pb e Cd 

nos sedimentos da área de estudo entre os anos de 1999 e 2010, resultando, 

consequentemente, na redução da concentração dos metais Cd, Zn e Pb em músculo de peixes 

pelágicos (Trachurus trachurus, Micromesistius poutassou, Merluccius merluccius, Lepidotri 

glacavillone e Trisopterus luscus), os quais tiveram maiores decréscimos do que as espécies 

bênticas (Scyliorhinus canicula e Helicolenus dactylopterus).  

Os autores associaram tais resultados devido às medidas mitigadoras implementadas 

por vários sistemas, principalmente pelo Water Framework Detective (WFD) e o Marine 

Strategy Framework Directive (MSFD), que visam convencer empresários e políticos a tomar 

atitudes para melhorar a qualidade das águas costeiras. O MSFD têm como objetivo 

quantificar contaminantes em peixes comerciais como elemento-chave para reconhecer a 

saúde do ambiente em que habita (ORBEA et al., 2005). 

Ainda em Portugal, no estuário de Avieiro, Mieiro et al. (2012) detectaram que as 

concentrações de As, Cd, Zn, Cr e Se no músculo de peixes encontravam-se abaixo do limite 

estipulado para o consumo humano, de acordo com a Agência para substâncias tóxicas e 

registro de doenças (ATSDR, 2010), mesmo após décadas de despejo de efluentes industriais. 

A área também é apontada como contaminada por mercúrio, principalmente. 
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 Cobre: 

 

Apesar das baixas concentrações de cobre detectadas no presente estudo, 

por se tratar de um metal essencial para os peixes, este pode apresentar maiores 

concentrações (inclusive para outros organismos que não peixes), já que este possui 

papel importante na respiração aeróbica, devido ao seu potencial de redução sendo 

utilizado pela enzima mitocondrial Citocromo c oxidase. Além disso, o Cu atua 

como cofator para o funcionamento de inúmeras enzimas (SOLOMON; LOWERY, 

1993). 

 

 Ferro: 

 

Essencial assim como o cobre, o ferro apresentou uma ampla variação de 

concentração entre as espécies.  

Este metal, além de participar da formação da hemoglobina do sangue que 

se combina com o oxigênio durante a respiração aeróbica, também participa da 

formação da Citocromo c oxidase, que atua como aceptor ou doador de elétrons 

durante a cadeia respiratória (ANDREWS, 2005). De acordo com Shiau (2002), pode 

ocorrer variação da concentração de Fe em diferentes espécies de peixe, pois este 

varia de acordo com a necessidade metabólica de cada indivíduo. Tal variação se 

mostrou aparente entre as espécies analisadas neste estudo. 

 

 Chumbo 

 

 O chumbo, assim como o cádmio, não apresentou ampla variação de 

concentração entre as espécies. 

O chumbo entra no ambiente aquático, principalmente, a partir da deposição 

do material particulado atmosférico oriundo da queima de combustíveis fósseis 

(NRIAGU, 1990; RENBERG et al., 2000).  

Estudo realizado em Ubatuba (SP) demonstra que a concentração de Pb em 

músculo de peixes da região aumenta durante a época de férias, onde há maior 

número de turistas e, com isso, maior trânsito de embarcações para a realização de 

passeios ecológicos entre as ilhas da região, evidenciando maior deposição 
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atmosférica de particulado rico em chumbo proveniente da queima do combustível destas 

(AVELAR et al., 2000). 

Mesmo com a proibição da adição de chumbo nos combustíveis fósseis na década de 

90, este metal continuou a ser utilizado em outras atividades, como, por exemplo, na pintura 

naval. Além disso, a população local da baía de Sepetiba tem a prática de queimar o lixo 

doméstico (observação pessoal) que, com as chuvas, é carreado para os rios adjacentes que 

deságuam na baía. Logo, há diferentes fontes de Pb para o interior da baía de Sepetiba, além 

da deposição atmosférica de particulado proveniente da queima de combustíveis fósseis. 

As altas concentrações desses metais em G. genidens, que vivem associados aos 

sedimentos e ingerem parte deste, podem estar relacionadas com o acúmulo de chumbo nos 

sedimentos da área de estudo. 

 

 Zinco: 

 

O metal essencial zinco, que, assim como o cádmio e o arsênio, possui um histórico 

de contaminação na baía de Sepetiba devido às atividades da antiga Mercantil Ingá e, 

diferentemente do primeiro, apresentou ampla variação de concentração entre as espécies, 

onde todos os espécimes de cada espécie analisada apresentaram concentrações médias de Zn 

> LD (assim como para o Cu). 

A maior concentração média do metal foi detectada no bagre N. grandicassis (115,6 

g.g
-1

). Isso pode estar relacionado ao fato de as espécies de bagre viverem associadas ao 

sedimento de fundo da baía, que apresenta altíssimas concentrações de zinco (LACERDA et 

al., 1987; GOMES, 2009; RIBEIRO et al., 2013; MONTE, 2014), o qual também é ingerido 

durante sua alimentação.  As demais espécies de bagre (A. spixii e G. genidens) apresentaram 

menores concentrações, 71,4 e 12,6 g.g
-1

 respectivamente, o que pode sugerir uma maior 

excreção deste por essas espécies. 

A menor concentração de Zn foi detectada na raia-lixa D. gutatta (0,8 g.g
-1

). 

 

7.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM PEIXES E A 

LEGISLAÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO 

 

A Tabela 24 apresenta as concentrações máximas dos metais não-essenciais As, Cd e 

Pb estipuladas para o consumo humano a partir da ingestão do pescado, nas legislações 
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brasileira (ANVISA, 2013), da Comissão Européia (2006) e da Organização de 

Alimento e Agricultura das Nações Unidas (FAO, 2011), e as concentrações médias 

desses metais encontradas nas espécies analisadas no presente estudo. 

Com relação ao cádmio, todas as espécies analisadas apresentaram concentração 

média inferior ao estipulado para o consumo humano pelas legislações listadas na Tabela 24, 

lembrando que as espécies A. lineatus, S. vomer e T. paulistanus apresentaram concentrações 

médias de Cd abaixo do limite de detecção do equipamento. 

 

Tabela 24 – Concentração média de metais em peixes do presente estudo e 

concentrações máximas de metais no pescado, estipuladas pelas legislações, para o 

consumo humano, em g.g
-1

 

Espécies As Cd Pb 

A. lineatus 1,9 < LD < LD 

A. spixii 6,2 0,1 0,9 

C. spilopterus 1,7 0,03 0,2 

D. gutatta 3,3 0,1 0,5 

D. rhombeus 1,2 0,09 0,2 

G. genidens 7,8 0,1 0,9 

M. furnieri 4,8 0,1 0,7 

N. grandicassis 4,1 0,04 < LD 

P. puntactus 2,4 0,1 0,7 

S. tesselatus 2,5 0,1 0,7 

S. vomer 1,2 < LD 0,2 

T. paulistanus 8,4 < LD  0,2 

ANVISA (2013) 1,0 0,3 0,3 

FAO (2011)  - 2,0 0,3 

European 

Comission (2006) 
 - 0,3 0,3 

 

Quanto ao arsênio, todas as espécies apresentaram concentração média superior ao 

limite estabelecido para o consumo humano pela ANVISA (2013), sendo os representantes 

das espécies T. paulistanus e G. genidens aqueles que apresentaram a maior concentração 

média do metal (8,4 e 7,8 g.g
-1

, respectivamente).  

É preciso ressaltar que a principal via de exposição de populações humanas ao As é 

através do consumo de água seguida pela inalação, de espécies químicas inorgânicas, 

sobretudo de AsIII. Concentrações de As em animais marinhos é mais alta do que à da água 

do ambiente e o As está presente principalmente na forma organificada (arsenobetaina – 

(CH3)3As+CH2COOH
-
 e outras). O risco associado a espécies organificadas de As é duas 
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ordens de grandeza menor do que o das espécies inorgânicas (PROHASKA; STINGEDER, 

2005). 

A. spixii, D. gutatta, G. genidens, M. furnieri, P. puntactus e S. tesselatus 

apresentaram concentração média de Pb acima do estipulado para o consumo humano pelas 

legislações (Tabela 24). 

 

7.4 FATOR DE BIOCONCENTRAÇÃO (FBC) 

 

Os fatores de bioconcentração (FBCs) calculados para as espécies G. genidens, M. 

furnieri, D. rhombeus e P. puntactus com base nos dados secundários da concentração de 

metal total no sedimento presente nos estudos de Lacerda et al. (1987),  Gomes (2009), 

Ribeiro et al. (2013) e Monte (2014) mostraram-se muito baixos. Todas as espécies 

apresentaram FBCs variando entre a ordem de 10
-2

 até 10
-5

.   

De acordo com Sandoval et al. (2001) isso ocorre quando as concentrações dos 

metais em questão, encontram-se em elevadas concentrações no sedimento, refletindo em 

baixos valores de FBC para as espécies analisadas. 

Em relação aos dados de concentração de metais fracamente ligados aos sedimentos 

da área de estudo (LACERDA et al., 1987), estes apresentaram menor variação nos FBCs das 

espécies quando comparados com os FBCs calculados com base na concentração de metais 

totais. Para os metais Cd, Cu, Pb e Zn, todas as espécies apresentaram FBC  na ordem de 

grandeza 10
-2

, com exceção do FBC para o Zn em D. rhombeus (10
-1

). 

 Em comparação com os FBCs calculados com base na concentração de metais totais 

no sedimento, esses tendem a apresentar valores maiores, já que os metais fracamente ligados 

refletem apenas a fração mais biodisponível dos metais para a biota.  

Com relação aos FBCs calculados com base na concentração de metais no MPS, 

pode se perceber que há um predomínio de valores muito menores, chegando à ordem de 10
-6

, 

já que o MPS apresenta elevadas concentrações de metal, estando esses associados ao às 

partículas em suspensão na coluna d’água, as quais possuem grande superfície relativa, 

adsorvendo uma grande quantidade de metais. 

No estudo de Fiori (2008), tecendo um comparativo entre as concentrações de metais 

nos bivalves Anomalocardia brasiliana da baía de Sepetiba, Ilha Grande e baía da Ribeira 

(Ilha Grande), com dados da concentração de metais fracamente ligados aos sedimentos, a 

autora percebeu que os maiores FBCs (calculados com base na concentração de metal 
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fracamente ligados ao sedimento) foram encontrados na primeira área, para todos os metais 

analisados (Cd, Pb, Zn e Ni).  

Em comparação com os FBCs obtidos no presente estudo, calculados com dados de 

metais fracamente ligados, os FBCs da mesma área apresentaram–se mais elevados no 

trabalho de Fiori (2008), na ordem de 10
0
 (para o Pb) e 10

+1
 (para o Zn); apenas para o Cd a 

ordem de grandeza foi 10
-1

 (como o FBC do Zn, para D. rhombeus, quando calculado com 

base na concentração de metal total no sedimento (LACERDA et al., 1987).  

Quando o metal está presente em pequenas concentrações em sedimentos e MPS, 

mas tem uma grande capacidade de bioacumular em peixes, caso do mercúrio em peixes, os 

FBC são altos, mas mesmo assim existe diferença marcante se o FBC é calculado com as 

concentrações dos sedimentos ou do MPS ou água bruta. Isso foi observado no estudo de 

Carvalheira (2012), quando utilizadas concentrações de mercúrio total em água para o cálculo 

do FBC, na região da baía da Guanabara, G. genidens e M. furnieri apresentaram FBC um 

valor médio em torno de 10
2;

 quando calculado com dados de Hg total no sedimento, G. 

genidens também apresentou FBC médio em torno de 10
2
, porém com um valor 4 vezes 

inferior.   

Outros animais apresentam uma maior capacidade de bioacumulação na área do 

estudo, como, por exemplo, no trabalho de Nascimento (2014), tanto para juvenis quanto 

adultos, da área interna ou externa da baía de Sepetiba, os camarões-brancos Litopenaeus 

schmitti apresentaram maiores FBCs para o Cu, tanto no cálculo com concentrações totais de 

Cu no sedimento, quanto no material particulado em suspensão e na fração fracamente ligada 

(extraída com HCl 1M). Os FBCs calculados com base nos dados de Cu fracamente ligados 

são uma ordem de grandeza maior aos encontrados em G. genidens, M. furnieri, D. rhombeus 

e P. puntactus do presente estudo.  

Quando comparados os FBCs do Cu nos camarões-brancos (NASCIMENTO, 2014), 

com base nas concentrações de Cu no material particulado em suspensão, percebe-se que este 

encontra-se de 3 à 4 ordens de grandeza maior quando comparados com os FBCs dos peixes 

deste estudo para o mesmo metal. Entretanto, não se pode associar às concentrações de cobre 

em L. schmitti a um indicativo de contaminação da área já que o metal é componente do 

pigmento respiratório dos crustáceos (hemocianina) (WANG; RAINBOW, 2012). 

Os baixos FBCs, encontrados no presente estudo, certamente sofrem influência da 

retenção geoquímica dos metais em sulfetos e matéria orgânica nos sedimentos finos (silto-

argilosos a argilosos) e fracamente anóxicos das áreas poluídas nas baías do litoral do Rio de 
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Janeiro. Fiori (2008) constatou que nas baías do Rio de Janeiro quando se analisa o FBC para 

os outros metais percebe-se que estes não refletem a contaminação no sedimento, como fez o 

FBC calculado para o Hg. Ainda, quanto menos poluída a baía (sedimentos óxicos e 

oligotrofia predominando na coluna d´água) maiores as concentrações de Cd, Pb, Zn e Ni nos 

tecidos de A. brasiliana, isso pode ser indicativo de maior biodisponibilidade apesar da menor 

concentração nos sedimentos. 

Outro aspecto a ser considerado é a variação das concentrações de metais totais nos 

sedimentos e MPS ao longo do tempo. Ao compararmos, em uma escala temporal, os valores 

do FBC (com utilização de dados secundários de metal total no sedimento mas mantendo as 

concentrações nos peixes medidas neste estudo), a partir dos estudos de Lacerda et al. (1987), 

Gomes (2009), Ribeiro et al. (2013), até o trabalho mais recente de Monte (2014), pode-se 

perceber que, em todas as espécies consideradas, os FBCs do Cd e Zn mostram uma tendência 

à redução ao longo do tempo, ou seja, houve aumento da concentração destes no sedimento, o 

que acaba por se refletir nos valores de FBC. Contrariamente, Cu e Pb mostram a sua 

tendência de aumento ao longo do tempo (com exceção do Cu em P. puntactus), o que 

significa que a concentração destes no sedimento estão reduzindo com o passar do tempo, o 

que acaba por refletir em maiores valores de FBC. 

Portanto, a transferência dos sedimentos para os peixes, apesar de aparentemente 

baixa, é ainda um aspecto a ser considerado, tendo em vista nossas limitações técnicas em 

acessar outros fatores intervenientes, os quais também apresentam muito limitada 

disponibilidade de informações. 

 

7.5 CORRELAÇÕES ESTATÍSTICAS – CONCENTRAÇÃO X COMPRIMENTO 

 

Do exposto no item anterior, pode-se constatar as limitações de se tomar apenas o 

FBC como indicador das transferências de metais dos suportes geoquímicos considerados 

neste estudo (sedimentos e MPS). É preciso analisar como se desenvolve esta transferência 

através das relações entre idade do animal ou estimativa do tempo de exposição medido 

através de uma característica morfológica (tamanho/comprimento no caso presente) e a 

concentração no tecido (músculo no caso). 

Os resultados expressam a grande dispersão dos pares de dados formados pelo 

comprimento (variável independente) e metal (variável dependente). Os pontos não se 

posicionam em torno de alguma linha ascendente ou descendente, ou seja, valores pequenos 
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(ou grandes) de uma variável estão associados tanto a valores pequenos quanto a valores 

grandes da outra.  

Entretanto, é preciso ressaltar que o conceito de correlação refere-se a uma 

associação numérica entre duas variáveis, não implicando, necessariamente, uma relação de 

causa e efeito. A análise de dados para verificar correlações é usualmente realizada em termos 

exploratórios, isto é, é geralmente um passo intermediário na análise de um problema. 

A sequência de cálculos realizada neste estudo (Fator de bioacumulação  

correlações polinomiais  estimativa das curvas de bioacumulação de metais) serve para 

ilustrar que, mesmo sem valores significativos, tais dados representam informações quanto ao 

comportamento da concentração de metais nos tecidos dos peixes, o que, posteriormente, com 

a utilização da estimativa das curvas de bioacumulação, nos mostra se há maior acúmulo ou 

excreção do metal pelo organismo de acordo com o seu comprimento (representativo da 

idade). 

 

7.6 ESTIMATIVAS DAS CURVAS DE BIOACUMULAÇÃO DE METAIS 

 

A estimativa das curvas de bioacumulação tem por finalidade avaliar/projetar a taxa 

de incorporação, i.e., a razão da concentração do metal pelo comprimento do organismo 

(proxy da idade do animal).  

A análise de tendências proposta através da curva de bioacumulação de metais 

simplificada apresentou resultados promissores. 

O teste realizado para as duas espécies, G. genidens e M. furnieri, confirmou a 

tendência de redução das taxas de incorporação (razão concentração do metal sobre o 

comprimento do indivíduo) das concentrações de metais com o comprimento (idade) dos 

peixes, característica associável ao metabolismo mais ativo de animais jovens (ODUM, 

1988). 

Então, para a confecção destas curvas, utilizaram-se as taxas de incorporação 

máxima, médias e mínima pareadas, respectivamente, aos valores mínimos, médios e 

máximos dos comprimentos (Tabelas 25 e 26 para M. furnieri e G. genidens, 

respectivamente). A lógica do método proposto é de retificação (linearização) da tendência 

(idealizada) de redução observada usando um modelo de curva de decrescimento de 

característica de curva logística. 
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Ao observarmos uma redução da taxa de incorporação de acordo com o aumento do 

comprimento do indivíduo nós encontramos valores negativos, indicando que a excreção de 

metal supera a incorporação destes. 

 

Tabela 25 - Taxas de incorporação de metais (g.g
-1

/cm) para M. furnieri 

M. furnieri 

Comprimento (cm) Al As Cu Fe Zn 

Mínimo 6,9 1,44 2,08 0,12 1,70 2,00 

Médio 15,9 0,44 0,38 0,05 0,65 0,85 

Máximo 26,5 0,02 0,10 0,01 0,02 0,03 

Máx. literatura* 60,0 -143,46 -1,50 -1,36 -599,57 -835,01 
*Fonte: FIGUEIREDO, 1980. 

 

Tabela 26 - Taxas de incorporação de metais (g.g
-1

/cm) para G. genidens 

G. genidens 

Comprimento (cm) As Cd Cu Pb Zn 

Mínimo 12,5 1,30 0,01 0,06 0,08 2,70 

Médio 17,0 0,50 0,01 0,03 0,04 0,80 

Máximo 26,0 0,20 0,00 0,01 0,00 0,10 

Máx. literatura* 35,0 -0,48 -0,17 -0,08 -1,36 -4,82 
*Fonte: FIGUEIREDO, 1978 

Para M. furnieri também foram medidas as taxas de incorporação do Al e do Fe, 

onde o Fe apresenta uma queda na incorporação 4 vezes maior em relação ao Al (sendo o Fe 

considerado metal essencial). Não foram medidas as taxas de incorporação desses metais para 

G. genidens em virtude de 69% dos espécimes apresentarem concentrações de Al e Fe 

inferiores aos seus respectivos limites de detecção.  

O mesmo ocorreu para o Cd e o Pb, onde os espécimes de M. furnieri apresentaram 

77% concentrações de ambos os metais inferiores aos seus respectivos limites de detecção, 

sendo as taxas de incorporação referentes à estes medidas apenas para G. genidens. Nestes, o 

chumbo apresentou um decréscimo de concentração 7 vezes maior em relação ao cádmio 

(ambos metais não essenciais). 

As taxas de incorporação de determinado metal entre indivíduos de uma mesma 

espécie pode estar relacionada com o estágio de vida de cada um.  

Mesmo não tendo realizado a avaliação da maturidade sexual nos espécimes 

coletados, foram utilizadas bibliografias que informam que a corvina M. furnieri é 

considerada juvenil até 20 cm de comprimento (VOOREN; KIPELL, 2005), assim como o 
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bagre G. genidens é até 16 cm (MISHIMA, 1983). Tais espécies podem ser consideradas 

adultas a partir dos respectivos comprimentos citados. 

Os gráficos referentes às taxas de incorporação de determinado metal com o 

comprimento de cada indivíduo sugere que indivíduos com menores comprimentos (juvenis), 

que possuem uma maior taxa metabólica em relação aos indivíduos com maiores 

comprimentos (adultos) (ODUM, 1988), apresentem maiores concentrações de metais em 

decorrência de seus sistemas de depuração/excreção não estarem completamente formados (o 

que aconteceria de forma gradativa, e estes sistemas apresentariam-se completamente 

formados nos indivíduos adultos), o que favoreceria o acúmulo de metais nesses organismos. 

Diferentemente do que ocorreu nas taxas de incorporação para os metais 

apresentados neste estudo, Rodrigues (2010) verificou que em G. genidens da baía da Ribeira 

e da baía da Guanabara, para o mercúrio (Hg), as taxas de incorporação são positivas, o que 

significa que as concentrações totais de Hg (HgT) tendem a aumentar no organismo ao longo 

do seu crescimento corporal. Isto pode estar relacionado ao fato de o mercúrio sofrer 

bioacumulação e biomagnificação trófica; aliado a isso, o Hg é transformado e acumulado nos 

organismos em sua forma orgânica, metilmercúrio (MeHg), altamente tóxica. 

 

7.7 HISTÓRICO EVOLUTIVO DA CONTAMINAÇÃO DE ORGANISMOS 

BIOINDICADORES POR METAIS DA BAÍA DE SEPETIBA 

 

A Tabela 27 mostra o histórico da concentração de metais traço em organismos da 

baía de Sepetiba ao longo dos anos. 

 

 

Tabela 27 - Histórico da concentração de metais traço em diferentes organismos da baía 

de Sepetiba (g.g
-1

) 

(Continua) 

Autor/Ano Espécie Cd Zn Cu Fe Pb 

  
(µg.g

-1
) 

 
Algas verdes 

     

       
Carvalho et al., 1993 Ulva fasciata 0,2 19,3 3,0 - 19,7 

Carvalho et al., 1993 Codium decorticatum 0,7 23,1 3,4 - 13,4 

Carvalho et al., 1993 Codium taylorii 0,8 26,4 3,9 - 9,7 
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Algas marrons 

     

       
Carvalho et al., 1993 Gracilaria sp. 0,5 39,2 4,7 - 4,7 

Carvalho et al., 1993 Padina vikersiae 2,2 125,8 3,8 - 7,6 

       

 
Crrustáceos 

     

       
Carvalho et al., 1993 Balanus sp. 6,4 5.151,7 5,8 - 9,8 

Carvalho et al., 1993 Callinectes danae < LD 94,2 59,1 - < LD 

Carvalho et al., 1993 Megabalanus sp. 35,9 15.514,9 16,3 - < LD 

Carvalho et al., 1993 Litopenaeus schmitti 0,3 79,2 72,2 - 11,8 

Nascimento, 2014 Litopenaeus schmitti < LD 33,8 27,0 - < LD 

       

 
Moluscos 

     

       
Lacerda, 1983 Crassostrea rhizophorae 6,9 2.244,0 - - - 

Carvalho et al., 1993 Crassostrea brasiliana 8,5 9.500,0 24,5 - 13,4 

Carvalho et al., 1993 Thais haemasiana 11,4 2.508,0 48,8 - 7,0 

Carvalho et al., 1993 Perna perna 1,0 205,3 6,5 - < LD 

Carvalho et al., 1993 Litorina sp. 11,5 4.373,6 83,6 - 6,5 

Carvalho et al., 1993 Tegula viridula 1,4 372,3 54,7 - 6,8 

Carvalho et al., 1993 Anomalocardia brasiliana 2,6 91,2 4,5 - 1,4 

Rebelo et al., 2003 Crassostrea rhizophorae 3,4 17.114,1 - - - 

Amaral et al., 2005 Crassostrea rhizophorae 1,1 9.770,0 - - - 

Silva, 2009 Crassostrea brasiliana - 3.354,0 18,3 230,6 - 

       
Carneiro et al., 2011 Crassostrea brasiliana - 3.199,0 17,5 219,0 - 

Wanick et al., 2011 Crassostrea rhizophorae 1,3 11.643,0 79,5 - - 

 

 Equinodermo 

     
       

Carvalho et al., 1993 Equinaster brasiliensis 3,0 132,8 26,2 - 6,5 

 
      

       

Autor/Ano Espécie Cd Zn Cu Fe Pb 

 
Peixes 

     

       
Lima-Junior et al., 2002 Micropogonias furnieri < 1 < 50 <30 < 100 < 1 

Lima-Junior et al., 2002 Genidens genidens < 1 < 50 < 30 - < 1 

Silva, 2009 Micropogonias furnieri 
a
 - 10,4 0,3 11,7 - 

Silva, 2009 Cynoscion acoupa 
a
 - 12,3 0,3 7,7 - 

Tabela 27 - Histórico da concentração de metais traço em diferentes organismos da baía de 

Sepetiba (g.g
-1

). 

(Conclusão) 
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Presente estudo Micropogonias furnieri 0,01 11,9 0,6 12,1 0,7 

Presente estudo Genidens genidens 0,01 12,6 0,4 19,2 0,9 

 

 Aves 

     
       

Ferreira, 2010 Egretta caerulea 
6,3 

b
 78,1 

b
 44,0 

b
 - 41,1 

b
 

6,6 
c
 96,9 

c
 65,2 

c
 - 39,6 

c
 

Ferreira, 2011 Egretta thula 
4,8* 101,4* 30,0* - 8,0* 

7,0** 57,3** 43,9** - 51,2** 

(
a
 Concentrações corrigidas para 65% de umidade; 

b
 Concentração no fígado; 

c 
Concentração nos rins; 

*Concentração nos rins (peso úmido); **Concentração no fígado (peso úmido)). 

 

Ao compararmos as concentrações de cádmio em M. furnieri e G. genidens do 

presente estudo com os demais organismos apresentados na Tabela 27, pode-se perceber que 

estas apresentam as menores concentrações do metal, mesmo quando comparados com peixes 

da mesma espécie no estudo de Lima-Júnior et al. (2002), onde estes apresentam 

concentrações, em seus tecidos musculares, inferiores à 1g.g
-1

 , porém, superiores à 

0,01g.g
-1

. 

A maior concentração de cádmio encontrada entre os organismos listados na Tabela 

28 foi na craca (crustáceo) Megablanus sp. (CARVALHO et al., 1993), que possui hábito 

alimentar filtrador, com 35,9 g.g
-1

. Além disso, segundo Rainbow (1985), esses organismos 

apresentam mecanismos de detoxificação que envolve a acumulação de altas concentrações de 

metais traço em grânulos de fosfato ou ligados à proteínas específicas, o que favorece a 

elevadas concentrações desses metais no organismo. 

A concentração de cádmio pode ser representada da seguinte maneira: em algas 

(verdes e marrons), as concentrações ficaram na ordem de 10
-1

 (com exceção de Padina 

vikersiae que apresentou 2,2 g.g
-1

). Crustáceos apresentaram concentrações de Cd na ordem 

de 10
0
 e 10

+1
 na maioria dos casos. O camarão Litopenaeus schmitti (CARVALHO et al., 

1993) foi o único que apresentou concentração na ordem de 10
-1

. A mesma espécie quando 

analisada por Nascimento (2014) apresentou concentração de Cd < LD, assim como 

Callinectes danae em Carvalho et al. (1993). 

Com relação aos metais Cd, Cu, Fe e Pb, o Zn foi o metal que apareceu em maior 

concentração em todas as espécies listadas na Tabela 27, com exceção da alga verde Ulva 

fasciata (CARVALHO et al., 1993) que apresentou concentrações de chumbo equivalentes ao 

do zinco  (19,3 e 19,7 g.g
-1

, respectivamente). 
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Na corvina M. furnieri, todos os autores relataram maiores concentrações de ferro 

quando comparados com o zinco (LIMA-JÚNIOR et al., 2002; SILVA, 2009; presente 

estudo). O mesmo ocorreu para G. genidens do presente estudo.  

A ostra Crassostrea rhizophorae, de hábito alimentar filtrador, apresentou a maior 

concentração de Zn, com 17.114,1 g.g
-1

 (REBELO et al., 2003). Assim como para o Cd, a 

craca Megabalanus sp. também apresentou altas concentrações de Zn (15.514,9 g.g
-1

) 

(CARVALHO et al., 1993). 

Os peixes M. furnieri e G. genidens do presente estudo apresentaram concentrações 

de Zn similares (11,9 e 12,6g.g
-1

, respectivamente); essas concentrações foram próximas 

das concentrações encontradas nas mesmas espécies por Silva (2009). Lima-Júnior et al. 

(2002) encontrou concentrações inferiores à 50 g.g
-1 

nessas mesmas espécies. 

De acordo com Bowen (1979), a alta concentração de zinco em diferentes 

organismos pode estar relacionada com a importância deste na composição de, 

aproximadamente, 90 diferentes enzimas do metabolismo de animais. Savinov et al. (2003) 

dizem que, em aves, o zinco possui o importante papel na ativação de enzimas e no controle 

da expressão gênica. 

As maiores concentrações de cobre foram encontradas no molusco Litorina sp. e no 

camarão Litopenaeus schmittii (83,6 e 72,2 g.g
-1

, respectivamente) (CARVALHO et al., 

1993). Em 2014, Nascimento verificou uma redução da concentração deste metal em L. 

schmittii quando comparado com o estudo de Carvalho et al. (1993), apresentando então 27 

g.g
-1

. Tanto nas algas verdes quanto marrons (CARVALHO et al., 1993), as concentrações 

de Cu ficaram na ordem de 10
0
; em crustáceos, moluscos, equinodermos, peixes (LIMA-

JÚNIOR  et al. ,2002) e no fígado e rins de aves (FERREIRA, 2010; FERREIRA, 2011) o 

metal se apresentou na ordem de 10
+1

, com exceção do crustáceo Balanus sp., dos moluscos 

bivalves Perna perna e Anomalocardia brasiliana (CARVALHO et al., 1993) que, assim 

como as algas, apresentaram concentrações na ordem de 10
0
. 

Os peixes M. furnieri (SILVA, 2009; presente estudo), G. genidens (presente estudo) 

e Cynoscion acoupa (SILVA, 2009) apresentaram concentrações de Cu na ordem de 10
-1

. 

Altas concentrações de cobre em moluscos e crustáceos são explicadas por Bowen 

(1979) devido à importância deste metal no metabolismo respiratório desses organismos, pois 

está presente no pigmento respiratório a hemocianina. 
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Johansen et al. (2006) explica que as altas concentrações de cobre (e outros metais 

como Cd, Zn e Pb) resultam dos processos de bioacumulação através da alimentação (ou seja, 

biomagnificação trófica) e biodegradação por processos ambientais. 

De acordo com a tabela 27, apenas em alguns moluscos e em peixes da baía de 

Sepetiba foram quantificadas as concentrações de ferro, sendo os primeiros, representados por 

Crassostrea brasiliana, os que apresentaram as maiores concentrações desse (230,6 e 219,0 

g.g
-1

, em Silva (2009) e Carneiro et al. (2011), respectivamente).  

Os peixes do presente estudo, quando comparados com os de Silva (2009), 

apresentaram maiores concentrações de Fe. Já a espécie M. furnieri do estudo de Lima-Júnio 

et al. (2002) apresentaram concentrações inferiores à 100 g.g
-1

. 

Segundo Lima-Júnior et al. (2002), altas concentrações de ferro são reportadas nos 

organismos devido à participação deste na formação do pigmento respiratório carreador de 

oxigênio, hemoglobina. Além disso, o metal participa de processos hepáticos. O autor ainda 

diz que há relatos de poluição por ferro no rio Paraíba do Sul, o qual deságua na baía de 

Sepetiba via sistema Guandu/Ribeirão das Lajes, podendo contribuir para o aporte de ferro na 

baía. 

Com relação ao chumbo, as maiores concentrações foram quantificadas nos rins e 

fígado das aves E. caerulea e E. thula (FERREIRA, 2010; FERREIRA, 2011, 

respectivamente). Em segundo lugar, a alga U. fasciata apresentou concentração 19,7 g.g
-1

. 

M. furnieri e G. genidens do presente estudo apresentaram concentrações de Pb < 0,1 g.g
-1

, 

assim como apresentado por Lima-Júnior et al. (2002) para as mesmas espécies. Evangelista 

(1994) diz que o Pb é utilizado em inúmeros processos industriais e é um resíduo gerado a 

partir da combustão da gasolina, e a principal rota de entrada deste para o ambiente aquático é 

via deposição atmosférica (NRIAGU; PACYNA, 1988).  

Ao darmos um enfoque cronológico às concentrações de cádmio nas espécies de 

ostra C. brasiliana e C. rhizophorae, é perceptível a redução da concentração nestas; o mesmo 

ocorre para o zinco, quando refere-se à C. brasiliana, porém, quanto à C. rhizophorae, nota-se 

um aumento na concentração de Zn entre os anos de 1983 e 2003 (LACERDA et al., 1983; 

CARVALHO et al., 2003, respectivamente), um grande decréscimo em 2005 (AMARAL et 

al., 2005) e, em 2011, uma nova ascensão (WANICK et al., 2011).  Também ocorre queda nas 

concentrações de Cu e Fe em C. brasiliana.  

O camarão L. schmitti também apresentou decréscimo da concentração de Cd, Zn, 

Cu e Pb entre os anos de 1993 e 2014 (CARVALHO et al., 1993; NASCIMENTO, 2014, 
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respectivamente). As reduções das concentrações de metais nos organismos de mesma espécie 

podem estar associadas ao processo de remediação das fontes de contaminação para baía na 

última década. 

De acordo com os dados apresentados (Tabela 27), os moluscos e os crustáceos 

poderiam ser considerados os melhores bioindicadores da concentração de metais no meio 

visto que são sensíveis à variação da concentração destes. Entretanto, o estudo aprofundado 

dos peixes, com a utilização de biomarcadores ambientais, também poderia fornecer 

informações quanto à qualidade ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÕES 

 

Nas 12 espécies analisadas, os metais Al, Fe e Zn foram aqueles que apresentaram as 

maiores concentrações médias (considerando-se apenas os organismos que apresentavam 

concentrações de determinado metal superior ao seu limite de detecção). Os metais As, Cu, 

Cd e Pb apresentaram concentrações médias bem inferiores quando comparados com as 

concentrações de Al, Fe e Zn. 
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O resultado referente às concentrações estipuladas para o consumo humano detectou 

que, para as concentrações de cádmio (< 0,3 g.g
-1

), todas as espécies analisadas encontram-

se dentro do limite estipulado pela ANVISA (2013).  Já para o chumbo, as espécies A. spixii, 

D. gutatta, G. genidens, M. furnieri, P. puntactus e S. tesselatus encontram-se com 

concentração média acima do estipulado para o consumo humano (< 0,3 g.g
-1

) enquanto que, 

para o As, todas as espécies analisadas neste estudo se mostraram impróprias para o consumo 

humano (< 1,0 g.g
-1

) (ANVISA, 2013). Com relação aos metais Al, Fe e Zn, não há limites 

preestabelecidos para o consumo humano na legislação brasileira (ANVISA, 2013). 

De acordo com os FBCs calculados, as concentrações de metais totais no sedimento, 

metais fracamente ligados ao sedimento e metais no material particulado em suspensão são 

muito superiores às concentrações nos peixes, indicando que há baixa transferência de metais 

desses três compartimentos ambientais para os peixes. Entretanto, o fato de o As e Pb terem 

apresentado valores médios acima dos critérios legais, indica-se contaminação crônica 

mascarada pelos teores totais dos sedimentos e MPS, mesmo, pelos teores da fração 

fracamente ligada aos sedimentos, e que a concentração de metais nestes organismos deve 

sofrer maior influência dos itens alimentares (que variam entre cada uma das espécies). 

Quanto à correlação entre comprimento x concentração de metais no músculo de 

peixes, não identificou-se correlação significativa.  

A construção da curva de bioacumulação de metais ao longo do tempo, utilizando as 

espécies G. genidens e M. furnieri, mostrou uma tendência à redução da taxa de incorporação 

de metais com o aumento do comprimento do indivíduo (ou seja, com o passar do tempo), 

onde, em M. furnieri, a redução das taxas de incorporação mostraram-se bem maiores quando 

comparadas com as de G. genidens. Dessa forma, ao avaliar o comportamento dos metais ao 

longo do tempo nos indivíduos, pode-se concluir que organismos juvenis tendem a apresentar 

elevadas concentrações de metais em seus tecidos, enquanto que organismos adultos 

apresentam reduzidas concentrações de metais em seus tecidos devido à maior capacidade de 

metabolização e excreção destes. 

Devido ao fato de os peixes juvenis representarem a grande maioria dos indivíduos 

analisados neste estudo, pode-se concluir que estes não podem ser considerados bons 

bioindicadores para a análise da concentração de metais totais, necessitando de estudos 

complementares com a utilização de biomarcadores bem como um n amostral maior. Além 

disso, devido ao fato de tais organismos serem expostos cronicamente às elevadas 

concentrações de metais lançadas no interior da baía de Sepetiba, pode-se sugerir que estes 
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tenham sido selecionados ao longo dos últimos 30 anos, favorecendo os organismos mais 

resistentes (com melhores mecanismos de depuração/excreção). 

Ao fazer uma análise da evolução histórica da contaminação por metais usando 

dados de estudos prévios sobre diferentes biomonitores residentes na baía de Sepetiba, pode-

se concluir que no camarão branco (L. schimitti) e nas ostras (C. rhizophorae e C. braziliana) 

as concentrações médias de metais reduziram em seus tecidos. Entretanto, as concentrações 

de Zn, Cu e Fe em M. furnieri mostraram-se um pouco maiores nos espécimes do presente 

estudo do que nos encontrados por Silva (2009). Os demais casos não permitem uma 

conclusão definitiva, visto que as concentrações de metais para muitas espécies da tabela 28 

apresentavam valores únicos, referentes a um determinado ano, sem termos como compará-las 

com estudos posteriores. 
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ANEXO I: Concentrações médias (g.g

-1
) (±D.P.) e concentrações mínimas e máximas nas espécies estudadas. 

Espécie     (n) 

Al (g.g
-1

) As (g.g
-1

) Cd (g.g
-1

) Cu (g.g
-1

) Fe (g.g
-1

) Pb (g.g
-1

) Zn (g.g
-1

) 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Média ± 

D.P. 

Mín - 

Máx 

Micropogonias 

furnieri (31) 
8,4 ±5,4 

0,02 - 

17,4 
4,8 ± 3,0 

1,8 - 

14,3 

0,01 ± 

0,03 

0,0002 - 

0,2 
0,6 ± 0,3 

0,20 - 

1,1 

12,2 ± 

2,8 

0,02 - 

18,7 
0,7 ± 0,3 

0,001 - 

1,2 

11,9 ± 

6,7 

0,7 - 

19,4 

Genidens genidens 

(16) 
6,2 ± 3,8 

0,02 - 

11,6 
7,8 ± 5,1 

3,3 - 

20,1 

0,1 ± 

0,04 

0,0002 - 

0,02 
0,4± 0,3 

0,17 - 

1,0 

19,2 ± 

4,1 

0,02 - 

25,3 
0,9 ± 0,4 

0,001 - 

1,3 

12,6 ± 

13,4 

2,8 - 

35,7 

Arius spixii (4) 3,6 ± 4,1 
0,02 - 

8,2 
6,2 ± 2,0 3,9 - 8,0 0,1 

0,0002 - 

0,1 
0,8 ± 0,4 

0,2 - 

1,2 

21,0 ± 

3,4 

0,02 - 

23,4 
0,9 

0,001 - 

0,9 

71,4 ± 

60,1 

0,9 - 

140,7 

Notarius 

grandicassis (3) 

30,0 ± 

34,6 

3,0 - 

69,0 
4,1 ± 2,1 2,1 - 6,2 

0,04 ± 

0,01 

0,0002 - 

0,05 
1,2 ± 0,3 

1,0 - 

1,6 

36,4 ± 

17,6 

20,7 - 

55,4 
< LD < LD 

115,6 ± 

96,9 

54,9 –

227,3 

Diapterus 

rhombeus (13) 

23,9 ± 

50,6 

3,0 –

188,9 
1,2 ± 0,6 

0,0002 - 

2,5 

0,09 ± 

0,07 

0,0002 - 

0,2 
0,7 ± 0,2 

0,5 - 

1,3 
9,1 ± 1,6 

6,6 - 

12,7 
0,2 

0,001 - 

0,2 

29,9 ± 

4,1 

24,5 - 

38,5 

Selene vomer (3) 3,5 ± 1,9 2,1 - 5,6 1,2 ± 0,5 0,8 - 1,7 < LD < LD 
1,0 ± 

0,05 

1,0 - 

1,1 

11,7 ± 

1,4  

10,5 - 

13,3 
0,2 

0,001 - 

0,2 

15,6 ± 

2,6 

13,1 - 

18,3 

Prionotus 

puntactus (11) 

15,6 ± 

11,2 

0,02 - 

23,6 
2,4 ± 1,0 0,5 - 3,8 

0,1 ± 

0,02 

0,0002 - 

0,2 
0,3 ± 0,1 

0,2 - 

0,5 

14,4 ± 

5,1 

0,02 - 

18,0 
0,7 ± 0,2 

0,001 - 

1,0 
3,2 ± 4,4  

0,8 - 

12,8 

Cithracthys 

spilopterus (8) 
4,6 ± 3,1 0,4 - 9,5 1,7 ± 0,5 

0,002 - 

2,3  

0,03 ± 

0,003 

0,0002 - 

0,03 
0,8 ± 0,6 

0,5 - 

2,3 
7,6 ± 2,2 

4,7 - 

12,2 
0,2 ± 0,1 

0,001 - 

0,3 

23,9 ± 

3,4 

18,7 - 

28,9 

Achirus lineatus (3) 
208,0 ± 

301,5 

23,0 –

555,9 
1,9 ± 0,3 1,6 - 2,1 < LD < LD 

0,6 ± 

0,07 

0,6 - 

0,7 

106,5 ± 

120,6 

23,5 –

244,9 
< LD < LD 

21,3 ± 

4,2 

16,6 - 

24,9 

Trinectes 

paulistanus (3) 
9,1 ± 7,1 

4,4 - 

17,2 

8,4 ± 

10,1 

1,8 - 

20,0 
< LD < LD 0,7 ± 0,3 0,5 -1,0 

15,7 ± 

7,3 

10,2 - 

24,0 

0,2 ± 

0,02 

0,001 - 

0,2 

19,4 ± 

5,1 

14,1 - 

24, 4 

Symphurus 

tessalatus (7) 

101,5 ± 

91,8 

0,02 –

187,2 

2,50 ± 

1,50 

0,002 - 

5,4 

0,1 ± 

0,03 

0,0002 - 

0,1 
0,4 ± 0,3 

0,2 - 

0,9 

60,9 ± 

50,7 

0,02 - 

106,20 
0,7 ± 0,3 

0,001 - 

0,8 

8,2 ± 

10,3 

0,5 - 

26,3 

Dayasis guttata (3) < LD < LD 3,3 ± 0,7 
0,002 - 

3,8 

0,1 ± 

0,02 

0,11 - 

0,15 

0,3 ± 

0,08 

0,3 - 

0,4 
< LD < LD 0,5 ± 0,1 

0,001 - 

0,6 

0,8 ± 

0,06 
0,8 - 0,9 
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ANEXO II: Medianas, percentis e concentrações mínimas e máximas dos metais Al, As, 

Cd, Cu, Fe, Pb e Zn nas espécies apresentadas neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – a) Estatística descritiva parcial das concentrações de alumínio (escala logarítmica) (Al µg.g
-1

 peso 

seco) nas espécies de peixes. 

ANEXO II – b) Estatística descritiva parcial das concentrações de arsênio (As µg.g
-1

 peso seco) nas espécies de 

peixes. 
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ANEXO II – c) Estatística descritiva parcial das concentrações de cádmio (Cd µg g-1 peso seco) nas espécies de 

peixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – d) Estatística descritiva parcial das concentrações de cobre (Cu µg.g
-1

 peso seco)nas espécies de 

peixes. 
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ANEXO II – e) Estatística descritiva parcial das concentrações de ferro (escala logarítmica) (Fe µg g-1 peso 

seco) nas espécies de peixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – f) Estatística descritiva parcial das concentrações de chumbo (Pb µg g-1 peso seco) nas espécies de 

peixes. 
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ANEXO II – g) Estatística descritiva parcial das concentrações de zinco (Zn µg g-1 peso seco) nas espécies de 

peixes. 


