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RESUMO 

Testes de toxicidade são ferramentas frequentemente empregadas para avaliações 
da qualidade de ecossistemas e identificar áreas sensíveis. Para avaliar a qualidade 
dos sedimentos da região da Ilha da Madeira (Baía de Sepetiba), área considerada 
sob impacto de passivos da Ingá, realizou-se caracterização granulométrica, 
análises do fracionamento geoquímico de metais-traço, determinação das 
concentrações de acid-volatile sulfides (AVS) e carbono orgânico total (COT) e 
testes de toxicidade aguda e crônica de sedimento integral, em amostras de cinco 
pontos do local. O ensaio agudo com o Tiburonella viscana (anfípoda) apresentou 
toxicidade apenas para a desembocadura do canal do Saco do Engenho e os testes 
com Tisbe biminiensis (copépode) indicaram diferença significativa com o controle, 
apresentando baixas taxas de fecundidade, em todos os pontos. Os níveis de 
metais-traço na região do Saco do Engenho representam um alerta principalmente 
para Cd e Zn que atingiram concentrações duas ordens de grandeza maiores que os 
valores orientadores da Resolução CONAMA 454/2012. A utilização de 
normalizadores como o AVS e o COT para a estimativa de fases complexantes 
capazes de se associar aos metais-traço, que podem estar presentes na água 
intersticial, demonstrou que nos pontos na região de Coroa Grande, Porto de Itaguaí 
e Ilha de Itacuruçá há teores suficientes de AVS e COT para aprisionar os metais-
traço na fase sólida dos sedimentos. Entretanto, os resultados apresentados não 
possuem relações diretas com a toxicidade encontrada, uma vez que as rotas de 
exposição dos organismos empregados incluem também a via oral. Os resultados 
demonstram a importância da integração de estudos de toxicidade com as 
ferramentas geoquímicas para uma avaliação mais consistente da qualidade 
ambiental em sistemas costeiros, como a região da Ilha da Madeira, na Baía de 
Sepetiba. 

Palavras-chave: AVS/SEM.Carbono Orgânico Total.Tisbe biminiensis.Tiburonella 

viscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Toxicity tests are tools frequently employed to evaluate the quality of ecosystems 
and to identify vulnerable regions. In order to evaluate the sediment conditions in the 
Madeira Island area (Sepetiba Bay), the region under the influence of Ingá Cia. 
metallurgical wastes, was held sediments characterization throught fractionation of 
trace metals, grain size analisys, total organic carbon (TOC) and AVS (acid volatile 
sulfide) and sediment integral acute and chronic toxicity tests in samples from five 
sites. The acute test with Tiburonella viscana (amphipod) showed toxicity only at the 
Saco do Engenho inlet mouth and Tisbe biminiensis (copepod) low fertility rates 
responsefor all sites. Trace metals concentrations at Saco do Engenho inlet mouth 
represent a special concern for Cd and Zn, which both showed levels at two orders of 
magnitude higher than the values suggests by CONAMA 454/2012 Brazilian 
Resolution guideline for dredge materials disposal. The use of normalizing as AVS 
and TOC to estimate complexing phases which are able to associate with trace 
metals, that may be present in the pore water, showedthe sites in the region of Coroa 
Grande, Itaguaí harbor and Itacuruçá island exhibit values for ΣSEM/AVS under 1 
and -100 μmol g OC−1for ΣSEM-AVS/ƒOC, i.e., there is levels of AVS and TOC able 
to trapping trace metals in solid phases. However, the results do not show a direct 
relationship with toxicity, since the exposure routes for theorganisms employees are 
dermal and oral. Although, thelines of evidence not present direct relationships, but 
they can give an overview on the sediment toxic situation. The results demonstrate 
the importance of studies integrating toxicity with other tools for a more efficient 
environmental quality assessment in estuarine systems, such as the region of 
Madeira Island, in Sepetiba Bay. 

Keywords: AVS/SEM.Total Organic Carbon.Tisbe biminiensis.Tiburonella viscana. 
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1 INTRODUÇÃO 

As maiores densidades populacionais humanas são mundialmente 

encontradas às margens das zonas costeiras. A situação no Brasil não é diferente, e 

alguns dos lugares mais urbanizados e industrializados do país estão localizados na 

costa, o que consequentemente, contribui para a degradação da qualidade 

ambiental de ecossistemas costeiros, como baías e estuários. Estes ambientes 

abrigados recebem a energia das ondas já suavizada, sendo propícios para o 

estabelecimento humano e o desenvolvimento de atividades econômicas, 

principalmente aquelas que dependem de portos para o transporte de suas 

mercadorias. 

Estes ecossistemas costeiros possuem uma das maiores diversidades e 

produtividades biológicas do mundo,não somente provêm recursos de importância 

comercial como também funcionam como berçários e abrigos transitórios para 

diversas espécies marinhas (BIANCHI, 2007), entre outras funções ecológicas e 

serviços ambientais.Entretanto, apesar da sua importância para a sociedade, estes 

ambientes são constantemente degradados através da exploração de seus recursos, 

da contaminação por resíduos industriais e domésticos e por atividades portuárias. 

A qualidade dos ambientes aquáticos é foco de preocupação atualmente e o 

interesse na preservação, recuperação e monitoramento destes ecossistemas vem 

ganhando atenção dos órgãos ambientais em alguns países. Assim, diversas ações 

vêm sendo tomadas para que estes ambientes sejam preservados, criando-se 

comitês de bacias hidrográficas, planos de gestão costeira, legislações e novos 

protocolos de monitoramento. 

Um dos compartimentos que compõe os ecossistemas aquáticos é constituído 

pelos sedimentos, o qual cada vez mais ganha destaque como peça chave na 

qualidade destes ambientes, uma vez que provém habitat, alimento e abrigo para 

diversos organismos. Entretanto, os sedimentos podem agir como fontes 

secundárias de contaminação em longo prazo. As substâncias neles acumuladas 

podem ficar temporariamente indisponíveis para a absorçãoatravés da exposição 

por contato pela biota, dependendo de qual fase se encontram associadas (como 

matéria orgânica, sulfetos e oxi-hidróxidos de ferro e manganês, por exemplo). Com 

o passar do tempo, tais substâncias podem ser gradualmente liberadas para a 
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coluna d‘água, através de processos de dessorção e resuspensão (ROBERTS, 

2012). 

O conhecimento acerca da natureza da fase de associação dos 

contaminantes pode fornecer informações sobre a disponibilidade de elementos 

como metais-traço presentes nos sedimentos. A extração sequencial de elementos 

metálicos dos sedimentos é uma ferramenta baseada no tratamento das amostras 

com diferentes soluções extratoras (LORIN; RANTALA, 1992). 

Metais-traço de maior mobilidade são mais facilmente liberados numa 

primeira extração por um ácido fraco, como é o caso dos metais simultaneamente 

extraídos (SEM) utilizados no modelo AVS (Sulfetos Voláteis em Ácido) de Di Toro et 

al. (1990),o resíduo resultante pode continuar sendo solubilizado através de uma 

nova extração com um ácido mais forte. Desta forma é possível obter informações 

de mais de uma fase de ligação dos metais-traço nos sedimentos. 

Substâncias que se encontram na fase reativa (fracamente associada), 

consequentemente apresentam maior probabilidade de serem absorvidas pelos 

organismos residentes do bentos, especialmente pelo contato com a água 

intersticial. Muitos destes organismos bentônicos e epibentônicos ocupam níveis 

tróficos de base e expostos a estas substâncias podem sofrer efeitos adversos 

causando alterações na composição da estrutura da comunidade ou declínio das 

populações (CHAPMAN, 1990).  

Além disso, a introdução de nutrientes através da disposição de esgotos em 

ambientes aquáticos colabora para a exaustão do oxigênio dissolvido, uma vez que 

o incremento de matéria orgânica incorre na maior atividade bacteriana,podendo 

levar a eutrofização destes ecossistemas.  A diminuição de oxigênio na coluna 

d‘água afeta diretamente o potencial de oxidação dos sedimentos e por 

consequência sua composição (ZAGATTO; BERTTOLLETI, 2006). 

A despeito da importância dos sedimentos, o seu reconhecimento como um 

indicador da qualidade de ecossistemas aquáticos é recente e muito ainda há o que 

se fazer em relação ao desenvolvimento dos métodos utilizados em seu 

monitoramento, aos estudos sobre os níveis de background natural que os 

elementos químicos possuem regionalmente e aos valores guias de qualidade dos 

sedimentos (VGQS) estabelecidos pelos órgãos ambientais em relação aos 
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compostos considerados nocivos.Além disso, tem se notado recentemente que 

apenas a caracterização geoquímica e a predição de ausência ou presença de um 

contaminante no ecossistema não são suficientes para estimar o grau de impacto 

que este ambiente está sujeito. Assim, ainda que de maneira discreta, tem-se 

aplicado diversas ferramentas ecotoxicológicas e ecológicas para aprimorar o 

diagnóstico acerca do risco ambiental de contaminantes à comunidade biológica. 

 No Brasil, a única legislação existente que estabelece critérios para a 

qualidade dos sedimentos é a Resolução CONAMA 454/2012 (criada após revisão 

da CONAMA 344/2004), a qual trata da disposição de sedimentos dragados, mas 

seus critérios vêm sendo utilizados em diversos estudos sobre qualidade de 

sedimentos (SILVA et al., 2008; ALVES et al., 2010; BAGGIO; HORN, 2011). Porém, 

os valores guias da qualidade dos sedimentos adotados foram obtidos de outros 

países, não refletindo a realidade regional. 

Ainda que existam critérios exigindo a avaliação da toxicidade nestas 

legislações, quando os valores orientadores são superados, há muito para se evoluir 

em relação à aplicação dos diferentes tipos de teste (agudo, crônico), análises de 

bioacumulação e dos diferentes organismos que podem ser utilizados durante as 

avaliações. 

 Como sedimentos são considerados fontes e depósito de contaminantes 

(ENGLENTON; THOMAS, 2004; ROBERTS, 2012), regiões portuárias que precisam 

de constantes dragagens merecem atenção. Em baías e estuários, muitas vezes 

além dos portos, também possuem nos domínios de suas bacias de drenagem 

diversas atividades industriais de alto grau de poluição, como mineradoras, refinarias 

de petróleo e siderúrgicas. Uma região no estado do Rio de Janeiro que apresenta 

estas características e requer devida atenção é a Baía de Sepetiba (BS), localizada 

ao sudoeste do estado, abriga diversas instalações portuárias e industriais e possui 

um cenário crítico de contaminação nos últimos 20 anos.  

Após a instalação da Cia Mercantil e Industrial Ingá em 1962que produzia Zn 

de alta pureza(DELMORE, 2011) na Ilha da Madeira localizada, em Itaguaí, um dos 

municípios banhados pela BS, a região começou a apresentar altas concentrações 

de metais, principalmente cádmio (Cd)e zinco(Zn), que estão presentes 

atualmente nos sedimentos em concentraçõestrês equatroordensde grandeza 
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maiores, respectivamente, que os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

454/2012(GOMES et al.,2009). Portanto, esta é uma região considerada crítica de 

poluição, necessitando a geração de informações e o monitoramento acerca de seu 

potencial tóxico para a comunidade biológica local. 

 O Porto de Itaguaí, localizado na costa norte da BS, à leste da Ilha da 

Madeira é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, e realiza 

dragagens constantes para a manutenção de seus canais de navegação (CDRJ, 

2007).Estas operações de dragagens podem redisponibilizar para a coluna d‘água 

os metais antes inertes nos sedimentos. No entanto, o impacto que a ressuspensão 

deste material contaminado por metais-traço nesta região têm para a biota local é 

pouco conhecido. Apenas foram encontradas informações sobre a geoquímica, 

aporte e distribuição espacial de metais e incorporação destes pela biota 

(BARCELOS; REZENDE; PFEIZZER, 1991; BARCELOS; LACERDA 1993; AMADO 

FILHO et al.,1999; MORAES et al., 2000; LIMA JUNIOR et al., 2002;MOLISANI et al, 

2004;LACERDA;MOLISANI, 2006;GOMES et al. 2009). Tais informações, muitas 

vezes fragmentadas, devem ser analisadas, quando possível, em conjunto para um 

diagnóstico mais refinado sobre o impacto destes contaminantes no ambiente. Até o 

momento, apenas dois trabalhos envolvendo experimentos ecotoxicológicos 

desenvolvidos em laboratório foram encontrados em relação aos sedimentos da 

Baía de Sepetiba.  

Lopes-Rosa (2011) demonstrou em seus experimentos que, após exposição 

aos sedimentos do local, houve comprometimento da eficiência metabólica da 

comunidade bacteriana estudada em amostras coletadas na região próxima a 

desembocadura do canal do Saco do Engenho, local que recebe a drenagem dos 

solos contendo os rejeitos da Ingá. Por sua vez,Moraes et al (2000)observaram 

toxicidade aguda para pós-larvas de P. Schimitti e P. paulensisexpostas ao 

sedimento integral coletado também em região próxima ao canal do Saco do 

Engenho. 

Desta maneira, o presente trabalho vem colaborar com o fomento de maiores 

informações sobre a toxicidade dos sedimentos superficiais da região da Ilha da 

Madeira através do emprego de linhas de evidência como: testes de toxicidade, 

fracionamento geoquímico, comparações com os valores guias de qualidade, índices 
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elaborados através da aplicação do modelo SEM/AVS e normalização pelo carbono 

orgânico total. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 Realizar uma avaliação integrada da qualidade dos sedimentos superficiais da 

região da Ilha da Madeira (Baía de Sepetiba), com base nageoquímica de metais 

e testes ecotoxicológicos. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar as condições físico-químicas locais, na água de fundo (pH, 

salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura) dos pontos amostrados e o 

potencial redox dos sedimentos. 

 Caracterizar a constituição dos sedimentos e potenciais retentores de metais 

através de análises granulométricas, carbono orgânico total (COT) e sulfetos 

voláteis em ácido (AVS) 

 Avaliar o fracionamento geoquímico de metais(Al, Fe, Mn, Cd, Zn, Cu, Pb,Nie 

Cr)e suas concentrações na fase fracamente (extração SEM) e fortemente 

associada (Resíduo). 

 Aplicação de testes de toxicidade crônica com o copépode Tisbe biminiensis e 

aguda com o anfípoda Tiburonella viscana em amostras de sedimento integral. 
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 

SEDIMENTOS 

A mistura e diversidade de fontes de poluição em ambientes costeiros 

requerem estratégias de análises eficientes para a caracterização e controle na 

emissão de poluentes. A capacidade dos sedimentos de funcionarem como 

reservatórios caracteriza-os como bons indicadores da saúde do ecossistema. O 

monitoramento deste compartimento pode fornecer informações sobre quais são as 

regiões mais sensíveis e degradadas do ambiente (ABESSA; SOUZA; TOMMASI, 

2006). 

A preocupação com a qualidade dos sedimentos e sua toxicidade é 

relativamente recente. Seu início ocorreu nos últimos quarenta anos e este assunto 

foi notado a partir do aumento no número de publicações ao redor do tema. De 

acordo com Burton e Scott (1992), o interesse em torno deste ramo de pesquisa 

coincide com o despertar da consciência de que os sedimentos agem como grandes 

reservatórios de poluentes e que no país de origem destes pesquisadores, os 

Estados Unidos da América, havia diversos locais onde os sedimentos 

contaminados indicavam um problema. 

A partir desta tomada de consciência, órgãos ambientais como a U.S.EPA 

(United States Environmental Protection Agency), Environment Canada e European 

Union iniciaram programas de monitoramento a fim de gerar métodos para avaliar a 

qualidade de sedimentos, principalmente para aqueles que seriam dragados. 

Concomitantemente iniciou-se a criação de valores orientadores os quais seriam 

utilizados para o estabelecimento de limites na disposição de sedimentos dragados.  

Diversas abordagens foram criadas desde então com o intuito de estabelecer 

critérios para a qualidade de sedimentos, levando em consideração um ou mais 

fatores: efeitos biológicos (estrutura da comunidade bentônica, bioacumulação), 

nível de contaminação química e testes de toxicidade (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2006).  

Long e Morgan (1990) e MacDonald (1993) utilizaram dados gerados por 

diferentes abordagens, tais como equilíbrio de partição, abordagem dos sedimentos 



24 
 

contaminados em laboratório (spiked-sediment) e outros métodos que avaliaram a 

co-ocorrência de efeitos biológicos e dados químicos de amostras coletadas em 

campo, para estabelecer um banco de dados contendo informações das 

concentrações de diversas substâncias químicas associadas ou não a efeitos 

tóxicos observados ou previstos. Tais dados foram obtidos de diversas regiões na 

América do Norte em ambientes marinhos, estuarinos e de água doce. Os autores 

procuraram estabelecer associações entre as concentrações das substâncias no 

sedimento e o efeito adverso provocado nos organismos.  

MacDonald (1993) estabeleceu três níveis de concentrações: efeito não 

observado, efeito limiar e efeito provável. Tais valores foram delimitados para nove 

metais, PCBs (Bifenilas policloradas) e 13 hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs). Estes níveis foram adotados pelo estado da Flórida (EUA) na avaliação da 

qualidade de sedimentos.  

Dados dos estudos de Long e Morgan (1990) e Long et al. (1995) foram 

ordenados de maneira ascendente quanto à concentração dos elementos e o 

estudos sobre os endpoints (variável de resposta) de testes de toxicidade onde os 

efeitos adversos foram reportados e identificados. A partir da tabela de dados 

ascendentes, o 10° percentil e o 50° percentil (mediana) da compilação de dados 

sobre os efeitos foram identificados para cada substância. O valor do 10° percentil 

foi denominado de ―Intervalo de Efeito Baixo‖ (Effect Range Low- ERL), o qual indica 

que concentrações abaixo de seu valor, efeito adverso raramente ocorre. O 50° 

percentil foi nominado de ―Intervalo de Efeito Médio‖ (Effect Range Medium - ERM), 

que é representativo da concentração acima da qual efeito adverso frequentemente 

é observado (USEPA, 1999). 

A abordagem apresentada acima é baseada em avaliação de risco assumindo 

o componente biológico na equação na presença de uma mistura de contaminantes 

que podem compor os sedimentos. Entretanto, suas limitações residem no fato de 

não serem sítio específica, e, portanto, desconsideram peculiaridades geoquímicas 

locais. 

Essa mesma linha de pensamento foi adotada por Smith et al. (1996), com 

algumas modificações para aplicação nos sedimentos do Canadá, e Ingersoll et al. 

(1996), que aprimorou esta abordagem para a criação de VGQS, onde seriam 
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calculadas e estimadas concentrações de substâncias que causariam efeito 

deletério a organismos bentônicos. A partir destas informações foram estabelecidas 

faixas de concentração para metais, PCBs (bifenílas policloradas) e HPAs 

(hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), abaixo das quais a toxicidade é raramente 

observada. 

 Estes níveis de concentrações criados por estes autores servem hoje como 

valores guias adotados por diversos órgãos ambientais como a U.S. EPA, e serviram 

de base para a construção de valores guias em outros lugares do mundo, como é o 

caso do Brasil. A U.S.EPA utiliza a seguinte nomenclatura: intervalos de efeitos 

baixos e médios (ERL/ERM); e a Environment Canada - níveis limiar e provável de 

efeito (TEL/PEL- Threshold Effect Level/Problable Effect Level). 

Estes valores foram gerados com o caráter de serem orientadores, uma vez 

que sozinhos não suportam tomadas de decisões, mas que integrados com outras 

linhas de evidência podem oferecer informações importantes na avaliação de 

sedimentos contaminados. 

Inicialmente, até a primeira metade do século XX, o monitoramento de áreas 

passíveis de contaminação era realizado com base em análises puramente 

químicas, apenas sendo enfatizada a caracterização geoquímica dos sedimentos 

para predizer o risco biológico a que o ambiente estava sujeito. No entanto, este 

dado isolado não é suficiente para trazer evidências sobre o dano a comunidade 

biológica devido à contaminação.  

A partir disso, Long e Champan (1983, 1985) introduziram o conceito de 

abordagens para avaliação de sedimentos através da multidisciplinariedade de 

linhas de evidência (peso de evidências). Os autores sugerem a integração de 

resultados a partir de índices desenvolvidos com informações de análises 

ecotoxicológicas, ecológicas e químicas, edesde então diversas variações na 

aplicação de linhas de evidência tem sido utilizadas e criadas (CHAPMAN et al. 

1997; CHAPMAN, 2000; CHAPMAN; ANDERSON, 2005;CHAPMAN; HOLLERT, 

2006; BENEDETTI et al. 2011; PIVA et al. 2011;BAY; WEISBERG, 2012; 

CHAPMAN; SMITH, 2012; SHU; XU, 2012). 

Segundo Chapman et al. (2002), não é possível avaliar a toxicidade de 
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sedimentos sem linhas de evidência voltadas para a ecotoxicologia, como através de 

respostas biológicas obtidas em testes de toxicidade, a previsão da toxicidade 

corretamente, de maneira condizente, é mais apropriada com o suporte deste peso 

de evidência. Segundo os autores, testes de toxicidade provêm um indicativo do 

potencial risco ambiental, sendo a toxicidade apenas um sintoma, um indicativo de 

uma resposta ecológica. As condições reais do ambiente tendem a ser muito 

diferentes das condições durante os testes de toxicidade, portanto, os resultados 

obtidos pela resposta dos organismos-teste devem ser ponderados de acordo com a 

situação do ambiente como um todo (CHAPMAN et al., 2002). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS 

Sedimentos estuarinos são misturas complexas compostas por grãos 

resultantes do intemperismo de rochas, matéria orgânica (MO), solos das áreas 

adjacentes ao corpo d‘água e pela erosão de suas margens, entre outras fontes 

distintas como a deposição atmosférica e a atividade biológica (SEDNET, 2004).  

A introdução de metais-traço em ambientes aquáticos se dá através descarga 

de fontes pontuais e não pontuais, tanto de origem natural quanto antrópica. No 

entanto, dependendo da forma química e concentrações em que estas substâncias 

se encontram, podem contribuir para o aumento da toxicidade de metais para a biota 

local.  

Desestabilizações nos sedimentos através de perturbações como as 

dragagens podem resultar na remobilização de contaminantes antes inertes. 

Consequentemente, estas perturbações expõem o ambiente a diferentes formas 

químicas, resultantes da desorção e transformação de contaminantes em espécies 

mais lábeis e reativas, ou seja, mais suscetíveis a incorporação pelos organismos 

(FOSTNER et al., 1989; ENGLENTON;THOMAS, 2004). 

Grande parte do fluxo de MO que compõe os sedimentos é oxidada por 

bactérias que utilizam o sulfato como receptor de elétrons. De acordo com Allen, Fu 

e Deng (1993), esta redução bacteriana do sulfato produz sulfetos de hidrogênio e 

outros compostos reduzidos de enxofre. Segundo os autores, sob tais condições, 

óxidos de ferro e manganês são reduzidos e os íons destes elementos que são 
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gerados reagem com o sulfeto de hidrogênio para formar uma variedade de sulfetos 

de ferro e em menor quantidade de manganês. 

Di Toro et al. (1990, 1992, 2005) postulam que quando outros metais de 

transição divalentes (Cd2+, Cu2+, Hg2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+), que formam monosulfetos 

mais estáveis que o FeS (que predominantemente compõe o AVS), estão presentes 

em solução na água intersticial, rapidamente estes elementos deslocam o Fe e/ou 

Mn da partícula e se complexam formando sulfetos mais estáveis e insolúveis. 

Portanto, a complexação de metais na forma de sulfetos metálicos retira-os da 

solução da água intersticial, tornando-os indisponíveis a incorporação biológica 

através desta rota da exposiçãopor contato(DI TORO et al.,1990, 1992, 2005; 

ALLEN; FU; DENG, 1993). 

 

3.3 MODELO SEM/AVS E DERIVADOS 

Os VGQS são fundamentados na Teoria do Equilíbrio de Partição, na qual 

estabelece conceitos sobre o equilíbrio dos elementos metálicos entre os diferentes 

compartimentos no meio (biota, água e sedimento). No caso de sua aplicação para 

os sedimentos, a partição dos metais é estabelecida entre o sedimento ou qualquer 

outra fase controladora (AVS, carbono orgânico, óxidos de Fe e Mn), e o próprio 

organismo (USEPA, 1999; ZAGATTO; BERTOLLETI, 2006). 

Di Toro et al. (1990, 1992) desenvolveram um modelo, baseado no conceito 

de modelo de partição, que pretende estimar a quantidade de sulfetos compondo os 

sedimentos que podem fazer associações com os metais divalentes de transição 

presentes na água intersticial. Os autores, observando a toxicidade do Cd nos 

sedimentos, descobriram que não é notada toxicidade para anfípodas, desde que a 

concentração molar de Cd nos sedimentos não exceda a concentração de sulfetos. 

Quando a razão estequiométrica é excedida, são detectadas concentrações de Cd 

na água intersticial e toxicidade para os organismos. 

 Para isso calcula-se a razão molar entre o somatório de metais extraídos 

simultaneamente (SEM) e os sulfetos voláteis em ácido (AVS) (DI TORO et al. 

1992). Ou seja, se a concentração de AVS excede a soma de SEM (∑SEM = SEMCd 

+ SEMCu + SEMNi + SEMPb + SEMZn), existe excesso de sulfetos nos sedimentos e 

provavelmente os metais estão insolúveis, complexados aos sulfetos. Segundo os 
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autores, tal método tem a intenção de predizer o potencial que o AVS possui em 

manter os metais na fase sólida e não livres na água intersticial (DI TORO et al., 

1992).  

Di Toro et al. (2005) propuseram, através do conceito de ligante biótico, 

relações entre o modelo AVS e SEM e outra importante e conhecida fase de ligação 

dos sedimentos, o carbono orgânico total.  

Segundo Paquin et al. (2002), o conceito doligante biótico  parte do principio 

que o metal disponível, no caso dos sedimentos na água intersticial seja na forma 

iônica livre ou associado, pode se ligar a qualquer elemento no ambiente em que ele 

tenha afinidade, desde os ligantes tradicionais presentes nos sedimentos (sulfetos, 

carbono orgânico), quanto ao organismo propriamente dito. Ou seja, o organismo 

seria uma fase também a ser considerada (PAQUIN et al., 2002).  

No organismo, o metal poderia se ligar a diversas partes onde teria mais 

facilidade de se associar, como as brânquias. Para estimar a toxicidade a partir 

deste conceito foi gerado o modelo do ligante biótico que através da junção dos 

diversos componentes do meio, procura predizer qual seria a associação 

preferencial de um determinado metal, em diferentes situações, combinando 

diferentes concentrações do próprio metal, do carbono orgânico e de sulfetos, e 

entre outros. (Figura 1) (PAQUIN et al., 2002). 
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Figura 1. Diagrama do modelo do ligante biótico aplicado para sedimentos (MLBs) usado para 
estimar a toxicidade. Equilíbrio de partição estimado para sedimentos(EqP) e MLB para toxicidade. 

COP = Carbono Orgânico Particulado; DOC= Carbono Orgânico Dissolvido; HCO3 = Bicarbonato; OH
-
 

= hidróxido; Cl
-
 = cloreto; SO4

-2
= Sulfato; HS

-
 = sulfeto (Adaptado de Di Toro et al., 2005). 

Di Toro et al. (2005) aplica uma derivação do modelo do ligante biótico 

associando três elementos: o modelo SEM/AVS, a fração de carbono orgânico nos 

sedimentos e a resposta de testes de toxicidade agudos e crônicos à metais-traço. 

Os autores compilaram diversos trabalhos que associavam a toxicidade aguda e 

crônica ao modelo SEM/AVS e observaram que quando havia excesso de SEM e 

este era normalizado pela fração de carbono orgânico, obtêm-se uma resposta mais 

elucidativa sobre retenção de metais na fase sólida e sua consequência para a 

toxicidade via exposição através do contato (Figura 2).  

Na figura 2A observa-se que não há ocorrência de toxicidade aguda se 

SEMx,OC  é menor que 100 mol.g-1OC, não considerando aqui a identidade do 

metal. Para os dados de toxicidade crônica, o mesmo padrão é vistona figura 2B. Os 

autores afirmam que isto é aplicável também para a predição de toxicidade crônica e 

aguda em casos onde o SEM<AVS. 
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Figura 2. Gráficos adaptados de Di Toro et al. (2005).Dados secundários (ver legenda) de 
toxicidadee mortalidade para testes de exposição aguda (A) e para testes crônicos (B) em 

observação de efeito e sem efeito. 
  

Segundo Di Toro et al. (2005), há outras fases (óxidos de Fe e Mn e argilo-

minerais) também importantes que atuam como ligantes, porém a facilidade e a 

rotina de análises de carbono orgânico, torna compreensível e aceitável sua 

inserção no modelo de equilíbrio de partição utilizado. De acordo com os autores, na 

ausência ou escassez de AVS ou ainda para complementar o modelo, a fração de 

carbono orgânico (ƒOC) que compõe os sedimentos funcionaria como um 

normalizador para a diferença entre o SEM e o total de AVS nos sedimentos 

conforme fórmula abaixo:  

(SEM – AVS)/ƒOC 

Alguns trabalhos como o de Li et al. (2008) e Yin & Fan (2011) tem aplicado a 

metodologia de Di Toro et al. (2005) em sedimentos de rios, lagos e estuários da 

China, bem como Pereira et al. (2008) em sedimentos de uma bacia influenciada por 

atividade de mineração do ferro na região Minas Gerais e Espírito Santo e Machado 

et al. (2010) em sedimentos da região noroeste da baía de Guanabara. 
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3.4 TESTES ECOTOXICOLÓGICOS 

Outra linha de evidência utilizada em abordagens multidisciplinares consiste 

em testes de toxicidade. Estes testes são utilizados para avaliar os efeitos de 

contaminação sobre a sobrevivência, crescimento, reprodução, comportamento e/ou 

outros atributos de organismos testes exposto a diferentes concentrações de um 

determinado composto químico e/ou a uma matriz ambiental como água, sedimentos 

ou solos. Os resultados destes testes podem ajudar a determinar se as 

concentrações da substância testada ou se a matriz contém contaminantes em 

teores elevados o suficiente para causar efeitos adversos aos organismos(USEPA, 

1994). 

Segundo Lotufo e Abessa (2002), para avaliação ecotoxicológica de 

sedimentos utilizam-se organismos de hábito séssil ou pouca motilidade, ou ainda 

aqueles que vivam enterrados, pois estariam mais tempo expostos aos constituintes 

do compartimento. De acordo com os autores, em testes de toxicidade agudos e 

crônicos para sedimentos têm-se utilizado crustáceos diminutos como copépodes e 

anfípodas.  

Espécies como o anfípoda T. viscana e copépodes do gênero Tisbe sp. são 

organismos epibentônicos expostos tanto à água de fundo como aos sedimentos, 

além disso são consumidores de hábitos detritívoros e oportunistas(ABESSA et al., 

1998; CHAPMAN et al., 2002; ARAÚJO-CASTRO et al., 2009), os quais podem 

funcionar como elos de ligação entre as partículas do fundo e a coluna d‘água 

(CHAPMAN et al., 2002), exportando nutriente remineralizados a partir da matéria 

orgânica presente nos sedimentos. 

Segundo Melo e Nipper (2007), organismos como anfípodas são importantes 

fontes de energia para a vida aquática superior, consumidores maiores, pois servem 

de presa para uma gama de crustáceos de maior porte e pássaros.Estes 

organismos podem fornecer respostas agudas e/ou crônicasà exposição aos 

contaminantes, uma vez que possuem ciclos de vida curtos, podendo tais respostas 

envolver a letalidade de indivíduos adultos ou jovens, ou ainda efeitos subletais, 

como taxas de reprodução, desenvolvimento larval e crescimento (ARAÚJO-

CASTRO et al., 2009; OLIVEIRA, 2011). 
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Segundo Nipper (2000),a maioria dos estudos já realizados no Brasil na área 

de ecotoxicologia aquática focou ambientes de águas doces. De acordo com a 

autora, o desenvolvimento de testes de toxicidade marinhos no país, tendo em vista 

a sua utilização com fins regulatórios, começou no final da década de 1970, devido à 

necessidade de se entender os impactos ambientais de dispersantes químicos de 

petróleo. Alguns métodos de ensaios agudos e de curta duração,mas também de 

toxicidade crônica, com plâncton marinho brasileiro e com organismos bentônicos, 

têm sido padronizados e melhor desenvolvidos nas últimas décadas (NIPPER, 

2000). 

De acordo com Chapman (2000), o ideal seria que houvesse um teste 

específico que exemplificasse a importância de toda comunidade bentônica. 

Entretanto, segundo o autor, como isto é praticamente impossível, porque se trataria 

de enorme número de espécies, procura-se utilizar algumas espécies-chave para 

cobrir um leque diverso de organismos, ciclos de vida, rotas de exposição e tipos de 

alimentação. 

Uma espécie-chave é uma espécie cujo impacto sobre sua população, dentro 

de uma determinada comunidade ou ecossistema, é desproporcionalmente grande 

dependendo de sua abundância. A sua exclusão do ambiente implicaria em 

alterações na composição, estrututura e funcionamento do ecossistema como um 

todo (CHAPMAN, 2002). Por exemplo, espécies de base de cadeia alimentar como 

consumidores primários,bem como os crustáceos já mencionados. 

O problema em escolher o organismo teste em estudos ecotoxicológicos engloba 

também o debate sobre qual seria a melhor escolha, entre o uso de espécies já 

padronizadas na literatura e por órgãos ambientais ou a utilização de espécies locais 

que representem melhor a comunidade biológica em estudo. 

Segundo Cesar et al.(1997) e Chapman (2002)para a realização de testes de 

toxicidade, alguns parâmetros chave devem ser considerados tanto em relação ao 

organismo indicador teste quanto ao objetivo do teste em si, como:  

a) a espécie a ser testada deve ser sensível a diversas classes de 

contaminantes e possuir importância ecológica próxima da espécie de maior 

relevância ecológica da região a ser analisada;  
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b) as formas de exposição devem ser relevantes; 

Quando um organismo é considerado bioindicador para o uso em testes de 

toxicidade, ele corresponde aos seguintes requisitos:  

1- São altamente sensíveis a diversas classes de contaminantes;  

2-  Possuem ampla distribuição geográfica;  

3-  São abundantes durante todo o ano;  

Os testes de toxicidade para sedimentos podem se concentrarem em 

diferentes formas de exposição (sedimento total, água intersticial ou por interface 

sedimento-água), efeitos observados (letal ou subletal), organismos, tipos de efeito 

(agudo ou crônico) e testes de toxicidade (NIPPER et al., 1998).  

Entre os ensaios com sedimentos total/integral estão incluídos organismos 

como anfípodas, tanaidáceos, cumáceos, copépodes, bivalves, camarões, 

equinodermos e poliquetas (ZAMBONI; ABESSA, 2002). Estes organismos são 

importantes fontes de energia dentro da cadeia alimentar marinha e estuarina, sendo 

extensivamente utilizados em ensaios de toxicidade na avaliação da qualidade de 

sedimentos, e os resultados de tais testes podem ser correlacionados positivamente 

com alterações na comunidade bêntica (CHAPMAN et al., 2002).  

As principais espécies de anfípodas (crustáceo) utilizadas em testes de 

toxicidade de sedimentos marinhos e estuarinos sãoRhepoxynius abronius, 

Eohaustorius estuarius, Ampelisca abdita, Grandidierella japonica, Leptocheirus 

plumulosus, Hyalella azteca, Chaetocorophium cf. lucasi, Corophium spinicorne, 

Corophium volutator e Arenicola marina.No Brasil, com T. viscana (ABESSAet al, 

2006), além das espécies L. plumulosus e Grandidierella bonariensis utilizadas em 

universidades como a UFBA e órgãos ambientais como  a CETESB. 

Alguns trabalhos para avaliação de toxicidade aguda em sedimentos vêm 

utilizando o anfípoda T. viscana em baías e estuários, como é o caso daqueles de 

Moraes (2009) na baía de Paranaguá, Rodrigues, Abessa e Machado (2013) na 

Baía de Guaratuba e Oliveira (2011) em Recife. 

 Segundo Coull e Chandler (1992), copépodos harpacticóides são bastante 

sensíveis e adequados para testes de toxicidade. Eles têm uma importante e 
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significativa função na cadeia alimentar, formando um elo entre os produtores 

primários e os consumidores secundários em muitos ecossistemas aquáticos 

(COULL, 1990). O tamanho reduzido destes indivíduos facilita a realização dos 

testes, diminuindo o custo, e seu hábito epibentônico possibilita testar poluentes 

tanto na fase líquida quanto associadosao sedimento (BENGTSSON, 1978; 

HUTCHISON et al., 1999; SILVA et al., 2000). 

Segundo Zagatto e Bertolletti (2006),os primeiros ensaios no Brasilcom 

pequenos crustáceosocorreram na década de 1980 com o cladócero Daphnia similis 

em ensaios de sedimentos em água doce, aplicados pela CETESB SP para 

monitoramento da represa Billings e do rio Cubatão. A mesma agência, em 1990, 

aplicou testes com Ceriodaphnia dubia e H. azteca, também organismos dulcícolas 

(ZAGATTO; BERTTOLETI, 2006).  

No Núcleo de Pesquisas em Ecotoxicologia Aquática da UNESP – São 

Vicente, estão em rotina testes com o anfípoda T. viscana, utilizado tanto para água 

salgado como salobras, e os copépodesNitocra sp. e T. biminiensis, sendo a  

primeiraespécie dos copépode,umaespécie aplicada para ambientes de transição 

com águas salobras e a segunda para águas salgadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4 ÁREA DE ESTUDO 

A Baía de Sepetiba (Figura 3) está localizada a 60 km ao sul da cidade do Rio 

de Janeiro. Apresenta águas calmas e protegidas devido à presença do cordão 

arenoso da restinga da Marambaia apesar das riquezas naturais e das condições 

ambientais favoráveis à navegação, a prioridade das políticas públicas na região não 

foi o desenvolvimento do turismo e da pesca, mas sim o desenvolvimento industrial 

e portuário (ZBOROWSKI, 2008). 

 

 

Figura 3 - Acimaem A a Baía de Sepetiba e em destaque a região estudo (A); Localização dos 

pontos de amostragem, e em destaque a Ilha da Madeira (B). 

Segundo Cunha et al. (2006), as correntes de maré em Sepetiba apresentam 

fortes variações “quarter-diurnal”, os fluxos de correntes de enchente alcançam 

valores de 0,40m.s-1, e de vazante atinge 0,60 m.s-1 próximo a Ilha de Itacuruçá.  De 
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acordo com os autores, as profundidades rasas em grande parte da baía são 

responsáveis pelas variações entre as correntes e na assimetria na distribuição 

entre os fluxos de vazante.  

Cunha et al. (2006) sugerem que nos canais próximo à restinga da 

Marambaia, as profundidades se encontram em torno 12 m e as correntes são 

intensas. Já na região da Ilha da Madeira, as correntes são mais fracas que no 

restante da baía, com profundidades próximas a 8 m. Os autores sugerem que a 

qualidade da água da baía de Sepetiba é predominantemente afetada pela descarga 

dos rios e canais.  

Em geral, as temperaturas na baía oscilam em torno de 25°C e a média da 

concentração de oxigênio dissolvido encontrada de 8.0 mg.L-1 (CUNHA et al., 2006), 

caracterizando-as como águas bem oxigenadas. A média da descarga dos principais 

rios para a região de estudo se encontram na Tabela 1, onde se pode observar que 

o canal de São Francisco é predominante. 

Tabela 1. Valores de descarga fluvial dos principais rios e canais que influenciam a região de 
estudo. 

Rios Descarga (m.s
-1

) 

Canal da Guarda 6,8 

Canal do São Francisco 89,0 

Canal do Guandú 8,8 

Canal do Saco do Engenho 0,5 

Fonte: Cunha et al. (2006). 

 

 De acordo com Ciscoto (2011), a Baía de Sepetiba (BS) é dominada por 

correntes de maré.Em condições de calmaria, as correntes não apresentam força 

suficiente para remobilizar sedimentos, sendo observada boa transparência da água. 

Em condições turbulentas pode haver a ressuspensão ocasionada pela maior 

movimentação da coluna d‘água. 

 Em 1962, foi instalada na Ilha da Madeira, localizada na região nordeste da 

baía, pertencente ao município de Itaguaí (Figura 4), a Cia mertantil e industrial Ingá, 

que beneficiava material minerado vindo do estado de Minas Gerais para a produção 

de Zn de alta pureza (DELMORE, 2011). 
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De acordo com Delmore (2011), o processo industrial da empresa envolvia o 

tratamento de minérios que continham impurezas de outros metais, gerando grandes 

quantidades de resíduos e metais. Segundo a autora, desde a instalação da 

compania esses resíduos foram sendo acumulados no pátio da empresa a céu 

aberto.  

Em 1965, surgiram denúncias da populaçãosobre a Cia. Ingá, acerca de 

dificuldades respiratórias relacionadas ao ar inalado e ao lançamento de efluentes 

em altas temperaturas em um canal de drenagem que desembocava nos 

manguezais próximos (DELMORE, 2011). 

No ano de 1984 foi construído um dique de contenção, contendo elevados 

teores de argila, em torno da pilha de rejeitos, como pode ser observado na figura 4. 

Estas medidas foram tomadas para minimizar a entrada de resíduos na baía de 

Sepetiba.  

 

Figura 4. A imagem de satélite da região de estudo retirada do programa Google Earth é do ano de 
2003.Em destaque a região onde estão localizados os rejeitos Cia. Ingá. À direita é possível observar 
o dique de contenção em torno da pilha de rejeitos. 

Segundo Delmore (2011), em meados da década de 1990 a Cia Ingá era 

consideradas uma das três maiores produtoras de Zn do país, com capacidade total 

de 60 mil toneladas por ano, representando 30% do mercado brasileiro. De acordo 

com a autora, no início de 1996, o dique de contenção rompeu, sendo queem 

períodos de fortes chuvas o mesmo transbordava e,pela proximidade do canal do 

Saco do Engenho,o efluente eradrenado para a área adjacente, a Baía de Sepetiba. 

Atualmente, tal dique foi aterrado, como pode ser observado na figura 5. 
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Figura 5. Esta imagem de satélite de fevereiro de 2013 demonstra o aterro que ocorreu no dique e a 

pilha de rejeito que foi desmontada. 

A Cia. Ingá decretou falência no ano de 1998 e deixou um passivo ambiental 

na Ilha da Madeira, município de Itaguaí, de 3,5 milhões de toneladas de rejeitos 

metalúrgicos compostos principalmente por Cd e Zn, além de outros elementos em 

menores concentrações como Cr, Pb e Cu (AMADO FILHO et al., 1999b).  

Diversas medidas têm sido estudadas para a retirada e destino destes 

rejeitos. Entretanto, nada conclusivo foi divulgado até o momento.Como pode ser 

observado na figura 5, a pilha de rejeitos têm sido alterada. De acordo com o sítio 

eletrônico de meio ambiente de Minas Gerais foi firmado um acordo em parceria 

entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais para a recuperação da área com 

o intuito do futuro estabelecimentoe instalação de empresas de minério de Estado 

de MG, no local, objetivando o uso do Porto de Itaguaí (SEMAD, 2013). 

Segundo Zborowski (2011), as boas condições de navegação na baía são 

propícias para o aporte de navios na região e as posições estratégicas no território 

brasileiro favoreceram a implantação do Porto de Itaguaí em 1982, no município de 

Itaguaí. De acordo com a autora, o Porto de Itaguaí é um dos fatores encadeadores 

para a poluição do local, pois a sua localização incentivou diversas indústrias a se 

instalarem na região, pelas facilidades logísticas, mas principalmente pelo histórico 

de ocupação industrial ao longo da bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba. 

 Além disso, hoje, o porto possui terminais de carvão, minérios, contêineres e 

alumina, pertencentes à CSN, Companhia Portuária da Baía de Sepetiba (CPBS), 
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Sepetiba TECON S/A e VALESUL Alumínio S/A, respectivamente (ZBOROWSKI, 

2008). 

Outra importante fonte de contaminantes para aBSéo distrito industrial de 

Santa Cruz, voltadoàexportação, possui usinas siderúrgicasde grande porte,cada 

umacomseu terminal de carga e descarga. 

Atualmenteas indústriassiderúrgicasestão em ascensão no local e outrasde 

curtimentode couroe petroquímicas também contribuem para a contaminação da 

região. Além disso, apopulaçãono entorno da BS aumentoude0,6 milhõesem 1980 

para2 milhões em 2000, e a produção per capita de resíduos sólidos 

urbanostambémaumentou de 0,5 kg/hab/diaem1980 para1,2 kg/hab/diaem2004 

(GOMES et al., 2009).  

Segundo Zborowski (2008), uma das principais indústrias localizada nesta 

região é a CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico - ThyssenKrupp CSA) que 

possui terminais portuários privativos de carga e descarga, bem como o porto de 

Itaguaí, este empreendimento demanda operações de dragagens que são realizadas 

para a manutenção dos seus canais de navegação. Entretanto, ações que 

desestabilizam as condições redutoras dos sedimentos na região (FIORI, 2008; 

LOPES-ROSA, 2011) como atividades de dragagenspodemocasionar a 

ressuspensão e disponibilização dos metais concentrados depositados no fundo da 

baía. 

De acordo com Amado Filho et al. (1999b), a ampliação do Porto de Sepetiba, 

hoje porto de Itaguaí, nos períodos de 1996/1999 foi um dos principais agentes 

aceleradores da degradação da baía. Para tornar Sepetiba o maior receptor de 

mercadorias do MERCOSUL, foi necessário dragar o canal de acesso sul. Isso 

consequentemente ocasionou a remobilização de sedimentos contaminados pelos 

metais introduzidos pela drenagem dos rejeitos da antiga mineradora(AMADO 

FILHO et al., 1999b).  

Estimativas feitas na década de 1990 indicavamque nos primeiros 50 cm dos 

sedimentos dragados para a ampliação portuária, a quantidade de metais era de 7 

toneladas (ton) de Cd, 4 ton de Cu, 0,6 ton de Pb e cerca de 0,5 ton de Hg(AMADO 

FILHO et al., 1999b). Os quase 21 milhões m³ de sedimentos dragados durante a 
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ampliação foram dispostos em regiões dentro da própria baíae que, até o 

momento,não haviam sido atingidas pela contaminação, como a região próxima a 

Ilha do Jaguanum(AMADO FILHO et al., 1999b). 

Muitos trabalhos vêm relatando elevadas concentrações de metais para os 

sedimentos superficiais desta região, principalmente Cd e Zn (LACERDA et al., 

1987;BARCELOS; REZENDE; PFEIZZER, 1991; BARCELOS, 1995;MOLISANI et 

al., 2004;LACERDA; MOLISANI, 2006; GOMES et al., 2009).E como dito 

anteriormente, a Ilha da Madeira, possui em seu território, a principal fonte 

contaminação por metais do sistema,a nordeste da baía, e recebe também a maior 

parte da descarga fluvial (MOLISANI et al., 2004; LACERDA; MOLISANI, 2006).No 

entanto, estudos ecotoxicológicos para este ecossistema são escassos. Portanto, o 

presente trabalho pretende contribuir para o entendimento da disponibilidade de 

metais e sua contribuição para a toxicidade dos sedimentos desta região. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 PLANO AMOSTRAL 

 A campanha amostral ocorreu em agosto de 2011 e contemplou a coleta dos 

sedimentos superficiais em 3 pontos  às margens da Ilha da Madeira (P1, P2 e P3), 

1 ponto na região oposta às fontes de contaminação do Saco do Engenho, em 

Coroa Grande (C1) e 1 ponto mais distante da influência dos efluentes do canal do 

Saco do Engenho,  mas com características físico-químicas semelhantes às dos 

outros pontos na região da Ilha de Itacuruçá (C2) (Tabela 2). Não foi possível coletar 

na data da campanha principal o ponto P1, o qual foi coletadoem novembro de 2011. 

Tabela 2. Pontos de amostragem e suas respectivas coordenadas geográficas. 

Pontos 
Coordenadas Descrição 

P1 22°54'59'' 43°48'25'' Desembocadura do Canal da Guarda 

P2 22°55'15'' 43°49'02,2'' Desembocadura do canal do Saco do Engenho 

P3 22°56'0,76'' 43°14'57,6'' Porto de Itaguaí 

C1 22°54'32,9'' 43°50'39,5'' Coroa Grande 

C2 22°55'48,3'' 43°14'57,6'' Ilha de Itacuruçá 

 

Para cada um dos 5 pontos foram realizadas 5 coletas de amostras de 

sedimentos (réplicas verdadeiras) destinadas para cada tipo de análise 

diferente:ensaios ecotoxicológicos, AVS/SEM, granulometria e COT). 

As amostragens ocorreram no período da manhã em condições de 

calmaria, sem chuvas. As análises deoxigênio dissolvido, pH e salinidade da água 

de fundo foram realizadas com a utilização de uma sonda multiparamétrica YSI 

85. Para aferir o potencial redox foi utilizado um equipamento portátil LT Lutron 

PH- 206 equipado com eletrodo de Eh 6A05 - GC da Analyser calibrado com 

soluçãopadrão ORP (229 ± 10 mV a 25˚C) da mesma marca. As profundidades 

foram estimadas através de um cabo graduado atado à draga de busca fundo Van 

Veen adaptada. 
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5.2 GRANULOMETRIA 

Para a realização das análises granulométricas, cerca de 2 g da amostra de 

sedimento úmido foram previamente tratados com 30 mL de uma solução de 

pirofosfato de sódio (NaPO3) 40 g.L-1 (agente dispersante) e a mistura foi deixada 

em agitação por 24h. As frações granulométricas(entre 0,04 a 500 µm) dos 

sedimentos foram obtidas através do analisador de partículas por difração a laser da 

marca CILAS – 1064, que apresenta 100 peneiras virtuais entre as faixas citadas, 

utilizando previamente 5 minutos de sonicação para dispersão da amostra. Os 

resultados obtidos foram analisados pelo programa de análise granulométrica 

GRADISTAT versão 8 (BLOTT; PYE, 2000) através das equações propostas por 

Folk e Ward (1957). A classificação seguiu a escala de Wentworth (1992).  

 

5.3 CARBONO ORGÂNICO TOTAL 

A concentração de carbono das amostras foi obtida através do analisador de 

carbono orgânico total (TOC –V CPH Shimadzu) com módulo para amostras sólidas 

acoplado (SSM – 5000A Shimadzu). Para carbono total, as concentrações foram 

obtidas após a descabonatação das amostras através de adição de ácido clorídrico 

0,1M aos sedimentos. Os sedimentos foram então secos e macerados, e uma 

alíquota de aproximadamente 0,02g foi aferida em cadinhos de porcelana e levados 

ao analisador.  

 

5.4 SULFETOS VOLÁTEIS EM ÁCIDOS E METAIS SIMULTANEAMENTE 

EXTRAÍDOS (MODELO SEM/AVS) 

As amostras de sedimentos coletadas para as análises de SEM/AVS foram 

acondicionadas em frascos de vidro e congeladas imediatamente após a chegada 

ao laboratório. As determinações de AVS e SEM dos sedimentos de fundo foram 

realizadas de acordo com os protocolos descritos por Di Toro et al. (1992) e Allen et 

al. (1991).  

Para o experimento são aferidos aproximadamente 2g de sedimento úmido 

recém descongelado em balões volumétricos de 1L e, após ataque ácido com 20 ml 
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de HCl 6 mol.L-1 a frio, o H2S liberado é arrastado por N2 livre de oxigênio e 

sequestrado por uma solução de 80 ml de NaOH 0,5 mol L-1 (Figuras  5 e 6) em um 

tubo cilíndrico. 

 

Figura 6. Sistema de extração dos sulfetos 
voláteis em ácido e dos metais simultaneamente 

extraídos. 

 

Figura 7. Conjunto do sistema de extração 

utilizado nas análises. 

 

Uma alíquota de 15 ml é retirada da solução de NaOH e são adicionados os 

reagentes [1- Solução de sulfato de Fe III e amônio, 2 – DMPD (C8H12N2.H2SO4) em 

solução de HCl 1M, 3 – HCl 4M] para a reação colorimétrica. A concentração de 

AVS foi determinada por espectrofotometria UV em equipamento da marca FEMTO, 

modelo 700 PLUS, usando comprimento de onda de 662 nm e curva de calibração 

construída a partir de sucessivas diluições de solução padrão de sulfeto previamente 

padronizado. 

A mistura ácida de sedimentos e HNO3 resultante foi então passada para 

tubos tipo falcon e centrifugadas. O sobrenadante foi destinado às leituras dos 

metais (∑SEM = SEM Cd + SEMCu + SEMNi + SEMPb + SEMZn) em ICP-OES. O 

resíduo de sedimento foi seco em estufa a aproximadamente 60°C e destinado à 

extração seguindo o método EPA 3051A descrita no subitem 5.5. 

Para a determinação das concentrações dos metais nos extratos de 

sedimento [metais simultaneamente extraídos - SEM e extração via metodologia 

EPA 3051A (subitem 5.5)] utilizou-se um espectrômetro de emissão óptica com fonte 

de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (Figura 7), sequencial, com visão 

radial, marca Jobin Yvon Horiba modelo Ultima 2 (Longjumeau, França), equipado 
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com câmara de nebulização ciclônica, nebulizador do tipo MiraMist (Mira Mist CE, 

Burgener Research Inc., Ontario, Canadá), amostrador automático modelo AS 421 e 

software operacional Analyst 5.4. Os limites de detecção se encontram na tabela 3, 

na seção 5.5. 

 

Figura 8. ICP - OES do laboratório de química analítica, geoquímica, UFF. 

 

5.5  DETERMINAÇÃO DE METAIS EXTRAÍDOS PELO MÉTODO EPA 3051A. 

O resíduo obtido ao final das extrações deSEM foi utilizado para dar 

continuidade à extração dos metais, empregando o método EPA 3051A.Este método 

consiste em uma rápida lixiviação ácida multi-elementar utilizando radiação micro-

ondas para a digestão da amostra. De acordo com este método, uma alíquota de 0,5 

g da amostra de sedimento seco e macerado é digerida em forno de micro-ondas 

em tubos de Teflon, com 10 ml de ácido nítrico concentrado Merck.  

Após a extração dos metais das amostras, a solução resultante foi avolumada 

a 25 ml com água obtida em sistema de purificação de água Milli-Q. A solução 

resultante foi centrifugada e os elementos foram determinados 

espectroscopicamente em um ICP OES (Figura 8). Osresultados obtidos foram 

expressos em concentração dos elementos traços por massa seca de sedimento. 

Para atender aos critérios de qualidade analítica, juntamente com as amostrasfoi 

analisadoo material certificado NIST 2782 e os valores de recuperação podem ser 

encontrados na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores de limite de detecção (LD) do ICP-OES para as duas extrações (SEM e 
Resíduo) e das recuperações do material certificado de referência utilizado na extração EPA 

3051 (HNO3) em mg.Kg
-1

. 

Extração EPA 
3051A 

Al Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn Cd* 
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Limite de detecção 0,80 0,03 0,02 3,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Concentração  1685 67 2428 252687 266 103 529 1172 - 

CRM NIST 2782 
1553 ± 

82 
66,1 ± 

9,3 
2435 ± 

47 
254000 ± 

16000 
258 ± 

15 
95,9 ± 

4,7 
554 ± 

36 
1167 ± 

57 
- 

Recuperação (%) 108 101 99,7 99,5 103 107 95,5 100 - 

Extração HCl 6M 
(SEM) 

Al Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn Cd 

Limite de detecção 0,15 0,01 0,01 1,50 0,04 0,01 0,02 0,50 0,01 

*Para o material de referência utilizado não há valores de comparação para o 
elemento Cd. 

 

5.6  TESTE DE TOXICIDADE AGUDO COM TIBURONELLA VISCANA 

O método utilizado na execução do teste de toxicidade de sedimentos 

empregando anfípodas foi aquele descrito por Swartz et al. (1985) e adaptado para 

T. viscana por Melo eAbessa (2002), e vem sendo aplicado rotineiramente. O 

método consiste na exposição de indivíduos adultos de anfípodas aos sedimentos, 

por um período de 10 dias, sendo avaliada a sobrevivência dos animais expostos a 

cada amostra e suas replicatas. 

O anfípoda escavador T. viscana(Figura 9) é uma espécie comum de 

crustáceo presente na costa sudeste brasileira e, devido suas características de 

animal predador/detritívoro, alimentando-se dos resíduos orgânicos contidos nos 

sedimentos e predando organismos epibêntonicos e da coluna d‘água em períodos 

noturnos, tal organismo se enquadra nas características recomendáveis para uso 

em teste de toxicidade (ABESSA et al., 1998), tais como: 

 sensibilidade a uma gama diversa de contaminantes, principalmente 

aqueles de interesse no estudo, neste caso os metais; 

 elevada abundância, ampla distribuição geográfica; 

 sobrevivência alta no período de aclimatação e às condições de 

laboratório; 

 tolerante aos transtornos causados pela coleta (manuseio, transporte, 

agitação). 

Segundo Abessa et al. (1998) devido ao seu hábito bentônico escavador, este 

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

água intersticial e com as partículas, e alimentando-se do biofilme, pequenos 
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organismos da meiofauna, matéria orgânica e eventualmente partículas de 

sedimento associadas aos componentes biológicos. Deste modo suas potenciais 

vias de exposição são por contato e oral. 

 

Figura 9. Anfípoda escavador T. viscana. 

Os anfípodas utilizados no presente estudoforam coletados no infralitoral da 

Praia do Engenho D‘Água, em Ilhabela no estado de São Paulo, com auxílio de uma 

draga especial para coleta de anfípodasconstruída segundo modelo projetado pela 

Agência Ambiental Norte Americana (USEPA), após intercâmbio coordenado pelo 

Dr. Richard Swartz e pela Dra Marion Nipper, à época na CETESB. Esse 

equipamento contém peneiras de malha de 1mm adaptadas para a captura dos 

animais. Após a coleta, os animais foram transferidos para frascos de polietileno 

contendo sedimento e água do mar do local, e então para caixas de isopor e 

transportados para o laboratório de ecotoxicologia da UNESP, em São Vicente-SP. 

O sedimento controle, utilizado como controle negativo no presente teste e no 

desenvolvido com T. biminiensis, foi coletado em Ilhabela, utilizando a draga usada 

para coleta dos anfipodas. 

Após triagem e identificação dos indivíduos de T. viscana em 

estereomicroscópio, os animais foram aclimatados em tanques contendo água do 

mar filtrada e camada de 1 cm de sedimento controle, a 25 (± 2) ºC, com iluminação 

e aeração constantes. A iluminação é essencial para que o animal permaneça 

enterrado em tempo integral. 

Cerca de 24 horas antes do início de cada experimento, as amostras de 

sedimento foram homogeneizadas manualmente e as réplicas experimentais, em 
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número de três por amostra testada. Em cada uma foi introduzida uma camada de 2 

cm (175 mL) de sedimento não peneirado e 750 mL de água do mar filtrada (Figura 

10).  

Após 24 horas, os animais foram retirados do recipiente de aclimatação com o 

auxílio de um conta-gotas, depositados em placas de Petri e verificados sob lupa 

quanto às condições fisiológicas e morfológicas básicas.  

 

Figura 10. Sistema de recipientes testes montados para a execução do teste agudo. 

Cada réplica recebeu dez indivíduos verificados como adultos e sadios, ou 

seja, de tamanhos semelhantes e sem anomalias morfológicas, que responderam a 

estímulos externos contraindo o corpo e que, quando colocados em contato com 

sedimento enterraram-se em até 1 hora. Foram excluídas fêmeas com sacos 

ovígeros. Quando os animais não se enterraram, estes foram substituídos por outros 

anteriormente verificados. 

O conjunto de réplicas foi mantido sob aeração e iluminação constantes, e 

sob temperatura controlada em sala climatizada (25 ± 2 ºC). No final do período de 

exposição, o conteúdo de cada réplica passou por peneiramento em malha de 0,5 

mm. A taxa de mortalidade obtida foi registrada, considerando-se indivíduos 

ausentes como mortos. Esses dados foram comparados com os dados de 

mortalidade da amostra controle, para determinar quais amostras apresentam 

sedimentos com potencial tóxico aos organismos. 

A U.S.EPA (1992) recomenda a realização do teste de referência ao teste de 

toxicidade em andamento, com o intuito de manter controle eficiente das condições 

e organismos no mesmo período.  
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De maneira que, 10 organismos são aplicados a cada réplica de respectiva 

concentração propiciando a determinação da CL50, ou a concentração responsável 

pela letalidade de 50% dos organismos na amostra, a qual permite a avaliação da 

aceitabilidade do teste. Comparando-se os resultados obtidos com a CL50 com os 

dados pretéritos na literatura e dentro dos testes realizados no laboratório observa-

se então a confiabilidade dos resultados gerados. 

O dicromato de potássio (K2Cr2O7) foi utilizado como substância de referência 

para a verificação da sensibilidade dos organismos. As concentrações de 3,125; 

6,25; 12,5; 25 e 50 mg.L-1 foram preparadas utilizando uma solução estoque de 1g.L-

1.  

Para cada concentração testada e o controle (apenas água de diluição) tem-

se 4 réplicas de 20 mL, cada qual recebendo 10 indivíduos adultos. As variáveis 

físico-químicas foram mensuradas assim como no teste de toxicidade. Após a 

introdução dos organismos, todas as réplicas foram mantidas a 25±2 °C, com as 

mesmas condições físico-químicas dos Teste de toxicidades. O teste tem duração 

48h, sendo os indivíduos mortos contabilizados. 

A CL50-48h foi estimada pelo programaTrimmed-Sperman-Karber para o 

dicromato de potássio e o resultado obtido foi de 13,92 mg.L-1, com respectivos 

limites de confiança inferior e superior de 11,45 - 16,91 mg.L-1, tendo sido 

considerada dentro da faixa aceitável para a espécie, que vai de 3,68 a 18,75 mg.L-1 

segundo Abessa et al. (2003): 11,217 (3,68 - 18,75) mg.L-1 e pela faixa da carta 

controle do laboratório de 10,34 (5,86 - 14,83) mg.L-1 K2Cr2O7.  

 

5.7 TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICO COM TISBE BIMINIENSIS 

 O teste crônico utilizando fêmeas de T. biminiensisseguiu a metodologia 

proposta por Araújo-Castro et al. (2009). Para cada amostra de sedimento, um 

recipiente-teste (Figura 11) foi preprado com 2cm de sedimento de cada ponto e 

suas respectivas réplicas e 30ml de água de diluição, estes sistemas foram deixados 

em repouso em uma estufa incubadora a 25ºC e foto período de 12/12 horas 

claro/escuro durante 24 horas.  
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Figura 11. Recipiente teste de execução do biensaio com fêmeas ovígeras de T. biminiensis. 

Após este intervalo, 10 fêmeas ovígeras (Figura 12) com idade controlada (12 

dias aproximadamente) foram adicionadas em cada recipiente. A duração do teste 

de toxicidade foi de sete dias. 

 

Figura 12. Exemplar de fêmea com saco ovígero de T. biminiensis. 

Os indivíduos de T. biminiensis foram obtidos de cultivo permanente mantido 

no NEPEA (Figura 13). Os parâmetros físico-químicos pH, oxigênio dissolvido (O.D) 

e salinidade foram observados no início e ao término do experimento. Após a 

medição dos parâmetros, o conteúdo presente em cada recipiente foi corado com 

rosa de bengala e fixado com formol a 4% para posterior contagem dos indivíduos.  
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Figura 13.Câmara encubadora e frascos Erlemeyer contendo os cultivos de T. biminiensis. 

A determinação dos efeitos sub-letais observados no presente estudo foram 

através da taxa de fecundidade ((copepoditos + náuplios)/número de fêmeas) 

(Figura 14 e 15. respectivamente), que seria o número de indivíduos produzidos por 

fêmeas durante o teste.  

 

Figura 14. Estágio de copepodito, quase adulto, 
de T. biminiensis 

 

Figura 15. Estágio de Náuplio de T. 
biminiensis. 

 O copépode harpacticóide T. biminiensisvem sendo cultivado desde 2010 no 

Núcleo de pesquisa em ecotoxicologia aquática da UNESP em São Vicente – SP. 

De acordo com Araújo-Castro (2008) T. biminiensis parece não ser afetado com a 

granulometria, seus resultados apresentaram baixa sensibilidade e nenhuma 

limitação aos diferentes tamanhos de grão que foram submetidos. 

O dicromato de potássio (K2Cr2O7) corresponde à substância de referência 

para a verificação da sensibilidade do lote de organismos de T. biminiensis 

submetidos ao teste. As concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25 mg.L-1 foram 
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preparadas utilizando uma solução estoque de 1g.L-1. Para cada concentração e o 

controle (apenas água de diluição) tem-se 4 réplicas de 20 mL, cada qual recebendo 

10 fêmeas ovígeras. As variáveis físico-químicas foram mensuradas assim como no 

Teste de toxicidade. 

 Após a introdução das fêmeas, todas as réplicas foram incubadas a 25±2 °C 

em foto período de 12 horas claro/escuro. O teste tem duração de 96 horas, sendo o 

endpoint aletalidade; é realizada a contagem dos organismos a cada 24h, sendo os 

indivíduos mortos retirados, e as informações pertinentes anotadas. 

A CL50-48h foi estimada pelo programaTrimmed-Sperman-Karber para o 

dicromato de potássio e o resultado obtido foi de 14,38 mg.L-1, com respectivos 

limites de confiança inferior e superior de 11,59 - 16,87 mg.L-1, tendo apresentado 

resultados próximos aos estimados por Araújo – Castro et al. (2009)de 9,45 ± 1,68 

mg.L-1de K2Cr2O7. 

 

5.8  ESTATÍSTICA 

De acordo com o planejamento amostral os valores obtidos para cada variável 

em cada ponto foram determinados a partir da análise das 5 réplicas 

coletadas.Posto isto, foram realizados tratamentos estatísticos paramétricos dos 

resultados utilizando o programa Statistica8.0. Para a análise das varáveis foram 

verificadas a normalidade através do teste de Shapiro Wilk e a variância. Para os 

resultados de metais, granulometria, SEM/AVS e carbono orgânico total foram 

utilizadas análises de variância com o intuito de verificar diferenças entre os pontos 

amostrados. 

Após testar-se a normalidade dos dados utilizando-se o teste de Shapiro Wilk, 

os dados tiveram que ser transformados para logaritmo na base 10. Depois de 

alcançada a normalidade foi realizada a ANOVA apenas para os resultados de T. 

biminiensis, Como os resultados apresentaram diferenças significativas (p-valor < 

0,000) foi aplicado o teste de Tukey HSD (Honestly Significant Difference) para se 

identificar diferenças entre médias, de forma pareada. Para o teste com T. viscana, 

que não alcançou a normalidade, foi realizada a análise de comparação múltipla 

através do teste de Kruskal–Wallis.  
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O nível de significância aceito foi de 0.05. Para identificar possíveis 

associações entre as variáveis foi realizado teste estatístico de correlação de 

Spearman. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1  PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E POTENCIAL REDOX 

A região da Ilha da Madeira na Baía de Sepetiba recebe influência marinha e 

fluvial, esta, advinda dos rios da Guarda a leste e Mazomba. Os resultados obtidos 

para os parâmetros físico-químicos da água de fundo e do Eh dos locais de coleta 

de sedimentos estão na tabela 4. 

Os arredores da Ilha apresentam baixas profundidades, em torno de 1,5 m. 

Entretanto, próximo ao ponto P3é possível encontrar maiores profundidades(12m) 

devido ao tráfego de embarcações de grande porte associado ao Porto de Itaguaí e 

mais recentemente, ao terminal sudeste do Porto Açu. Os valores de pH 

encontraram-se entre 7,3 e 7,7, com menor valor próximo ao Porto de Itaguaí (P3) e 

maiorpróximo à desembocadura do canal de maré do Saco do Engenho (P2), 

indicando águas neutras a básicas, sem variação neste parâmetro entre os pontos 

amostrados. O sedimento apresentou características redutoras com valores de Eh 

oscilando de -136 mV (P1) à -281mV (P2), as quais favorecem a retenção de 

elementos metálicos. 

A salinidade foi maior nos pontos a leste da ilha com valores oscilando entre 

31 e 33e no setor oeste (controle) os valores foram de 24 (C2) e 26 (C1). A 

temperatura da água de fundo esteve entre 22,4 °C e 25,5°C e os teores de oxigênio 

dissolvido estiveram acima de 7 mg.L-1 em todos os pontos, exceto em P1 com 4,7 

mg.L-1. este valoré possivelmente devido ao aporte fluvial do canal da Guarda que 

carreia matéria orgânica para a região. 

Tabela 4. Parâmetros físico-químicos mensurados na água de fundo dos pontos de 

amostragem e valores de Eh para os sedimentos. 

Parâmetros físico-químicos 
Potencial 

redox 

Ponto pH OD (mg.L
-1

) T (°C) Profundidade (m) Salinidade Eh(mV) 

P1 7,62 4,7 25,5 1,5 31 -136 

P2 7,67 7,65 23 2,5 31,4 -281 

P3 7,3 7,61 22,4 12 33 -168 

C1 7,57 7,06 23 1 26 -239 

C2 7,44 7,1 23 1,5 24 -239 

 



54 
 

Ao contrario de Cunha et al. (2006) que observou assimetria nos fluxos de 

vazante e encontrou concentrações de oxigênio dissolvido elevadas (8 mg.L-1) 

valores próximos aos apresentados acima, Ciscoto (2011) identificou pouca 

estratificação na coluna d‘água, que pode ser atribuída a um processo intenso de 

mistura de águas, fazendo com que as marés entrem e saiam como frentes que 

avançam e recuam, esta característica é comum a estuários rasos, como é o caso 

da BS. Segundo a autora, a estratificação mais significativa presente na baía é 

observada para as concentrações de oxigênio dissolvido, isto porque as águas de 

fundo apresentam valores bem menores que na superfície.  

Os valores de P1 podem diferir dos demais pontos devido às diferentes 

estações (inverno-agosto; primavera-novembro) das campanhas de coleta, tendo 

interferido principalmente nos teores de oxigênio dissolvido. 

 

6.2  GRANULOMETRIA E CARBONO ORGÂNICO TOTAL  

Os sedimentos superficiais da região apresentaram em sua maioria 

características de silte arenoso, pobremente selecionado, uma média de 70% de 

silte + argila, exceto o ponto P3 que possui 99% desta mistura e os sedimentos se 

classificam como silte fino (Figura 16). Apenas o ponto P3 demonstrou diferença 

significativa entre os demais com valor de p < 0,005. 
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Figura 16. Teores em porcentagem de Areia, Silte e Argila nos 5 pontos de amostragem. As colunas 

indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. 

Sedimentos de fundo compostos por silte e argila podem funcionar como 

sumidouros para contaminantes.  Devido sua maior superfície específica de contato 

possuem alta capacidade de sorção e acabam por atuar como importantes 

reservatórios, reduzindo o potencial tóxico parafase líquida. 

Barcelos et al. (1997) encontraram taxas de sedimentação para a região do 

Saco do Engenho de 1,3 cm ano-1. Para a desembocadura do Rio Guandu, Gomes 

et al. (2009), estudando testemunhos, observaram que a taxa de sedimentação 

aumentou de 0,35 cm ano-1 para 0,76 cm ano-1nos últimos 60 anos e sugerem que 

este incremento seja devido à instalação da represa de Santa Cecília, a qual envia 

águas da bacia do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, aumentando o fluxo do 

mesmo.  

O carbono orgânico total apresentou teores de 1,5% a 4,3% como pode ser 

visto na figura 17. Os maiores teores foram observados em P1 e P2 e menores em 

C1 e P3 que também demostraram ser menos similares aos demais, com diferença 

significativa de p<0,005 em relação aos outros pontos e entre si. Os valores de 

médias, mínimos, máximos, desvios padrões e os resultados da ANOVA podem ser 

encontrados no anexo 1 e 7. 
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Figura 17. Teores de carbono orgânico total nos sedimentos superficiais da região de estudo. As 

colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. 

 

6.3 METAIS 

Os resultados das análises de metais serão apresentados em três diferentes 

formas. A primeira corresponde ao somatório dos resultados obtidos pela extração 

de SEM (em HCl 6mol.L-1) e do resíduo submetido à extração EPA3051A (em 

HNO3). Este somatório é considerado como correspondente ao total extraído pelo 

método 3051A, pois a extração foi sequencial. 

A segunda corresponde aos metais fracamente associados aos sedimentos 

composta somente pelos resultados obtidos da extração SEM, e a terceira, somente 

pelos teores de metais nos resíduos (residual), que será utilizada para observar as 

porcentagens da concentração dos elementos obtidos entre as duas extrações. 

Os resultados do somatório (EPA 3051A) entre as extrações SEM 

(fracamente associada aos sedimentos) e Resíduo (residual) serão comparados com 

os valores guias recomendados pela Resolução brasileira CONAMA 454/2012 e 

pelos valores elaborados pelo CanadianCouncilofMinistersoftheEnvironment 

elaborado pela Environment Canada (CCME, 2002). A extração EPA 3051A 

corresponde à extração parcial, aqui nomeada como total ou EPA 3051A,dos 

elementos metálicos dos sedimentos onde nesta extração, a fração residual e 
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fracamente associada são lixiviadas dos sedimentos, não extraindo os elementos 

constituintes da matriz mineralógica (USEPA, 1999). 

No anexo 3  e 4 estão contemplados os valores encontrados no presente 

trabalho, do somatório (Total) de SEM + Resíduos (Tabela 11) e somente de SEM 

Tabela 12), para todos os metais-traço analisados, através de médias, mínimos, 

máximos e desvios padrão. E no anexo 7 os resultados da análise de variância 

ANOVA. 

Os metais nos sedimentos superficiais da região de estudo apresentaram 

maiores concentrações, em geral, na região próxima aos principais focos de 

poluição (P1, P2 e P3). 

 

6.3.1 Alumínio 

O alumínio apresentou valores que oscilaram de 1,6x104a 3,8 x 104mg.Kg-1, 

com maiores teores nos sedimentos da região do porto de Itaguaí (ponto P3) como 

pode ser observado na figura 18. No total o elemento apresentou diferença 

significativa para o ponto P3 em relação a todos os pontos, e C1 e C2 para com 

todos os demais exceto entre si. Pode-se observar diferença somente entre P3 e os 

demais pontos na fração fracamente associada (SEM). 
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Figura 18. Concentrações de alumínio nas frações fracamente associadas, residual e o somatório 
(total) que compõe a extração 3051A. As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os 

desvios padrões. 
 

Predominantemente, as maiores concentrações deste elemento se 

apresentaram mais elevadas na fração residual dos sedimentos sendo lixiviadas 

somente após a exposição ao ácido mais forte (HNO3). Como podem ser 

observadas na figura 19, as porcentagens para esta fração em todos os pontos 

superou 80%, com maiores valores na fração fracamanente associada na região de 

P3, Porto de Itaguaí. 

Estes valores elevados nas amostras de P3, e a maior presença do elemento 

em SEM quando comparado aos outros sedimentos analisados, podem estar 

associados às atividades de cargas e descargas de minérios realizados pelos 

terminais do Porto, considerado um dos principais pólos de importação e exportação 

destes produtos do país, além de destacar-se como um dos principais portos 

concentrador de cargas advindas do MERCOSUL (CDRJ, 2007). 
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Figura 19. Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de alumínio nas frações 
fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

Alumínio é um elemento ubíquo no meio ambiente, o qual possui uma 

proporção de cerca de 8% na crosta terrestre, ocupando o posto de terceiro mais 

abundante(SJÖGREN et al., 2007). De acordo com Barcelos et al. (1997), os 

sedimentos da baía de Sepetiba possuem em sua matriz mineralógica 

predominância de minerais alumino-silicaticos e os autores encontraram valores 

deste elemento, em regiões próximas à Ilha da Madeira, de 5,6 x 104 a 8,4 x 104 

mg.Kg-1. 

O Al possui aplicações em diversos setores da indústria, sendo utilizado na 

fabricação de ligas metálicas em conjunto com o Cu, Zn, Mn e Mg. Na natureza 

ocorre somente em formas estáveis associados a outros materiais como silicatos e 

óxidos(SJÖGREN et al., 2007). 
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6.3.2 Ferro 

 O ferroapresentou concentrações de 2,9 x 104 – 3,5 x 104 mg.Kg-1 nos 

sedimentos superficiais da região de estudo. A maior concentração foi localizada nos 

sedimentos do ponto P2 e a menor nos sedimentos de P1 (Figura 20). 

 
Figura 20. Concentrações de ferro nas frações fracamente associadas, residual e o somatório que 

compõe a extração 3051ª (total). As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios 
padrões. 

 

Entre as duas extrações, a predominância de concentração deste elemento 

está na fração fortemente associados aos sedimentos (Resíduo)como pode ser visto 

na figura 21.O elemento não apresentou diferença significativa para os sedimentos 

analisados entre as frações fracamente associadas. De acordo com ototal obtido, 

menos de 25% parece estar na fase fracamente associada, principalmente em C1 e 

C2 onde esta predominância é mais marcada como pode ser observado no gráfico 

da figura 21. 
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Figura 21.Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de ferro nas frações 
fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

Gomes et al. (2009) obtiveram concentrações de ferro de cerca de 4,6 x 104 

mg.Kg-1 em sedimentos próximos à desembocadura do rio Guandu e Barceloset al. 

(1997) valores entre 3,1 x 104 e 7,3 x 104 mg.Kg-1 próximos à Ilha da Madeira. 

Machado et al. (2008) na fração fracamente associada aos sedimentos, em 

manguezais da Enseada das Garçasobservaram concentrações deste elemento 

entre 3,9 x 103 – 6,9 x 103 mg.Kg-1, valores no limite inferior da faixa obtida no 

presente estudo de 5,2 x 103 – 7,9 x 103 mg.Kg-1, como pode ser observado na 

tabela12 em anexo 3. 

De acordo com Ponka et al. (2007), o ferro é o quarto metal mais abundante 

na crosta terrestre e o metal de transição mais abundante; Este elemento pode 

trocar facilmente sua valência para formar complexos inorgânicos com o oxigênio 

(como a magnetita), carbonato, enxofre, cloro e carbonilas. Segundo os autores, sais 

de Fe (II) são solúveis, mas em pH neutro são rapidamente oxidados e precipitados 

em formas insolúveis (Fe(OH)).  
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6.3.3 Manganês 

O elemento manganês apresentou concentrações que oscilaram de 225 a 282 

mg.Kg-1 nos sedimentos superficiais da região de estudo. Com destaque para o 

ponto P2 que apresentou os maiores valores (Média = 282, Mín = 238, Máx = 423) 

(Figura 22). Não houve diferença significativa entre os pontos para o somatório total. 

 
Figura 22.Concentrações de manganês nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a 

extração 3051A. As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. 

Nas diferentes extrações a predominância oscilou entre os pontos, sendo 

maior na fração fracamente associada para P2 (cerca de 60%) que 

tambémapresentou diferença significativa (p<0,05) com os sedimentos de C1 e C2 

nesta fase,enquanto que P1 e P3 apresentaram valores similares para as ambas as 

extrações (aprox. 50%). Já em C1 e C2 houve predominância de Mn na fração 

residual, principalmente em C1 (menos de 25%), como pode ser observado na figura 

23.Na fração residual, os sedimentos dos pontos P1, P2 e P3 apresentaram 

diferença significativa de p<0,05 para com C1 e C2. 
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Figura 23.Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de manganês nas frações 

fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

Barcelos et al. (1997) encontraram valores de Mn para os sedimentos da Baía 

de Sepetiba entre 280 – 520 mg.Kg-1 em torno da Ilha da Madeira, bem como 

Gomes et al. (2009) que reportaram concentrações próximas a estes autores de 595 

mg.Kg-1 para a região próxima a desembocadura do rio Guandu. Machado et al. 

(2008) na fração móvel dos sedimentos encontraram concentrações que oscilaram 

de 37,5 – 72,5 mg.Kg-1 em manguezais da Enseada das Garças, valores próximos 

daqueles observado no presente estudo de 56,5 a 168,8 mg.Kg-1 (Anexo 3 tabela 

12). 

O manganês é amplamente distribuído na crosta terrestre compondo cerca de 

0,1% do seu total. Como a maioria, este elemento não ocorre naturalmente livre 

como metal, mas sim associado com uma diversidade de mais de 100 minerais, 

dentre eles os mais importantes são os carbonatos, óxidos e silicatos (ŠARIC; 

LUCCHINI, 2007). Entretanto, muito pouco de sua toxicidade é conhecida. 

 

6.3.4 Cádmio 

As concentrações de Cd nos sedimentos superficiais dos pontos amostrados 

podem ser observadas nas figuras 23 e 24. Os valores oscilaram de 0,55 a 16,11 
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mg.Kg-1, sendo os sedimentos dos pontos P2 e o P1 aqueles com maiores valores 

deste elemento para o somatório das duas extrações (Figura 24), os quais também 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) com todos os demais sedimentos 

analisados para o somatório total, extração SEM e residual, apenas não 

apresentando diferença entre ambos (P1 e P2) na fração residual (anexo 7).  

De acordo com os valores orientadores sugeridos pela CONAMA 454/2012 e 

Environmental Canada, em P1 e P2 os teores de Cd ultrapassaram os dois limiares, 

nos dois órgãos ambientais (Nível 1 – 1,2; Nível 2 – 7,2, TEL – 0,7; PEL – 4,2 

mg.Kg-1). Já, em P3 e C2, os teores de Cd ultrapassaram apenas os valores de TEL.  

 
Figura 24. Concentrações de Cd nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a 

extração 3051A. As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. A linha 
azul indica nível 1 da conama 454/2012 e a linha vermelha o nível 2. 

Observando as duas diferentes extrações em forma de porcentagens com 

relação ao parcial obtido em cada ponto, para todos os pontos exceto P3 e C1 há 

predominância deste elemento na fração fracamente associada aos sedimentos, 

pois P1 e P2 apresentam mais de 80% do total sendo extraídos pelo ácido mais 

fraco na primeira etapa e C2 aproximadamente 70% (Figura 25). 
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Figura 25.Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de manganês nas frações 

fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

A região de P1 e P2, próxima à desembocadura do canal do Saco do 

Engenho, principal provedor deste elemento para a BS, apresentam as maiores 

concentrações devido ao passivo ambiental do local, os rejeitos da empresa Cia 

Ingá.  

Esta empresa faliu na década passada (anos 2000) deixando um montante de 

rejeitos circundados por um dique de contenção, localizados na Ilha da Madeira, 

região muito próxima ao retro porto de Itaguaí. Este dique de contenção, em épocas 

de forte pluviosidade tendia a transbortar o efluente e este era drenado para o leito 

do canal do Saco do Engenho (GOMES et al., 2009). 

De acordo com Gomes et al. (2009), Molisani et al.(2004) e Marques Jr. et 

al.(2006) o aumento de concentrações de Cd e Zn na BS coincide com o início das 

atividades da Ingá Cia. no início da década de 60. O ponto P2 que fica na 

desembocadura do canal do Saco do Engenho, apresenta concentrações nos 

sedimentos deste elemento 13 vezes maiores que o nível 1e 1,5 vezes maiores que 

o limiar estipulado para o nível 2 (1,2 e 7,2 mg.Kg-1, respectivamente) (anexo 3). 

MarquesJr. et al. (2006) estimou valores de Cd pré-industrial, antes da expansão do 

desenvolvimento industrial na região, menores que 0,2 mg.Kg-1, o que indica 

atualmente um enriquecimento nos sedimentos, principalmente na desembocadura 

P1 P2 P3 C1 C2

SEM 9,25 13,92 0,35 0,22 0,74

Resíduo 1,46 2,19 0,68 0,32 0,36

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 e

m
 c

a
d

a
 e

x
tr

a
ç
ã
o

 

Cádmio (mg.Kg-1) 



66 
 

do Canal do Saco do engenho, que apresentou valores 80 vezes maiores que o pré-

industrial. 

Lacerda et al. (1987) estudando sedimentos superficiais em diversos pontos 

às margens da Baía de Sepetiba encontraram valores para a fração fortemente 

associadade 0,5-8,7 mg.Kg-1 e para fração fracamente associada de 0,5 – 7,4 

mg.Kg-1. 

Barcelos e Lacerda (1993) reportaram a concentração média de Cdpara os 

sedimentos da baía de Sepetiba em 2,1 mg.Kg-1, com um incremento de 1,6 

toneladas/ano.  

Segundo Barcelose Lacerda (1993) este número elevado está relacionado à 

ocupação industrial da baía, como já mencionado, e às influências hidrodinâmicas 

na capacidade de dispersão da baía, uma vez que ela recebe esse montante ao ano 

em uma área de 447 km², enquanto que outros estuários no mundo recebem 

maiores volumes deste contaminante, mas possuem maior capacidade de diluição 

(BARCELOS; LACERDA,1993). 

Gomes et al. (2009) estimaram concentrações de Cd em torno de 3,22 mg.Kg-

1 nos sedimentos superficiais próximos a desembocadura do rio Guandu, com um 

fluxo médio deste elemento aumentando de 1,6 x 10-3 para 2,2 x 10-2g m-2 y-1nos 

últimos 60 anos, atribuídos ao estabelecimento da Ingá Cia. 

Machado et al. (2008) encontraram para a fração do SEM valores entre 0,17 – 

0,72 mg.Kg-1 de Cd em testemunhos coletados em um manguezal na Enseada das 

Garças,Baía de Sepetiba. Comparativamente aos valores encontrados no presente 

estudo, os valores reportados pelos autores são menores, (0,22 – 13,92 mg.Kg-1) 

(anexo 3Tabela 12). Entretanto Maddock et al. (2007) encontraram na 

desembocadura do canal do Saco do Engenho valores que ultrapassaram as 

concentrações apresentadas aqui, aproximadamente 26 mg.Kg-1 na fração 

fracamente associação (SEM). 

Lopes-Rosa (2011) utilizou diferentes extrações para retirar os metais dos 

sedimentos na fase fracamente associada e no somatório de seus experimentos 

encontrou valores para o Cd com máximo de 22,10 mg.kg-1nos sedimentos da 

desembocadura do Saco do Engenho (ponto P2) e 1,58 mg.kg-1 próximo ao Porto de 
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Itaguaí (ponto P3), valores próximos dos aqui reportados encontrados no somatório 

das extrações efetuadas(16,11 e 1,03 mg.Kg-1, respectivamente).  

A produção global de Cd gira em torno de 15.000 toneladas/ano, tendo 

principal aplicação na galvanoplastia, componente em tintas, estabilizantes plásticos, 

fertilizantes fosfatados, sendo este último juntamente com atividades de mineração 

as principais fontes deste elemento para ambientes aquáticos através da drenagem 

de solos onde ocorrem estas atividades (BURATINI; BRANDELLI, 2006). 

A estimativa mundial de introdução de Cd nos oceanos é de mais de 7000 

toneladas/ano. Em média o montante de Cd que é acumulado em sedimentos de 

fundo é de mais de 2600 toneladas/ano, sendo mais rapidamente concentrado 

próximo a regiões costeiras, principalmente ao longo de grandes centros urbanos e 

industriais (KENISH, 1998). 

De acordo com Nordberg et al. (2007) o Cd é quimicamente similar ao Zn, 

ocorrendo naturalmente associado ao Zn e Pb em minérios de sulfeto. É utilizado 

como anticorrosivo, na galvanização de aço, baterias elétricas, componentes 

eletrônicos e reatores nucleares. Entretanto, devido sua toxicidade, tem sido 

substituído por outros elementos menos nocivos na fabricação de produtos e seu 

uso é restrito em alguns países. 

 

6.3.5 Zinco 

As concentrações de Zn nos sedimentos superficiais dos pontos amostrados 

foram de 168 a 3039 mg.Kg-1 (Anexo 2 Tabela 11), sendo o ponto P2 e o P1 com 

maiores valores deste elemento para o somatório das duasextrações (EPA 3051A) 

(Figura 26), tais sedimentos apresentaram diferença significativa (p<0,0001) com 

todos os demais pontos inclusive entre si (p<0,03), pois as maiores concentrações 

se encontram nos sedimentos de P2. 

O valor orientador sugerido pela Resolução CONAMA 454/2012 para Zn no 

nível 1 é de 150 mg.Kg-1, os sedimentos de todos os pontos ultrapassaram este 

limiar, até mesmo C1 e C2 que estão distantes das principais fontes, entretanto 

podem acumular sedimentos contaminados transportados pelas correntes. Como 

estas localidades apresentam morfologia de enseadas podem funcionar como 
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armadilhas de sedimentos, uma vez que as forçantes hidrodinâmicas diminuem em 

intensidades, considerando que a Ilha de Itacuruçápode atuar como amortecedor 

nas velocidades das correntes, principalmente em C2 como pode ser visto na figura 

3. 

 

Figura 26. Concentrações de Zn nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a extração 

3051A.As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. A linha azul 
indica nível 1 da conama 454/2012 e a linha vermelha o nível 2. 

 

A região de P1 e P2, bem como para o elemento Cd, apresenta sedimentos 

com as maiores concentrações devido ao passivo ambiental do local, os rejeitos da 

Cia. Ingá. O ponto P2 que fica na desembocadura do canal Saco do Engenho, 

apresenta concentrações 20 vezes maiores que o nível 1 e quase 8 vezes maiores 

que o limiar estipulado para o nível 2 (410 mg.Kg-1) no somatório total (Anexo 2 

Tabela 11). 

As concentrações encontradas por Gomes et al. (2009) na base dos 

testemunhos analisados para Zn foi de 54 mg.Kg-1e de acordo com Marques et al. 

(2006) as concentrações de Zn no período pré-industrial, na região da baía de 

Sepetiba é de 69-103 mg.Kg-1. Comparativamente a estes valores de background as 

concentrações de Zn apresentadas são cerca de 55 vezes maiores, nos sedimentos 

da região do Saco do Engenho, que os valores pré-industriais. 
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Observando as duas diferentes extrações em forma de porcentagens, com 

relação ao total obtido em cada ponto, para todos sedimentos exceto P3 e C1 há 

predominância deste elemento na fração SEM, pois apresentam cerca de 80% do 

total sendo extraídos pelo ácido mais fraco na primeira etapa (Figura 27). Destacam-

se na fração fracamente associada novamente os sedimentos de P1 e P2 que 

apresentaram diferença com todos os demais de p<0,0002. 

 

Figura 27. Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de Zn nas frações fracamente 

associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

Lopes-Rosa (2011) utilizou diferentes extrações para retirar os metais dos 

sedimentos na fase fracamente associada e encontrou valores para o Zn com 

máximo de 3855 mg.kg-1 nos sedimentos da desembocadura do Saco do Engenho 

(ponto P2) e 311 mg.kg-1 próximo ao Porto de Itaguaí (ponto P3), valores próximos 

dos encontrados no somatório das extrações efetuadas (3039 e 260,03mg.Kg-1, 

respectivamente).  

Machado et al. (2008) encontraram para a fração dos metais simultaneamente 

extraídos (SEM) valores entre 213 – 459 mg.Kg-1 de Zn em testemunhos coletados 

em manguezais da Enseada das Graças na Baía de Sepetiba. Comparativamente os 

valores encontrados no presente estudo estão dentro do limite inferior (mínimos), 91 

– 2415 mg.Kg-1 (Anexo 3 tabela 12). Entretanto, Maddocket al. (2006) encontraram 

valores que ultrapassaram em quase 3 vezes as concentrações apresentadas aqui, 
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aproximadamente 6900 mg.Kg-1 no SEM, para a região do Saco do Engenho, ponto 

P2. 

Gomes et al. (2009) estudando o fluxo de metais na Baía de Sepetiba e da 

Ribeira verificaram valores, na extração total dos sedimentos, para Zn 4 vezes 

maiores que o sugerido pela CONAMA 454/2012 (74 a 552 mg.Kg-1) e um fluxo 

médio anual deste elemento aumentando nos últimos 60 anos de 0,26 para 4,27 

g.m-²/ano.  

O Zn é um elemento essencial para a vida e é comum nos diversos 

ambientes. Comercialmente a esfarelita e o óxido de Zn são os minerais mais 

comuns contendo Zn. Este elemento compõe aproximadamente 0,02% da crosta 

terrestre com uma média de 78 mg.Kg-1, o Zn ocorre somente na forma divalente e 

não como metal propriamente dito  na natureza (SANDSTEAD; AU, 2007). 

Este elemento é muito utilizado como revestimento protetor de outros metais, 

em tinturarias e no setor de construção, em ligas anticorrosivas e na produção de 

bronze. Além de ser aplicadas em equipamentos automotivos, células de baterias, e 

aplicado na área de saúde para odontologia e medicina, existem compostos Organo-

Zn que são utilizados na fabricação de fungicidas, tintas antiincrustantes, antibióticos 

e lubrificantes (SANDSTEAD; AU, 2007). 

De acordo com SandsteadeAu (2007), mundialmente, atividades de 

mineração e disposição resíduos da metalurgia colaboram para o aporte de Zn no 

ambiente em cerca de 1 a 3 milhões de toneladas por ano. Além disso, fertilizantes e 

emissões atmosféricas liberam partículas contendo este elemento em 

aproximadamente 289-2054 x 10³ toneladas/ano, ao passo que efluentes da 

agropecuária, lodos de esgotos e poeira contribuem em 640-1914 x 10³ 

toneladas/ano.  

 

6.3.6 Chumbo 

O chumbo foi encontrado em concentrações no somatório que variaram de 

11,5 a 44,66 mg.Kg-1, já na fração fracamente associada aos sedimentos este 

elemento apresentou níveis que oscilaram de 5,13 a 35,29 mg.Kg-1. Os maiores 
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teores se concentraram, nos dois diferentes tipos de extrações, no ponto P2 e os 

menores em C1 como podem ser observados na figura 28. 

 

Figura 28.Concentrações de chumbo nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a 
extração 3051A.As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. Alinha 

indica o valor de TEL. 

Os valores de Pb nos sedimentos da região do Saco do Engenho 

ultrapassaram os valores de TEL (30,2 mg.Kg-1) da CCME (2002) no somatório total 

das duas extrações (fracamente associado e residual) e apenas na fração 

fracamente associada (SEM), como pode ser observado na figura 28. 

Com relação à predominância, a maior parte de chumbo se concentrou na 

fração fracamente associada em C2, mas principalmente nos pontos P1 e P2, os 

quais apresentaram diferença significativa com os demais sedimentos analisados de 

p<0,02. Já na fração resíduo os pontos P3 e C1 se destacaram com 60%. Para P1 e 

P2 a concentração na fração SEM foi de aproximadamente 80%, já para C2 a 

diferença entre as duas extrações foi menor, com predominância de 55% (Figura 

29).   
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Figura 29. Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de chumbo nas frações 

fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

Lacerda et al. (1987) encontraram na extração total dos sedimentos da região 

concentrações de chumbo oscilando entre 6,5 e 85,7 mg.Kg-1 e na extração fraca 

níveis de 6,5 A 32,8 mg.Kg-1 de chumbo.Lopes-Rosa (2011) encontrou 

concentrações máximas de Pb também próximo à desembocadura do canal do Saco 

do Engenho (P2), com 20,16 mg.kg-, e menores nos sedimentos próximos ao Porto 

de Itaguaí (P3) 6,23 mg.kg-1. Valores similares aos encontrados no presente estudo 

(Anexo 3 tabela 12).  

Gomes et al. (2009) encontraram uma média de 40 mg.Kg-1 deste elemento 

na extração totalpara testemunhos coletados na desembocadura do Rio Guandu, 

valores similares aos encontrados na desembocadura do canal do Saco do Engenho 

e Machado et al. (2008) em sedimentos submetidos a extração SEM, para a região 

de manguezal na Enseada das Garças apresentou concentrações de 8,7 a 34 

mg.Kg-1, teores similares aos pontos P1 e P2. 

A produção anual de Pb é de aproximadamente 3 milhões de toneladas e o 

consumo é maior que isto, pois também inclui a utilização deste elemento reciclado. 

Atualmente a utilização deste elemento é primordialmente (cerca de 70%) focada na 

produção de baterias para veículos, sistemas elétricos de armazenamento e baterias 

industriais. Outros usos se concentram na aplicação em pigmentos, munições e 

P1 P2 P3 C1 C2

SEM 20,09 35,29 7,66 5,13 6,88

Resíduo 6,74 9,37 11,94 6,37 5,50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 e

m
 c

a
d

a
 e

x
tr

a
ç

ã
o

 

Chumbo (mg.Kg-1) 



73 
 

revestimento de cabos, soldas, ligas metálicas, cristais, estabilizantes plásticos e 

pesos e lastros (SKERFVING; BERGDAHL, 2007; BURATINI; BRANDELLI, 2006). 

 

6.3.7 Cobre 

O cobre apresentou concentrações nos sedimentos superficiais da região de 

estudo entre 9,9 e 25,29 mg.Kg-1. O maior valor foi encontrado em P2 e o menor em 

C1. Os valores de Cu nos sedimentos da região do Saco do Engenho ultrapassaram 

os valores de TEL da CCME (2002) no somatório total como pode ser observado na 

figura 30. 

 

Figura 30. Concentrações de cobre nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a 
extração 3051A.As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. Alinha 

denota o limite de TEL para Cu. 

Na fração fracamente associada, as concentrações nos sedimentos 

estudados variaram de 2,9 a 13,4 mg.Kg-1, apresentando o mesmo padrão que 

encontrado no somatório, com valores mais elevados em P2 e menores em C1, e 

diferenças significativas (p<0,05) para P1 e P2 em relação ao Cu nos sedimentos de 

C1, C2 e P3.Este elemento apresentou diferença significativa (p<0,05) também entre 

os sedimentos de P2 em relação a todos demais para total e na fração residual. 

Comparando-se as diferentes extrações através de porcentagens em relação 

ao total no somatório, observa-se que em P1 e P2 há pequena predominância de 
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cobre na extração fracamente associada (aprox. 60%), já em P3, C1 e C2 a maior 

parte deste elemento se encontra na fração residual (Figura 31).  

 

Figura 31. Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de cobre nas frações 
fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

Lopes-Rosa (2011) encontrou valor máximo de Cu em frações fracamente 

associadas ao sedimento na região próxima ao Saco do Engenho em média de 

14,44 mg.kg-1. Já na região do Porto de Itaguaí, a média foi de 5,78 mg.kg-1. Valores 

similares aos encontrados pelo presente trabalho (anexo 3 tabela 12). 

Lacerda et al. (1987) reportaram valores para cobre na fração residual dos 

grãos de 2,1 a 166 mg.Kg-1 e na fração fracamente associada de 0,6 a 166 mg.Kg-1. 

Machado etal. (2008) para os metais simultaneamente extraídos (SEM) dos 

sedimentos próximos a Enseada das Garças na Baía de Sepetiba encontraram 

concentrações de Cu entre 4,6 – 39,1 mg.Kg-1. Em ambos os trabalhosos valores 

foram maiores que os encontrados no presente trabalho. 

Gomes et al. (2009) reportaram valores de Cu para a extração totaldos 

sedimentos na BS de 31,9 mg.Kg-1 e fluxos deste elemento para a baía de 3,9 x 10-2 

a0,26 g.m-2.ano-1, indicando um incremento deste metal de 0,22 g.m-2.ano-1para o 

sistema nos últimos 60 anos.  
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O cobre é um elemento traço essencial, pois é parte importante de diversas 

enzimas, no entanto, apenas em quantidades reduzidas. Em concentrações 

superiores aos limites exigidos pode desencadear respostas tóxicas, com potencial 

para bioacumulação (BURATINI; BRANDELLI, 2006).  

 

6.3.8 Níquel 

O Ni apresentou concentrações nos sedimentos superficiais que oscilaram de 

2,77 a 5,94 mg.Kg-1 no somatório (Resíduo + SEM). Com maiores valores nos 

sedimentos do ponto P3 e menores em P1. Para a fração fracamente associada aos 

sedimentos as concentrações variaram de 0,32 a 2,40 mg.Kg-1, com menores 

concentrações em C2 e maiores novamente em P3 (Figura 32). As concentrações 

observadas não ultrapassaram os limites sugeridos através dos valores orientadores 

adotados no presente trabalho. 

 

Figura 32. Concentrações de níquel nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a 

extração 3051A.As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. 

 

Na comparação percentual, entre as duas diferentes extrações sequenciais, 

em todos os pontos há predominância de Ni na fração residualdos sedimentos, 

exceto em P3 que apesar da dominância de Ni no Resíduo, há pronunciada parte 

deste elemento na fração fracamente associada (aprox. 40%), o qual apresenta 
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diferença significativa com todos os sedimentos dos demais pontos para este 

elemento de p <0,0001 (Anexo 7), como pode ser notado na figura 33. 

 

Figura 33. Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de níquel nas frações 

fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

Gomes et al. (2009) apresentaram concentrações de Ni para o total nos 

sedimentos de 22,3 mg.Kg-1 enquanto que Machado et al.  

 (2008) encontraram valores para Ni na fração fracamente associada dos 

sedimentos de 2,63 a 11,51 mg.Kg-1. No entanto, Rocha et al. (2010) encontraram 

concentrações baixas deste elemento em média de 0,28 mg.Kg-1 (Mín = 0,03, Máx. = 

0,56) para a Baía de Sepetiba. 

De acordo com Klein e Costa (2007) o níquel é um dos elementos 

componentes da crosta terrestre, este elemento é utilizado na produção de ligas 

metálicas, galvanização, baterias, catalizadores químicos, componentes eletrônicos 

como tubos de vácuo e transistores, na produção de armamentos, ferramentas para 

fábricas, odontologia e utensílios domésticos.  
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6.3.9 Cromo 

As concentrações deste Cr nos sedimentos estudados encontraram-se entre 

18,5 e 28,9 mg.Kg-1 no somatório, como pode ser observado na figura 34. Os 

maiores valores ocorreram nos sedimentos de P3 e C1 (28,9 e 26,34 mg.Kg-1, 

respectivamente).  

 

Figura 34. Concentrações de cromo nas frações redutível, residual e o somatório que compõe a 

extração 3051A. As colunas indicam as médias (n=5) e as barras de erro os desvios padrões. 

 

Gomes et al. (2009) encontraram concentrações de cromo próximo ao Rio 

Guandu na extração total dos sedimentos de 6,6 mg.Kg-1, com um fluxo de 4,5 x 10-2 

para 0,52 g m-2 ano-1 para os últimos 60 anos. Em 1987 Lacerda e colaboradores 

observaram concentrações de Cr na fração fortemente associada aos sedimentos de 

23,9 a 121 mg.Kg-1 e para a fração fracamente associada de 1,2 – 29,5 mg.Kg-1.  

Para este elemento em questão todos os sedimentos tiveram valores 

reportados ficaram abaixo dos níveis 1 e 2 da CONAMA 454/2012 e de TEL e PEL. 

Houve predominância da concentração de Cr no Resíduo em mais de 80% 

para todos os pontos estudados, como pode ser observado na figura 35, 

principalmente em C1, que juntamente com P3 apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) com os demais sedimentos dos outros pontos na fração residual. Já a 
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presença de cromo na fração fracamente associada foi significativamente diferente 

de todos os demais pontos (p<0,05). 

 

Figura 35. Porcentagem em cada ponto amostrado das concentrações de cromo nas frações 
fracamente associadas (SEM) e residual (Resíduo). As colunas indicam as médias (n=5). 

 

Na bacia de drenagem da BS existem diversas indústrias metalúrgicas, 

principalmente no distrito industrial de Santa Cruz, que podem estar contribuindo 

com o incremento de cromo através de seus efluentes. 

De acordo com Langård e Costa (2007), o cromo é carcinogênico para 

humanos, e possui ampla aplicação na indústria. Segundo os autores, após sua 

descoberta em meados de 1797 – 1798, o cromo e seus sais foram aplicados em 

uma variedade de indústrias químicas: gráficas, tintas artísticas e anticorrosivas, 

galvanização, ligas de aço, solda de aço inoxidável e uma multitude de outras 

aplicações, além disso, a indústria de curtimento de couro por muitos anos foi 

também um importante consumidor de Cr. 

 

6.4  SEM/AVS E CARBONO ORGÂNICO TOTAL 

Na tabela 5 podem ser encontrados os valores de média, desvios padrões, 

máximos e mínimos para cada ponto e variável aplicada no modelo. Os valores da 

razão SEM/AVS indicam a quantidade de AVS disponível para a associação 
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potencial com metais-traço presentes na água intersticial dos sedimentos (DI TORO 

et al., 1991, 1992), portanto os dados serão utilizados como uma estimativa da 

disponibilidade destes metais para a incorporação biológica pela via dérmica (i.e., 

absorção dos elementos dissolvidos na água intersticial por difusão ou pelo contato 

direto com as partículas e transferência pela epiderme). 

O AVS apresentou concentrações de 14,26 a 41,46 μmol g-1, com maiores 

concentrações na região próxima a desembocadura do canal do Saco do Engenho e 

do Canal da Guarda (P1 e P2) e menores em P3 (região do porto de Itaguaí), C1 

(em Coroa Grande) e C2 (próximo a Ilha de Itacuruçá). Os sedimentos de P2 

apresentaram diferença significativa com todos os demais pontos (p<0,03). 

Machado et al. (2008) encontraram concentrações de AVS para a região de 

manguezal da Enseada das Garças na baía de 5,2 a 121 μmol g-1, enquanto que 

Maddock et al. (2007) encontrou valores ainda mais elevados (de 290 μmol g-1) na 

desembocadura do canal do Saco do Engenho. Fiori (2008) apresentou valores para 

a região de estudo de 51 a 96 μmol g-1.  
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Tabela 5. Médias, Mínimos, Máximos e desvios padrões das variáveis utilizadas para o aplicação do modelo SEM/AVS e SEM-AVS/ƒOC na 
avaliação da disponibilidade dos metais nos sedimentos da área de estudo. 

P1(n=5) 

 SEM 
AVS 

(mol.g
-1

) 
SEM/AVS 

(SEM-AVS)/ƒOC 
(μmol g OC

−1
) 

ƒOC 
(kg OC kg

−1
) 

Cd 
 (nmol.g

-1
) 

Cr  

(mol.g
-1

) 

Cu  

(mol.g
-1

) 

Fe 

 (mol.g
-1

) 

Ni  
(nmol.g

-1
) 

Pb  
(nmol.g

-1
) 

Zn 

(mol.g
-1

) 

Média 27,60 17,70 1,69 295,06 0,04 82,56 1,05 0,13 31,47 5,36 97,05 27,29 

Mín. 23,24 11,60 1,10 71,02 0,03 68,14 0,90 0,11 28,67 4,79 80,97 22,98 

Máx. 30,54 27,15 2,30 688,54 0,05 90,96 1,15 0,14 34,48 5,93 105,39 30,20 

DP 3,10 6,47 0,48 233,68 0,01 9,19 0,10 0,01 2,29 0,49 9,74 3,06 

P2(n=5) 

Média 37,66 41,46 0,91 -95,31 0,04 124,29 1,23 0,20 38,07 6,65 170,49 37,16 

Mín. 28,05 26,63 0,80 -232,85 0,04 95,20 0,88 0,15 27,53 4,22 134,80 27,67 

Máx. 60,44 57,56 1,05 64,98 0,05 188,87 1,76 0,30 60,86 9,94 265,50 59,67 

DP 13,09 11,43 0,13 135,74 0,00 37,54 0,33 0,06 13,21 2,72 54,50 12,94 

P3(n=5) 

Média 1,52 22,41 0,15 -1414,57 0,01 3,11 2,01 0,06 37,81 38,02 37,03 1,38 

Mín. 1,34 2,92 0,04 -2558,13 0,01 2,51 1,79 0,05 34,12 32,26 32,10 1,22 

Máx. 1,74 38,60 0,46 -103,41 0,02 3,58 2,27 0,08 43,12 41,98 42,06 1,58 

DP 0,16 14,78 0,18 1002,40 0,00 0,48 0,19 0,01 3,38 3,89 4,58 0,14 

C1(n=5) 

Média 1,49 14,26 0,11 -691,32 0,02 1,98 0,68 0,05 25,01 5,38 24,76 1,41 

Mín. 0,86 11,16 0,08 -1003,03 0,02 1,31 0,54 0,04 21,08 2,80 21,39 0,79 

Máx. 1,85 20,32 0,13 -547,50 0,02 2,63 0,86 0,05 30,42 13,78 28,80 1,76 

DP 0,38 3,69 0,03 183,89 0,00 0,57 0,16 0,01 4,71 4,75 3,08 0,37 

C2(n=5) 

Média 3,10 15,20 0,20 -386,07 0,03 6,64 1,25 0,07 26,91 5,15 33,25 2,98 

Mín. 1,80 7,91 0,13 -708,65 0,03 3,90 0,81 0,04 20,74 3,39 22,07 1,73 

Máx. 6,80 28,59 0,27 -177,21 0,03 15,18 2,63 0,15 45,37 10,86 65,32 6,56 

DP 2,10 7,83 0,06 196,38 0,00 4,80 0,78 0,05 10,48 3,21 18,21 2,03 
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Os valores encontrados no presente estudo encontram-se dentro da faixa 

reportada pelos autores supracitados, no entanto os trabalhos acima apresentaram 

alguns valores elevados, quando comparados com a média encontrada para a Ilha 

da Madeira. No que concerne aos valores baixos, estes podem estar associados à 

oxidação deste sedimento através da sua remobilização, seja por eventos naturais 

(tempestades, bioturbação) como por dragagens e trafego de 

embarcações(HOLMER et al., 1994). E ainda, outras formas de sulfeto podem 

ocorrer nos sedimentos como o FeS2 predominantemente em relação ao FeS 

(HOLMER et al., 1994). 

 O somatório dos metais simultaneamente extraídos variou de 1,5 a 37,66 

μmol g -1, com maiores valores em P2 e menores em C1. Os sedimentos de P1 e P2 

apresentaram diferença significativa para com todos os demais analisados de 

p<0,0002, tais pontos foram aqueles que apresentaram, como já mencionado, os 

maiores valores de metais-traço que compõe o modelo ∑SEM/AVS. 

Machado et al. (2008) estudando o comportamento dos AVS em testemunhos 

na região de manguezal da Enseada das Garças encontrou somatório de SEM de 

7,7 a 15,3 μmol g -1. 

As razões ∑SEM/AVS estiveram acima de 1 nos pontos P2 (mín.= 0,8 e máx. 

= 1,05) e principalmente em P1 (de 1,10 a 2,30), os mesmos também apresentaram 

as maiores concentrações para Cd (84,96 e 116,38 nmol g -1) e Zn (28,31 e 33,89 

μmol g -1), como foram também vistos seção 6.1.4, assim como diferenças 

significativas com os demais de p<0,001 e entre si de p<0,0005.  

De acordo com estimativa realizada por Di Toro et al. (2005) em valores da 

razão (∑SEM-AVS)/ ƒOC acima de 100 μmol g OC−1,  observa-se efeito tóxico 

crônico e agudo para organismos bentônicos e/ou epibêntonicos em contato com a 

água intersticial dos sedimentos. Portanto a partir destes resultados não seria 

esperada toxicidade nos sedimentos destas regiõesatravés da rota de exposição 

dérmica. 

Em P1 os valores de (∑SEM-AVS)/ ƒOC foram mais elevados que os demais 

pontos com média de 295,06μmol g OC−1(mín. = 71,02, máx. = 688,54 μmol g OC−1), 

e apresentou diferença significativa com todos os demais pontos (p<0,02), exceto P2 
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o qual apresentou em seu valor máximo de 64,98μmol g OC−1.  Os demais pontos 

apresentaram valores negativos como pode ser observado na tabela 5. 

Em P1 pode–se inferir, de acordo com os preceitos do modelo, que há metais 

em formas fracamente associados aos sedimentos e escassez de sulfetos e carbono 

orgânico para a associação a estes metais-traço em formas sólidas insolúveis e, 

portanto, tais elementos estariam mais suscetíveis à liberação para a água 

intersticial. 

Já nos demais pontos, há concentrações de monosulfetos que podem atuar 

como complexantes dos metais-traço que se encontram presentem em 

solução,inclusive para algumas réplicas de P2, também ocorre carbono orgânico em 

concentrações capazes de reter estes elementos preferencialmente na fase sólida. 

Entretanto, a associação destes metais ao COT e aos sulfetos não implica em 

indisponibilidade de todos os metais a todos os organismos bentônicos, uma vez 

que muitos deles se alimentam da matéria orgânica presente nos sedimentos, sendo 

expostos via oral, onde no sistema digestivo, através das reações com os sucos 

gástricos, os elementos associados a esta fase dos sedimentos podem ser liberado. 

Segundo Ahlf et al. (2009) o modelo ∑SEM/AVS não fornece respostas 

decisivas para questões relacionadas às rotas de exposição para comunidade 

bentônica. De acordo com os autores, a normalização da concentração do ∑SEM 

tanto pela concentração de COT como de sulfetos para estimar a disponibilidade de 

metais na água intersticial é somente uma correção físico-química e não representa 

a biodisponibilidade de fato destes elementos.  

De acordo com Ahlf et al. (2009),  se as propriedades dos sedimentos 

influenciam a partição dos metais, a fase ligante poderá influenciar também na 

assimilação das partículas ingeridas pelos organismos. Segundo os autores, o grau 

de assimilação de cada metal em cada fase do sedimento vai depender da fisiologia 

do organismo. Por exemplo, se estes organismos ingerem o sedimento com teores 

de carbono orgânico enriquecidos com metais, ou mesmo partículas de silte ou 

argila contendo metais adsorvidos, podem estar absorvendo estes elementos 

através do trato digestório que possui sucos gástricos ácidos que podem ser 

capazes de dissociar estes metais, tornando-os mais disponíveis. 
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Em ambientes anóxicos, com teores de AVS elevados e metais associados, 

formam-se precipitados insolúveis,os quais podem ser classificados como depósitos 

transitórios de contaminantes metálicos, como é o caso da BS. Se estes sedimentos 

enriquecidos em metais-traço são remobilizados, podem ser oxidados e 

solubilizados novamente(DI TORO et al.,1992; VIDOVIC et al., 2006).Ainda,para 

outros metais tóxicos, como o mercúrio, ambientes anóxicos podem representar 

potencial de incremento de toxicidade, por atender as necessidades de bactérias 

anaeróbicas, principais responsáveis pela metilação do mercúrio, formando 

metilmercúrio e outros compostos organomercuriais (BERLIN et al., 2007) . 

 

6.5 TESTES DE TOXICIDADE 

 

6.5.1 Teste crônico com Tisbe biminiensis 

Copépodes bentônicos do gênero Tisbe vêm sendo aplicados em diversos 

testes de toxicidade agudos e crônicos, por corresponderem aos pré-requisitos de 

um organismo-teste em Teste de toxicidades. Alguns exemplos de trabalhos 

aplicando a espécie T. biminiensis são Oliveira (2011), Garcia (2011) e Araújo-

Castro et al. (2009). Ainda assim, pode-se considerar que são poucos os trabalhos 

com este tipo de bioindicador de qualidade de sedimentos. 

Na figura 36estão representados as médias e desvios padrão da taxa de 

fecundidade  de fêmeas ovígeras expostas aos sedimentos da região de estudo.  

A tabela 6 compila os valores do teste post hoc de Tukey realizado após a 

análise de variância (ANOVA) entre os pontos de amostragem. De acordo com os 

valores obtidos, todos os pontos apresentaram diferença significativa (p > 0,05) 

quando comparados ao controle negativo, masnão houve diferença significativa 

entre os pontos, inclusive com os considerados controles locais no ambiente C1 e 

C2. Entretanto deve – se ponderar que apesar de não apresentarem diferença 

significativa com os demais pontos, os sedimentos da região de P1 e P2 induziram 

maior redução na fecundidade como pode ser observado na tabela 13 do anexo 4 e 

no gráfico da figura 36. 
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Tabela 6. Resultados do teste de Tukey post hoc após realizar a ANOVA. Os números em 
destaque apresentaram diferenças significativas com o controle. 

T. biminiensis 

 P1 P2 P3 C1 C2 

P1      

P2 1,00     

P3 0,27 0,41    

C1 0,15 0,24 1,00   

C2 0,10 0,16 0,99 1,00  

Controle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Figura 36. Taxa de fecundidade obtida em cada ponto amostral testado. As colunas indicam as 

médias (n=5) e as barras de erro, o erro padrão. 

No anexo 4, podem ser observados os valores de médias, erros padrões 

(EP), mínimos e máximos obtidos para as variáveis físico-químicas indicadoras da 

qualidade da água, nos frascos-testesdurante o decorrer do experimento, e para as 

médias encontradas da taxa de fecundidade, bem como a quantidade de 

copepoditos, náuplios e fêmeas em cada ponto. 

As concentrações de oxigênio dissolvido estiveram sempre acima de 5 mg.L-1 

no controle e nos pontos entre 1,7 e 2,4 mg.L-1, o pH variou entre 6,5 e 7,1 e a 

salinidade manteve-se entre 33 e 34.A temperatura manteve-se constante a 25 (± 1) 

°C e a concentração de nitrogênio amoniacal variou entre 0,3 e 2,5mg.L-1.  

De acordo com Araújo-Castro et al. (2009) ainda são necessários maiores 

estudos acerca da influência da amônia nos testes com este organismo. Os valores 
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baixos de oxigênio não podem ser descartados como fator determinante nos 

resultados obtido, pois podem ter deixado o ambiente impróprio para a sobrevivência 

dos organismos e, consequentemente, a eclosão dos ovos.  

Os resultados obtidos indicam que a baía sofre de uma toxicidade crônica, 

onde as fases mais sensíveis dos organismos, como durante o desenvolvimento 

larval, são as mais afetadas. Em curto prazo, estas alterações em fases juvenis nas 

populações são pouco notadas, ao passo que com o passar do tempo podem 

ocorrer alterações irreversíveis em populações como um todo e até mesmo 

comunidades (CHAPMAN, 2002). Uma vez que o desenvolvimento de organismos 

deficientes e/ou diminuição da prole a cada geração pode incorrer no declínio de 

uma população e num panorama mais severo, sua exclusão do ambiente. 

A comunidade pode ser afetada, principalmente se esta toxicidade crônica 

atinge espécies chaves como é o caso de copépodes que ocupam níveis tróficos de 

base (consumidores primários). 

De acordo Chapman (2002), uma espécie chave é aquela cujo impacto sobre 

sua população é desproporcionalmente grande dependendo do tamanho de sua 

população. Copépodes se reproduzem rapidamente e possuem ciclos de vidas 

curtos. No caso do presente estudo a diferença entre a taxa de fecundidade obtida 

no controle negativo e nos pontos amostrado chega à geração de 10 vezes menos 

prole, e além disso a região de P1 (3,3) e P2 (3,9) apresentaram metade da taxa de 

fecundidade encontrada para os sedimentos de P3 (8,7), C1 (9.6)  e C2 (10,1), como 

pode ser observado no anexo 4. 

Segundo Chapman (2002) a perda de espécies chaves gera preocupações 

uma vez considerada sua importância. Ou seja, se o organismo está morto não pode 

reproduzir, se não se reproduz ou cresce, sua população não é autossustentável, e 

assim capaz de se manter no ambiente. 

Em ambientes poluídos, a amônia encontrada em altas concentrações nos 

sedimentos pode ser considerada um produto tóxico e não um fator interferente. No 

entanto, não há informações confiáveis sobre a concentração de amônia em 

ambientes costeiros, que permitam a diferenciação da origem da amônia (LOSSO et 

al., 2007). Portanto, a melhor forma de se avaliar um local enriquecido com 
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nutrientes amoniacais através de testes de toxicidade é a integração das diversas 

informações e dados disponíveis (BURGESS et al., 2003). 

No caso do ecossistema em questão a amônia e o oxigênio podem não serem 

os únicos fatores que afetaram a toxicidade dos sedimentos, uma vez que 

elementos metálicos apresentaram concentrações elevadas como pode ser visto na 

seção 6.1.4. Além disso, muitos outros compostos não foram analisados. E, segundo 

Decho e Fleeger (1988), copépodes harpaticóides, como a T. biminiensisse 

alimentam de sedimentos e MO, portanto podem estar suscetíveis não só aos 

metais mobilizados para água intersticial, segundo o modelo SEM-AVS/ƒOC, como 

também a fração residual. 

 

6.5.2 Teste agudo com Tiburonella viscana 

 

O teste agudo com T. viscana não apresentou toxicidade aguda para a 

maioria dos pontos amostrados, exceto para P2 (p-valor < 0,00), região de 

desembocadura do canal do Saco do Engenho (Figura 37) a mais contaminada por 

metais como Cd e Zn. Os resultados mostram que os sedimentos da região do Saco 

do Engenho (P2) apresentaram diferença com o controle negativo e todos os demais 

pontos analisados, que não mostraram diferenças entre eles, inclusive com o 

controle negativo (Anexo 5 Tabela 14).  
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Figura 37.Porcentagem de obrevivência de T. viscana para cada ponto testado (n=5). As colunas 
indicam as médias e as barras de erro o erro padrão. 

Tabela 7. Tabela com resultados obtidos através da análise de comparação entre grupos 
Kruskal-Wallis. Os números em destaque apresentaram diferença significativa com o controle. 

Tiburonella viscana 

 P1 P2 P3 C1 C2 

P1      

P2 0,00     

P3 1,00 0,00    

C1 1,00 0,00 1,00   

C2 1,00 0,00 1,00 1,00  

Controle 0,90 0,00 0,90 0,94 0,84 

No anexo 5, podem ser observados os valores de médias, erro padrão (EP), 

mínimos e máximos obtidos para as variáveis físico-químicas indicadoras da 

qualidade da água nos frascos-testes no decorrer do experimento e para a 

porcentagem de indivíduos sobreviventes.  

As concentrações de oxigênio dissolvido estiveram sempre acima de 5 mg.L-1, 

o pH variou entre 7,4 e 7,7 e a salinidade manteve-se entre 34 e 35. A temperatura 

manteve-se constante a 25 (± 1) °C e a concentração de nitrogênio amoniacal variou 

entre não detectável (< 0,01 mg/l) e 0,1 mg.L-1. De acordo com os critérios propostos 

por Melo e Abessa (2002) para aceitabilidade de testes com T. viscana (pH maior 

que 7,0; salinidade entre 30 e 36, oxigênio dissolvido acima de 3 mg.L-1; teor de 

nitrogênio amoniacal abaixo de 10 mg.L-1; temperatura de 25 (± 2) °C , as condições 

da água foram consideradas adequadas. 
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Os resultados dos testes de toxicidade aguda com o anfípoda representam 

um alerta, na região do Saco do Engenho, pois além do hábito escavador que 

mantém o organismo em exposição máxima aos sedimentos, T. viscana tem dieta 

alimentar detritívora (ABESSA et al., 1998) que garante a ingestão de partículas de 

sedimentos enriquecidas em material contendo metais-traço. 

A ausência de toxicidade aguda nos demais pontos pode indicar que apesar 

da contaminação observada por metais traço, em alguns pontos, ainda não se 

observa efeitos mais severos como a mortalidade de organismos adultos e mais 

resistentes em curto prazo. 

 

6.6  INTEGRAÇÃO DE LINHAS DE EVIDÊNCIA GEOQUÍMICAS E 

ECOTOXICOLÓGICAS 

A matriz de correlação de Spearman foi utilizada com o intuito de observar 

associações gerais entre as diferentes variáveis investigadas. Os valores foram 

considerados significativos quando apresentaram r acima de 0,6 e abaixo de -0,6. As 

tabelas contendo a matriz de correlação encontra-se no anexo 7. 

Com relação aos metais-traço observa-se correlações que dividem o grupo de 

elementos analisados em dois. O primeiro é composto pelos metais cromo e níquel 

que parecem relacionados positivamente ao alumínio.As correlações entre estes 

metais foram positivas com valor de r = 0,87 (Al x Ni) e de r= 0,85 (Al x Cr), como 

podem ser observadas nas tabelas16A, B e C no anexo 7. Este padrão foi 

observado também para as extrações em separado. 

Segundo Barcelos et al. (1997) a dominância da matriz mineralógica dos 

sedimentos na região da Baía de Sepetiba é de argilas alumino-silicaticas. Portanto, 

as concentrações de alumínio, Cr e Ni na região podem ter origem natural. De 

acordo com Lacerda et al. (1989)  e Lacerda e Abrão (1987) elevadas concentrações 

destes elementos podem ser encontradas na região devido a teores natural 

associados a geologia e ao transporte fluvial de sedimentos contendo teores destes 

metais. 

Entretanto, as altas concentrações de Al próximo ao Porto de Itaguaí (P3), 

indicam que a descarga e carga de minerais como Alumina, nos terminais 
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portuários, podem estar colaborando no incremento dos níveis deste elemento no 

local. Os valores elevados e significativamente diferente dos demais pontos na 

fração fracamente associada tanto de alumínio como de Ni e Cr nos sedimentos do 

ponto P3 também são indicativo da contribuição das atividades do porto de Itaguaí 

para o incremento destes elementos nos sedimentos da região. 

O segundo grupo é formado pelos metais-traço divalentes que apresentam 

correlações positivas com o COT, para Cd, Zn (r=0,77 e r= 0,79, respectivamente) e 

para Pb e Cu (r=0,6),tais correlações estão apresentadas no anexo 7nas tabelas 

16A, B e C.Estes elementos apresentaram correlações e associações com o COT 

para os dois tipos diferentes de extração (SEM e Resíduo). 

A associação destes metais pode ser relacionada à principal fonte de 

contaminação para a localidade dos pontos que apresentaram maiores 

concentrações destes elementos (P1 e P2), os rejeitos da Cia. Ingá, aportados na 

baía através dos efluentes do canal do Saco do Engenho. Apesar das 

concentrações bem mais elevadas dos elementos Cd e Zn, o Pb e o Cu também 

podem ser encontrados em rejeitos metalúrgicos (AMADO FILHO; RESENDE; 

LACERDA, 1999b), tais elementos apresentaram diferenças significativas para todos 

os sedimentos dos demais pontos quando comparados às amostras de P2. 

De acordo com os resultados obtidos na aplicação das normalizações de 

SEM/AVS e (SEM-AVS)/ƒOC, pode – se inferir que, assim como o AVS, o 

carbono não apresentou concentrações nos sedimentos da região próxima ao canal 

do Saco do Engenho (P1 e P2), em teores elevados capazes de se associarem ao 

excesso de metais-traço que possam estar presentes em fases fracamente 

ligadas.Já as concentrações destes retentoresnos sedimentos de P3, C1 e C2, 

indicam que parece haver quantidades elevadas destes ligantes e que podem ser 

capazes de se associarem aos metais-traço móveis e complexarem em fases 

sólidas, tornando-os indisponíveis à incorporação biológica via dérmica.  

O modelo SEM/AVS tem sido empregado em diversos trabalhos para 

avaliação da biodisponibilidade de metais em sedimentos estuarinos. Machado et al. 

(2008) estudando perfis sedimentares na região da Enseada das Garças, na Baía de 

Sepetiba, assim como o presente trabalho, também observou correlações positivas 
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entre o COT e os metais-traço divalentes que compõem o grupo aplicado no modelo 

SEM/AVS (Zn, Cd, Ni, Pb e Cu).Os autores encontraram quantidades suficientes 

de AVS acumuladas, principalmente nas camadas superficiais dos sedimentos em 

manguezais na área, onde a razão de SEM/AVS esteve entre 0,1 e 0,9. 

Segundo Machado et al. (2008) tanto Cd como Zn apresentam fatores de 

enriquecimento em relação aos valores de background pré-industriais, entre 2,0 - 8,5 

e 4,5 – 9,1, respectivamente. Os autores sugerem que a correlação entre estes dois 

elementos pode ser reflexo da mesma fonte para ambos. A mesma correlação entre 

estes metais-traço foi observada no presente estudo com valores para a extração 

SEM de r = 1,0, na extração do resíduo de r = 0,98 e no somatório (3051A) de r = 

0,98. 

Silva (2003) indica que o Zn é um metal essencial, tanto  sua escassez como 

seu excesso podem causar danos aos organismos. De acordo com o autor, uma 

diversidade de enzimas utiliza o Zn nas suas funções, de maneira que sua ausência 

pode gerar falhas no crescimento e desnutrição. Já exposições agudas ao elemento 

são capazes de desencadear efeitos gastrointestinais, neurológicos, baixa 

imunidade, dermatites e febre. 

De acordo com Buratini e Bradenlli (2006), oCd é considerado um metal 

altamente tóxico para alguns organismos, acumula-se em tecidos animais e vegetais 

e microorganismos. Segundo os autores, embora apresente níveis de 

bioacumulação, não há evidencias de biomagnificação deste elemento para a cadeia 

trófica. 

Estes metais ultrapassaram em mais de 13 vezes para Cd e em 55 vezes 

para Zn os valores pré-industriais. A correlação positiva entre o Zn e Cd  sugere a 

mesma fonte de poluição para estes elementos (GOMES et al., 2009; BARCELOS; 

LACERDA, 1993), esta correlação positiva também foi evidenciada entre estes dois 

elementos com Pb e Cu. 

Maddock et al. (2007) realizaram experimentos de ressuspensão com 

sedimentos da região da desembocadura do canal do Saco do Engenho e monitorou  

a liberação de metais como Cd e Zn para a fração solúvel durante o período de 

oxidação. O autor demonstrou que após a remobilização a quantidade de sulfetos 



 
 

91 

diminuiu em 68%, a concentração de Zn na água utilizada passa de 21,7 para 741 

g.L-1 e Cd passa de não detectável para 0,62 g.L-1. Os resultados reportados 

pelos autores indicam que além dos sulfetos funcionarem como um bom retentor de 

metais, eventos de ressuspensão em regiões contaminadas como é o caso de 

Sepetiba, funcionam como uma fonte latente de metais que pode ser acionada a por 

movimento de embarcações, atividades de dragagens realizadas pelo porto de 

Itaguaí e por tempestades. 

De acordo com Araújo et al. (2006) para os organismos cuja rota de 

exposição se dê via dérmica e/ou pela difusão direta em fases solúveis (água 

intersticial e interface sedimento-água), a presença de sulfetos e carbono orgânico 

pode exercer um papel importante na transferência dos metais para os sedimentos, 

interferindo na toxicidade deste compartimento. 

O teste de toxicidade crônico com T. biminiensis revela que os sedimentos da 

região possuem em sua mistura, componentes que podem estar afetando estágios 

sensíveis no desenvolvimento de organismos chaves neste ecossistema, como é o 

caso dos copépodes. Pois todos os pontos apresentaram baixa taxa de fecundidade 

quando comparados com o controle negativo.  

A taxa de fecundidade apresentou relação inversa com a razão SEM/AVS de 

r=0,60. Este resultado indica que o desenvolvimento de náuplios e copepoditos pode 

ter sido afetado pela presença de metais-traço em formas fracamente associadas 

aos sedimentos. As taxas de fecundidade também foram inversamente 

proporcionais principalmente para as concentrações de Cd e Zn como pode ser 

observado nas figuras 38 e 39. Ainda, como dito anteriormente, nos gráficos 

apresentados é possível obervar a diferença entre os valores das taxas de 

fecundidade de P1 e P2que apresentaram metade da taxa encontrada nos demais 

pontos.  
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Figura 38. Correlação entre a taxa de fecundidade e as concentrações de Cd no extrato do resíduo 

(à esquerda - E) e do SEM (à direita – D), as caixas destacam os grupos de pontos. 

 

Figura 39.Correlação entre a taxa de fecundidade e as concentrações de Zn no extrato do resíduo (à 

esquerda - E) e do SEM (à direita – D), as caixas destacam os grupos de pontos. 

O teste de toxicidade aguda com o anfípoda T. viscana não apresentou 

correlações com as normalizações realizadas SEM/AVS e (SEM-AVS)/ƒOC. 

Entretanto, a toxicidade aguda não foi observada para a maioria dos pontos, exceto 

na desembocadura do canal do Saco do Engenho (P2). Neste local a baixa 

sobrevivência do anfípoda pode estar atrelada aos níveis de metais-traço como o 
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Cd, Zn, Pb e Cu, e deve-se levar em consideração também o efeito sinérgico destes 

elementos .  

Em ambientes naturais os organismos não estão expostos a um único 

contaminante, e sim a diferentes condições ambientais e substâncias ao mesmo 

tempo. Os efeitos sinérgicos são desencadeados quando a combinação de duas ou 

mais substâncias potencialmente tóxicas é muito maior que a soma dos efeitos 

individuais destas (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

Muitos organismos bentônicos tem o hábito alimentar detritívoro, se 

alimentam da matéria orgânica, organismos da meiofauna, biofilme bacteriano e até 

mesmo de partículas de sedimentos, portanto nem todos os endpoints e organismos 

serão comparáveis ao modelo SEM-AVS/FOC. O T. viscana e o T. biminiensis são 

organismos com estes hábitos alimentares, além do contato com a água intersticial, 

estes crustáceos também podem ter contato com os elementos metálicos via trato 

digestivo (MELO, 1993). 

Assim os resultados das normalizações no ponto P2 e P1 não foram 

comparáveis aos resultados dos testes de toxicidade, uma vez que P2 foi o único a 

apresentar toxicidade aguda, porém os valores deSEM-AVS/ƒOC estiveram abaixo 

do estimado por Di Toro et al. (2005) de 100 mol g-1OC, já em P1 não ocorreu 

toxicidade porém o carbono orgânico não pareceu ser suficiente para suprir o 

excesso de SEM, nesta localidade.  

Trabalhos analisando a bioacumulação de Cd e Zn em Anomalocardia 

brasiliana realizados por Fiori (2008), Coimbra (2003) e Carvalho et al. (1991), e em 

Crassostrea rizophorae por Rebelo et al. (2003) reportam valores elevados destes 

elementos em tecidos destes organismos bivalves coletados na região, que são 

utilizados como alimento pela população ribeirinha, como pode ser observado na 

tabela 8. Estas concentrações ultrapassaram os valores guias da EPA (1999) e do 

Ministério da Saúde (1965) que sugerem um limite de 50 mg.Kg-1 de Zn e 1 mg.Kg-1 

de Cd em alimentos. 
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Tabela 8. Concentrações de Cd e Zn em tecidos de bivalves encontrados na baía de Sepetiba 
mg.Kg

-1
. 

Organismo Cd Zn Referência 

A. brasiliana 2,5 84 Carvalho et al. (1991) 
A. brasiliana - 155 Coimbra (2003) 
A. brasiliana 0,8 89,58 Fiori (2008) 
C.rizophorae 29,82 80.724 Rebelo et al. (2003) 

 

Moraes et al. (2000) desenvolveram uma metodologia de testes de toxicidade 

para sedimentos marinhos e estuarinos com juvenis de camarões. Os autores 

observaram que para o nível de toxicidade dos sedimentos da Baía de Sepetiba, 

apenas 10 dias de exposição pode subestimar o endpoint de sobrevivência dos 

organismos que possuem ciclos de vidas longos, como é o caso de Penaeus 

schmitti eP. paulensis,os sedimentos apresentaram toxicidade suficiente para causar 

a mortalidade aos organismos bentônicos apenas após 52 dias de exposição.  

Lopes-Rosa (2011) estudando biofilme bacteriano em sedimentos na região 

do canal do Saco do Engenhoobservou um comprometimento da eficiência 

metabólica na produção de biomassa de bactérias, devido à presença de elevadas 

concentrações de metais-traço. O autor sugere que as comunidades bacterianas 

desta região podem ser consideradas como tolerantes e as comunidades próximas 

ao Porto de Itaguaí como resistentes. 

Segundo Lopes-Rosa (2011) a presença de comunidades bacterianas 

resistentes e tolerantes no ambiente é um reflexo do processo de contaminação 

crônica da Baía de Sepetiba e da seleção de organismos resistentes. De acordo 

com o autor, estas comunidades podem ser capazes de concentrar metais em sua 

biomassa e, possivelmente, disponibilizá-los para os outros níveis tróficos do 

ecossistema. 

As correlações negativas observadas entre os resultados de toxicidade e as 

elevadas concentrações dos metais investigados no presente estudo (extrações 

forte e fraca); as correlações negativas das razões∑SEM/AVSe a taxa de 

fecundidade; sugerem queos metais estudados podem ser determinantes para a 

toxicidade dos sedimentos superficiais da região da Ilha da Madeira.  

A tabela 9 resume a toxidade de cada ponto para os dois testes, agudo e 

crônico. 
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Tabela 9. Toxicidade dos sedimentos superficiais dos 5 pontos investigados 
na região da Ilha da Madeira BS. 

Pontos de 

amostragem 

Teste crônico – Taxa de fecundidade 

com T. biminiensis 

Teste agudo via sedimento 

integral com T. viscana 

P1 (n=5) Tóxico Não tóxico 

P2 (n=5) Tóxico Tóxico 

P3 (n=5) Tóxico Não tóxico 

C1 (n=5) Tóxico Não tóxico 

C2 (n=5) Tóxico Não tóxico 

CONTROLE (n=5) Não tóxico Não tóxico 

 

Apenas a região da desembocadura do canal do Saco do Engenho 

demonstrou toxicidade crônica e aguda, enquanto que as demais localidades 

apresentaram somente toxicidade crônica. 
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7 CONCLUSÕES 

As concentrações de Al parecem estar correlacionadas com os teores de Ni e 

Cr. Apesar do enriquecimento natural deste elemento no meio ambiente, as 

atividades de carga e descarga de minérios no porto de Itaguaí podem estar 

contribuindo substancialmente para a elevação dos níveis destes elementos nos 

sedimentos da Ilha da Madeira. 

Os metais-traço Cd e Zn apresentaram concentrações muito acima dos 

valores alertas indicados por órgãos ambientais como a Resolução CONAMA 

454/2012 e a Environmental Canada. Foram encontrados valores para Cd de 80 

vezes e para Zn 55 vezes maiores que os valores pré-industriais, na desembocadura 

do canal do Saco do Engenho.  

Os testes com o copépode T. biminiensis, apresentaram toxicidade para todos 

os pontos amostrados. Sua maior sensibilidade sugere toxicidade crônica dos 

sedimentos superficiais da BS, esta toxicidade pode estar afetando fases sensíveis 

de organismos chaves do ecossistema, podendo, em longo prazo, causar danos 

irreversíveis as estruturas das comunidades bentônicas locais.  

O teste com anfípoda não indicou toxicidade para grande parte dos pontos 

amostrais, exceto mos sedimentos da região do Saco de Engenho. A condição de 

organismo escavador atribui ao T. viscana uma exposição máxima aos constituintes 

do sedimento (MELO; ABESSA, 2002). 

A utilização de normalizadores como o AVS e o COT para a estimativa de 

fases complexantes capazes de se associar aos metais-traço,que podem estar 

presentes na água intersticial, é uma ferramenta importante. Sua aplicação na 

análise dos sedimentos superficiais da Ilha da Madeira demonstrou que em P3, C1 e 

C2 há teores de AVS e COT capazes de aprisionar os metais-traço em fases sólidas. 

Entretanto, os resultados apresentados não apresentam relações diretas com a 

toxicidade encontrada, uma vez que as rotas de exposição dos organismos 

empregados além de dérmica também é oral devido ao hábito alimentar dos 

mesmos. 

Infelizmente não há, até o presente momento, legislações com limites 

confiáveis que possam servir de ferramentas de comparação para metais, onde 
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estejam bem estabelecidos os níveis onde são observados efeitos nos organismos, 

principalmente para regiões tropicais como é o caso do sudeste do Brasil. 

Especialmente no que concerne a ausência de valores guias para extrações de 

elementos fracamente associados aos sedimentos, a qual constitui outra lacuna a 

ser preenchida em estudos sobre avaliação da qualidade de sedimentos. 

Ademais, a metodologia de extração forte, em estudos ecotoxicológicos deve 

ser levada em consideração (ABESSA, 2002), principalmente quando o organismo 

exposto possui mais de uma rota de exposição como o anfipoda escavador 

detritívoro T. viscana. Estudos posteriores necessitam ser efetuados para elucidar 

questões acerca do tempo de exposição de crustáceos em testes agudos, para a 

região de estudo e uso de uma maior malha amostral. 

Altas concentrações de metais em sedimentos como na BS, entretanto não 

implicam necessariamente na toxicidade, em virtude das diferentes associações que 

podem ocorrer em relação a diferentes fases sedimentares. A presença de ligantes 

para metais neste compartimento pode indisponibilizar temporariamente estes 

elementos para a incorporação por organismos que absorvam via dérmica e não 

pelo trato digestório, como por exemplo o T. viscana. 

No entanto, a remobilização destes sedimentos é uma potencial fonte de 

contaminação para a região, podendo intensificar os potenciais danos observados, 

como exemplificados no presente trabalho pelas taxas de fecundidade dos 

copépodes. 

Embora não apresentem relações diretas, as linhas de evidência empregadas 

podem dar um panorama sobre a situação tóxica local quando observadas 

separadas e seus resultados discutidos em conjunto.  

Os resultados aqui reportados demonstram a importância da integração de 

estudos de toxicidade com outras ferramentas para uma avaliação mais eficiente da 

qualidade ambiental em sistemas estuarinos, como a região da Ilha da Madeira, na 

Baía de Sepetiba.  

A partir das altas concentrações de metais demonstradas no presente estudo 

e encontradas na bibliografia citada anteriormente é evidente a necessidade gerar 
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maiores informações acerca da contribuição da exposição pela via oral, quando se 

pretende estudar a relação contaminação-biodisponibilidade-toxicidade. 

A relação SEM-AVS/ƒOC demonstrou ser uma linha de evidência importante 

para estimar a relação geoquímica e toxicidade através da exposição via água 

intersticial (exposição dérmica), mas precisa ser complementada por outras 

ferramentas que possam prever essa relação pela exposição via oral.  

Assim conclusões e tomadas de decisão acerca da toxicidade de sedimentos 

devem sempre levar em consideração mais de uma linha de evidência, pois a 

diversidade de fatores que podem influenciar na toxidade, desde a determinação do 

organismo-teste correto até identificar as principais variáveis que determinam as 

condições do ambiente também necessita de profissionais qualificados que saibam 

aplicar corretamente este conhecimento. 
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Anexo 1 

Tabela 10 - Médias, máximos (Máx.), mínimos (Mín.) e desvios-padrões (DP), 
das porcentagens areia, silte, argila e carbono orgânico totais dos pontos de 

amostragem. 

  COT (%) Areia (%) Silte (%) Argila (%) 

P1(n=5) 

Média 3,76 26,05 65,48 8,47 

Mín. 2,51 0,00 56,89 2,23 

Máx. 4,79 40,01 70,07 29,93 

DP 0,84 15,48 5,56 12,01 

P2(n=5) 

Média 4,31 23,16 71,75 5,09 

Mín. 3,80 20,79 67,30 4,84 

Máx. 4,79 27,63 74,38 5,37 

DP 0,36 2,65 2,66 0,21 

P3(n=5) 

Média 1,49 0,70 83,02 16,28 

Mín. 1,45 0,25 80,64 13,03 

Máx. 1,53 1,45 86,53 19,11 

DP 0,04 0,56 2,79 2,97 

C1(n=5) 

Média 1,85 24,65 71,17 4,18 

Mín. 1,72 23,58 69,33 3,75 

Máx. 1,93 25,38 72,41 5,30 

DP 0,08 0,74 1,21 0,64 

C2(n=5) 

Média 3,16 27,90 68,12 3,98 

Mín. 3,08 26,02 66,01 3,80 

Máx. 3,25 30,19 69,58 4,40 

DP 0,06 1,60 1,44 0,24 
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Anexo 2 

Tabela 11 - Concentrações encontradas para os analitos de interesse no 
presente estudo para o somatório SEM + Resíduo contemplando o total para 

considerar-se como extração EPA 3051ª, em negrito encontram-se as 
concentrações que ultrapassaram os valores guias. 

Somatório da extração SEM (HCl 6 mol.L
-1

) e Resíduo (HNO3 P.A.) = EPA 3051A 

  Al Fe Mn Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

P1(n=5) 

Média 16605,4 29011,49 225,33 10,71 18,52 15,25 2,77 26,83 2118 

Mín. 14900,98 26621,38 211,54 8,88 16,4 13,36 2,46 22,49 1808,04 

Máx 18549,18 31298,77 241,65 11,97 21,48 16,73 3,14 29,46 2328,83 

DP 1763,547 1972,716 12,057 1,215 1,933 1,325 0,29 2,695 225,026 

EP 788,682 882,2256 5,3918 0,5431 0,8645 0,5927 0,1297 1,2051 100,6347 

P2(n=5) 

Média 16563,8 35494,89 282,27 16,11 21,82 25,29 3,22 44,66 3038,96 

Mín. 15219,79 29420,26 238,35 12,21 19,64 17,02 2,71 34,47 2152,47 

Máx 18195,8 39183,71 423,64 23,5 23,43 33,32 3,6 63,58 4566,89 

DP 1337,773 3847,03 79,37 4,361 1,378 5,802 0,341 11,189 914,493 

EP 598,27 1720,444 35,495 1,95 0,616 2,595 0,152 5,004 408,974 

P3(n=5) 

Média 38183,2 34160,06 226,81 1,03 28,87 12,31 5,94 19,61 260,03 

Mín. 24458,59 31913,6 208,81 0,55 24,75 10,84 5,61 18,76 126,79 

Máx 42267,53 37816,21 239,23 2,67 31,04 15,38 6,36 20,31 739,62 

DP 7690,782 2344,501 12,47 0,922 2,563 1,81 0,29 0,665 268,35 

EP 3439,422 1048,493 5,577 0,412 1,146 0,81 0,13 0,297 120,01 

C1(n=5) 

Média 27862,52 34977,7 228,92 0,54 26,34 9,9 3,98 11,5 168,03 

Mín. 25029,56 30789,19 195,38 0,48 25,19 8,56 3,53 9,73 131,95 

Máx 31552,98 39400,88 254,11 0,61 28,88 10,98 4,88 14,96 191,26 

DP 2636,617 3072,198 22,196 0,051 1,453 1,104 0,537 2,235 22,141 

EP 1179,131 1373,928 9,926 0,023 0,65 0,494 0,24 0,999 9,902 

C2(n=5) 

Média 25204,15 32647,32 234,28 1,1 22,88 10,61 3,54 12,39 268,3 

Mín. 22472,88 28919,79 189,04 0,74 19,94 8,57 3,2 10,1 197,38 

Máx 27441,37 37440,22 327,07 2,11 27,95 16,35 4,02 19,33 501,79 

DP 2199,68 3760,61 57,33 0,57 3,44 3,24 0,34 3,96 131,92 

EP 983,73 1681,8 25,64 0,26 1,54 1,45 0,15 1,77 59 

CONAMA 
454/2012 

Nível 1 - - - 1,2 81 34 20,9 46,7 150 

Nível 2 - - - 7,2 370 270 51,6 218 410 

CCME 
TEL - - - 0,7 52,3 18,7 - 30,2 124 

PEL - - - 4,2 160 108 - 112 271 
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Anexo 3  

Tabela 12 -Valores encontrados na extração SEM (HCl6 M) para os analitos de 
interesse do presente estudo. 

Metais simultaneamente extraídos 

  Al Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

P1(n=5) 

Média 1561,33 9,25 2,09 8,28 6514,46 110,67 0,34 20,09 1773,64 

Mín. 1427,08 7,63 1,81 7,02 5935,70 103,41 0,30 16,76 1493,42 

Máx 1716,80 10,19 2,29 8,96 7136,91 119,39 0,37 21,82 1963,02 

DP 133,639 1,029 0,202 0,818 473,060 7,038 0,031 2,017 199,196 

EP 59,7653 0,4603 0,0905 0,3660 211,5589 3,1475 0,0138 0,9021 89,0832 

P2(n=5) 

Média 1408,81 13,92 2,46 13,15 7880,64 168,77 0,42 35,29 2415,11 

Mín. 963,69 10,66 1,76 9,99 5699,59 123,61 0,27 27,90 1798,31 

Máx 2015,32 21,15 3,52 19,73 12597,59 316,15 0,63 54,96 3878,55 

DP 386,633 4,204 0,670 3,868 2733,759 82,754 0,171 11,281 841,248 

EP 172,907 1,880 0,300 1,730 1222,574 37,009 0,077 5,045 376,218 

P3(n=5) 

Média 4618,77 0,35 4,02 4,00 7826,48 107,93 2,40 7,66 89,69 

Mín. 4183,85 0,28 3,58 3,37 7062,16 93,34 2,03 6,64 79,31 

Máx 5047,75 0,40 4,55 4,88 8926,53 120,64 2,64 8,71 102,47 

DP 320,719 0,053 0,373 0,618 700,401 10,053 0,245 0,948 9,241 

EP 143,430 0,024 0,167 0,276 313,229 4,496 0,110 0,424 4,133 

C1(n=5) 

Média 1691,15 0,22 1,36 2,94 5177,51 56,50 0,34 5,13 91,81 

Mín. 1283,81 0,15 1,08 2,31 4363,85 44,86 0,18 4,43 51,56 

Máx 2199,47 0,29 1,72 3,48 6296,17 67,38 0,87 5,96 114,26 

DP 435,586 0,064 0,311 0,511 974,217 9,791 0,299 0,638 24,052 

EP 194,800 0,028 0,139 0,229 435,683 4,379 0,134 0,285 10,756 

C2(n=5) 

Média 2108,60 0,74 2,50 4,32 5570,83 84,00 0,32 6,88 193,95 

Mín. 1402,57 0,44 1,62 2,61 4293,96 55,73 0,21 4,57 112,33 

Máx 4259,72 1,70 5,27 9,84 9391,33 180,67 0,68 13,52 426,25 

DP 1215,97 0,54 1,56 3,09 2170,20 54,29 0,20 3,77 131,69 

EP 543,80 0,24 0,70 1,38 970,54 24,28 0,09 1,69 58,89 
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Anexo 4 

Tabela 13 – Parâmetros físico químicos mensurados durante a execução dos testes de toxicidade com T. biminiensis, 
quantidade de náuplios, copepoditos, adultos (fêmeas), o somatório de copepoditos + náuplios e a taxa de fecundidade 

(prole/fêmeas). 

  Salinidade Temperatura °C OD (mg.L
-1

) pH NH3 (mg.L
-1

) Náuplio Copepodito Adulto Prole Taxa de fecundidade 

P1 

Média 33,00 25,00 1,70 7,02 2,43 19,00 12,40 9,60 31,40 3,27 

Mín. 33,00 25,00 1,70 7,02 1,50 15,00 7,00 9,00 22,00 2,20 

Máx. 33,00 25,00 1,70 7,02 3,10 24,00 16,00 10,00 40,00 4,00 

DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 3,94 3,36 0,55 6,84 0,68 

P2 

Média 34,30 25,00 2,12 7,11 1,43 28,20 11,40 10,00 39,60 3,96 

Mín. 33,00 25,00 1,66 7,07 0,63 15,00 6,00 10,00 25,00 2,50 

Máx. 35,00 25,00 2,33 7,15 3,64 44,00 17,00 10,00 50,00 5,00 

DP 0,84 0,00 0,28 0,03 1,25 11,82 4,83 0,00 12,54 1,25 

P3 

Média 33,80 25,00 2,63 7,07 1,46 36,60 13,00 5,60 49,60 8,71 

Mín. 31,00 25,00 1,65 7,04 0,60 11,00 2,00 5,00 13,00 2,17 

Máx. 35,00 25,00 3,24 7,12 2,64 73,00 23,00 6,00 96,00 16,00 

DP 1,64 0,00 0,62 0,03 0,93 28,01 8,40 0,55 34,47 5,55 

C1 

Média 34,30 25,00 2,18 7,09 2,50 91,40 11,60 10,80 103,00 9,61 

Mín. 33,00 25,00 1,43 7,06 0,15 71,00 7,00 10,00 84,00 8,09 

Máx. 35,00 25,00 3,83 7,12 9,88 110,00 15,00 13,00 122,00 12,20 

DP 0,84 0,00 0,97 0,03 4,14 16,27 2,97 1,30 16,32 1,72 

C2 

Média 33,90 25,00 1,75 7,08 1,52 87,40 9,80 9,60 97,20 10,14 

Mín. 31,50 25,00 1,17 6,99 0,55 62,00 7,00 9,00 70,00 7,00 

Máx. 35,00 25,00 2,43 7,18 2,60 109,00 14,00 10,00 116,00 11,60 

DP 1,43 0,00 0,53 0,07 0,84 18,69 3,42 0,55 18,19 1,87 

Controle 

Média 34,00 25,00 5,39 6,51 0,28   10,00 442,89 44,29 

Mín. 34,00 25,00 5,39 6,09 0,09   10,00 345,56 34,56 

Máx. 34,00 25,00 5,39 6,98 0,95   10,00 522,22 52,22 

DP 0,00 0,00 0,00 0,33 0,38   0,00 77,37 7,74 

1

1

1 



 
 

114 

Anexo 5 

Tabela 14 – Parâmetros físico-químicos obtidos ao encerramento dos testes e a porcentagem de sobrevivência de T. viscana 
obtida em cada ponto testado. 

  Salinidade Temp. °C OD (mg.L
-1

) pH NH3 (mg.L
-1

) % Sobrevivência 

CONTROLE 

Média 34,20 24 12,00 7,41 0,01 88 

Mín. 34 24 11,45 7,18 0,00 70 

Máx. 35 24 12,17 7,68 0,01 100 

DP 0,45 0 0,31 0,20 0,00 13 

P1 

Média 34,60 24 6,98 7,64 0,10 74 

Mín. 33,50 24 3,84 7,58 0,09 60 

Máx. 35 24 11,70 7,73 0,12 100 

 DP 0,65 0 3,10 0,06 0,01 16,73 

P2 

Média 34,60 24 9,45 7,64 0,02 16 

Mín. 33 24 7,46 7,33 0,01 0 

Máx. 35 24 11,86 7,79 0,03 60 

DP 0,89 0 1,73 0,18 0,01 25,10 

P3 

Média 35 24 9,95 7,78 0,04 74 

Mín. 35 24 8,42 7,70 0,03 60 

Máx. 35 24 11,08 7,81 0,05 100 

DP 0 0 1,15 0,04 0,01 19,49 

C1 

Média 34,60 24 7,97 7,72 0,01 76 

Mín. 34 24 5,79 7,56 0,01 60 

Máx. 35 24 10,12 7,83 0,02 100 

DP 0,55 0 1,55 0,10 0,00 18,17 

C2 

Média 34,80 24 8,04 7,49 0,02 72 

Mín. 34 24 6,51 6,68 0,00 20 

Máx. 35 24 9,16 7,73 0,03 90 

DP 0,45 0 0,96 0,45 0,01 30,33 
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Anexo 6 

Tabela 15A- Valores de significância (p) para todas as variáveis analisadas 
com o intuito de observar diferenças entre os pontos de amostragem. 

AREIA P1 P2 P3 C1 AVS P1 P2 P3 C1 

P2 0,9655 
   

P2 0,0073 
   

P3 0,0003 0,0007 
  

P3 0,9364 0,0385 
  

C1 0,9978 0,9972 0,0004 
 

C1 0,9789 0,0021 0,6746 
 

C2 0,9934 0,8247 0,0002 0,9479 C2 0,9937 0,0030 0,7625 0,9999 

SILTE P1 P2 P3 C1 SEM P1 P2 P3 C1 

P2 0,0358 
   

P2 0,1062 
   

P3 0,0001 0,0002 
  

P3 0,0001 0,0001 
  

C1 0,0650 0,9984 0,0002 
 

C1 0,0001 0,0001 1,0000 
 

C2 0,6796 0,3852 0,0001 0,5510 C2 0,0002 0,0001 0,9937 0,9932 

ARGILA P1 P2 P3 C1 SEM/AVS P1 P2 P3 C1 

P2 0,8684 
   

P2 0,0005 
   

P3 0,2099 0,0332 
  

P3 0,0001 0,0007 
  

C1 0,7386 0,9989 0,0191 
 

C1 0,0001 0,0004 0,9989 
 

C2 0,7071 0,9977 0,0169 1,0000 C2 0,0001 0,0014 0,9957 0,9682 

COT P1 P2 P3 C1 SEM-AVS/FOC P1 P2 P3 C1 

P2 0,2422 
   

P2 0,7019 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 0,0003 0,0027 
  

C1 0,0001 0,0001 0,6559 
 

C1 0,0292 0,3179 0,1607 
 

C2 0,1888 0,0022 0,0002 0,0006 C2 0,2041 0,8703 0,0217 0,8495 

Al.R P1 P2 P3 C1 Fe.R P1 P2 P3 C1 

P2 1,0000 
   

P2 0,0499 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 0,2043 0,9420 
  

C1 0,0017 0,0019 0,0464 
 

C1 0,0031 0,7066 0,2891 
 

C2 0,0264 0,0290 0,0030 0,7172 C2 0,0932 0,9977 0,9920 0,5181 

Cd.R P1 P2 P3 C1 Mn.R P1 P2 P3 C1 

P2 0,1180 
   

P2 1,0000 
   

P3 0,0781 0,0004 
  

P3 0,9948 0,9868 
  

C1 0,0052 0,0001 0,7110 
 

C1 0,0004 0,0003 0,0008 
 

C2 0,0073 0,0001 0,7945 0,9999 C2 0,0266 0,0211 0,0596 0,2803 

Cr.R P1 P2 P3 C1 Ni.R P1 P2 P3 C1 

P2 0,2457 
   

P2 0,2319 
   

P3 0,0002 0,0061 
  

P3 0,0001 0,0033 
  

C1 0,0002 0,0049 1,0000 
 

C1 0,0001 0,0010 0,9791 
 

C2 0,0647 0,9462 0,0299 0,0244 C2 0,0019 0,1727 0,3442 0,1371 

Cu.R P1 P2 P3 C1 Pb.R P1 P2 P3 C1 

P2 0,0006 
   

P2 0,0296 
   

P3 0,6820 0,0091 
  

P3 0,0001 0,0345 
  

C1 1,0000 0,0006 0,6703 
 

C1 0,9907 0,0112 0,0001 
 

C2 0,9579 0,0002 0,2999 0,9620 C2 0,5596 0,0011 0,0001 0,8188 
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Tabela 16B - Valores de significância (p) para todas as variáveis analisadas 
com o intuito de observar diferenças entre os pontos de amostragem. 

Zn.R P1 P2 P3 C1 Cu.S P1 P2 P3 C1 

P2 0,0326 
   

P2 0,0217 
   

P3 0,3053 0,0005 
  

P3 0,0519 0,0002 
  

C1 0,0427 0,0002 0,8158 
 

C1 0,0109 0,0001 0,9456 
 

C2 0,0409 0,0002 0,8051 1,0000 C2 0,0813 0,0002 0,9994 0,8695 

Al.S P1 P2 P3 C1 Fe.S P1 P2 P3 C1 

P2 0,9949 
   

P2 0,6954 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 0,7252 1,0000 
  

C1 0,9973 0,9502 0,0001 
 

C1 0,7116 0,1150 0,1265 
 

C2 0,6409 0,4134 0,0002 0,8244 C2 0,8949 0,2221 0,2415 0,9956 

Cd.S P1 P2 P3 C1 Mn.S P1 P2 P3 C1 

P2 0,0092 
   

P2 0,2797 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 1,0000 0,2403 
  

C1 0,0001 0,0001 1,0000 
 

C1 0,3438 0,0063 0,3933 
 

C2 0,0001 0,0001 0,9976 0,9929 C2 0,8776 0,0503 0,9135 0,8654 

Cr.S P1 P2 P3 C1 Ni.S P1 P2 P3 C1 

P2 0,9497 
   

P2 0,9717 
   

P3 0,0082 0,0387 
  

P3 0,0001 0,0001 
  

C1 0,5966 0,2267 0,0004 
 

C1 1,0000 0,9735 0,0001 
 

C2 0,9264 1,0000 0,0461 0,1967 C2 1,0000 0,9520 0,0001 1,0000 

Pb.S P1 P2 P3 C1 Cr P1 P2 P3 C1 

P2 0,0022 
   

P2 0,1913 
   

P3 0,0131 0,0001 
  

P3 0,0001 0,0009 
  

C1 0,0026 0,0001 0,9442 
 

C1 0,0004 0,0382 0,4281 
 

C2 0,0079 0,0001 0,9994 0,9852 C2 0,0481 0,9473 0,0042 0,1578 

Zn.S P1 P2 P3 C1 Cu P1 P2 P3 C1 

P2 0,1100 
   

P2 0,0007 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 0,5950 0,0001 
  

C1 0,0001 0,0001 1,0000 
 

C1 0,0955 0,0001 0,7509 
 

C2 0,0002 0,0001 0,9929 0,9935 C2 0,1820 0,0001 0,9125 0,9964 

Al P1 P2 P3 C1 Fe P1 P2 P3 C1 

P2 1,0000 
   

P2 0,0254 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 0,1017 0,9580 
  

C1 0,0017 0,0016 0,0038 
 

C1 0,0443 0,9989 0,9931 
 

C2 0,0175 0,0169 0,0004 0,8149 C2 0,3695 0,6005 0,9353 0,7558 

Cd P1 P2 P3 C1 Mn P1 P2 P3 C1 

P2 0,0046 
   

P2 0,3128 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

P3 1,0000 0,3372 
  

C1 0,0001 0,0001 0,9957 
 

C1 0,9999 0,3739 1,0000 
 

C2 0,0001 0,0001 1,0000 0,9924 C2 0,9979 0,4762 0,9990 0,9997 



 
 

117 

 
 

Tabela 17C - Valores de significância (p) para todas as variáveis analisadas 
com o intuito de observar diferenças entre os pontos de amostragem. 

Ni P1 P2 P3 C1 

P2 0,3272 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

C1 0,0005 0,0317 0,0001 
 

C2 0,0279 0,6780 0,0001 0,3563 

Pb P1 P2 P3 C1 

P2 0,0006 
   

P3 0,2753 0,0001 
  

C1 0,0025 0,0001 0,1817 
 

C2 0,0044 0,0001 0,2752 0,9991 

Zn P1 P2 P3 C1 

P2 0,0267 
   

P3 0,0001 0,0001 
  

C1 0,0001 0,0001 0,9973 
 

C2 0,0001 0,0001 1,0000 0,9962 
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Anexo 7 

Tabela 18A – Valores de R obtidos através da correlação de Spearman.  

 
T. viscana T. bimiensis Areia Silte Argila SEM AVS SEM/AVS SEM-AVS/FOC 

T. bimiensis 0,24 
        

Areia 0,03 -0,01 
       

Silte -0,14 0,12 -0,91 
      

Argila -0,14 0,03 -0,85 0,70 
     

SEM -0,34 -0,52 0,32 -0,40 -0,28 
    

AVS -0,38 -0,36 -0,24 0,20 0,20 0,56 
   

SEM/AVS -0,13 -0,60 0,39 -0,50 -0,29 0,77 0,06 
  

SEM-AVS/FOC -0,11 -0,50  0,38 -0,49 -0,28 0,66 -0,09 0,95 
 

COT -0,34 -0,52 0,28 -0,45 -0,18 0,80 0,28 0,79 0,76 

Al.R 0,33 0,68 -0,26 0,39 0,12 -0,84 -0,39 -0,79 -0,72 

Cd.R -0,50 -0,72 0,15 -0,15 -0,14 0,77 0,50 0,62 0,55 

Cr.R 0,01 0,54 -0,45 0,61 0,30 -0,68 -0,07 -0,79 -0,75 

Cu.R -0,44 -0,32 -0,45 0,52 0,28 0,31 0,70 0,01 -0,07 

Fe.R -0,29 0,36 -0,18 0,34 0,09 -0,31 0,12 -0,57 -0,57 

Mn.R 0,16 0,54 0,34 -0,23 -0,37 -0,53 -0,38 -0,56 -0,54 

Ni.R 0,14 0,63 -0,30 0,47 0,15 -0,80 -0,26 -0,87 -0,81 

Pb.R -0,15 -0,26 -0,63 0,69 0,44 0,00 0,47 -0,15 -0,20 

Zn.R -0,60 -0,65 0,16 -0,16 -0,13 0,73 0,58 0,53 0,46 

Al.S 0,47 0,27 -0,34 0,38 0,22 -0,31 0,09 -0,42 -0,47 

Cd.S -0,42 -0,60 0,20 -0,28 -0,09 0,95 0,59 0,75 0,64 

Cr.S -0,03 -0,13 -0,36 0,40 0,37 0,20 0,49 0,02 -0,12 

Cu.S -0,37 -0,56 -0,08 0,02 0,07 0,79 0,77 0,56 0,40 

Fe.S -0,09 -0,20 -0,42 0,47 0,32 0,26 0,65 0,00 -0,14 

Mn.S -0,38 -0,42 -0,14 0,15 0,17 0,67 0,74 0,41 0,23 

Ni.S 0,06 -0,10 -0,48 0,52 0,34 0,03 0,45 -0,14 -0,25 

Pb.S -0,42 -0,59 -0,10 0,04 0,12 0,81 0,71 0,64 0,50 

Zn.S -0,34 -0,60 0,34 -0,42 -0,31 1,00 0,54 0,78 0,67 

Al 0,33 0,67 -0,26 0,42 0,10 -0,81 -0,32 -0,81 -0,77 

Cd -0,46 -0,67 0,15 -0,20 -0,07 0,93 0,62 0,70 0,60 

Cr 0,08 0,59 -0,46 0,61 0,32 -0,68 -0,02 -0,80 -0,78 

Cu -0,43 -0,60 -0,09 0,04 0,09 0,77 0,82 0,52 0,36 

Fe -0,25 0,23 -0,30 0,47 0,17 -0,13 0,45 -0,51 -0,56 

Mn -0,45 -0,05 -0,01 0,06 0,05 0,31 0,63 0,01 -0,13 

Ni 0,14 0,53 -0,47 0,64 0,35 -0,73 -0,04 -0,87 -0,85 

Pb -0,46 -0,65 -0,15 0,11 0,12 0,77 0,69 0,60 0,49 

Zn -0,43 -0,63 0,28 -0,34 -0,22 0,94 0,61 0,72 0,61 
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Tabela 16B – Valores de R obtidos através da correlação de Spearman.  

 
COT Al.R Cd.R Cr.R Cu.R Fe.R Mn.R Ni.R Pb.R Zn.R 

Al.R -0,82 
         

Cd.R 0,72 -0,81 
        

Cr.R -0,72 0,80 -0,59 
       

Cu.R 0,06 -0,12 0,37 0,29 
      

Fe.R -0,30 0,36 -0,09 0,70 0,25 
     

Mn.R -0,40 0,58 -0,48 0,46 -0,38 0,58 
    

Ni.R -0,77 0,89 -0,67 0,93 0,00 0,69 0,67 
   

Pb.R -0,24 0,19 0,12 0,36 0,79 0,02 -0,46 0,13 
  

Zn.R 0,65 -0,78 0,86 -0,40 0,46 0,14 -0,36 -0,52 0,06 
 

Al.S -0,61 0,44 -0,40 0,32 0,15 -0,12 -0,06 0,28 0,45 -0,51 

Cd.S 0,80 -0,81 0,80 -0,65 0,35 -0,34 -0,62 -0,79 0,14 0,71 

Cr.S -0,18 0,00 0,20 0,02 0,45 -0,20 -0,50 -0,12 0,68 0,03 

Cu.S 0,54 -0,64 0,69 -0,39 0,61 -0,28 -0,70 -0,61 0,46 0,65 

Fe.S -0,15 -0,08 0,25 0,10 0,64 -0,11 -0,52 -0,10 0,73 0,16 

Mn.S 0,36 -0,50 0,61 -0,29 0,56 -0,23 -0,66 -0,49 0,51 0,52 

Ni.S -0,34 0,15 0,00 0,22 0,54 -0,12 -0,44 0,06 0,78 -0,04 

Pb.S 0,56 -0,69 0,73 -0,46 0,60 -0,33 -0,78 -0,69 0,45 0,68 

Zn.S 0,81 -0,85 0,77 -0,67 0,29 -0,29 -0,50 -0,79 -0,04 0,74 

Al -0,85 0,99 -0,78 0,80 -0,08 0,35 0,55 0,88 0,24 -0,76 

Cd 0,77 -0,83 0,87 -0,63 0,41 -0,30 -0,64 -0,77 0,21 0,78 

Cr -0,76 0,83 -0,64 0,98 0,27 0,61 0,42 0,91 0,39 -0,48 

Cu 0,60 -0,63 0,72 -0,34 0,69 -0,20 -0,66 -0,58 0,50 0,71 

Fe -0,29 0,26 0,02 0,67 0,50 0,86 0,31 0,59 0,30 0,25 

Mn 0,15 -0,16 0,28 0,25 0,51 0,51 0,07 0,10 0,21 0,55 

Ni -0,84 0,84 -0,56 0,89 0,18 0,59 0,41 0,90 0,41 -0,48 

Pb 0,60 -0,63 0,74 -0,37 0,67 -0,29 -0,76 -0,61 0,55 0,69 

Zn 0,79 -0,89 0,88 -0,63 0,36 -0,14 -0,48 -0,75 0,01 0,89 
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Tabela 16C– Valores de r obtidos através da correlação de Spearman.  

 
Al.S Cd.S Cr.S Cu.S Fe.S Mn.S Ni.S Pb.S Zn.S Al Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb 

Cd.S -0,28 
                

Cr.S 0,64 0,35 
               

Cu.S -0,03 0,84 0,57 
              

Fe.S 0,61 0,35 0,91 0,69 
             

Mn.S 0,12 0,77 0,74 0,94 0,79 
            

Ni.S 0,77 0,12 0,87 0,47 0,89 0,58 
           

Pb.S -0,07 0,87 0,56 0,97 0,64 0,91 0,44 
          

Zn.S -0,34 0,94 0,15 0,78 0,23 0,65 -0,01 0,80 
         

Al 0,52 -0,78 0,09 -0,57 0,03 -0,41 0,25 -0,65 -0,82 
        

Cd -0,26 0,98 0,38 0,85 0,39 0,78 0,17 0,88 0,91 -0,79 
       

Cr 0,44 -0,64 0,13 -0,34 0,21 -0,22 0,32 -0,43 -0,68 0,85 -0,64 
      

Cu -0,04 0,82 0,55 0,98 0,69 0,92 0,46 0,95 0,75 -0,57 0,85 -0,31 
     

Fe 0,15 -0,13 0,18 0,08 0,34 0,15 0,28 -0,01 -0,12 0,31 -0,08 0,65 0,15 
    

Mn -0,11 0,32 0,23 0,51 0,41 0,52 0,23 0,41 0,33 -0,11 0,33 0,25 0,56 0,72 
   

Ni 0,55 -0,65 0,28 -0,38 0,27 -0,20 0,41 -0,46 -0,74 0,87 -0,61 0,93 -0,34 0,65 0,16 
  

Pb -0,10 0,84 0,52 0,94 0,62 0,87 0,44 0,96 0,74 -0,58 0,87 -0,36 0,95 0,03 0,42 -0,39 
 

Zn -0,38 0,92 0,17 0,77 0,25 0,65 0,01 0,80 0,94 -0,86 0,94 -0,67 0,78 0,02 0,42 0,66 0,76 
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