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RESUMO 

 

Propomos avaliar n-alcanos e esteróis como biomarcadores de poluição marinha 
em mexilhões machos e fêmeas da espécie Perna perna (n=180) em três 
municípios do litoral do Estado do Rio de Janeiro (Jurujuba-Niterói, Arraial do 
Cabo e Búzios) durante o período de verão e inverno. Os elevados valores den-
alcanostotais (TAlc > 120 µg.g-1), de mistura complexa não resolvida (MCNR > 
1500 µg.g-1), e de compostos individuais  permitiram identificar derivados 
petrogênicos nas três áreas estudadas, sendo Búzios a mais impactada, seguida 
de Jurujuba e Arraial do Cabo. A variação sazonal revelou maiores 
concentrações no verão do que no inverno. Ao se avaliar as diferenças  entre os 
gêneros, observou-se as maiores concentrações da maioria dos compostos 
analisados nos machos. A contaminação por hidrocarbonetos do petróleo foi 
confirmada pela presença de mistura complexa não resolvida, assim como a 
razão desta entre os n-alcanos totais (MCNR/TAlc), pelo índice preferencial de 
carbono (IPC) e pela razão entre n-alcanos naturais e antropogênicos (RNA). Os 
n-alcanos pares de cadeia longa n-C22, n-C24 e n-C26 foram os que 
apresentaram maiores concentrações. A razão terrígeno-aquático (RTA) indicou 
contribuições terrígenas para a maioria das regiões. Ao avaliar a aplicabilidade 
das razões utilizadas, o IPC e a RTA demonstraram ser mais confiáveis na 
avaliação da origem de n-alcanos presentes nos mexilhões, seguidos da MCNR 
e dos TAlc. Dentre os esteróis, o coprostanol foi identificado em todas as 
amostras, com maiores concentrações em Arraial do Cabo (machos no verão), 
seguido de Búzios (fêmeas no inverno), enquanto que em Jurujuba não foram 
observadas diferenças significativas (p<0,05). Este resultado indica entradas 
constantes de esgoto em ambos os períodos. A presença deste composto esta 
relacionada a descargas de esgoto doméstico oriundas das grandesáreas 
urbanas ao entorno das regiões estudadas. O colesterol foi o esterol 
predominante em todos os organismos e suas maiores concentrações 
acompanharam os teores de coprostanol. Os esteróis campesterol, estigmasterol 
e β-sitosterol foram predominantes nas regiões de Arraial do Cabo no verão, 
seguidos de Búzios e Jurujuba, ambas durante o inverno, sendo maiores nos 
machos. A presença desses fitoesteróis e do esterol fecal coprostanol sugerem 
processo de eutrofização em todas as regiões e períodos analisados, além 
disso, as características sedimentares das regiões estudadas estão diretamente 
relacionadas à biodisponibilidade dos compostos, favorecendo maior 
bioacumulação nos mexilhões das áreas de Arraial do Cabo e Búzios por 
exemplo. 

 

Palavras-chave: Biomarcadores. Mexilhão. n-Alcanos. Esteróis. Coprostanol. 
Mistura Complexa Não Resolvida. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

We propose to evaluate n-alkanes and sterols as biomarkers of marine pollution 
in male and female mussels of the Perna Perna species (n = 180) in three 
municipalities on the coast of the State of Rio de Janeiro (Jurujuba-Niterói, 
Arraial do Cabo and Búzios) during the summer and winter period. The high 
values of total n-alkanes (TAlc> 120 µg.g-1), of unresolved complex mixture 
(MCNR> 1500 µg.g-1), and of individual compounds allowed to identify 
petrogenic derivatives in the three studied areas, being Búzios the most 
impacted, followed by Jurujuba and Arraial do Cabo. The seasonal variation 
revealed higher concentrations in summer than in winter. When evaluating the 
differences between the genders, the highest concentrations of most of the 
compounds analyzed in males were observed. The contamination by petroleum 
hydrocarbons was confirmed by the presence of an unresolved complex mixture, 
as well as the ratio of this among the total n-alkanes (MCNR / TAlc), the 
preferential carbon index (IPC) and the ratio between natural and non-alkanes 
anthropogenic (RNA). The long chain pairs n-alkanes n-C22, n-C24 and n-C26 
were those with the highest concentrations. The terrestrial-aquatic ratio (RTA) 
indicated terrestrial contributions to most regions. In assessing the applicability of 
the reasons used, the IPC and RTA proved to be more reliable in assessing the 
origin of n-alkanes present in mussels, followed by MCNR and TAlc. Among 
sterols, coprostanol was identified in all samples, with higher concentrations in 
Arraial do Cabo (males in summer), followed by Búzios (females in winter), while 
in Jurujuba no significant differences were observed (p <0.05 ). This result 
indicates constant sewage inflows in both periods. The presence of this 
compound is related to domestic sewage discharges from large urban areas 
around the studied regions. Cholesterol was the predominant sterol in all 
organisms and its highest concentrations followed coprostanol levels. 
Campesterol, stigmasterol and β-sitosterol sterols were predominant in the 
regions of Arraial do Cabo in the summer, followed by Búzios and Jurujuba, both 
during the winter, being higher in males. The presence of these phytosterols and 
fecal sterol coprostanol suggest a process of eutrophication in all regions and 
periods analyzed, in addition, the sedimentary characteristics of the studied 
regions are directly related to the bioavailability of the compounds, favoring 
greater bioaccumulation in the mussels in the areas of Arraial do Cabo and 
Buzios for example. 
 
 
 
Keywords: Biomarkers. Mussels. n-Alkanes. Coprostanol. Sterols. Unresolved 

Complex Mixture.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre os ecossistemas mais afetados pela ação do homem, 

destacam-se os biomas localizados nas regiões costeiras e onde se situam 

grande parte das metrópoles do mundo. Devido às múltiplas fontes de serviços 

e recursos naturais, como a pesca extrativista, recreação e exploração de 

petróleo e gás estas regiões apresentam altas taxas de crescimento urbano e 

industrial (NEUMANN et al., 2015). 

O despejo inadequado de efluentes domésticos nos ecossistemas 

aquáticos, além de contribuir para o enriquecimento orgânico da coluna d’água, 

tem efeitos negativos sobre a biodiversidade. Moraes et al. (2016) apontam que 

as regiões costeiras vem recebendo aportes constantes de substâncias 

inorgânicas e orgânicas, além da presença de diferentes microrganismos 

oriundos de esgotos não tratados, o que coloca em risco a saúde humana e 

dos organismos aquáticos.  

O Brasil conta com mais de 8.500 km de extensão costeira, onde cerca 

de 50,7 milhões dos brasileiros ocupam as zonas litorâneas. Desta população, 

cerca de 4 milhões dependem diretamente dos recursos naturais destas áreas 

para sobreviverem (BRASIL, 2018). Como produto das atividades antrópicas, 

diversos tipos de contaminantes, como metais pesados, fármacos, bifenilas 

policloradas (PCBs), esgotos domésticos e hidrocarbonetos, chegam às 

regiões costeiras através de fontes pontuais e/ou difusas, contribuindo de 

forma significativa para alteração destes ambientes (PEREIRA NETTO et al., 

2000). 

Entre os contaminantes que causam severos danos ao ambiente 

marinho destacam-se os hidrocarbonetos do petróleo. Os processos envolvidos 

nas atividades petrolíferas, como exploração, refino e transporte têm 

contribuído de forma significativa para dispersão destes compostos no mar, 

principalmente através de fontes pontuais de derrames, descargas 

operacionais e tráfego de embarcações (SZEWCZYK, 2006; PEDROSA, 2012). 

O destino final destes compostos dependerá de suas características físico-

químicas e do ambiente, tais como solubilidade, lipofilicidade, resistência à 

degradação, temperatura, salinidade, pH, entre outros. Os hidrocarbonetos do 
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petróleo são compostos lipofílicos e por este motivo ao entrar no ambiente 

tendem a se acumular no material particulado em suspensão, sedimentos e em 

organismos, apresentando concentrações acima das naturais do meio em que 

estão inseridos (CAVALCANTE et al., 2007; GANDRA, 2005; LAI et al., 2004; 

WANG et al., 1999). 

Em geral, organismos bentônicos são muito sensíveis às alterações 

que ocorrem em seu habitat, de modo que são largamente utilizados como 

indicadores da qualidade ambiental costeira. Dentre os organismos bentônicos 

mais utilizados em estudos de biomonitoramento, os mexilhões da espécie 

Perna perna se destacam (AVELAR et al., 2000; LOPES, 2009, VASQUES, 

2018). Isto se deve ao seu hábito filtrador e por conseguirem resistir às 

diferenças de salinidade, temperatura e poluição, além de terem grande 

importância comercial no mercado pesqueiro (GALVÃO et al., 2009).  

De forma a avaliar a contaminação das zonas costeiras e a biota a ela 

exposta, várias metodologias vem sendo empregadas. Dentre elas destaca-se 

o uso de biomarcadores geoquímicos. Estes marcadores devem possuir 

características específicas, como estabilidade química e resistência à 

degradação, o que possibilita avaliar a fonte e a transformação do 

contaminante por um prazo de tempo relativamente maior no ambiente quando 

comparado, por exemplo, com o uso de bactérias como E.coli em ambientes 

salinos contaminados por esgotos domésticos (COLOMBO et al., 1989). Estes 

atributos conferem aos biomarcadores uma maior precisão na avaliação de 

ecossistemas aquáticos contaminados por compostos de origens distintas 

como os presentes nos efluentes domésticos e os devirados de combústiveis 

fósseis.  

Dentre os principais marcadores utilizados, destacam-se os esteróis 

fecais e os hidrocarbonetos alifáticos, como indicadores consistentes da 

presença de esgoto e derivados do petróleo nos ambientes estuarinos e 

costeiros (CARREIRA et al., 2004). 

No litoral do Estado do Rio de Janeiro, vários trabalhos foram 

realizados com intuito de caracterizar os níveis de contaminação antrópica 

através do uso de esteróis fecais e n-alcanos em sedimentos (TANIGUCHI, 

2001; CARREIRA et al., 2002, 2004; SANTOS 2008), porém poucos trabalhos 
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utilizaram organismos bivalves como o mexilhão P.perna (TANIGUCHI, 2001), 

o que se faz necessário para um melhor entendimento sobre a contaminação 

destes compostos nestes organismos e suas possíveis fontes de origem.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Avaliar a contaminação ambiental por esgoto doméstico e derivados 

alifáticos de combustíveis fósseis em tecidos de mexilhões da espécie Perna 

perna, cultivados em fazendas de maricultura em três cidades litorâneas do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Avaliar a contaminação em mexilhões da espécie P.perna por 

compostos orgânicos de origem antropogênica, analisando esteróis fecais, n-

alcanos e mistura complexa não resolvida (MCNR); 

 

2. Investigar as variações sazonais (seco/chuvoso) e interpopulacionais 

dos mexilhões nas três cidades litorâneas monitoradas, bem como as 

diferenças entre gêneros. 

 

3. Avaliar o uso de índices e razões diagnósticas de esteróis e n-alcanos 

em análises de contaminação fecal e petrogênica em mexilhões.  
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3 BASE TEÓRICA  

  

3.1 CONTAMINAÇÕES DE ÁREAS COSTEIRAS 

 

As regiões costeiras apresentam ecossistemas específicos como 

recifes de corais, costões rochosos e manguezais que são responsáveis por 

boa parte dos recursos vivos marinhos do mundo (IKEDA, 1974). Por este 

motivo, estas áreas possuem grande interesse ecológico e econômico sendo 

alvo de constantes alterações devido à interferência humana (MIRANDA et al., 

2014). A intensa urbanização somada à ausência ou ineficiência das redes de 

tratamento de esgoto, atividades agrárias e industriais, principalmente da 

indústria petrolífera e o tráfego constante de embarcações nestas áreas, estão 

entre as principais vias de lançamentos de contaminantes no mar (ZANARDI-

LAMARDO et al., 2013). 

   O litoral do Estado do Rio de Janeiro é geomorfologicamente 

complexo, possibilitando a formação de inúmeras baías e lagoas costeiras que 

desempenham um papel importante como áreas de berçário para inúmeras 

espécies de animais marinhos como, peixes e invertebrados, muitos dos quais 

apresentam importância econômica, passando parte ou todo o seu ciclo de vida 

nestas áreas (STONER, 1986).   

Dentre os contaminantes de origem antrópica já registrados nas 

regiões costeiras do Estado do Rio de Janeiro, estão os metais pesados, 

microplásticos, PCBs, hidrocarbonetos do petróleo e esgotos industriais e 

domésticos (TANIGUCHI, 2001; CARREIRA et al., 2008; FISTAROL, 2015; 

CASTRO et al., 2016;VASQUES, 2018). Os mesmos possuem efeitos nocivos 

diretos sobre o ecossistema marinho, se associando ao material particulado em 

suspensão e acumulando-se posteriormente ao sedimento (MARTINS et al., 

2008).  

Os efeitos decorrentes da biodisponibilidade destes compostos no 

ambiente são cruciais para a vida marinha, principalmente porque muitos 

destes, como os hidrocarbonetos de petróleo (fração alifática e aromática) 

podem se acumular nos tecidos dos organismos, devido a sua estrutura 

química apresentarbaixo nível de degradação, causando estresses fisiológicos 
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e os tornando impróprios para o consumo humano (TANIGUCHI, 2001; 

RESGALLA-JR et al., 2008) tendo efeitos negativos diretos para a indústria da 

aquicultura (BAYEN; LEE; OBBARD, 2007). 

 Organismos marinhos como os mexilhões, são amplamente afetados 

pela contaminação das áreas costeiras, principalmente por conta de sua 

fisiologia, permitindo que estes organismos atuem como grandes filtros 

biológicos nos ecossistemas aquáticos, retirando impurezas da coluna d´água 

e incorporando-as em seus tecidos. Deste modo estes organismos não devem 

ser consumidos em locais com altos índices de contaminação (AVELAR et al., 

2000). 

 

3.2 MARCADORES ORGÂNICOS GEOQUÍMICOS 

 

O termo marcador orgânico geoquímico está associado a compostos 

específicos presentes em diversas fontes de matéria orgânica ou processos 

biogeoquímicos, de forma que a identificação destes marcadores moleculares 

em ambientes naturais permite inferências sobre a origem e os processos de 

evolução e transformação da matéria orgânica. Estes marcadores são 

empregados na avaliação de processos biogeoquímicos e diagenéticos, sendo 

os sedimentos o compartimento final de deposição da matéria orgânica 

presente nas regiões costeiras (VOLKMAN et al., 1998; CANUEL, 2001).  

Compostos que têm a característica de se manter preservado após os 

processos diagenéticos e apresentam sua estrutura química ligada 

intrinsecamente a um precursor biológico são denominados biomarcadores 

geoquímicos (SIMONEIT, 2004). 

Geoquimicamente, os compostos biomarcadores mais importantes 

para avaliação da origem e dinâmica da matéria orgânica nos diversos 

ecossistemas, são as proteínas, carboidratos e lipídios. As proteínas são 

compostas de cadeias de polipeptídios e formam fibras que servem como 

estrutura de suporte em tecidos de animais (queratina e colágeno),além de 

cumprir funções enzimáticas, hormonais e transportadoras (KILLOPS; 

KILLOPS, 2005). Os carboidratos são biomoléculas formadas 

fundamentalmente por carborno, oxigênio e hidrogênio, e por este motivo são 
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denominados também de hidratos de carbonos. Além disso, podem apresentar 

outros átomos em sua constituição como, por exemplo, o nitrogênio, presente 

na quitina que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Dentre as funções 

exercidas pelos carboidratos destacam-se o fornecimento de energia celular, 

formação de ácidos nucléicos, participação estrutural de paredes celulares, 

entre outras (KILLOPS; KILLOPS, 2005). Por fim,os lipídios ou gorduras,assim 

como os carboidratos, são biomoléculas formadas também por átomos de 

hidrogênio, oxigênio e carbono. Além disso, são substâncias orgânicas 

hidrofóbicas que juntamente com os carboidratos são as principais formas de 

estocagem de energia química nos seres vivos (KILLOPS; KILLOPS, 2005). 

Nos animais, os lipídios são utilizados como fontes energéticas 

estruturais, isolante térmico e proteção mecânica. Nos vegetais, formam os 

óleos e as ceras com funções protetoras para as folhas. Por este motivo, 

compostos lipídicos são largamente utilizados como marcadores de fontes e 

destino da matéria orgânica nos diferentes tipos de compartimentos 

ambientais. Esses compostos compreendem os hidrocarbonetos, ácidos 

graxos, esteróis, ésteres de ácidos, álcoois graxos (ceras) e ésteres de glicerol 

(KILLOPS; KILLOPS, 2005).   

Dentre estes compostos lipídicos, os hidrocarbonetos alifáticos e 

esteróis fecais são comumente utilizados para avalição, diagnóstico, 

investigação e monitoramento de fontes naturais de matéria orgânica (M.O.) e 

de poluição antrópica nas zonas costeiras (AMORIM, 2018).   

Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados basicamente 

por hidrogênio e carbono, estandopresentes na constituição da matéria 

orgânica de origem vegetal e animal e na composição do petróleo, sendo 

empregados como indicadores de eventos e processos naturais e antrópicos 

no ambiente (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1991). As 

fontes biogênicas de hidrocarbonetos podem ser de produção primária 

fitoplanctônica (autóctone), de plantas superiores terrestres (alóctones) ou 

ainda ter origem antropogênica como efluentes domésticos, industriais, 

produtos resultantes da combustão de produtos fósseis, derrames de petróleo, 

produção offshore, marítimo e estocagem de petróleo e seus derivados. Sua 

entrada no ambiente marinho pode ocorrer tanto por deposição atmosférica 
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quanto por via aquática, através de fontes pontuais ou difusas (Figura 1) 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1985). 

 

Figura 1 - Ciclo dos hidrocarbonetos nos ambientes marinhos 

 

Fonte: Adaptado de LIMA, 1996. 

 

O petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos, sendo 

que os principais são os hidrocarbonetos. Devido as suas diferentes estruturas 

químicas, formam desde gases leves até resíduos pesados, que chegam 

aatingir 98% da composição do petróleo. No entanto, deste montante, cerca de 

80% são hidrocarbonetos alifáticos (HAs) e 15% hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (UNEP, 1991). Outros elementos como enxofre, nitrogênio, 

oxigênio e elementos traços (5%) também estão presentes na constituição do 

petróleo (NRC, 1985). 

Devido à persistência destes compostos no ambiente marinho, os 

hidrocarbonetos tem se mostrado bons marcadores geoquímicos para 

avaliação e monitoramento ambiental. Hidrocarbonetos alifáticos, como os n-

alcanos, têm sido amplamente utilizados em estudos nas mais diversas regiões 

do mundo, sendo ferramentas importantes para avaliação da origem, transporte 



31 
 

 
 

e transformação da matéria orgânica, como também de impacto antrópico 

presente principalmente nas regiões costeiras (WAKEHAN, 1996; ZANARDI et 

al., 1999). 

Os hidrocarbonetos alifáticos são compostos de cadeias abertas ou 

cíclicas não aromáticas, podendo ser saturadas ou insaturadas (Figura 2). 

Estes compostos compreendem os n-alcanos lineares, ramificados e 

isoprenóides, como também, compostos cíclicos. Em ambientes naturais estes 

compostos são divididos de acordo com a sua fonte de origem como 

hidrocarbonetos do petróleo (petróleo e seus derivados), hidrocarbonetos 

diagenéticos (alteração diagenética recente) e hidrocarbonetos biossintetizados 

(organismos terrestres e aquáticos) (MEYERS, 2003; AMORIM, 2018). 

Os n-alcanos, são bissintetizados por uma grande diversidade de 

organismos, abrangendo desde a microbiota aquática até plantas vasculares 

terrestres (WAKEHAM; CANNUEL, 1998). Geralmente os organismos marinhos 

produzem n-alcanos de cadeias menores que os organismos terrestres, 

embora haja algumas espécies de bactéria e zooplâncton em ambientes 

marinhos que podem produzir cadeias longas (VOLKMAN et al., 1986).As 

bactérias presentes no ambiente marinho podem produzir ainda n-alcanos de 

cadeia entre n-C13 an-C31, com prevalência de cadeia n-C17 e n-C20, sem 

predomínio de números ímpar ou par de carbonos (COLOMBO et al., 1989; 

VOLKMAN et al., 1992). 

 

Figura 2 - Representação da estrutura básica dos n-alcanos 

 

Fonte: MARTINS, 2001. 

 

Os n-alcanos oriundos de aportes naturais de origem continental são 

constituídos em sua maioria por ceras cuticulares de plantas vasculares, 

apresentando cadeias moleculares longas e com números ímpares de 
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carbonos entre n-C23 e n-C35, com predominância dos n-alcanos n-C27, n-

C29 e n-C31 (EGLINTON; HAMILTON, 1967). No fitoplâncton e em algas 

bentônicas, os n-alcanos mais abundantes são os ímpares entre n-C15 e n-

C21, com predomínio de n-C15 e n-C17(BLUMER et al., 1971). 

Entretanto em organismos zooplanctônicos, nectônicos e bentônicos os 

números de n-alcanos variam de acordo com a espécie de cada animal. Em 

mexilhões da espécie Mitylus Edulis, os números de n-alcanos variam de n-

C18 a n-C33, com prevalência dos compostos pares n-C18, n-C20 e n-C22 

(TIBBETTS et al.,1982). Em anfípodes das espécies Ampithoe 

ramondi, Cymadusa filosa e Sunampithoe pelagica, apresentam n-alcanos do 

n-C17 ao n-C35, havendo predomínio dos n-alcanos ímpares n-C17 e n-C29 

(SIQUEIRA, 2012).Enquanto que a distribuição de n-alcanos em fígado de 

peixes da espécie Dasyatis guttata, apresentam cadeias carbônicas entre n-

C15 a n-C33, com maior prevalência dos n-alcanos ímpares de cadeia curta n-

C15 e n-C17 e dos de cadeia longa n-C31 e n-C33 (TANIGUCHI, 2001).  

Entretanto, n-alcanos de origens petrogênicas apresentam as mais 

variadas distribuições, dependendo das fontes específicas, como o petróleo 

bruto ou seus derivados (combustíveis, parafinas, óleos lubrificantes entre 

outros) (UNEP, 1991). As diferentes variações nas condições físico-químicas 

durante a formação, local de origem e os organismos responsáveis pela 

contribuição orgânica, resultam na formação de diferentes tipos de petróleos, 

apresentando basicamente cadeias de 1 a 40 átomos de carbono (cadeias 

longas), com ausência de dominância entre compostos de cadeias par ou 

ímpar de carbono (UNEP, 1991; SIMONEIT, 1993). 

A presença de sequências completas de n-alcanos, com predomínios 

de compostos de cadeia longa, pode indicar a ocorrência de óleo bruto 

altamente degradado, enquanto que n-alcanos de cadeia curta esta 

relacionado à presença de óleo degradado ou de derrame recente no mar 

(KENNICUTT II et al., 1991). 

Os n-alcanos são compostos de fácil acumulação e metabolização, e 

sua presença irão depender da disposição destes no ambiente costeiro.Uma 

vez no ambiente, o intemperismo provoca a perda de compostos leves, 

principalmente aqueles menores que o n-C14, através da evaporação e de 
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compostos intermediários e pesados principalmente pela atividade de 

biodegradação (UNEP, 1992), podendo ocorrer ainda variações em suas 

concentrações em virtude da volatilidade e solubilidade desses compostos na 

água do mar, além de estar associado ou não ao material particulado em 

suspensão, principal forma de alimentação dos organismos bivalves (CARRO 

et al., 2004).       

Trabalhos de monitoramento destes compostos utilizam determinadas 

análises e razões para avaliar o predomínio de fontes naturais ou antrópicas de 

hidrocarbonetos alifáticos em organismos aquáticos como os mexilhões, além 

de estimar se a contaminação por derivados de petróleo é de fontes recentes 

ou degradadas no ambiente. Dentre elas se destacam o Índice Preferencial de 

Carbono (IPC), proporção entre a mistura complexa não resolvida (MCNR) e o 

somatório dos n-alcanos resolvidos (n-C14 ao n-C40) (MCNR/TAlc), Razão 

entre n-alcanos Naturais e n-Alcanos Antrópicos (RNA), Razão entre n-alcanos 

Terrestres e Aquáticos (RTA) e Proporção de Plantas Aquáticas (PAq).  

O Índice Preferencial de Carbono (IPC) tem sido amplamente 

empregado ao longo dos anos para avaliação da relação entre o predomínio de 

cadeias carbônicas para determinação das fontes de n-alcanos presentes em 

moluscos bivalves e outros animais de origem marinha (SOLÉ et al., 1996; 

PORTE et al., 2001; CARRO; COBAS; MANEIRO, 2006; SERAFIM et al, 2008; 

EL NEMR et al., 2016, AHMED et al., 2019). Este índice indica o grau de 

transformação da matéria orgânica, podendo ser utilizado como um indicativo 

de sua maturação, ou seja, quanto maior for à maturação da M.O. maior será o 

aumento de n-alcanos pares em relação aos n-alcanos de números ímpares 

(CLARK; BLUMER, 1967; MILLE et al., 2007). Deste modo, valores desta razão 

menores ou iguais a 1 são indicativos de influência petrogênica, enquanto que 

valores maiores que 1 são de origem biogênica (PORTE et al., 2001; SERAFIM 

et al., 2008; LOPES, 2009; LOPES et al., 2012).  O IPC pode ser calculado a 

partir da seguinte equação abaixo. 

 

IPC = Ʃ (n-alcanos ímpares)/Ʃ (n-alcanos pares) 
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A Mistura Complexa Não Resolvida (MCNR ou UCM – Unresolved 

Complex Mixture) é o conjunto de isômeros e homólogos de hidrocarbonetos 

ramificados e cíclicos que não pode ser determinada através das colunas 

capilares durante a cromatografia, impossibilitando a identificação e 

quantificação individual dos compostos presentes nesta mistura 

(BOULOUBASSI; SALIOT, 1993) (Figura 3). Sua ocorrência é um indicador 

consistente da presença de resíduos de petróleo em tecidos de organismos 

bivalves (EL NEMR, 2004; EL NEMR, 2016; TOLOSA, 2005; SOUZA, 2012). 

Sua feição no cromatograma pode ser verificada sob a forma de uma elevação 

da linha de base, podendo esta ser unimodal ou bimodal. A elevação unimodal 

é verificada entre os n-alcanos n-C18 e n-C35 e está relacionada à presença 

de óleo bruto degradado, enquanto que a bimodal, é uma elevação encontrada 

entre os n-alcanos n-C16 e n-C22, associada à degradação da M.O. pela ação 

de bactérias (VOLKMAM et al., 1992; MARTINS, 2001). 

A proporção entre os alcanos não resolvidos (MCNR) e osomatório dos 

alcanos resolvidos do n-C14 ao n-C40 (MCNR/TAlc) também denominados de 

n-alcanos totais (TAlc),  reflete o grau de degradação dos hidrocarbonetos no 

ambiente, sendo comumente utilizado como critério diagnóstico para avaliação 

de contaminação ambiental (LOPES, 2012). Essa razão indica se a 

contaminação é recente (valores = 1) ou antiga (valores >1), uma vez que 

alcanos de cadeia linear tendem a serem mais rapidamente degradados no 

ambiente do que os alcanos ramificados e/ou cíclicos, cujas concentrações 

aumentam com o tempo devido à taxa de degradação mais lenta (CLARK; 

BLUMER, 1967; SERAFIM et al., 2008; LOPES, 2009; LOPES, 2012). 
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Figura 3 - Representação da MCNR bimodal em um cromatograma de sedimento contaminado 

por óleo fortemente intemperizado 

 

Fonte: SILVA, 2011. 

 

A razão entre os n-alcanos de origem natural e os n-alcanos de origem 

antropogênica (RNA) é muito utilizada para estimar as proporções de n-alcanos 

naturais e de petróleo presentes na biota e em sedimentos costeiros (MILLE et 

al., 2007; EL NEMR, 2016; IWEGBUE et al., 2016; AHMED et al., 2019). A 

razão RNA é definida abaixo: 

 

RNA = ∑ n-alcanos (C19-C32) – 2 ∑ n-alcanos pares (C20-C32)/ ∑ n-alcanos 

(C19-C32) 

 

Essa razão é próxima de zero para hidrocarbonetos de petróleo eóleos 

brutos e próximo a 1 para plantas terrestres ou marinhas como posidonia 

(MILLE et al., 2007; EL NEMR, 2016). 

Outra razão utilizada é entre os n-alcanos terrestres e aquáticos (RTA). 

Esta razão permite avaliar a contribuição de matéria orgânica de origem 
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terrestre e aquática em várias espécies de animais marinhos (EL NEMR, 2016; 

AHMED et al., 2019)  e tem como base a distribuição de n-alcanos de baixo e 

alto peso molecular (BOULOUBASSI; SALIOT, 1993).  

 

RTA= (n-C27+n-C29+n-C31)//(n-C15+n-C17+n-C19) 

 

 Deste modo, valores maiores que 1 indicam predominio de matéria 

orgânica de origem terrestre, enquanto que valores menores que 1 estão 

associados a predominância de n-alcanos de baixo peso molecular derivados 

de fontes aquáticas, como o fitoplâncton (BOURBONNIERE; MEYERS, 1996).  

Por último, podemos citaríndices que fazem a distinção entre 

macrófitas e plantas terrestres. O índice Proporção de Plantas Aquáticas (Paq) 

expressa à proporção relativa de hidrocarbonetos derivados de macrófitas não 

emergentes (submersas) (n-C23 e n-C25) e macrófitas emergentes 

(flutuantes), além de plantas terrestres (n-C29 e n-C31) e foi proposto 

inicialmente para ambientes lacustres (FICKEN et al., 2000). Porém, com o 

passar do tempo, este índice foi testado de forma eficaz em ambientes como 

estuários e zonas úmidas (MEAD et al., 2005), sendo empregado mais 

recentemente em estudos de contaminação com organismos em regiões 

costeiras, como por exemplo bivalves do gêneroBrachidontes (EL NEMR 2016; 

AHMED et al., 2019).  

 

Paq =  n-C23+n-C25/ n-C23+n-C25+n-C29+n-C31 

 

Valores desta razão entre 0,01 a 0,23 indicam n-alcanos de ceras 

provenientes de plantas terrestres, enquanto os valores de Paq na faixa de 

0,48 a 0,94 pertencem an-alcanos de macrófitas submersas ou flutuantes 

(FICKEN et al., 2000). 
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3.3 ESTERÓIS FECAIS 

 

Os esteróides são uma classe de compostos orgânicos derivados do 

ciclopentanoperidrofenantreno, um lipídio formado por 6 átomos de carbono 

(fenantreno) ligados a um anel com 5 átomos de carbono (ciclopentano) 

(MOSS, 1989). Estes compostos sãobiossintetizados em uma imensa 

variedade estrutural, apresentando um esqueleto carbônico constituído 

basicamente de 17 a 29 átomos de carbono, podendo apresentar grupos 

metílicos nos carbonos 10 e 13 (Figura 4) (LOURENÇO, 2003). Quando os 

esteróides apresentam um grupo hidroxila ligados na posição três de seu 

núcleo central, o que lhes garante propriedades químicas semelhantes aos 

álcoois, estes passam a serem denominados de esteróis (LOURENÇO, 2003).  

Quando o grupo hidroxila na posição 3 está protegido por um grupo 

cetônico, os esteróides passam a serem denominados de esteronas e 

estanonas, apresentando anéis alifáticos em sua estrutura (MOSS, 1989). 

Neste sentido, os esteróides são classificados principalmente através da 

presença dos diversos grupos funcionais ligados à sua estrutura. Segundo 

Gagosian e colaboradores (1979), os esteróides são classificados em: Esteróis, 

Estenóis, Estanóis e Estanonas.  

  

Figura 4 - Estrutura básica dos esteróides 

 

 

Fonte: MARTINS, 2001. 

 

Os esteróis é a denominação para todos os álcoois esteróides, ou seja, 

compostos que apresentam uma hidroxila ligada ao carbono 3 e uma cadeia 
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alifática ramificada com 8 ou mais carbonos ligados ao carbono 17. Enquanto 

que os estenóis referem-se aos esteróis insaturados com ligação dupla no 

carbono 5 ou carbono 7. Os nomes destes compostos em sua nomenclatura 

usual aparecem acompanhados do sufixo – erol, como por exemplo, o 

colesterol (Colest-5-en-3β-ol) (MARTINS, 2001).  

Os estanóis são esteróis com um conjunto de anéis saturados, sendo 

produtos da redução dos estenóis, principalmente no carbono 5, ocorrendo à 

substituição na posição α, formando o 5α-colestan-3β-ol ou colestanol, ou na 

posição β, formando o 5β-colestan-3β-ol ou coprostanol(GAGOSIAN et 

al.,1979). Além disso, pode ocorrer isomerismo no grupamento -OH no carbono 

3, formando, no caso do coprostanol, o 5β-colestan-3α-ol, também denominado 

de epicoprostanol (CARREIRA, 2000). Entretanto as estanonas são esteróides 

onde o grupo OH presente no carbono 3 foi substituído por um grupo cetônico, 

dando origem assim a compostos como a colestanona (5α-colestan-3-

ona)(GAGOSIAN et al.,1979). 
 Os esteróis compreendem uma categoria de marcadores moleculares 

usados desde a década de 1960 na elucidação da presença de matéria 

orgânica no ambiente, seja ela de origem natural (terrestre ou aquática) ou 

antropogênica (esgotos domésticos) (VOLKMAN et al., 1986).Dentre os 

esteróis que são utilizados como biomarcadores em ambientes aquáticos, 

destacam-se o colesterol, o dinosterol, o campesterol, o β-sitosterol, o 

estigmasterol, o colestanol, o coprostanol e o epicoprostanol (MARTINS et al., 

2008). 

A poluição por esgotos domésticos no ambiente aquático é o principal 

tipo de impacto avaliado pelo mapeamento dos esteróis. Como estes 

compostos possuem baixa solubilidade em água, associando-se ao material 

particulado em suspensão ou acumulando-se a sedimentos marinhos, é 

possível a sua determinação (NGUYEN et al., 1995). 

 Esteróis naturais, como o dinosterol, colesterol, campesterol, β-

sitosterol, β-sitosterol e colestanol (Tabela 1) podem ser registrados em 

sedimentos de ambientes sem interferência antrópica (MARTINS, 2008). 

Enquanto que em ambientes marinhos com influência de esgoto doméstico são 

registrados, além dos demais esteróis supracitados, a presença dos esteróis 
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coprostanol e epicoprostanol, denominados esteróis fecais (VENKATESAN; 

KAPLAN, 1990). 

 

 

Tabela 1–Principaistipos de esteróis, descrevendo nome comum e químico dos 

compostos, bem como número de carbonos por cadeia e associação de acordo 
com sua ocorrência 
 

NOME 
USUAL 

NOME OFICIAL 
Nº DE 

CARBONOS 
ORIGEM AMBIENTAL 

Coprostanol 5β-colestan-3β-ol 27 Esgoto doméstico 

Colesterol Colest-5-en-3β-ol 27 Fito e Zooplâncton 

Colestanol 5α-colestan-3β-ol 27 
Diatomáceas; Redução do 

colesterol 

Colestanona 5α-colestan-3-ona 27 
Redução química do 

colesterol 

Ergosterol (22E)-ergosta-5,7,22-trien-3β-ol 28 Fungos 

Campesterol 5-colesten-24-metil-3β-ol 28 
Plantas superiores; 

Diatomáceas; Clorofíceas 

Estigmasterol 5,22-colestadien-24-etil-3β-ol 29 
Plantas Superiores; 

Fitoplâncton 

Estigmastanol 24-ethyl-5,22-cholestan-3β-ol 29 Forma degradada 

β-Sitosterol 5-colesten-24-etil-3β-ol 29 
Plantas Superiores; 

Fitoplâncton 

β-Sitostanol 24-etil-5α-colestan-3β-ol 29 Forma degradada 

Fonte: Adaptado de MARTINS, 2008.  

 

O coprostanol (5β-colestan-3β-ol) é um esterol amplamente utilizado, 

desde a década de 60, como marcador molecular para avaliar e monitorar a 

contaminação por efluentes domésticos em ambientes aquáticos (VOLKMAN, 

2005). É considerado de origem fecal devido a sua presença nas fezes de 

animais superiores, principalmente, o homem (CARREIRA, 2001). Sua 

formação se dá através do colesterol (Colest-5-en-3β-ol). Quando este chega 

ao intestino de animais superiores, é convertido em colestanol e posteriormente 

em coprostanol através do processo de biohidrogenação (atividade microbiana 

sobre o colesterol) (Figura 5) (GRIMALT et al., 1990). Outro esterol produto da 
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biotransformação do colesterol, também indicativo de contaminação fecal é a 

cetona coprostanona (MARTINS et al., 2008). 

Por estar diretamente associado ao material fecal, o coprostanol é o 

esterol fecal mais citado em estudos de avaliação ambiental por esgoto 

doméstico, mostrando ser uma ótima ferramenta alternativa em relação aos 

métodos microbiológicos aplicados, como o uso dos coliformes fecais (E.coli) e 

termo-tolerantes (MARTINS et al., 2008; FARRAPEIRA et al., 2010). 

 

 

Figura 5 - Transformação do colesterol no intestino de animais mamíferos 

 

Fonte: MARTINS, 2008. 
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3.4 BIOMONITORAMENTO 

 

As áreas costeiras, principalmente aquelas próximas às baías e 

estuários, abrigam grandes centros urbanos, diversos parques industriais, 

portos e aeroportos, se tornando mais susceptíveis a elevados níveis de 

contaminação, tanto por compostos indústrias, como por esgoto doméstico 

(RESGALLA-JR et al., 2008). Levando em consideração estes potenciais 

impactos, em 1970 surgiu o interesse na avaliação destes ambientes através 

do uso de agentes biológicos que fossem capazes de determinar as variações 

temporais e espaciais de contaminantes biodisponíveis no meio marinho. Desta 

forma, os dados obtidos puderam ser empregados em medidas relevantes do 

ponto de vista ecotoxicológico, permitindo inferênciar sobre a fonte, transporte, 

dispersão e bioacumulação de certos contaminantes, além da criação de 

legislação sobre níveis aceitáveis de determinados compostos químicos, como 

os HPAs e metais pesados (RESGALLA-JR et al., 2008; LOPES, 2009; 

VASQUES, 2018).   

Os programas de biomonitoramento ambiental utilizando organismos, 

chamados biomonitores, são capazes de fornecer informações sobre a 

qualidade do ambiente, permitindo uma avaliação consistente dos níveis de 

contaminação ambiental (EUGENE et al., 2013).  

O primeiro programa de biomonitoramento de ambientes aquáticos 

surgiu em 1978, quando Goldberg criou o “Mussel Watch Program” 

(INTERNATIONAL MUSSEL WATCH, 1995). Sua proposta teve como base a 

utilização de sete espécies de moluscos bivalves para avaliar as condições 

ambientais das costas leste e oeste dos Estados Unidos e os Grandes Lagos. 

Os bivalves foram escolhidos por apresentarem diversas características 

adequadas para uma espécie biomonitora, tais como, resistência a condições 

ambientais extremas, ser filtradora, o que revela as condições da coluna de 

água, ser capaz de acumular diversos tipos de contaminantes do ambiente em 

que está inserido, ser séssil, ter sua biologia e ecologia bem conhecidas, além 

de possuir grande importância econômica (SEMMLER, 2007; LOPES, 2009).  

Técnicas de biomonitoramento têm sido cada vez mais utilizadas em 

programas de avaliação da qualidade do ambiente e de recursos econômicos, 



42 
 

 
 

especialmente aqueles que expõem o ser humano a determinados tipos de 

contaminantes. De acordo com Zhou et al. (2008), esta técnica baseia-se na 

amostragem e análise de tecidos e fluidos de organismos e os seus resultados 

fornecem informações sobre as concentrações de inúmeros contaminantes 

presentes nos organismos avaliados. 

 Existem duas estratégias de biomonitoramento: o passivo e o ativo. O 

biomonitoramento passivo é a abordagem mais simples empregada em 

medições de longo prazo, sendo utilizados indivíduos nativos, uma vez que 

respondem aos efeitos da contaminação em longo prazo. Essa abordagem, 

também é conhecida como “in situ” (LACROIX et al., 2015, VASQUES, 2018). 

O biomonitoramento ativo, desenvolvida mais recentemente, tem como base a 

transferência de um organismo de um local controle (ou cultivo em condições 

laboratoriais) para um poluído e/ou vice-versa (conhecidos também como 

transplantes). Esse procedimento é utilizado para se obter dados mais precisos 

na avaliação da contaminação de hidrocarbonetos alifáticos, policíclicos 

aromáticos e metais pesados, porém poucos trabalhos foram relatados para 

esteróis fecais (LOPES, 2009; EUGENE  et al., 2013, VASQUES, 2018). 

 

3.5 MEXILHÃO PERNA PERNA (LINNAEUS,1758) 

 

Os mexilhões são moluscos bivalves pertencentes à família Mytilidae 

(Rafinesque, 1815). Além dos mexilhões, estão presentes nesta família outras 

espécies de interesse comercial para consumo humano, como os sururus. O 

prefixo da palavra Mitilicultura, nome empregado ao cultivo de mexilhões e 

sururus, tem como origem o nome desta família (RESGALLA-JR et al., 2008). 

De acordo com Rios (1994), foram registrados para o litoral brasileiro 13 

gêneros e22 espécies pertencentes a esta família, sendo cinco utilizadas para 

consumo humano: Mytella guaianensis (Lamarck, 1819), também chamado de 

bacucu, bico de ouro ou mexilhão de estuário, pois ocorre em manguezais e 

estuários desde o Amapá até Santa Catarina; Mytilla charruana (Orbigny, 

1842), ou sururu, espécie de águas salobras, presente em manguezais e 

estuários, desde o litoral do estado do Amapá até o litoral do Rio Grande do 

sul; Aulacomya ater (Molina, 1782), espécie de águas oceânicas, restrita ao 
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litoral do Rio Grande do Sul; Mytilus edullis platensis (Orbigny, 1846), espécie 

de águas oceânicas presente somente no litoral do Rio Grande do Sul; e Perna 

perna(Linnaeus, 1758), comumente chamado de marisco preto, marisco das 

pedras, ostra de pobre e mexilhão marrom (derivado de brown mussel), são 

presentes desde o estado do Espirito Santo até o Rio Grande do Sul.  

 

O mexilhão P. perna apresenta a seguinte classificação taxonômica: 

 

Filo Mollusca (Linnaeus, 1758) 

Classe Bivalvia (Linnaeus, 1758) 

Subclasse Pteriomorphia (Beurlen, 1944) 

Ordem Mytiloida (Férussac, 1822) 

Superfamília Mytiloidea (Rafinesque, 1815) 

Família Mytilidae (Rafinesque, 1815) 

Subfamília Mytilinae (Rafinesque, 1815) 

Gênero Perna(Retzius, 1788) 

Espécie Perna perna (Linnaeus, 1758) 

 

Além do Brasil, o mexilhão Perna perna ocorre no mar Mediterrâneo, 

costa atlântica da África; em Madagascar, no oceano Índico; e na Colômbia e 

Venezuela, no mar do Caribe (Figura 6) (RESGALLA-JR et al., 2008; PIERRE; 

FOSSARI; MAGALHÃES, 2015). No Brasil, o Perna perna era considerado 

uma espécie exótica, provavelmente vinda do continente africano no casco de 

navios negreiros durante o período de colonização do Brasil pelos portugueses. 

Para Souza (2005), a grande evidência dessa introdução era sua ausência em 

sambaquis próximos a bancos naturais atuais dessa espécie. 
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Figura 6 - Mapa de distribuição geográfica mundial do Mexilhão Perna perna 

 

 

Fonte: PIERRE, et al.,  2016. 

  

No entanto, um estudo realizado por Pierre et al. (2016), que utilizou 

técnicas de datação por radiocarbono, biologia molecular e dados 

arqueológicos sobre a dispersão do mexilhão P.perna, na costa da África e do 

Brasil, revelou que esta espécie é de fato nativa do litoral brasileiro, estando 

presente antes do descobrimento do país pelos europeus.  

Os mexilhões P. perna são organismos dióicos, sendo raros os casos 

de hermafroditismo (LUNETTA, 1969). A maturação sexual se inicia em 

animais com dois cm de comprimento sendo estes ainda Juvenis 

(MAGALHÃES, 1998; MARENZI; BRANCO, 2005). Os folículos (glândulas 

sexuais), que se encontram dispersos no manto, são preenchidos pelos 

gametas produzidos pelas gônadas, o que confere ao manto uma coloração 

típica de branco-leitoso para os machos e de vermelho-alaranjado para as 

fêmeas - principal meio de diferenciação sexual entre os organismos 

(GOSLING, 2003). 

  A emissão dos gametas para o ambiente aquático ocorre por fatores 

físicos, tais como: variação brusca na temperatura, salinidade, aumento na 

concentração de nutrientes e poluição. A reprodução dos mexilhões ocorre 
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durante todo ano, no entanto, existem picos de reprodução mais acentuada 

entre os meses de janeiro (verão), abril, maio, junho (outono) e setembro 

(primavera) (MARENZI; BRANCO, 2005; SANTOS, 2009). 

O crescimento médio do P.perna é aproximadamente de 0,58cm/mês 

(MARENZI; BRANCO, 2005), sendo considerado indivíduo adulto ao atingir o 

tamanho de 5cm, que é equivalente ao terceiro mês do seu crescimento 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 2004). Ao atingir cerca de 7cm e uma idade em 

torno de 7,3 meses, o P.perna tende a reduzir sua taxa de comprimento 

(MARENZI; BRANCO, 2005).  

Os moluscos bivalves são organismos suspensívoros filtradores, ou 

seja, obtém seu alimento através do processo de filtração, também 

denominado de microfagia (Figura 7) (BAYNE, 1964). Em condições 

ambientais onde há maior tempo de exposição dos organismos ao ar, culmina 

na ausência de alimentação por um período longo de tempo, o que acaba por 

ocasionar estresse nos animais, de forma a reduzir seu peso e sua taxa de 

crescimento. Neste sentido, em sistemas de cultivos,para que isso não ocorra, 

são sempre necessárias condições que mantenham os animais 

constantemente submersos propiciando-lhes uma alimentação de forma 

ininterrupta (RESGALLA-JR et al., 2008).  

Por habitarem regiões entre-marés, os mexilhões mostram-se 

adaptados àscondições adversas, como maior tempo de exposição ao ar, 

poluição e variações de salinidade e temperatura, sem sofrer maiores danos 

fisiológicas (BAYNE; HAWKINS, 1990). Por serem 

animaisosmoconformadores, os mexilhões apresentam ampla capacidade de 

aclimatação (adaptação), suportando temperaturas que variam de 5 ºC a 30 ºC 

e salinidades entre 19%a 49%, sendo que a faixa ótima de temperatura para a 

espéciePerna perna é entre 21 ºC a 28 ºC e de salinidade entre 34% e 46%. 

Em condições ambientais onde ocorram valores acima dos valores máximos e 

valores abaixo dos valores mínimos suportáveis para a espécie, os organismos 

não sobrevivem (RESGALLA-JR et al., 2008). 
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Figura 7 - Processo de filtração do material particulado em suspensão (MPS) pelo mexilhão 

P.perna 

 

 

Fonte: ANDRADE, 2020. 

A poluição também é um fator crucial para a sobrevivência dos 

mexilhões, uma vez que, os agentes de poluição nos ambientes aquáticos 

como poluentes químicos e dejetos orgânicos, ou a combinaçãodestes, 

correspondem a alterações físico-químicas (pH, salinidade, turbidez) do 

ambiente, afetando diretamente as taxas fisiológicas dos organismos 

(PESSATTI et al., 2002).O efeito produzido por um tipo de poluente nos 

mexilhões é determinado pelo tipo de contaminante, bem como sua 

concentração e biodisponibilidade para o organismo exposto (GOLDBERG, 

1978), podendo esta relação ser alterada por meio de diferenças relacionadas 

às características fisiológicas dos animais, como idade, taxa de crescimento, 

peso, tamanho e sexo (SEMMLER, 2007; MORENO, 2017).  

Jorge (2003) verificou diferenças nas concentrações de alcanos totais 

ligadas ao sexo de mexillhões P.perna no litoral norte de São Paulo, onde as 

fêmeas apresentaram as maiores concentrações em relação aos mexilhões 

machos. Estas diferenças possivelmente estão relacionadas às taxas de 

bioacumulação entre os animais, uma vez que, os hidrocarbonetos possuem 

caráter lipofílico podendo se acumular em diferentes partes do corpo do 

organismo como as gônodas e intestino.  
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De forma oposta, Zhou et al. (2014) relataram concentrações de 

esteróis totais maiores em mexilhões machos da espécie Perna canaliculus 

comparados com as fêmeas da mesma espécie. O autor não relata o que pode 

ter ocasionado esta diferença entre os sexos.  

Além das diferenças descritas para compostos como hidrocarbonetos 

alifáticos e esteróis, a diferença entre sexos para outros compostos também se 

faz notar. Shahbazi et al. (2014), determinaram que o sexo  em mexilhões da 

espécie Perna viridis é um fator importante em processos de bioacumulação de 

certos compostos orgânicos, sendo observado maior absorção de HPAs em 

mexilhões machos em relação às fêmeas. Estas diferenças segundo o autor, 

se deve aos diferentes níveis hormonais ou diferença fisiológicas dos 

mexilhões machos, o que pode influenciar a absorção ou liberação de 

poluentes como os HPAs. Além disso, os mexilhões fêmeas passam por uma 

fase de desova que pode influenciar a absorção e liberação de poluentes em 

seus tecidos. 

Campolim et al. (2017) também relataram diferenças entre os sexos 

para compostos metálicos, sendo as maiores concentrações de cobre (Cu) 

descritas em mexilhões fêmeas da espécie Perna perna. Estas diferenças 

estão relacionadas aos diferentes estágios do ciclo reprodutivo dos animais, os 

quais durante a maturação sexual ocorre à síntese de um grupo de proteínas 

denominadas de metalotioneínas induzidas pela presença de metais (INÁCIO, 

2006), as quais influenciam na concentração de certos compostos metálicos 

nos tecidos destes organismos.  

 

3.6 CULTIVOS DE MEXILHÕES E MARICULTURA NO BRASIL 

 

A prática do cultivo de mexilhões iniciou-se na Europa, por volta do ano 

de 1235, quando o náufrago irlandês Patrick Walton realizou uma armadilha 

com estacas de madeira na Baía de l’Aiguillon, com o objetivo de capturar 

gaivotas para se alimentar (MARQUES, 1998). Entretanto, a armadilha não 

funcionou da forma que ele esperava, mas logo, ele descobriu que as estacas 

serviram como um substrato para coleta e engorda de mexilhões da espécie 

Mytilus edulis, que acabou sendo sua principal forma de alimento (RAFAEL, 
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1985). Devido ao sucesso desta descoberta, esse método de cultivo, conhecido 

como “Bouchots”, é o mais utilizado na costa francesa, levando a França a um 

comércio total de 80.000 toneladas anuais de mexilhões. Posteriormente, este 

método passou a ser utilizado por diversos países, porém com algumas 

modificações (RESGALLA-JR et al., 2008). 

No Brasil, a maricultura é representada basicamente pelo cultivo de 

crustáceos e moluscos. As primeiras pesquisas sobre mexilhões foram 

realizadas na década de 60 pelo Instituto de Biociências, da Universidade de 

São Paulo (USP) visando cultivar a espécie Perna perna nos municípios de 

Santos e São Sebastião, no Estado de São Paulo. Na década de 70, o antigo 

Instituto de Pesquisa da Marinha (IPQM) passou a desenvolver pesquisas no 

município de Arraial do Cabo criando os primeiros modelos de balsas para 

cultivo, sendo esta década marcada como início do cultivo de mexilhões no 

Brasil. Na década de 80 começaram as primeiras implantações de cultivo 

visando à comercialização dos recursos mexilhoneiros (SEMMLER, 2007; 

RESGALLA-JR et al., 2008). 

Na década de 1990, a atividade de mitilicultura despontou a região sul 

do país como agronegócio, sendo responsável atualmente por 90% da 

produção nacional. A mitilicultura nesta região se caracteriza como familiar e 

artesanal, com poucas empresas autorizadas a comercializar com o selo do 

Serviço de Inspeção Federal (SIF). Com isso, a produção restringe-se somente 

ao consumo local, dificultando a comercialização a nível nacional (RESGALLA-

JR et al., 2008).  

Com o crescimento da produção, o Brasil passou a contar com o 

Programa Nacional de Parques Aquícolas, cujo objetivo é delimitar áreas 

propícias para aquicultura em águas de domínio da União. A delimitação 

desses parques em ambientes marinhos vem sendo executada a partir dos 

Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM), que visa fortalecer 

o comercio local, incentivando os pequenos empresários, produtores 

artesanais, coletores e representantes das comunidades quilombolas em suas 

práticas de cultivo. Este projeto abrange os Estados do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (VALENTI, 2000; 

GRANJA, 2018). 
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 Dentre os principais moluscos marinhos cultivados, destacam-se a 

ostra japonesa (Crassostrea gigas), a vieira ou coquile (Nodipecten nodosus) e 

o mexilhão (Perna perna). A produção de mexilhões P. perna vem ganhando 

espaço nos últimos anos. Em 2011, a safra destes organismos foi de 15.965 t, 

superando em 16,35 % a safra de 2010 (LEITE, 2016). 

No Estado do Rio de Janeiro foram produzidos em 2010, cerca de 57 

toneladas de mexilhões. Nos anos de 2018 e 2019, por exemplo, a produção 

de mexilhões no Estado foi apenas 3,6 toneladas, enquanto que de outros 

bivalves, como a ostra japonesa e vieiras apresentaram uma produção bem 

maior - cerca de 4,9 e 21,8 toneladas, respectivamente (MEDEIROS, 2020). 

Um dos fatores responsáveis por esta queda na produção é a falta de 

investimento nas fazendas de maricultura, afetando diretamente as formas de 

obtenção de sementes (mexilhões jovens) (ROMBENSO et al., 2015). 

Somente no Estado de Santa Catarina, são necessárias 500 toneladas 

de sementes anuais para manter o cultivo, sendo que grande parte destas são 

retiradas diretamente de costões rochosos, o que acaba gerando impactos 

neste ambiente (RESGALLA-JR et al.,2008).   
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4 ÁREAS DE ESTUDO 

 

Para a obtenção das amostras de mexilhões foram realizadas parcerias 

com maricultores proprietários de fazendas ao longo do litoral do Estado do Rio 

de Janeiro. Os contatos com os mesmos foram realizados pela Fundação 

Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ. As áreas escolhidas 

(Figura 8) foram selecionadas de acordo com as suas características 

ambientais e os possíveis níveis de contaminação: uma mais eutrofizada via 

contaminação humana (Enseada de Jurujuba, na Baía de Guanabara) 

(CARREIRA et al., 2004) e duas eutróficas naturalmentedurante o período 

deressurgência e oligotróficas posteriormente a este período (Praia do Forno, 

em Arraial do Cabo e ilha Rasa em Búzios) (PEREIRA et al., 2010; SEIXAS et 

al., 2012; CURY et al., 2011;COELHO-SOUZA et al., 2015). 

 

Figura 8 - Localização das fazendas marinhas avaliadas ao longo do litoral do Estado do Rio 

de Janeiro: Jurujuba (JR),Arraial do Cabo (AR), Búzios (BZ) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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4.1 ENSEADA DE JURUJUBA, JURUJUBA, NITERÓI, RJ 

 

Jurujuba é um bairro do município de Niterói, cidade fundada em 1573, 

a qual faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, com população 

media de 515.317 habitantes, possuindo uma área total de 129,3 km² e altitude 

media de 2m acima do nível do mar (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020). O bairro de Jurujuba possui uma 

enseada, localizada na margem oriental da Baía de Guanabara, a segunda 

maior baía costeira do Brasil e a mais impactada por esgoto e combustíveis 

fósseis (FISTAROL et al., 2015). A enseada de Jurujuba possui uma área total 

de 9 km² e profundidades que variam de 5 a 7 metros na entrada e de 3 a 4 

metros em sua parte central (BAPTISTA NETO; SILVA, 1996). 

Por apresentar condições oceanográficas favoráveis ao cultivo de 

moluscos bivalves, esta região vem sendo explorada desde os anos 80 por 

marisqueiros e pescadores artesanais de comunidades quilombolas. Com o 

objetivo de melhoria nas condições de vida e trabalho desta comunidade que 

depende exclusivamente de recursos marinhos para sua sobrevivência, foram 

tomadas diversas iniciativas por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro, 

como a criação da Associação Livre dos Maricultores de Jurujuba – ALMARJ, 

em 1992, que contou com o trabalho inicial de 23 famílias, chegando a 60 no 

ano de 2003. Em 2010, foi reconhecida como comunidade sustentável pela 

Organização das Nações Unidas - ONU (MENEZES, 2003; DIAS, 2015). A 

fazenda marinha da ALMARJ (22°55’35”S 43°06’00”W) (Figura 9) está 

localizada em uma região eutrófica, com baixa energia e predominância de 

sedimentos finos (< 63 mm) (VASQUES, 2018). 

A área conta ainda com uma unidade de beneficiamento que tem como 

objetivo ampliar a segurança em relação à qualidade do mexilhão para o cultivo 

e comércio no Estado do Rio de Janeiro, o Centro Comunitário de 

Beneficiamento de Mexilhões de Jurujuba. Esta unidade de beneficiamento 

possui uma área para recepção, estocagem, lavagem e seleção, tratamento 

térmico, resfriamento, desconchamento, lavagem, banho de imersão, 

embalagem, acondicionamento, expedição e peixaria. Do ponto de vista da 

comercialização, a preocupação em diferenciar o mexilhão produzido e 
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beneficiado pela comunidade de Jurujuba por atributo de garantia de qualidade, 

o beneficiamento, armazenagem e distribuição se traduziu na criação de marca 

própria, chamada de Mexilhão Rio (MENEZES, 2003).  

 

Figura 9 - Localização da fazenda de cultivo ALMARJ em Jurujuba- Niterói/RJ. Quadrado em 

branco demarca a área de cultivo dos mexilhões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

No entanto, devido à intensa urbanização das encostas, fluxo de 

pequenas embarcações motorizadas e baixo hidrodinamismo (por ser uma 

região resguardada, a matéria orgânica fica mais tempo em circulação dentro 

do sistema), a região vem sendo apontada como passível de impacto por 

diversos tipos de poluentes (metais pesados, microplásticos, vírus, algas 

tóxicas e HPAs) (CARREIRA et al., 2008). Dentre eles destaca-se a 

contaminação por esgoto, que entra no sistema através de fontes difusas, não 

havendo informação sobre sua magnitude, o que pode colocar em risco o 

cultivo dos bivalves nesta área, além de causar estresse aos organismos e 

prejuízos para a fazenda de maricultura (VASQUES, 2018). 

Segundo a empresa Águas de Niterói, responsável pelo tratamento de 

esgoto do município de Niterói e adjacências, a região de Jurujuba possui uma 

ETE com nível de tratamento secundário de esgoto, onde é removida cerca de 

90% da carga orgânica total, com capacidade máxima de tratamento de 30 L/s. 

Contudo de acordo com Baptista Neto et al. (2005), a Enseada de 

Jurujuba recebe o despejo de esgotos advindos diretamente de uma 
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comunidade localizada no litoral e dos rios Cachoeira e Icaraí. Além disso, 

recebe também a influência de pequenos córregos que deságuam na região, 

sendo a descarga mantida pelos efluentes domésticos e pela água da chuva, 

visto que o fluxo natural destes corpos hídricos é baixo devido às condições de 

suas nascentes.  

 

4.2 ENSEADA DO FORNO, ARRAIAL DO CABO, RJ 

 

Arraial do Cabo é um município costeiro, pertencente à região da 

Baixada Litorânea que abrange outros municípios como, Cachoeira de Macacu, 

Rio Bonito, Maricá, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Araruama, Saquarema, 

Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Silva 

Jardim (BRASIL, 2017). Foi emancipado de Cabo Frio em 1985, possuindo 

uma área total de 160,29 km² e população residente de 30.593 habitantes 

(IBGE, 2020). O munícipio limita-se ao norte com Cabo Frio, ao sul e leste com 

o Oceano Atlântico e à Oeste com a Lagoa de Araruama, com a altitude média 

de 2,0 m acima do nível do mar (SANTOS, 2006).  

O município de Arraial do Cabo possui algumas enseadas onde se 

localiza a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEX AC), criada 

pelo IBAMA por meio do Decreto S/Nº de 3 de Janeiro de 1997, com o objetivo 

de estabelecer regras de extrativismo e incentivo à atividade de maricultura 

para as populações locais (RESEX MAR. AC, 2020). Segundo Santos (2006), 

esta atividade beneficia mais de 300 famílias de pescadores artesanais que 

vivem da pesca desde o tempo dos Sambaquis, passando suas técnicas de 

maricultura de pai para filho ao longo dos anos.  
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Figura 10 - Localização da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do cabo/RJ. Quadrado em 

branco demarca a área de cultivo dos mexilhões pertencentes à fazenda marinha da APAC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

A Reserva Extrativista divide-se em três associações criadas pelas 

comunidades de pescadores, coletores de mariscos, maricultores e moradores 

tradicionais, que constituem as fazendas de maricultura. São elas: Associação 

dos Coletores e Criadores de Mariscos de Arraial do Cabo (ACRIMAC); 

Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC) e 

Associação dos Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), sendo esta última, 

alvo do presente estudo. 

A fazenda de maricultura APAC está localizada na Enseada do Forno 

(22º58’4”S 42º0’28”W) (Figura 10), uma região mais abrigada, com prevalência 

de menor hidrodinamismo, fator que favorece pouca perda durante o processo 

de cultivo dos organismos. Esta fazenda trabalha com o cultivo de moluscos 

bivalves, como Ostras, Vieiras e Mexilhões, tendo um maior número de vendas 

principalmente em períodos de férias e feriados prolongados (SOUZA, 2014). 

Somente em 2015, a APAC produziu um total de 1.017 kg de mexilhões, 884 

dúzias de ostras e 2.761 dúzias de vieiras (FIPERJ, 2014, 2015; VASQUES, 

2018)  

Um dos fatores que contribui para a maior produção da mitilicultura na 

Enseada do Forno é o fenômeno oceanográfico denominado de ressurgência, 

que ocorre desde o sul de Arraial do Cabo até o limite sul do Parcel de 

Abrolhos, no Estado da Bahia (RODRIGUES, 2011). A resurgência consiste no 



55 
 

 
 

afloramento das camadas de águas profundas e frias, ricas em nutrientes, à 

superficie do oceano, com picos de ocorrência entre a primavera e verão, 

contribuindo para o aumento dos organismos fitoplanctônicos, que servirão de 

alimento para várias espécies de animais aquáticos, incluindo os moluscos 

bivalves (CARVALHO; RODRIGUES, 2004; SANTOS, 2006; LAVINAS et al., 

2008; SOUZA, 2014). 

Embora a região apresente condições oligotróficas (PEREIRA, 2010), 

durante o evento de ressurgência o sistema apresenta condições eutróficas, 

somando-se com as contribuiões antrópicas derivadas de laçamentos de 

esgotos na região que é oriunda de um grande adensamento populacional à 

sudoeste (CURY et al., 2011). A Praia dos Anjos que faz divisa com a Enseada 

do Fornoabriga o porto de Arraial do Cabo e tem sido sugerida como fonte 

pontual de contaminação por óleo de embarcações, alémde ser a mais 

impactada por esgoto doméstico (PEDRINI et al., 2007). 

 

4.3 ILHA RASA, BÚZIOS, RJ 

 

O município de Armação dos Búzios, localizado na região das baixadas 

litorâneas, limita-se a norte, a sul e leste com o Oceano Atlântico, e a oeste 

com o município de Cabo Frio do qual se emancipou em 1995. Possui uma 

extensão de 69,287 km², altitude média de 5 metros acima do nível do mar e 

população média de 34.477 habitantes (IBGE, 2020). O município conta ainda 

com 23 praias, recebendo na parte sul correntes frias das Malvinas e na parte 

norte correntes mais amenas provenientes da corrente do Brasil. Isso faz com 

que a temperatura varie de 19,5ºC à 25ºC, sendo que no verão raramente a 

temperatura ultrapassa os 34ºC (SOARES, 2015).  

Em 2010, na região da Praia Rasa, com o objetivo de fortalecer o 

comércio local e gerar emprego para as comunidades que vivem da pesca, foi 

criada a Associação de Trabalhadores na Aquicultura - ATA. Essa fazenda 

marinha, criada por pescadores artesanais e comunidades quilombolas da 

região Praia da Rasa, conta atualmente com trabalho de 13 famílias e o apoio 

da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ. Nela, 

são cultivados vieiras e mexilhões (FIPERJ, 2016).  
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A fazenda marinha está localizada próxima à Ilha Rasa (22º44'18”S, 

41º56'53”W) (Figura 11). Segundo a empresa Prolagos, Búzios possui uma 

rede de tratamento de esgoto sofisticada, com uma ETE presente no bairro 

São José, com capacidade de tratamento de 17 milhões de litros de esgotos 

por dia, operando com tecnologia em nível terciário, com remoção de nitrogênio 

e fósforo, além de desinfecção por ultravioleta (UV), sendo o que há de mais 

moderno em rede de tratamento de esgoto no país.  
Embora a região da Rasa apresente condições oligotróficas com 

baixíssimo impacto antrópico, por volta dos anos de 1980, um canal foi 

artificialmente aberto na Praia Rasa para dar acesso a uma marina que se 

interliga dentro de um condominio de alto padrão, que tem sido sugerida como 

fonte pontual de contaminação para a área de cultivo devido ao lançamento de 

esgoto não tratado (SOARES, 2015; VASQUES, 2018). 

 

Figura 11 - Localização da fazenda marinha ATA na região da Rasa, Búzios/RJ. Quadrado em 

branco demarca a área de cultivo de mexilhões 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 CULTIVO, COLETA E TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

As sementes de mexilhões Pernapernaforam obtidas de bancos 

naturais próximosàs fazendas de cultivo e cultivadas através do sistema de 

cultivo em Long-Line, chamado de espinhel ou em linha. Este é recomendado 

para locais entre 4 a 40 metros de profundidade, sujeito a ação de ventos e 

correntes, amplamente utilizados ao redor do mundo (FERREIRA; 

MAGALHÃES, 2004). Constitui-se basicamente de um cabo com comprimento 

útil de até 100 m, somando-se às extremidades uma metragem equivalente a 

três vezes a profundidade do local, ancorado e mantido suspenso na água por 

intermédio de flutuadoresa uma profundidade média de 1,5 m (Figura 12) 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 2004). 

 

Figura 12 - Esquema de Cultivo em Long-Line, Espinhel ou Corda 

 

Fonte: Adaptado de VASQUES, 2018. 

 

Em cada uma das três áreas selecionadas e durante os meses de 

fevereiro e de junho de 2016, foram retiradas duas cordas mexilhoneiras e 
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selecionados 30 organismos adultos, com 5 cm cada. Os organismos coletados 

foram limpos da epifauna através de raspagem com faca de serra e lavados 

com água do mar. Logo após foram transferidos para aquários contendo água 

do mar das áreas de onde foram coletados, aonde permaneceram durante o 

período de 24 horas para depuração do conteúdo estomacal e posteriormente 

foram congeladosaté a realização do preparo para as análises.  

No laboratório, os organismos foram dissecados e liofilizados 

separadamente. Posteriormente, para maior representatividade de cada coleta, 

os 30indivíduos coletados foram separados por sexo (15 / 15) e dos 15, foram 

geradas 3 amostras compostas, contendo 5 indivíduos do mesmo sexo cada. 

Assim, após homogeneização através da maceração, 3 amostras compostas 

de cada sexo (triplicatas), para cada período e local amostrado foram obtidas 

(Figura 13).  

 

Figura 13 - Esquema de separação das amostras compostas, de acordo com local, período e 

sexo. Localização: Jurujuba(JR), Arraial (AR), Búzios (BZ) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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5.2 ANÁLISES DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ESTERÓIS 

 

Todas as vidrarias utilizadas foram previamente descontaminadas. 

Esse processo consiste de lavagem com água e detergente específico 

(DETERTEC, Faixa Neutra) e seco em estufa – SOLAB –Mod.SL102 a 50 ºC. 

Posteriormente as vidrarias foram encaminhadas para calcinação em Mufla – 

FORNITEC – Mod. F2-DM, à 450ºC durante 4 horas (Figura 14). As capelas 

foram limpas com metanol 10% e forradas com papel alumínio calcinado. As 

seringas de injeção foram descontaminadas com metanol e diclorometano. As 

tampas dos vials limpas com banho de metanol 10%. 

 

Figura 14 - Equipamentos utilizados para a descontaminação das vidrarias utilizadas neste 

trabalho. (A) Mufla, (B) Estufa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Ponteiras de plástico e pipetas de pauster foram descartadas após o 

uso. O rotoevaporador foi limpo com solventes metanol e diclorometano 50:50, 

antes de rotoevaporar as amostras.  Recomenda-se não utilizar tubos falcon 

para o armazenamento de amostras que serão utilizadas para análise de 

orgânicos, com risco de contaminação na amostra. Isto ocorre devido ao 

material que constitui o tubo, ser feito de plástico e o plástico por sua vez é 

proveniente da nafta, subproduto do petróleo. Sendo assim, qualquer fator 
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externo como aumento de temperatura e/ou foto-oxidação pode levar ao 

desgaste do tubo e dessa forma contaminar a amostra. 

A absorção e acúmulo de compostos orgânicos em organismos 

filtradores possuem comportamentos distintos entre seus tecidos (JORGE, 

2003; PARISENTI, 2006; LIMA et al., 2007). Da mesma forma a quantidade de 

material fibroso derivado de músculos adutores e brânquias em relação ao 

material mais fino composto pelos órgãos internos como as gônadas, intestino, 

coração, entre outros, variam conforme o gênero, estágio de desenvolvimento 

e região (HELLOU et al., 2003; MARENZI; BRANCO, 2005; RESGALLA-JR et 

al., 2008).  

Com isso, para diminuição de erros de análise, foi considerada a 

proporção de tecidos fibrosos e de tecidos lisos de cada amostra e 

encaminhadas separadamente para as análises. Para tal, as amostras 

compostas foram peneiradas para quantificação e separação dos tecidos mais 

resistentes e fibrosos, retidos na malha de 1,0 mm, daqueles menores de 1,0 

mm, mais finos e bastante homogêneos, compostos por tecidos lisos oriundos 

dos órgãos internos do animal. Após o peneiramento as frações obtidas foram 

pesadas novamente para obtenção do percentual entre os tecidos fibrosos e 

lisos em relação ao total de cada amostra. Desta forma, foram obtidas, de cada 

amostra, dois tipos de sub-amostras (músculo e vísceras), que foram 

denominadas de Músculo (M) e Pó (P) (figura 15). 

Com isso, de cada amostra (n=36) foram pesadas aproximadamente 

0,5 g de cada sub-amostra (frações M e P) individualmente, perfazendo um 

total de 72 sub-amostras a serem encaminhadas para as análises de n-alcanos 

e esteróis (n=144).  

Primeiramente, osresultados foram obtidos em µg do composto por 

normalizado para 1 grama de sub-amostra (frações M e P). Em seguida foram 

calculadasas concentrações em relação ao peso total da amostra, 

considerando o percentual das frações (M e P). Dessa forma foram obtidas as 

concentrações de n-alcanos e esteróis presentes na massa total de cada 

amostra composta, conforme os cálculos abaixo: 

 

Peso Total = Peso de Músculo + Peso de Pó    
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Peso de Músculo x 100 / Peso Total = % Músculo 

Peso de Pó x 100 / Peso Total = % Pó 

 
[  ]µg.g-1 (amostra composta) = (([ ] µg.g-1 Pó x % Pó) + ([  ] µg.g-1 M x % M)) 

                                                                         100 

 

Figura 15 -Separação da fração músculo (parte superior da peneira) e pó (parte inferior da 

peneira). (A) Peneira granulométrica 1mm (separação músculo e pó); (B) Fração Pó; (C) 

Fração Músculo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

5.2.1 Extração 

 

Os procedimentos a seguir são baseados na metodologia descrita por 

COPEMAN e PARRISH (2004) para análise de lipídios em animais marinhos, 

adaptado às condições específicas do Laboratório de Geoquímica Orgânica da 

UFF. Nas análises foram incluídos controle dos brancos analíticos. 

A etapa de extração esta baseada no método EPA- 3550C e tem como 

objetivo a extração dos n-alcanos e esteróis dos tecidos dos mexilhões. Para 

análise, pesou-se 0,5g das subamostras (P) e (M) em tubos de ensaio de 10 

ml. Em seguida adicionou-se o volume de 7ml do solvente Diclorometano, 

A B 

C 
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sendo agitado no Vórtex Marconi modelo MA-162, durante 2 minutos, e logo 

após os tubos foram levados à ultrassom Unique – Modelo USC80A – 30 litros, 

por 15 minutos à 40ºC (Figura 16).  

 

Figura 16 - Equipamentos utilizados na etapa de extração dos compostos orgânicos.(A) 
Balança de Precisão, (B) Centrífuga, (C) Ultrassom, (D) Rotoevaporador, (E) Vórtex 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 Após serem retirados do ultrassom, os tubos foram centrifugados a 

2.000 rpm por 5 minutos em centrifuga FANEM- Excelsa II Mod. 206 BL, e os 

sobrenadantes levados aos balões de rotoevaporador. Foram repetidos os 

mesmos procedimentos para cada solvente descrito na tabela 2, estando os 

três volumes de cada amostra reunidos em um mesmo balão de roto. Desta 

forma, as amostras foram rotoevaporadas utilizando um rotoevaporador 

Marconi – Mod. MA-120, em uma temperatura de aproximadamente 40º C, até 

restar somente o extrato seco. Os extratos das amostras incluindo os 

brancos,foram então re-eluidos com 2ml de Hexano, e transferidos para vials 

A B 

C 

D

 

E 
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de 4ml constituindo-se o total de lipídios extraídos - TLE. Por fim, as amostras 

foram secas com nitrogênio (N2) e congeladas até a etapa de fracionamento.  

Tabela 2 - Tipos de solventes orgânicos utilizados na etapa de extração 

 

Volume Nº Proporção Solvente 

7ml 1 1 DCM 

7ml 2 1:1 DCM:Metanol 

7ml 3 1 Metanol 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

5.2.2 Fracionamento 

 

 A etapa de fracionamento foi baseada no método de coluna aberta 

EPA-8270D (modificado), foram utilizadas colunas de vidro (Pipetas Pauster) 

com 6 cm de diâmetro interno e 23 cm de comprimento. As colunas de vidro 

foram preenchidas com 3 cm de lã de vidro e colocadas para calcinar durante 4 

h a 450Cº. Além da lã de vidro, foram utilizadas Sílica Merck (mesh 0,063-

0,100mm), ativada à 120ºC por 1 dia e desativada com 5% de H2O destilada, 

sendo que para cada 2g de Si foi colocado 0,1mL de H2O e refrigerado no 

Hexano (10ml/4g Si) para o fracionamento. Para obtenção dos compostos de 

interesse, foram preparadas diferentes proporções dos solventes orgânicos 

descrito na tabela 3. Inicialmente a pipeta de Pasteur foi preenchida com sílica 

preparada até 4cm do topo da coluna (Figura 17). Em seguida adicionou-se1 

mL da amostra, iniciando as eluições com os volumes dos solventes 

individuais, sendo a outra parte de 1mL restante de cada amostra, guardada a -

2Co no refrigerador (Figura 18). Desta maneira obtivemos as frações relativas 

aos n-alcanos (F1), HPAs (F2) e esteróis (F3). Este trabalho não utilizou a 

fração de HPAs (F2). 

 

Tabela 3 - Frações relativas aos compostos obtidos pela etapa de 
fracionamento 

Fração Volume Solvente Composto 

F1 2,0 ml Hexano n-alcanos 

F2 3,0 ml Hexano:DCM HPAs 

F3 2,0 ml DCM:Ac.Etila Esteróis 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 17 -Esquema de cromatografia em coluna, utilizando pipeta Pauster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.  

Após obtermos as duas frações de interesse, ambas foram colocadas 

em chapa aquecedora a 40 ºC e secas sob fluxo de N2, sendo armazenada a -2 

ºC no freezer até a etapa de derivatização (F3) e injeção em cromatógrafo a 

gás.  

 

Figura 18 - Fracionamento das amostras de Mexilhões (A e B) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Sílica 

Lã de vidro 

Vial para coleta da 

fração 

Fluxo de N2 para 

secagem da fração 

4 cm  

A B 
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5.2.3 Identificação e quantificação em cromatografia a gás 

 

Devido à baixa volatilidade dos compostos relativos aos esteróis (F3) 

foi necessário realizar o processo de derivatização dos mesmos para obtenção 

de uma boa análise em cromatografia a gás. Dessa forma os compostos foram 

convertidos em ésteres trimetil-silícicos por meio da substituição do hidrogênio 

da hidroxila na posição 3 dos esteróis pelo grupo trimetil-silícico do reagente 

empregado: N, O–bis (trimetil-silil-trifluoracetamida)/trimetil-cloro-silano 

(BSTFA/TMCS 9:1). O processo de derivatização realizado foi adaptado do 

método descrito por Wisnieski et al. (2016), onde as amostras secas foram re-

eluidas com 100µL de BSTFA/TMCS e levadas ao forno durante 2 horas à 

80ºC. Logo após, o volume restante foi seco em N2sob chapa a 40 ºC para 

acelerar o processo de secura e re-eluido com 200 µL de hexano. 

A metodologia selecionada para a identificação e quantificação dos 

hidrocarbonetos alifáticos (F1) e esteróis (F3)foi à cromatografia em fase 

gasosa com detector de ionização por chama (CG-DIC), seguindo o protocolo 

baseado no método EPA – 8015C. Para isto, foi utilizado o cromatógrafo da 

marca Agilent Technologies, modelo 6890 (Figura 19) com coluna capilar DB-

5MS (5% Fenil)-dimetilpolisiloxano, com 30 metros de comprimento, 0,32mm 

de diâmetro interno e 0,25 µm de espessura do filme, faixa de temperatura -60 

a 325/350 ºC, não polar.  
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Figura 19 - Cromatógrafo Gasoso com Detector de Chama Ionizante (GC-DIC -6890) 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  

 

As condições cromatográficas do equipamento para detecção dos 

compostos referente à F1 e F3 juntamente com os brancos, padrão de 

recuperação e padrões comerciais de cada fração, estão descritas nas tabelas 

4 e 5 abaixo: 

 

Tabela 4 - Condições para análise de n-alcanos (F1) 

Injetor 

- Temperatura do Injetor: 280ºC 

- Pressão: 4,9 psi  

- Fluxo Total: 49,0 mL/min 

- Razão de Divisão 

  (Split): 

20:1  

Coluna  
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Tabela 5 - Condições cromatográficas para análise de esteróis (F3) 

Injetor  

-Temperatura do Injetor:          280 ºC   

- Pressão: 5,0 psi   

- Fluxo Total: 40,6 mL/min  

- Razão de Divisão 

  (Split): 

20:1  

Coluna  

- Fluxo: 1,6 mL/min (constante)  

- Pressão 5 psi  

- Velocidade:  35 cm/seg  

-Tempo de espera: 

  (Holdup time) 

1,4132 min  

Forno  

- Tempo de equilíbrio: 1,0 min  

- Temperatura máxima:  325 oC  

- Rampa do Forno: Taxa  

(oC/mi) 

Temperatura  

(oC) 

Tempo de espera 

de Espera 

Tempo total 

Inicial -- 100 3,00 3,00 

Rampa 1 10,00 215 0,00 14,5 

Rampa 2 5,00 250 0,00 21,5 

Rampa 3 2,00 280 0,00 36,5 

Rampa 4 10,00 320 0,00 41,5 

- Duração da corrida:   41,50 min  

- Tempo após a corrida:   1 min  

- Temperatura após corrida:       -- 100 1,00  

Detector de chama  

- Temperatura:  300ºC  

- Fluxo: 2,0mL/min (constante)  

- Pressão 4,9 psi  

- Velocidade:  38 cm/seg  

-Tempo de espera: 

(Holdup time) 

1,4132 min  

Forno  

- Tempo de equilíbrio: 0,00 min.  

- Temperatura máxima: 325 oC  

 

- Rampa do Forno 

Taxa 

(oC/min.) 

Temperatura 

(oC) 

Tempo de espera  

de Espera 

Tempo total 

Inicial -- 50 0,00 0 

Rampa 1 6,00 320 20,00 65 

- Duração da corrida:   65 min  

- Tempo após a corrida:   1 min  

- Temperatura após corrida: -- 50 1,00  

                              Detector de chama  

- Temperatura: 300ºC  

- Fluxo de H2: 30 mL/min  

- Fluxo de Ar: 300 mL/min  

- Fluxo de Mistura (N2): 8,0 mL/min  

- Chama: Ascender  
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- Fluxo de H2: 30 mL/min  

- Fluxo de Ar: 300 mL/min  

- Fluxo de Mistura (N2):  10 mL/min  

- Chama:  Ascender  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Após as frações de cada amostra (F1 e F3) serem re-eluidas com 

200µL de hexano, foi injetado o volume de 2µL de cada fração no GC-DIC 

6890. Os picos foram quantificados através do software Cerity–QAQC da 

empresa Agilent Technologies. Durante o processo foram perdidas duas 

amostras compostas de machos, uma referente ao período do inverno da 

região de Arraial do Cabo e a outra do período de verão da área de Búzios. Ao 

todo foram injetadas nos métodos para n-alcanos e esteróis 156subamostras, 

sendo, 136 de mexilhão (subamostras Músculo e Pó), e 20 brancos (Figura 20). 

 

 

 

Figura 20 - Esquema tratamento das amostras de n-alcanos e esteróis em amostras de 

mexilhões 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Os padrões de recuperação foram preparados utilizando 2mg de 5α-

androstanol para a fração dos esteróis e 2mg de Tetracosano (n-24D50) para a 

fração dos n-alcanos, ambos foram diluídos em 10mL de hexano, tendo sua 

concentração final de 200µg/mL, sendo adicionado nas amostras o volume de 

100µL. 

A recuperação das amostras de n-alcanos e esteróis foram calculadosa 

partir das áreas individuais dos padrões comerciais adicionados nas amostras. 

Foram consideradas as amostras com recuperação igual ou superior a 40%. As 

médias das recuperações para ambas as amostras, estão descritas na tabela 

6. 
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Tabela 6 - Recuperação (média ± desvio padrão) de n-alcanos e esteróis em 

amostras de mexilhões localizados em três regiões costeiras do Estado do Rio 
de Janeiro, durante os períodos de verão e inverno 

Compostos %  

n-alcanos 54,7 ± 13,3 

Esteróis 54,6 ± 27,1 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Os brancos foram tratados do mesmo modo que as amostras, 

contendo apenas os reagentes e os padrões de recuperação para assegurar 

que não houve contaminação durante todas as etapas realizadas no 

laboratório, de modo que tanto os padrões como os brancos e as amostras de 

n-alcanos e esteróis passem pelas mesmas condições, garantindo assim 

confiabilidade ao método. Não foram observadas contaminações nas amostras 

de n-alcanos e esteróis nos mexilhões. A recuperação dos brancos foi 

calculada de acordo com as áreas dos padrões comerciais (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Recuperação dos Brancos (média ± desvio padrão) de n-alcanos e 

esteróis em amostras de Mexilhões localizados em três regiões costeiras do 
Estado do Rio de Janeiro, durante os períodos de verão e inverno 

Compostos %  

n-alcanos 53,5 ± 13,2 

Esteróis 59,79± 14,2 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Para a identificação dos compostos foram utilizadas injeções de 

padrões comerciais (PC) e comparado o tempo de retenção de cada composto 

com os picos obtidos nas amostras (Figura 21). Sendo assim, foi preparada 

uma solução de n-alcanos individuais (n-C8 a n-C40) com concentração de 

50µg/mL para identificação do tempo de retenção (Tabela 8).  

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

Figura 21 - Cromatograma do branco de esteróis com o padrão de recuperação Androstanol 

(A); cromatograma de uma amostra de esterol (B); Branco de n-alcanos com o padrão de 

recuperação tetracosano (C); cromatograma de uma amostra de n-alcanos (D) 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Tabela 8 - Tempo de retenção dos compostos individuais referente aos 

compostos da F1 e o padrão de recuperação deuterado tetracosano (PR) 
Compostos Tempo de retenção 

n-C8 2,937 

n-C9 4,276 

n-C10 6,12 

A 

B 

C 

D 
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n-C11 8,251 

n-C12 10,46 

n-C13 12,632 

n-C14 14,721 

n-C15 16,713 

n-C16 18,607 

n-C17 20,41 

n-C18 22,127 

n-C19 23,766 

n-C20 25,334 

n-C21 26,831 

n-C22 28,27 

n-C23 29,652 

n-C24D50 30,458 

n-C24 30,982 

n-C25 32,261 

n-C26 33,494 

n-C27 34,685 

n-C28 35,835 

n-C29 36,949 

n-C30 38,028 

n-C31 39,073 

n-C32 40,086 

n-C33 41,072 

n-C34 42,029 

n-C35 42,962 

n-C36 43,87 

n-C37 44,755 

n-C38 45,659 

n-C39 46,693 

n-C40 47,892 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Do mesmo modo, para identificação dos compostos relativos à F3, 

foram preparadas soluções individuais de 10 padrões comerciais de esteróis, 

sendo a concentração destes padrões de 50µg/mL. Os tempos de retenção 

referente a estes compostos juntamente com o padrão de recuperação (PR) 

podem ser observados na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Tempo de retenção relativo os compostos da F3 e Padrão de 
Recuperação 5α-androstanol (PR) 

Compostos Tempo de retenção 

5α-androstanol 19,040 

Coprostanol 29,633 
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Colesterol 31,483 

Colestanol 31,700 

Colestanona 31,851 

Ergosterol 33,402 

Campesterol 33,720 

Estigmasterol 34,264 

Estigmastanol 34,52 

β-sitosterol 35,602 

β-sitostanol 35,854 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

A metodologia selecionada para confirmaçãodos esteróis foi à 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (GCMS-Gás 

Chromatography-Mass Spectrometry). Os compostos foramconfirmados 

através da injeção de padrões comerciais silanizados, identificando suas 

respectivas cargas massas (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Massa carga dos compostos de esteróis silanizados 

Compostos m/z 

Coprostanol 460 370 355 257 

Colesterol 458 443 368 353 

Colestanol 460 445 370 355 

Colestanona 386231 371 

Ergosterol 379397 380 

Campesterol 472 457 343 255 

Estigmasterol 484394 355 255 

Estigmastanol 486 374 353 345 

β-sitosterol 486 471 396 381 

β-sitostanol 488 473 431 398 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Os n-alcanos e esteróis foram quantificados através de soluções com 

diferentes concentrações do padrão comercial 5α-cholestane, gerando as 

seguintes curvas de quantificaçãoabaixo: 
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Figura 22 - Curva de quantificação n-alcanos usando o padrão comercial 5α-cholestane 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Figura 23 - Curva de quantificação esteróis usando o padrão comercial 5α-cholestane 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

O limite de quantificação foi calculado tendo como base a concentração 

do primeiro ponto da curva de calibração de cada composto e a massa média 

de tecido extraída, sendo da ordem de 0,356 µg.g-1 para compostos 
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individuaisn-alcanos e 0,312 µg.g-1  para esteróis. Todas as amostras ficaram 

acima do limite de quantificação com exceção dos n-alcanos C8 ao C13.  

 

5.2.4 Análises estatísticas 

 

Os resultados foram descritos apartir dos valores da média ± desvio 

padrão das concentrações de n-alcanos e esteróis encontradas nas triplicatas 

decada sexo, local e período amostral. As análises estatísticas foram 

realizadas de três formas. A primeira visou avaliar diferenças significativas 

desses compostos entre os gêneros (macho/fêmea) dos mexilhões. A segunda 

análise estatística verificou as diferenças relacionadas às variações sazonais 

(verão/inverno). Para estes dois tipos de análises foram utilizados o teste de 

Mann-Whitney, o teste não paramétrico correspondente ao teste-t 

independente para um nível de significância de 95% (p<0,05). A terceira e 

última análise visou avaliar as diferenças interpopulacionais (locais: Jurujuba, 

Arraial do Cabo e Búzios) das concentrações destes compostos.Nesta análise 

foi empregado o teste de Kruskal-Wallis. Para todos os testes o grau de 

significância foi de 95% (p < 0,05). Para a realização destes testes, utilizou-se 

o programa estatístico SPSS 20.0. 

Para a análise da distribuição das amostras e sua relação com os 

compostos analisados nas três regiões de coleta dos mexilhões e nos dois 

períodos sazonais, os dados foram normalizados esubmetidos à análise de 

componentes principais (ACP) através do programa STATÍSTICA 7.0.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados de n-alcanos e esteróis serão descritos em seus valores 

totais, seguido pelos seus compostos. Ambas as descrições serão 

apresentadas separadamente para cada região amostrada (Jurujuba, Arraial do 

Cabo e Búzios) a partir dos valores médios de cada gênero (macho e femea) 

durante os períodos de verão e inverno e possíveis diferenças significativas. 

Posteriormente serão comparadas as regiões amostradas quanto às 

possíveis diferenças entre os gêneros e os períodos.  

 

6.1 DISTRIBUIÇÃO DE N-ALCANOS TOTAIS E COMPOSTOS INDIVIDUAIS 

 

Nas amostras de mexilhões P. perna coletados nas fazendas de 

maricultura foram identificados os alcanos de n-C14 ao n-C40. As 

concentrações no total de n-alcanos (TAlc) estão representadas na tabela 11 e 

na figura 24. 

Em Jurujuba, os valores médios de TAlc  nos indivíduos machos 

e fêmeas do verão foram 174,1 ± 47,9 µg.g-1 e 75,2 ± 34,1 µg.g-1, 

respectivamente. Verificaram-se diferenças significativas nas concentrações 

entre os dois sexos durante o verão (p<0,05). No inverno, os machos 

apresentaram valor médio de 164,1 ± 10,6 µg.g-1 e as fêmeas de 212,7 ± 137,6 

e não foi verificado diferenças significativas entre gêneros (p>0,05). Ao 

comparar os valores de TAlc para os períodos de verão e inverno, foram 

observadas diferenças significativas somente para as fêmeas (p<0,05). 

Na região de Arraial do Cabo os valores médios de TAlc nos mexilhões 

do verão foi de 118,0 ± 38,1 µg.g-1 para os machos e 135,9 ± 12,1 µg.g-1 para 

as fêmeas. No inverno, o valor médio nos machos foi de 184,4 ± 42,5 e nas 

fêmeas de 127,2 ± 6,1 µg.g-1. Não foram encontradas diferenças significativas 

entre os gêneros e entre os períodos (p>0,05). 

Durante o verão em Búzios a concentração média de TAlc nos 

mexilhões machos foi de 194,8 ± 68,6 e nas fêmeas de 162,1 ± 19,8 µg.g-1. No 

inverno os valores foram de 173,6 ± 79,4 µg.g-1 e de 65,3 ± 46,3 µg.g-1, nos 

machos e nas fêmeas respectivamente. Não foram observadas diferenças 
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estatísticas entre os sexos nos dois períodos (p>0,05). No entanto ao avaliar a 

diferença entre verão e inverno, somente as fêmeas apresentaram valor de p < 

0,05. 

 

Tabela 11 - Concentração do total de n-alcanos (µg.g-1) (média ± desvio 

padrão), Mistura Complexa Não Resolvida (MCNR) e carbono máximo (n-
alcanos com maior predominância) em mexilhões P.perna macho e fêmea em 
três regiões do litoral do Estado do Rio de Janeiro, durante o verão e o inverno. 
Para cada parâmetro (TAlc, C.Máx. e MCNR) as letras iguais sobrescritas 
representam diferenças significativas (p<0,05) entre as amostras (Local) 

Período Local Sexo TAlc C.Máx. MCNR 

 

Verão 

Jurujuba  174,1 ± 47,9a C24,C25,C26a 1.111±278 

Arraial Macho 118,0 ± 38,1 C24i,C26j 898 ± 164 

Búzios  194,8 ± 68,6 C24i,C26j 1552± 802 

Jurujuba  75,2 ± 34,1a,b,d C24,C25,C26a,b 438± 117a 

Arraial Fêmea 135,9 ± 12,1d C22c,h,C24d,C26 651 ± 107 

Búzios  162,1 ± 19,8c,d C22h,C24f,C26g 980± 146 

 

Inverno 

Jurujuba  164,1 ± 10,6 C24l,C25,C26 1.174 ± 322 

Arraial Macho 

 

184,4 ± 42,5 C22,C24lm,C26 926± 297 

Búzios  173,6 ± 79,4 C24m,C26e 1.620± 653 

Jurujuba  212,7 ±137,6b C24,C25,C26b,o 1327±533a 

Arraial Fêmea 127,2 ± 6,1e C22c,C24d,n,C26o 569± 31 

Búzios  65,3 ± 46,3c,e C24f,n e C26e,g,o 487 ± 459 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Comparando-se os valores de TAlc entre as três áreas de coleta, não 

se verificou diferenças significativas nas concentrações dos mexilhões machos 

durante os períodos de verão e de inverno (p>0,05). No entanto, as fêmeas 

apresentaram diferenças significativas entre os três locais durante o verão 

(p<0,05) e entre Arraial do Cabo e Búzios, no inverno (p<0,05). 
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Figura 24 - Variação da concentração (µg.g-1) de n-alcanos totais (TAlc) em mexilhões P.perna 

coletados durante o período de verão e inverno em três regiões costeiras do litoral do Estado 

do Rio de Janeiro. Letras iguais sobrescritas representam diferenças significativas (p<0,05) 

entre as amostras (Local) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

As concentrações de TAlc (∑n-C14 ao n-C40) tem sidocomumente 

reportado na literatura para avaliação de impacto antrópico nas zonas 

costeiras, tanto em matrizes ambientais como água e sedimentos, quanto em 

organismos bioindicadores de poluição (PORTE et al., 2001; TANIGUCHI, 2001 

CARRO et al., 2006; EL NEMR, 2012; LOPES et al., 2012; DARILMAZ, 2017). 

Elevadas concentrações de TAlc estão relacionadas a entradas anormais de 

hidrocarbonetos de origem biogênica e petrogênica no ambiente, sendo 

necessário uma investigação mais aprofundada sobre as suas possíveis fontes 

de origens (COMMENDATORE; ESTEVES, 2004).  

Em geral, não existe ainda um limite fixo de TAlc reportado na literatura 

para organismos aquáticos, como os mexilhões P.perna, e que determine o 
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que seria um valor elevado. Isto se deve as condições ambientais específicas 

dos locais em que estes organismos estão inseridos (eutrofização, poluição por 

petróleo e derivados, ambientes pristinos, entre outros) bem como condições 

metabólicas (reprodução, alimentação, depuração e biotransformação), o que 

dificulta a adoção de um valor único para sua determinação (WEBER, 1981; 

TIBBETTS et al., 1982; JORGE, 2003; TANIGUCHI, 2001; CARRO et al., 

2006). Além disso, os valores de TAlc devem sempre vir acompanhados de 

outras razões diagnósticas para determinar a fonte de origem dos 

hidrocarbonetos alifáticos que estão presentes em tecidos de organismos 

aquáticos (CRIPPS, 1989; CLARKE; LAW, 1981; TANIGUCHI, 2001). 

Deste modo, os valores de TAlc são sempre comparados com outros 

registrados em outros trabalhos, visando distinguir e sugerir valores limiares de 

contribuições antrópicas e naturais de hidrocarbonetos alifáticos em animais 

aquáticos. Jorge (2003) determinou valores de TAlc entre 7,2 e 18,0 µg.g-1 em 

mexilhões P. perna na região de Illha Bela, litoral de São Paulo, indicando 

contribuição de n-alcanos de origem natural. Clarke e Law (1981) ao avaliarem 

a presença de combustíveis fósseis em várias espécies marinhas presentes em 

duas ilhas na Antártica, descreveram valores de TAlc entre 21,8 a 96,5 ng.g -1 

na ilha de Signy ao qual o autor considerou de origem natural, e 124,3 a 859,9 

ng.g-1 na ilha Sul Geórgia, considerada contaminada. Por outro lado El Nemr et 

al. (2012) determinaram valores de TAlc em espécies de mexilhões coletados 

no Mar Mediterrâneo entre 0,42 e 6,76 µg.g-1, determinando valores de origem 

natural. 

Em relação à literatura de ambientes naturais as concentrações de 

TAlc nos mexilhões foram altas nas três regiões e durante os dois períodos 

sazonais (>100 µg.g-1) (Tabela 11). Ao comparar as concentrações entre os 

dois períodos (machos + fêmeas), a região de Jurujuba apresentou maiores 

concentrações no inverno, seguida de Arraial do Cabo. Em relação ao gênero 

as fêmeas de Jurujuba no inverno apresentaram as maiores concentrações 

(>200 µg.g-1). Lopes (2009) ao avaliar mexilhões da espécie M. 

galloprovincialis na costa sul de Portugal constatou que os maiores valores de 

TAlc nas regiões estudadas ocorreram durante o outono e inverno, sendo as 

concentrações para o inverno entre 1,1 e 34,3 µg.g-1, valor considerado pela 
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autora como de contaminação crônica por hidrocarbonetos na região, quando 

submetidos as razões diagnósticas.  

Jorge (2003) detectou diferenças entre sexos para mexilhões da 

espécie P.perna no litoral norte de São Paulo, onde as fêmeas apresentaram 

valores de alcanos totais maiores que os machos (> 18 µg.g-1). Ambos os 

trabalhos corroboram com os resultados encontrados nesta pesquisa.  

Em relação aos períodos a região de Búzios (machos + fêmeas) 

apresentou as maiores concentrações no verão (>350 µg.g-1), sendo as fêmeas 

as únicas a demonstrarem diferenças estatísticas entre os períodos e com as 

maiores concentrações (p<0,05).  

As diferenças nas concentrações de n-alcanos totais estão 

relacionadas às condições ambientais específicas de cada região e como dito 

anteriormente não existe um valor predeterminado para TAlc em organismos 

aquáticos, existindo apenas um valor de referência para os alifáticos totais 

(HAT) (somatório de todos os picos resolvidos e não resolvidos presentes em 

um cromatograma), onde valores superiores a 100 µg.g-1 para sedimentos 

marinhos é um indicativo da poluição por hidrocarbonetos petrogênicos 

(VOLKMAN et al., 1992; READMAN et al., 2002). Os valores de TAlc reportado 

em mexilhões para determinar ambientes contaminados variam entre 0,8 µg.g-1 

e >100 µg.g-1 de acordo com as condições ambientais específicas de cada 

área (CLARKE; LAW 1981; VLEET; WETZEL, 2004; TOLOSA et al., 2005; 

LOPES, 2009; LOPES et al., 2012), além disso a presença de outros 

compostos como MCNR e o uso de razões diagnósticas como MCNR/TAlc e 

IPC ajudam a identificar se os altos valores de TAlc estão associados à 

compostos de origem biogênica ou petrogênica nos tecidos dos animais 

(TOLOSA et al., 2005; SERAFIM et al., 2008; LOPES, 2009).  

A região de Jurujuba, por exemplo, faz parte de uma baía eutrofizada 

(Baía de Guanabara) (CARREIRA et al., 2004) e devido a sua geomorfologia e 

a alta carga orgânica que recebe através do lançamento de esgoto, drenagens 

superficiais e pequenas embarcações motorizadas (BAPTISTA NETO; SILVA 

1996; BAPTISTA NETO et al., 2005), faz com que haja uma maior acumulação 

de n-alcanos em exposição aos mexilhões, podendo gerar assim altos valores 

de TAlc nos organismos desta área.  
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As regiões de Arraial do Cabo e Búzios são regiões costeiras mais 

expostas às águas oceânicas e fazem parte de uma região onde ocorre o 

fenômeno oceanográfico denominado de ressurgência (SEIXAS et al., 2012), 

que segundo Ikeda et al. (1974), ocorre com maior frequência no período do 

verão. O afloramento a superfície das águas frias e ricas em nutrientes geram 

condições eutróficas neste ambiente com intensa produtividade primária e 

pesqueira (SEIXAS et al., 2012) e quando somadas as atividades antrópicas 

(SOARES, 2015; VASQUES, 2018) podem contribuir de forma significativa 

para aumento nas concentrações de n-alcanos totais nesta área (CHANDRU et 

al., 2008), uma vez que, as fontes biogênicas de hidrocarbonetos podem ser de 

produção primaria fitoplanctônica (autóctone)ou ainda ter origem antropogênica 

como efluentes domésticos, tráfego de embarcações, atividades portuárias, 

drenagem urbana entre outros, sendo sua entrada nestas áreas através de 

fontes pontuais e/ou difusas (NRC, 1985; LIMA, 1996). 

Taniguchi em 2001 avaliou amostras de Perna perna ao longo do litoral 

do Estado do Rio de Janeiro e observou para região da Baía de Guanabara 

valores de TAlc entre 3,81 µg.g-1 à 6,35µg.g-1 (Tabela 12), sendo muito 

inferiores aos descritos por este estudo na área de Jurujuba (>200 µg.g-1). No 

entanto, esta diferença pode estar relacionada aos diferentes pontos de coleta 

dos organismos, uma vez que os organismos amostrados pelo autor foram 

coletados nas ilhas lozalizadas na saída da Baía de Guanabara e não em uma 

área protegida como Jurujuba, o que contribui para diminuição destes valores 

devido às ações das correntes oceânicas. Em Arraial do Cabo, o mesmo autor 

relata valores de TAlc nos mexilhões, entre 0,39 µg.g-1 à 1,15 µg.g-1, muito 

abaixo dos encontrados neste estudo, que tanto no verão quanto no inverno os 

valores foram superiores a 100 µg.g-1 nos mexilhões machos e nas fêmeas 

para esta região. Isto se deve ao aumento populacional desta área ao longo 

dos anos. Nos anos 2000, Arraial do Cabo possuía uma população de 23.877 

há (RIO DE JANEIRO, 2004), enquanto que em 2017 a população era de 

29.304 ha, um salto de 22%, o que contribui para maior aumento no 

lançamento de compostos orgânicos nesta região (IBGE, 2017).  

Vleet e Wetzel (2004) relataram valores de TAlc entre 437 a 1.018,5 

µg.g-1 na lagoa de Veneza na Itália. Segundo os autores, os altos valores 
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retratam o forte impacto antrópico que a região vem sofrendo ao longo dos 

anos. Estes valores são cerca de 5 vezes superiores aos valores máximos 

encontrados neste trabalho. Ao comparar os valores encontrados nesta 

pesquisa com os estudos anteriores relatados para o estado do Rio de Janeiro, 

os dados demostram valores superiores, o que indica que o litoral do Estado do 

Rio de Janeiro se encontra em elevado estágio de contaminação de suas 

águas (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Concentração de n-alcanos totais (TAlc) e carbono máximo 

(C.Máx) em diferentes espécies de mexilhões em regiões do Brasil e do mundo 
 

Local Espécie TAlc (µg.g-1) C.Máx Referência 

Costa da Galícia - 
Espanha 

M.galloprovincialis 0,08 à 5,09 C27 e C29 CARRO et al., 
2006. 

Golfo de Suez - 
Egito 

Brachidontes 0,42 C26, C27 e 
C35 

EL NEMR et 
al., 2016. 

Costa do 
Mediterrâneo 

Brachidontes 0,42 à 6,76 C12, C14, C16 EL NEMR et 
al., 2012. 

Litoral de São Paulo 
- Brasil 

P.perna 7,2 à 18,0 C23, C24 e 
C31 

JORGE, 2003. 

Lagoa de Veneza - 
Itália 

M.galloprovincialis 437 a 1018 C17, C27, C29 VLEET  & 
WETZEL,2004. 

Costa Sul de 
Portugal 

M.galloprovincialis 1,1 à 34,3 C18,C29 e C31 LOPES, 2009. 

Costa Sul de 
Portugal 

M.galloprovincialis 14,07 a 
37,70 

C23, C25 e 
C26 

SERAFIM, et 
al., 2008. 

Macaé P.perna 14,59 C16, C17 e 
C18 

TANIGUCHI, 
2001. 

Arraial do Cabo P.perna 0,79 à 1,15 C15, C16 e 
C17 

TANIGUCHI, 
2001. 

Baía de Guanabara  P.perna 3,81 à 6,35 C15, C16 e 
C17 

TANIGUCHI, 
2001. 

Jurujuba – Baía de 
Guanabara 

P.perna 75,24 à 
212,71 

C24, C25,C26 Este estudo. 

Praia do Forno - 
Arraial do Cabo 

 
 
 

P.perna 118,04 à 
184,43 

C22,C24,C26 Este estudo. 

Ilha Rasa - Búzios P.perna 65,38 à 
194,84 

C22,C24,C26 Este estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A seguir as concentrações mínimas e máximas de n-alcanos 

individuais, assim como os principais compostos individuais (n-C14 ao n-C40) 

serão descritos para cada gênero, local e período. A prevalência de compostos 

pares ou ímpares e os 3 compostos moleculares com maiores concentrações 

(Tabela 11) (em ordem decrescente) também serão descritos a seguir. 
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Em Jurujuba, as concentrações dos compostos individuais de n-

alcanos nos mexilhões machos do verão variaram de 0,38 µg.g-1 a  57,4 µg.g-1, 

com prevalência de compostos pares de cadeia longa n-C24 e n-C26 e nas 

fêmeas de 0,45 a 29,4 µg.g-1 com maior predomínio de n-C24, n-C26 e n-C25 

No inverno, as concentrações nos mexilhões machos variaram de 0,38 a 58,4 

µg.g-1, predominando n-C24, n-C26 e n-C40 e nas fêmeas de 0,59 µg.g-1 a 29,4 

µg.g-1, com máximos em n-C24 e n-C26,  (Figura 25, Apêndice A).  

Ao analisar o predomínio dos carbonos máximos n-C24, n-C25, n-C26 

entre os sexos no verão, houve diferença significativa apenas para o n-C26 

(p<0,05). Entre os períodos, apenas os mexilhões fêmeas apresentaram 

diferenças no n-C26 (p<0,05). 

 

Figura 25- Concentração de n-alcanos individuais (média em µg.g-1) em mexilhões P.perna 

machos e fêmeasnoperíodo do verão e inverno em Jurujuba - RJ. Jurujuba Verão Macho 

(JVM); Jurujuba Verão Fêmea (JVF). Jurujuba Inverno Macho (JIM); Jurujuba Inverno Fêmea 

(JIF) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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No período de verão, a região de Arraial do Cabo apresentou 

concentrações de n-alcanos individuais nos mexilhões machos entre 0,49 a 

37,9 µg.g-1com máximos em n-C24 e n-C26 . Nas fêmeas os valores variaram 

de 0,41 a 52,4 µg.g-1 com predomínio dos n-C24, n-C26 e n-C22. No inverno, 

os mexilhões machos variaram de 0,37 µg.g-1 a 103,3 µg.g-1 com máximos em 

n-C24, n-C26 e n-C22, eas fêmeas de 0,26 a 71,6 µg.g-1, prevalecendo n-C24, 

n-C26 e n-C22 (Figura 26, Apêndice B). 

As concentrações dos carbonos máximos n-C22, n-C24, n-C26 não 

apresentaram diferenças estatísticas entre os machos e fêmeas durante o 

verão e inverno (p>0,05). Entretanto as fêmeas apresentaram diferenças 

significativas nos n-C22 e n-C24 entre os dois períodos sazonais em Arraial do 

Cabo (p<0,05).  

 

Figura 26 - Concentração de n-alcanos individuais (média em µg.g-1) em mexilhões P.perna 

machos e fêmeas no período do verão e inverno em Arraial do Cabo - RJ.Arraial Verão Macho 

(AVM); Arraial Verão Fêmea (AVF);Arraial Inverno Macho (AIM); Arraial Inverno Fêmea (AIF) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Na região de Búzios as concentrações de n-alcanos individuais (n-C14 

ao n-C40) nos organismos machos do verão, variaram entre 0,37 a 74,9 µg.g1, 

e e nas fêmeas entre 0,49 a 79,4 µg.g1 com predomínio em n-C24, n-C26 e n-

C22 para ambos os gêneros.. No inverno os machos apresentaram 

concentrações entre 0,65 a 50,6 µg.g1, destacando-se os n-C24 e n-C26 e 

asfêmeas valores entre 0,29 a 22,1 µg.g1 com máximos no n-C24, n-C26 e n-

C22 (Figura 27, Apêndice C). 

Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os 

sexos durante o verão (p>0,05). No inverno somente o n-alcano n-C26 

apresentou diferença (p<0,05). Porém, ao avaliar as diferenças entre os 

períodos, as fêmeas mostraram diferenças nos compostos n-C22, n-C24 e n-

C26 (p<0,05). 

 

Figura 27 - Concentração de n-alcanos individuais (média em µg.g-1) em mexilhões P.perna 

machos e fêmeas no período do verão e invernoem Búzios - RJ.Búzios Verão Macho (BVM); 

Búzios Verão Fêmea (BVF); Búzios Inverno Macho (BIM); Búzios Inverno Fêmea (BIF) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Ao comparar os n-alcanos predominantes (n-C22, n-C24 e n-C26) nos 

mexilhões machos das três regiões avaliadas durante o período do verão, 

verificaram-se diferenças estatísticas entre Arraial do Cabo e Búzios para n-

C24 e n-C26 (p<0,05). Nos mexilhões fêmeas todas as regiões apresentaram 

diferenças significativas para n-C22 (p<0,05), enquanto que o n-C24 foi 

diferente entre Jurujuba e Búzios e entre Arraial e Búzios (p<0,05). 

No inverno, os mexilhões machos apresentaram diferenças 

significativas no n-C22 nas três regiões (p<0,05), enquanto que o n-C24 foi 

diferente entre Jurujuba e Arraial do Cabo e entre Arraial e Búzios (p<0,05). 

Por fim, o n-C26 apresentou diferenças estatísticas apenas entre Jurujuba e 

Arraial do Cabo neste período (p<0,05). Nas fêmeas, n-C22 e n-C24 

apresentaram diferenças apenas entre Arraial do Cabo e Búzios (p<0,05), 

enquanto o n-C26 foi diferente em todas as regiões (p<0,05). 

A distribuição de n-alcanos individuais fornece indícios das fontes de 

hidrocarbonetos para o ambiente, seja terrestre, marinho ou antrópico. Os n-

alcanos de cadeias longas ímpares, entre o n-C23 e n-C33 são característicos 

de hidrocarbonetos biogênicos de origem terrestre, derivados de ceras 

cuticulares de plantas superiores, com predomínio dos alcanos n-C27, n-C29, 

n-C31 (VOLKMAN et al., 1997; TIBBETTS et al.,1982). Hidrocarbonetos de 

cadeias curtas, entre n-C15 e n-C21, com máximos nos n-C15 e n-C17 são 

originários de microrganismos, entre eles as algas e bactérias do plâncton 

(YOUNGBLOOD et al., 1971). Os hidrocarbonetos antropogênicos, são aqueles 

oriundos de combustíveis fósseis (petrogênico), que durante seu processo de 

formação sofrem modificações na distribuição dos n-alcanos, de modo que 

estes não apresentam predominância nos números de átomos de carbono 

(VOLKMAN et al., 1992). Carro et al. (2006), relata que ambientes com 

prevalência de n-alcanos n-C14, n-C16, n-C18 en-C20 e os isoprenoides são 

característicos de influência petrogênica. 

A distribuição de n-alcanos individual nos mexilhões coletados nas três 

regiões e nas duas épocas do ano apresentou maior prevalência dos 

compostos n-C22, n-C24 e n-C26. As maiores concentrações destes 

compostos (machos + fêmeas) foram observadas durante o inverno em 

Jurujuba e Arraial, e no verão em Búzios. Suas distribuições em relação ao 
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sexo apresentaram diferenças apenas para o n-C26 com as maiores 

concentrações observadas em mexilhões machos em Jurujuba durante o verão 

e Búzios no inverno. Em relação aos períodos sazonais as fêmeas foram às 

únicas a apresentarem diferenças para os três carbonos máximos em todas as 

áreas estudadas, porém sem manter um padrão bem definido entre eles. 

Segundo Jorge (2003) a análise de hidrocarbonetos em bivalves é 

complexa devido às técnicas analíticas empregadas, estruturas moleculares 

dos compostos e a fisiologia dos animais estudados. Segundo o mesmo autor, 

os mexilhões têm a capacidade de liberar hidrocarbonetos de seus tecidos para 

o ambiente circundante, processo denominado de depuração, além disso, a 

capacidade de acumulação destes compostos varia de organismo para 

organismo. Taniguchi (2001) ressaltou também que fatores como o local de 

coleta e a granulometria dos sedimentos podem influenciar na concentração de 

hidrocarbonetos presentes em mexilhões da espécie P.perna. Todos estes 

fatores dificultam o entendimento sobre o comportamento da variação dos 

compostos ligados ao sexo dos animais, período sazonal e local estudado.  

Lopes et al. (2012), ao avaliarem o impacto por combustíveis fosséis na 

costa sul de Portugal, descreveram que a presença dos compostos n-C22,n-

C24 e n-C26 em M. galloprovincialis são indicativos de compostos de origem 

petrogênica. Carro et al. (2006), atribuiram o alcano n-C22 como oriundo de 

combustíveis fósseis em duas espécies de bivalves (Mytilus galloprovincialis e 

Cerastoderma edule) coletados no litoral da Galicia, Espanha. Serafim et al. 

(2008), relataram altos valores de n-C24 e n-C26 presentes em mexilhões da 

espécie M. galloprovincialis coletados na costa de Portugal onde possui intenso 

tráfego de grandes embarcações. Contudo, El Nemr et al. (2016),ao avaliarem 

a presença de impactos antropogênicos em crustáceos na costa do egito 

verificou-se a predominância do composto n-C26, porém as regiões estudadas 

não apresentaram contaminação, sendo os alcanos provenientes de matéria 

orgânica reciclada e/ou microrganismos. Clarke e Law (1981) relataram a 

presença dos n-alcanos de cadeia longa n-C24 e n-C26em organismos 

bentônicos na ilha de Signy na Antártida, sendo esta ilha ausente de 

contaminação antrópica. Ahmedet al.  (2019) destacaram o predomínio de n-

alcanos de cadeia longa (>n-C23) em organismos bentônicos coletados na 
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baía de Suez no Egito, sendo este perfil comum de organismos aquáticos, e os 

n-alcanos identificados nas espécies bentônicas provenientes de ceras de 

plantas superiores e macrófitas aquáticas (Tabela 13).  

Neste sentido, a presença dos compostos pares de cadeia longa, 

parece serproveniente de organismos bentônicos, pois a ocorrência de um 

único carbono par não explicaria de forma concisa ser de origem petrogênica. 

Entretantoé possível que ocorra a presença de vários carbonos ímpares e 

pares juntamente com o carbono máximo par dos organimos, de modoa 

intensificá-los, ocorrendo assim maior concentração destes compostosem 

animais expostos a ambientes contaminados por produtos petrogênicos.  

De forma a confimar a presença de contaminação por produtos 

petrogênicos através da análise dos n-alcanos individuais nos mexilhões 

P.perna, os valores foram submetidos a análise do índice preferencial de 

carbono (IPC)descrito a seguir no item 6.3.2.  

 

 

Tabela 13 - Distribuição de n-alcanos em diversos organismos aquáticos 

n-alcanos Espécies Nome Usual Autor/Ano 

C18;C20 e C22 M.edulis Mexilhão TIBBETTS, et al., 1982. 

C15 e C17 M.galloprovincialis Mexilhão WETZEL & VLEET, 2004. 

C24 e C26 Odontaster validus 

Neobuccinum eatoni 

Serolis cornuta 

Organismos 

bentônicos 

CLARKE & LAW, 1981. 

C26, C27 e 

C35 

Várias Crustáceos EL NEMR, et al., 2016. 

C26, C28 e 

C30; C27, C29 

e C31. 

Várias Peixes AHMED, et al., 2019. 

C31 P.perna Mexilhão JORGE, 2003. 

C15, C16, C17 

e C18 

P.perna Mexilhão TANIGUCHI, 2001. 

C15 e C17 Polysiphonia sp. 

Corallina officialis 

Rhodymenia Palmata 

Algas vermelhas CLARKE & BLUMER, 

1967. 

C29, C23, C22 

e C21 

Crassostrea virginica Ostra TAPIA-MORALES 

et al., 2018. 
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C27, C15,C16 

e C17 

Enhydrina schistose Cobra-Marinha MOTE, et al., 2015. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  

 

6.2 MISTURA COMPLEXA NÃO RESOLVIDA (MCNR) 

 

A Mistura Complexa Não Resolvida – MCNR é representada pela área 

entre a linha de base do cromatograma e a elevação da base de saída dos 

picos relativos aos compostos e representa as várias co-eluições de isómeros e 

homólogos de hidrocarbonetos com estruturas complexas, sendo utilizada 

como um critério diagnóstico para avaliar a presença de petróleo degradado 

em amostras ambientais e assim refletindo uma contaminação crônica por 

estes tipos de compostos (MILLE et al., 2007). Quanto maior for a MCNR, 

maior será a degradação ambiental sofrida (LOPES, 2009; 2012). 

A MCNR geralmente aparece nos cromatogramas na forma unimodal 

com elevação da linha de base entre os n-alcanos n-C18 e n-C35 ou 

bimodalcom uma primeira elevação encontrada entre os n-alcanos n-C16 e n-

C22 e uma segunda elevação abaixo dos alcanos de cadeia longa (MILLE, 

2007; SILVA, 2011). A MCNR neste trabalho inicia-se a partir do n-C33 e se 

estende até o n-C41. A figura 29 mostra um cromatogramatípico de MCNR 

presenteem uma amostra de mexilhão deste trabalho. Os valores referentes às 

áreas destas MCNR estão descritos na tabela 11. 

As concentrações médias de MCNR nos mexilhões machos de 

Jurujuba no verão foi de 1.111 ± 278 e nas fêmeas de 438 ± 117 µg.g-1. No 

inverno os machos apresentaram valores médios de 1.174 ± 322 µg.g-1 e as 

fêmeas de 1327 ± 533 µg.g-1. Ao avaliar as diferenças significativas entre os 

sexos e períodos, apenas os mexilhões fêmeas apresentaram diferenças 

durante o verão em relação aos machos (Figura 28) (p<0,05).  

Na região de Arraial do Cabo no verão, os valores de MCNR nos 

machos foi de 898 ± 164 µg.g-1e nas fêmeas de 651 ± 107 µg.g-1. No inverno o 

valor médio nos machos foi de 926 ± 297 µg.g-1 e nas fêmeas de 569 ± 31 µg.g-

1. Não houve diferenças significativas entre os sexos e entre os períodos 

(p>0,05).  
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Em Búzios no verão, o valor de MCNR nos mexilhões machos foi de 

1.552 ± 802 µg.g-1, e n as fêmeas de 980 ± 146 µg.g-1. No inverno, a 

concentração média de MCNR nos machos foi de 1.620 ± 653 µg.g-1e nas 

fêmeas de 487 ± 459 µg.g-1. Não foram observadas diferenças estatísticas 

entre os gêneros e os períodos sazonais (p>0,05).   

 

Figura 28 - Variação da concentração (µg.g-1) de mistura complexa não resolvida (MCNR) em 

mexilhões P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões costeiras no 

litoral do Estado do Rio de Janeiro. Letras iguais sobrescritas representam diferenças 

significativas (p<0,05) entre as amostras (Local) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Ao analisar as diferenças nas concentrações de MCNR entre os locais 

apenas os mexilhões fêmeas apresentaram diferenças estatísticas entre 

Jurujuba e Búzios e entre Arraial e Búzios durante o verão (p<0,05). No inverno 

a 

a 
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foram observadas diferenças apenas entre Jurujuba e Arraial do Cabo 

(p<0,05). 

 

Figura 29 - Perfil cromatográfico da fração dosn-alcanos mostrando uma Mistura Complexa 

Não Resolvida (MCNR) em uma amostra de mexilhão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Rowland e colaboradores (2001) demosntraram que a presença de 

mistura complexa não resolvida (MCNR) em tecidos de organismos 

bioindicadores de poluição marinha (M. edulis, M.galloprovincialis, P.perna) 

provoca uma resposta tóxica subletal, atuando de forma direta sobre a saúde 

destes organismos. Por este motivo, sua presença na biota aquática, tem sido 

reportada como um forte indicador de poluição marinha por petróleo bruto e 

seus derivados (SOLÉ et al., 1996; PORTE et al., 2001; ROWLAND et al., 

2001; TANIGUCHI, 2001; SERAFIM et al., 2008; LOPES et al., 2012; SOUZA, 

2012).  

A MCNR é uma fração de hidrocarbonetos petroquímicos que tem sido 

comumente encontrada em tecidos de mexilhão e compreende tanto 

compostos aromáticos como não aromáticos (DONKIN et al., 2003). Entretanto 

é sabido que hidrocarbonetos não aromáticos presentes em uma MCNR tem 

baixa toxicidade para mexilhões se comparado aos policíclicos aromáticos. 

Porém, a oxidação desses compostos podem aumentar os mecanismos de 

toxicidade nestes organismos (DONKIN et al., 2003), causando alterações 

inespecíficas em M. edulis por exemplo, expostos a esta fração de petróleo 

(ROWLAND et al., 2001). 

Ao avaliar a influência petrogênica através da análise de MCNR 

presente nos tecidos dos mexilhões P.perna coletados nas três regiões 



92 
 

 
 

estudadas, observou-se que em ambos os sexos e períodos sazonais há a 

presença constante de produtos derivados do petróleo (Tabela 11) 

(TANIGUCHI, 2001; SERAFIMet al., 2008; LOPES et al., 2012). A MCNR foi 

encontrada em todas as amostras de mexilhões com algumas alternâncias 

entre o predomínio de compostos de cadeia par e ímpar como pode ser 

observado nas figuras 25, 26 e 27. 

As regiões que apresentaram maior influência petrogênica durante o 

verão foram Arraial do Cabo e Búzios. Isto possivelmente esta relacionado com 

maior aumento populacional nestas áreas durante este período, uma vez que, 

são regiões muito procuradas pelo turismo e possuem amplo trafégo de 

embarcações motorizadas. Em Arraial do Cabo, a Enseada do Forno faz divisa 

com a Praia dos Anjos, uma das mais importantes praias da região, onde está 

localizado o terminal portuário da cidade e é a praia com maior adensamento 

urbano, o que contribui de forma significativa para o lançamento de produtos 

derivados do petróleo na área. Entretanto na região de Búzios, a presença de 

um canal central que dá acesso a uma marina onde circulam embarcações 

particulares de alto padrão, pode ser sugerida como fontes pontuais de 

contaminação por combustíveis fosséis (MCNR >1.500 µg.g-1). Por outro lado, 

durante o período do inverno as regiões de Jurujuba e Búzios foram às 

reportadas com os maiores valores de MCNR (>1.300 e > 1.600 µg.g-1).  

Tibbets et al. (1982) registraram valores de MCNR abaixo de 12 µg.g-1, 

em mexilhões da espécie M.edulis coletados a uma profundidade de 50 a 100 

m, localizados no Mar do Norte, sendo considerado pelos autores valores 

referentes a mexilhões de áreas pristinas. Lopes (2009) ao avaliar mexilhões 

da espécie M.galloprovincialis na costa sul de Portugal (Tabela 14) relata que 

locais onde a MCNR de uma matriz ambiental for menor que 10 µg.g-1, esta 

relacionada com a degradação da M.O. por bactérias e, portanto, o ambiente 

não se encontra impactado por insumos petrogênicos. A autora relata ainda 

que valores superiores a 700 µg.g-1 de MCNR estão relacionados a um 

ambiente altamente impactado por produtos do petróleo provenientes das 

atividades constantes de grandes embarcações que circulam na costa. Estes 

valores são próximos aos registrados por este estudo.  
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Tabela 14 - Concentração de mistura complexa não resolvida (MCNR) em 

diferentes espécies de mexilhões e outros bivalves em regiões do Brasil e do 
mundo 

Local Espécie MCNR (µg.g-1) Referência 

Golfo de Omã Várias 9,1 - 130 TOLOSA, et al., 2005. 

Costa Noroeste de 
Portugal  

M.galloprovincialis 360 a 2.159 LIMA, et al., 2007. 

Costa do Mediterrâneo Várias  0,002 a 0,023 EL NEMR et al., 2012. 

Costa leste – Reino Unido  M. edulis  306 a 3.975 ROWLAND, et al., 
2001 

Costa da Espanha  M.galloprovincialis 1,5 a 39,7  PORTE, et al., 2001 

Costa Sul de Portugal M.galloprovincialis 18 a 776 LOPES, 2009. 

Costa Sul de Portugal M.galloprovincialis 0,080 a 0,205 SERAFIM, et al., 
2008. 

Baía de Florianópolis Crassostrea gigas <0,005 SOUZA, et al., 2012. 

Baía de todos os santos Trachycardium 
muricatum 

4,5 a 20,6 PORTE, et al., 1990. 

Macaé P.perna 94,5 TANIGUCHI, 2001. 

Costa Sul de Portugal M.galloprovincialis 14,5 a 105,2 LOPES, et al., 2012.  

Jurujuba – Baía de 
Guanabara 

P.perna 438 a 1.327 Este estudo. 

Praia do Forno - Arraial do 
Cabo 

 
 
 

P.perna 651 a 926 Este estudo. 

Ilha Rasa - Búzios P.perna 487 a 1.620 Este estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  

 

Taniguchi (2001) ao avaliar mexihões na região de Macaé verificou 

valores de MCNR em torno de 94,49µg.g-1, caracterizando uma região 

contaminada por derivados do petróleo. No entanto para as regiões de Arraial 

do Cabo e Baía de Guanabara o autor não relata valores de MCNR, porém 

destaca a assinatura de óleo nos cromatogramas das amostras, através da 

variação de n-alcanos de cadeia ímpar e par de carbono. O autor sugere que a 

ausência de MCNR diretamente nas amostras, esta relacionado aos locais de 

coletada em mar aberto. Diferentemente ao decrito por Taniguchi (2001), este 

trabalho detectou elevados valores de MCNR em todas as regiões de coletas 

dos organismos, o que sugere que os níveis de poluição foram aumentando ao 

longo dos anos nestas áreas. 

El Nemr et al. (2012), encontrou valores baixos de MCNR em 

mexilhões na costa do Mediterrâneo, com valores variando de 2,2 a 23,2 ng.g-1, 
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e sem indicação de contaminação por petróleo nos mexilhões. Lima et al. 

(2007), encontrou valores altíssimos de MCNR em 50 mexilhões da espécie 

Mytilus galloprovincialis, recolhidos ao longo da costa noroeste de Portugal. Os 

valores de MCNR descrito pelos autores variaram de 360,8 a 2.159,8 µg.g-1, 

sendo da mesma ordem de grandeza aos encontrados neste estudo(438,5 à 

1.620,7µg.g-1).   

No entanto, Jorge (2003), avaliou o impacto antrópico no canal de São 

Sebastião, litoral de São Paulo, através de larvas e mexilhões adultos da 

espécie P.perna, porém o autor não detectou a presença de MCNR nos 

organismos, sendo a maioria dos compostos presentes naquela região de 

cadeia longa e curta com números ímpares de carbonos.Este perfil indica 

fontes de origens biogênicastanto terrestres quanto aquáticas para o local e, 

portanto condições adversas às encontradas neste trabalho para o litoral do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

6.3 RAZÕES DIAGNÓSTICAS DE N-ALCANOS 

 

A variação no teor de n-alcanos pode ser devida às fontes 

antropogênicas (transporte marítimo, descargas industriais e esgoto) e a 

entradas de fontes naturais (atividade microbiana, algas e plantas terrestres), 

(OYO-ITA et al., 2010). O material biogênico de microrganismos e de 

macroalgas apresenta predominância de n-alcanos ímpares C15, C17, C19, 

enquanto em plantas vasculares predominam C27, C29 e C31. Por outro lado a 

presença de n-alcanos pares é característica de óleos, sendo a presença de 

MCNR típica de matéria orgânica regenerada e podem ser relacionados à 

origem petrogênica (COMMENDATORE et al., 2012). Com isso as 

abundâncias desses compostos refletem as fontes de matéria orgânica 

predominante. Entre as fontes antropogênicas devem predominar os derivados 

de petróleo e matéria orgânica degradada oriunda da lavagem dos solos e de 

efluentes. Para as fontes naturais devem predominar algas, plâncton, bactérias 

ou mesmo restos de plantas terrestres (TIBBETTS et al., 1982; 

COMMENDATORE; ESTEVES, 2004). 
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De modo a identificar as diferentes fontes de matéria orgânica através 

da análise de n-alcanos presentes nos tecidos dos mexilhões, propomos os 

diferentes índices descritos a seguir.  

 

6.3.1 Razão entre MCNR e n-alcanos totais (MCNR/TAlc) 

 

A razão entre a mistura complexa não resolvida e os n-alcanos totais 

(somatório dos picos resolvidos do n-C14 ao n-C40), indica se a contaminação 

por hidrocarbonetos do petróleo nos ambientes costeiros é devida a uma 

entrada recente (=1) e isso ocorre quando há altas concentrações de MCNR 

seguidas de altas concentrações de TAlc ou ainda proveniente de um material 

regenerado e possivelmente mais antigo (>1).  

Quando concentrações menores de MCNR e TAlc, embora apresentem 

uma razão MCNR/TAlc na mesma ordem de grandeza, reflectem contaminação 

crônica por hidrocarbonetos do petróleo, sendo esta razão uma ferramenta 

confiável na avaliação do impacto antrópico através do uso de organismos 

filtradores como os mexilhões (LOPES, 2012).  

Serafim et al. (2008), ao avaliar mexilhões de fontes hidrotermais (B. 

azoricus) e mexilhões de áreas costeiras (M. galloprovincialis) detectou razões 

bem superiores nos mexilhões das regiões costeiras (entre 4 e 12) em 

comparação com os organismos de fontes hidrotermais (entre 1 e 4), indicando 

a presença de alifáticos mais degradados nas regiões costeiras. Solé et al. 

(1996), relatou valores de razões superiores (28,5 a 46,6) em mexilhões da 

espécie M. Edulis presentes em áreas próximas a um derramento de óleo 

proveniente de um navio petroleiro na costa de Galícia na Espanha. No 

entanto, as áreas mais afastadas apresentaram valores bem menores (13,2), 

indicando que nos locais mais próximos ao derramamento de óleo ocorreu à 

presença de alifáticos altamente degradados.  

Neste trabalho a razão MCNR/TAlc oscilou de 4,4 a 9,3, sendo os 

maiores valores encontrados na região de Búzios no inverno, o que confirma 

maior presença de compostos degradados e indica uma contaminação mais 

antiga por hidrocarbonetos entre as três regiões estudadas (SOLÉ et al., 1996; 

LOPES, 2012) (Tabela 15). Os valores encontrados neste trabalho são 
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próximos aos descritos por Lopes (2009) que ao avaliar a degradação por 

hidrocarbonetos petróleo em mexilhões M. galloprovincialis na costa sul de 

Portugal durante o inverno encontrou valores de 7 a 9 nas regiões de Olhão e 

Faro, chegando até 25 em Portimão (valor maior que o encontrado neste 

trabalho), indicando a presença de hidrocarbonetos altamente degradados. 

Estes valores também são próximos aos descritos por Serafim et al. (2008), em 

mexilhões coletados em regiões costeiras de Portugal (4 – 12) e inferiores aos 

descritos por Porté et al. (2001), em tecidos de M. galloprovincialis coletados 

nas regiões de Mera e Lorbé (75,5 a 85,6) localizadas na  costa de Galicia na 

Espanha, onde foi registrada uma contaminação crônica por hidrocarbonetos 

altamente degradados.   

 

Tabela 15 - Razões entre a Mistura Complexa Não Resolvida e n-Alcanos 

Totais (MCNR/TAlc), Indice Preferencial de Carbono (IPC), Razão entre os n-
Alcanos Naturais e petrogênicos (RNA), Razão Terrígeno Aquático (RTA) e 
Índice de Proporção de Plantas Aquáticas (Paq) aplicadas para os 
hidrocarbonetos encontrados nas amostras de mexilhões P.perna com 
distinções entre macho e fêmea em três regiões do litoral do Estado do Rio de 
Janeiro e durante verão e inverno 

Período Local Sexo MCNR/TAlc IPC RNA RTA Paq 

 

Verão 

Jurujuba  6,38 

 

0,27 -86,30 

 

2,67 

 

0,82 

 
Arraial Macho 7,61 

 

0,22 -56,48 

 

1,21 

 

0,63 

 
Búzios  7,97 

 

0,13 -119,84 

 

0,99 

 

0,68 

 
Jurujuba  5,83 

 

0,55 -29,66 

 

0,67 0,88 

 
Arraial Fêmea 4,79 

 

0,25 -45,09 

 

1,93 

 

0,75 

 
Búzios  6,05 

 

0,18 -89,38 

 

1,59 

 

0,60 

 
 

Inverno 

Jurujuba  

Macho 

 

7,16 

 

0,19 -97,18 

 

1,37 

 

0,83 

 
Arraial Macho 5,02 

 

0,11 -114,66 

 

0,98 

 

0,70 

 
Búzios  9,33 

 

0,28 -71,91 

 

1,62 

 

0,77 

 
Jurujuba  6,24 

 

0,29 -108,83 

 

1,23 

 

0,85 

 
Arraial Fêmea 4,48 

 

0,13 -71,22 

 

1,13 

 

0,65 

 
Búzios  7,46 

 

0,42 -17,89 

 

1,09 

 

0,58 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

6.3.2 Índice de Preferência de Carbono (IPC) 

 

O predomínio de n-alcanos ímpares está associado ao material de 

origem biogênica, podendo estes apresentar predomínio do número de 

carbonos ímpares e de cadeias curtas (n-C13 ao n-C19) representando 

microorganismos planctônicos com máximos nos carbonos n-C17, ou ainda 
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apresentar alcanos de cadeia longa (n-C27 ao n-C31), indicativos de plantas 

superiores terrestres, podendo apresentar máximos no n-C29 (MILLE et al., 

2006). De acordo como descrito por Carro et al. (2006), um predomínio de n-

alcanos pares com intervalo do n-C14 ao n-C22 é característico de fontes 

petrogênicas.  

O IPC (∑n-alcanos ímpares/∑n-alcanos pares) é um índice empregado 

na avaliação da predominância entre quantidades de n-alcanos de uma série 

ímpar e/ou par de carbono (CLARK; BLUMER, 1967). O valor deste índice 

dependente do intervalo de número de átomos de carbono considerado e ajuda 

a prever a origem de materiais biogênicos e antropogênicos em tecidos de 

animais marinhos utilizados em programas de biomonitoramento ambiental 

(SOLÉ et al., 1996; PORTE et al., 2001; CARRO; COBAS; MANEIRO, 2006; 

SERAFIM et al., 2008, LOPES, 2012; AZIS et al., 2016; EL NEMR et al., 2016, 

AHMED et al., 2019). 

Deste modo, valores desta razão menor ou igual a 1 são indicativos de 

influência petrogênica, enquanto que valores maiores que 1 são provenientes  

de fontes biogênicas (PORTE et al., 2001; SERAFIM et al., 2008; LOPES, 

2009; LOPES et al., 2012). Neste estudo, o IPC foi menor do que um (1) em 

todas as regiões e nos dois períodos avaliados, com valores entre 0,11 e 0,55. 

Contudo, os altos valores dos n-alcanos individuais pares (n-C22, n-C24 e n-

C26) (Item 6.1) poderiam contribuir para que os valores das razões ficassem 

abaixo de um (<1) e desse modo indicassem contaminação petrogênica nas 

áreas estudadas. Neste sentido, para que pudéssemos confirmar a influência 

petrogênica, foi realizado novamente o cálculo de IPC retirando os C máximos, 

porém, mesmo assim, os valores continuaram abaixo de um (<1) para todas as 

áreas e períodos, o que confirmou a influência crônica por derivados do 

petróleo nas regiões costeiras das baixadas litorâneas e região metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro, sendo constantes tanto no verão quanto no 

inverno.  

Taniguchi (2001), ao avaliar a presença de hidrocarbonetos de petróleo 

em mexilhões P.perna no litoral do Estado do Rio de Janeiro, encontrou valores 

de IPC menor que 1 na ilha do Francês em Macaé justificando a contaminação 

petrogênica naquela região (Tabela 16). No entanto, na região de Arraial do 
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Cabo os valores de IPC foram de 1,43 a 2,75. Embora estes valores indiquem 

contribuições biogênicas, o mesmo autor relata a presença de residuos 

petrogênicos em mexilhões coletados próximos a um cais na enseada do 

Forno, relacionando-os com o tráfego de embarcações no local. Estes dados 

corroboram com os descrito nesta pesquisa para esta região, indicando ser 

esta uma região contaminada por hidrocarbonetos petrogênicos tanto no 

período do verão quanto no inverno (IPC<1).  

Jorge (2003), ao avaliar o impacto antrópico por hidrocarbonetos do 

petróleo em larvas e adultos de P.perna na Ilha de São Sebastião (Ilha Bela), 

no litoral de São Paulo, relatou valores de IPC maiores que 1, mostrando uma 

predominância de alifáticos ímpares sobre os pares, e portanto, indicando 

contribuições biogênicas para a região. Siqueira (2012) analisou os valores de 

IPC em organismos anfípodes ampitoídeos coletados em um costão rochoso 

localizado no canal de São Sebastião, também no litoral norte de São Paulo, 

encontrando valores menores que 1 no mês de Janeiro, indicando 

contaminação por derivados de petróleo e maior que 1 nos meses de maio, 

agosto e novembro indicando fortes contribuições de origem biogênica para a 

região ao longo do ano. Esta diferença possívelmente esta relacionada com a 

presença de portos e movimentação náutica na região, uma vez que, a área é 

muito procurada pelo turismo, especialmente durante a alta temporada. Estes 

resultados diferem aos descritos neste trabalho para o litoral do Rio de Janeiro, 

pois tanto no verão (Fevereiro), quanto no inverno (Junho) existem 

contribuições de hidrocarbonetos derivados de fontes petrogênicas. 

 

6.3.3 Razão natural de n-alcanos (RNA) 

 

A razão natural de n-alcanos (RNA) do inglês Natural n-Alkane Ratio –

(NAR), foi proposta inicialmente por Mille et al. (2007), para avaliar a 

contribuição dos insumos terrestres em relação a fontes antrópicas de 

hidrocarbonetos em sedimentos, sendo aplicado posteriormente em matrizes 

biológicas, como moluscos gastropodes Patella nigrolineata, Morulasquamosa, 

Patella testudinaria entre outros (EL NEMR, 2016; AHMED et al., 2019). A 

razão NAR é definida como: ∑ n-alcanos (C19-C32) – 2 ∑ n-alcanos pares 
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(C20-C32)/ ∑ n-alcanos (C19-C32), onde valores desta razão abaixo e próxima 

de zero, refletem contribuições de hidrocarbonetos provenientes petróleo e 

óleos brutos,enquanto que valores próximos e acima de um (1) refletem 

contribuições de plantas terrestres ou algas marinhas como posidonia (MILLE 

et al., 2007).   

Os valores encontrados neste trabalho são próximos aos descritos por 

El Nemr et al. (2016), indicando contribuições de origem petrogênica nos 

tecidos de mexilhões P. perna em todas as regiões e nos dois períodos 

sazonais avaliados (MILLE et al., 2007) (Tabela 15). No entanto, diferentes aos 

valores reportados por Ahmed et al. (2019),  em vários organismos coletados 

na costa da Baía de Suez no Egito, onde descreveu valores próximos a 1 na 

maioria dos animais, indicando que os hidrocarbonetos presentes naquela 

região eram provenientes de plantas terrestres ou de plantas aquáticas. Azis et 

al. (2016), ao avaliar a ocorrência de hidrocarbonetos policiclicos aromáticos e 

alifáticos em mexilhões da espécie M.galloprovincialis comercializados em um 

mercado tradicional localizado em Marseille na França, relatou valores de RNA 

próximos a zero (0), indicando a ocorrência de materiais de origem petrogênica 

presentes nos tecidos dos animais comercializados, estando dentro do mesmo 

perfil encontrado nos mexilhões deste trabalho, uma vez que, em todas as 

regiões e períodos avaliados os valores descritos apontaram contaminação por 

fontes petrogênicas. Vale ressaltar que os elevados valores negativos 

encontrados neste estudo estão associados à interferência dos compostos 

pares de cadeia longa detectados e que podem ser ou provenientes dos 

orgânismos bentônicos ou produzidos por bactérias simbiontes (NISHIMURA; 

BAKER, 1986). Estas condições foram observadas também no trabalho 

descrito por El Nemr et al. (2016), onde predominaram os compostos de cadeia 

longa de número par.   

 

6.3.4 Razão terrestre e aquático (RTA) 

 

A razão RTA (n-C27+n-C29+n-C31)/(n-C15+n-C17+n-C19) é utilizada para avaliar a 

proporção entre n-alcanos ímpares de cadeias longas e curtas, distinguindo a 

predominância entre os insumos terrestres (n-C27, n-C29 e n-C31) presentes 
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nas ceras cuticulares de plantas vasculares e os aquáticos (n-C15, n-C17 e n-

C19) produzidos por organismos marinhos (EL NEMR et al., 2014; EL NEMR, 

2016; AHMED et al., 2019). Valores desta razão maiores que um (>1) indicam 

predomínio de matéria orgânica de origem terrestre, enquanto que valores 

menores que um (<1) estão associados à predominância de n-alcanos de baixo 

peso molecularderivados de fontes aquáticas, como o fitoplâncton 

(BOURBONNIERE; MEYERS, 1996; JAFFÉ et al., 2001) (Tabela 16). Foram 

observadas contribuições de origem terrestre na maioria das regiões 

estudadas, embora haja também a presença de compostos de baixo peso 

molecular de origem marinha (fito e zooplancton) (Tabela 15) (JAFFÉ et al., 

2001). 

 

A região de Jurujuba no período do verão apresentou valores baixos da 

razão para os mexilhões fêmeas (RTA <1), enquanto que os machos 

apresentaram valores acima de 1 (2,67), caracterizando aporte de origem 

terrestre (EL NEMR et al., 2016). Neste sentido pode se observar uma mistura 

de fontes terrestres (alóctone) e marinhas (autóctone) para este período. 

Enquanto no inverno, os valores das razões tanto para os mexilhões machos 

quanto para as fêmeas foram acima de um (1), caracterizando uma maior 

contribuição de compostos de origem terrestre (plantas superiores) (JAFFÉ et 

al., 2001). Na região de Arraial do Cabo no verão os valores foram acima de 1 

enquanto que no inverno os mexilhões machos apresentaram valores <1, e as 

fêmeas valores >1 indicando uma entrada de materiais de origem terrestre e 

aquática. Na região de Búzios no verão apenas os mexilhões machos 

apresentaram valores abaixo de um (1), enquanto que no inverno houve a 

presença apenas de n-alcanos provenientes de fontes terrestres (>1) (Plantas 

superiores). 



 
 

 

Tabela 16 -Valores de razões diagnósticas empregadas em várias espécies e regiões do mundo. Mistura complexa não 

resolvida/Total de n-alcanos (MCNR/TAlc); Índice Preferencial de Cabono (IPC); Relação natural de n-alcanos; Razão terrestre 
aquático (RTA); Índice Proporção de plantas aquáticas (Paq). * (-) Não encontrado 
 

Local Espécie MCNR/TAlc IPC RNA RTA Paq Referência 

Costa da Galícia – Espanha Mexilhão M. galloprovincialis - 0,07- 2,99 - - - CARRO et al., 2006. 

Costa da Galícia – Espanha Cerastoderma eduli - 1,07- 5,61 - - - CARRO et al., 2006. 

Golfo de Suez – Egito Mariscos (várias) - 0,14 - 6,24 -193 –0,09 2,08 – 12,28 0,0003 – 1,00 EL NEMR et al., 2016. 

Costa Sul de Portugal Mexilhão M. galloprovincialis 2  – 10 0,43 – 1,04 - - - LOPES, et al., 2012 

Litoral de São Paulo – Brasil Mexilhão P.perna - 3,64 – 43,07 - - - JORGE, 2003. 

Porto do mediterrâneo – 
França 

Mexilhão M. galloprovincialis - 2,6 – 3,0 0,3 – 0,4 1,4 – 1,5 - AZIS, et al., 2016. 

Costa Sul de Portugal Mexilhão M.galloprovincialis 5 – 51 0,66 – 1,21 - - - LOPES, 2009. 

Golfo de Suez – Egito Várias espécies - 1,51 – 44,26 0,30 – 0,93 4,75 – 121,09 0,01 – 0,85 AHMED, et al., 2019. 

Costa de Portugal  Mexilhão M.galloprovincialis 
e B. azoricus 

1  – 12 0,9 – 1,1 - - - SERAFIM, et al., 2008. 

Macaé Mexilhão P.perna - 0,90 - - - TANIGUCHI, 2001. 

Arraial do Cabo Mexilhão P.perna - 1,43 – 2,00 - - - TANIGUCHI, 2001. 

Baía de Guanabara  Mexilhão P.perna - 1,35 - 1,76 - -  TANIGUCHI, 2001. 

Jurujuba – Baía de Guanabara Mexilhão P.perna 5,83 – 7,16 0,19- 0,55 -29,66 - -108,83 0,67 – 2,67 
 

0,82 – 0,88 
 

Este estudo. 

Praia do Forno - Arraial do 
Cabo 

 
 
 

Mexilhão P.perna 4,79 – 7,61 4,48 – 7,61 
 

-45,09  -114,66 0,98 – 1,93 0,63 – 0,75 Este estudo. 

Ilha Rasa – Búzios Mexilhão P.perna 6,05 – 7,97 6,05 – 9,33 -17,89 - -119,84 0,99 – 1,62 0,58 – 0,77 Este estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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Ahmed et al. (2019), ao analisar a presença de materiais de origem 

biogênica em diversos organismos coletados ao longo da costa do Golfo de 

Suez no Egito, descreveu valores da razão RTA (Tabela 16) maiores que 1, o 

que assegurou que a fonte dos n-alcanos para todos os locais estudados são 

provenientes de detritos de plantas superiores terrestres. Azis et al. (2016), 

também detectou fontes de n-alcanos de origem terrestre em Mytillus 

galloprovincialis em Marseille na Fraça. El Nemr et al. (2016), também relatou 

contribuições de origem terreste em vários animais marinhos localizados no 

Golfo de Suez, Golfo de Aqaba e Mar Vermelho no Egito (Tabela 16).  

Todos os trabalhos descritos corroboram com os valores encontrados 

neste estudo para as regiões de Jurujuba durante o inverno, Arraial do Cabo no 

verão e Búzios no inverno, os quais apresentaram contribuições de n-alcanos 

de cadeia longa, sendo um forte indicativo da entrada de fontesterrestres de 

matéria orgânica nestas regiões. Além disso, vale ressaltar a contribuição de n-

alcanos de origem autóctone (aquática) nas áreas de Jurujuba durante o verão, 

Arraial do Cabo no inverno e Búzios no verão, indicando a presença de 

materiais derivados de fitoplânctons, demonstrando uma mistura de fontes de 

M.O. para estas regiões e períodos. 

 

6.3.5 Índice Proporção de Plantas Aquáticas (Paq) 

 

As macrófitas aquáticas representam um grande grupo de organismos 

que crescem em águas interiores e salobras, estuários e águas costeiras, 

tendo maiores taxas de crescimento em ambientes eutrofizados (ESTEVES; 

SUZUKI, 2010). O índice Paq (n-C23+n-C25 / n-C23+n-C25+n-C29+n-C31) 

expressa a proporção relativa de hidrocarbonetos derivados de macrófitas não 

emergentes e emergentes (n-C23 e n-C25) e plantas terrestres (n-C29 e n-

C31), sendo uma ótima ferramenta para a distinção entre as contribuições de 

plantas de origem aquáticas e terrestres (FICKEN et al., 2000). Valores desta 

razão menores que 0,1 indicam n-alcanos de ceras provenientes de plantas 

terrestres, enquanto os valores de Paq na faixa de 0,1 a 0,4 pertencem a n-

alcanos de macrófitas emergentes e entre 0,4 e 1 macrófitas submersas e/ou 

flutuantes (FICKEN et al., 2000). Ahmed et al. (2016), relatou valores de Paq 
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em diversos espécies de animais aquáticos coletados no golfo de Suez no 

Egito, onde os valores variaram entre 0,0003 a 1,00 indicando a contribuição 

de ceras cuticulares presentes nas folhas de plantas superiores terrestres e 

macrófitas flutuantes (Tabela 16). 

El Nemr et al. (2016), também relatou valores de Paq em organismos 

coletados no Golfo de Suez, Golfo de Aqaba e Mar Vermelho, no Egito. Os 

valores variaram entre 0,04 (estação de Taba) e 1,00 (estação Suez 1), 

demostrando a presença de inputs tanto de plantas terrestre como de 

macrófitas emergentes e flutuantes. Os valores de Paq encontrados neste 

trabalho variaram de 0,58 a 0,88 indicando a presença de macrófitas 

submersas e/ou flutuantes em todas as três regiões avaliadas (FICKEN et al., 

2000) (Tabela 15). 

De acordo com a avaliação de todas as razões diagnósticas 

empregadas acima (MCNR/TAlc; IPC; RNA; RTA e Paq), pode-se concluir que 

a origem dos hidrocabonetos presentes nas amostras de mexilhões machos e 

fêmeas nas três regiões e diferentes períodos sazonais, são em sua maioria de 

origem antrópica, como corrobora os valores de IPC (<1), NAR (<0), MCNR 

(>1600 µg.g-1) e TAlc (>200 µg.g-1). Esses valores indicam ser uma 

contaminação antiga de hidrocarbonetos do petróleo conforme a razão 

MCNR/TAlc > 1, demonstrando assim que o litoral do Estado do Rio de Janeiro 

se encontra em processo avançado de contaminação. No entanto a presença 

de materiais de origem biogênica se faz notar, sendo boa parte de origem 

terrestre na maioria das regiões e períodos (RTA >1), com exceção apenas das 

regiões de Jurujuba no verão, Arraial do Cabo inverno e Búzios no verão 

(RTA<1), os quais demonstram contribuições de origem algal (autóctone) 

sugerindo uma mistura de fontes terrígenas e aquáticas nestes períodos. Além 

disso, a presença de macrófitas submersas e/ou flutuantes (Paq 0,58 a 0,88) 

foi presente nas três áreas estudadas, indicando que os n-alcanos biogênicos 

de cadeia longa presentes nos mexilhões são oriundos de plantas aquáticas e 

terrestres. 
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6.4 DISTRIBUIÇÃO DOS ESTERÓIS ENTRE REGIÕES, GÊNERO E 

PERÍODOS DO ANO 

 

Os esteróis totais (ET) consideram os compostos coprostanol, 

colesterol, colestanol, colestanona, ergosterol, campesterol, estigmasterol, 

estigmastanol, sitosterol e sitostanol. 

Na região de Jurujuba as concentrações médias de ET nos mexilhões 

P.perna durante o verão foram de 96,9 ± 26,9 µg.g-1 nos machos e de 120,4 ± 

68,3 µg.g-1nas fêmeas, enquanto que no inverno os machos apresentaram 

concentrações de 184,7 ± 88,8 µg.g-1 e as fêmeas de 186,9 ± 99,4 µg.g-1 

(Tabela 17). Não foram observadas diferenças estatísticas entre os gêneros 

(p<0,05) (Figura 30). Entretanto ao avaliar as diferenças entre os períodos 

sazonais, os mexilhões machos foram os únicos a apresentarem diferenças 

significativas (p<0,05). 

Na região de Arraial do Cabo durante o verão, os valores médios de ET 

nos mexilhões machos foram de 1.202,5 ± 313,1 µg.g-1 e nas fêmeas de 514,3 

± 72,4 µg.g-1, e no período do inverno foi de 116,5 ± 49,2 µg.g-1 e de 88,2 ± 

15,9 µg.g-1, para os machos e fêmeas, respectivamente. Houve diferenças 

entre os sexos apenas no período do verão (p<0,05). Entre os períodos, tanto 

os mexilhões machos quanto as fêmeas apresentaram diferenças estatísticas 

(p<0,05). 

As concentrações médias de ET nos mexilhões machos durante o 

verão em Búzios foram de 80,4 ± 15,5 µg.g-1 e nas fêmeas de 101,9 ± 29,6 

µg.g-1. No inverno os machos apresentaram concentrações médias maiores 

com valores de 428,4 ± 422,5 µg.g-1 e as fêmeas com valores de 77,2 ± 14,8 

µg.g-1.  Foram verificadas diferenças significativas entre os sexos no inverno e 

entre os períodos para os mexilhões machos (p<0,05). 

Ao comparar as concentrações médias de ET entre as três regiões 

estudadas, os mexilhões fêmeas apresentaram diferenças significativas no 

verão entre as áreas de Jurujuba e Arraial e entre Arraial e Búzios 

(p<0,05).Enquanto que os machos apresentaram diferenças no verão somente 

entre as regiões de Jurujuba e Arraial do Cabo (p<0,05). 
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Figura 30 - Variação da concentração (µg.g-1) de ET em mexilhões P.perna coletados durante 

o período de verão e inverno em três regiões costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro. 

Letras iguais sobrescritas representam diferenças significativas (p<0,05) entre as amostras 

(Local) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Tabela 17 - Valores dos esteróis totais (ET) (µg.g-1) (média ± desvio 

padrão),em mexilhões machos e fêmeas presentes em três regiões litorâneas 
do estado do Rio de Janeiro. Letras iguais sobrescritas representam diferenças 
significativas (p<0,05) entre as amostras 

Período Local Sexo ET 

 Jurujuba  96,9 ± 26,9a g 

a,g 

b,c,g 

e 

b,d,e,f 

f 

a 

c d 
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Verão Arraial Macho 1202,5 ± 313,1b c g 

Búzios  80,4 ± 15,5 

Jurujuba  

Fêmea 

120,3 ± 68,3e 

68,324 

 

68,324 

 

68,324 

 

68,324 

 

68,324 

 

 

Arraial Fêmea 514,3 ± 72,4b d e f 

Búzios  101,9 ± 29,6f 

 

Inverno 

Jurujuba  

Macho 

 

184,7 ± 88,7a 

Arraial Macho 116,5 ± 49,2c 

Búzios  428,42 ± 422,6 

Jurujuba  

Fêmea 

186,9 ± 99,4 

Arraial Fêmea 88,3 ± 15,9d 

Búzios  77,2 ± 14,8 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

O coprostanol e colestanol são compostos muito utilizados como 

indicadores de influência fecal em sedimentos nos ambientes costeiros 

(CARREIRA, 2008; MARTINS, 2008). Contudo, a presença destes compostos 

em organismos bentônicos, considerou a utilização desses compostos em uma 

nova matriz ambiental para avaliação de impacto antrópico por esgoto 

doméstico nos ecossistemas aquáticos (GAGNÉ et al., 2001; CATHUM; SABIK; 

2001). Em geral as concentrações observadas para organismos filtradores 

como os mexilhões, são menores do que nos sedimentos, porém maiores do 

que aquelas encontradas na água, isto porque a água é um compartimento 

variável e dinâmico, enquanto que o sedimento é mais estável e acumulador 

em relação à água (SHERWIN et al., 1993, WEBER et al., 1998). 

Na região de Jurujuba durante no verão, os mexilhões machos 

apresentaram valores médios de coprostanol de 3,7 ± 0,8 e colestanol de 

3,9± 1,5 µg.g-1, enquanto que as fêmeas os valores foram de 2,4± 1,0 e 

4,7 ±3,5 respectivamente. No inverno, os machos apresentaram valores de 

2,9± 0,3 e 9,9±5,4µg.g-1 e as fêmeas de 3,4± 1,1 e 6,8 ± 2,9µg.g-1, para 

coprostanol e colestanol,respectivamente(Figura 31, Apêndices D, I e G). Não 

se verificou diferenças significativas desses compostos entre os sexos durante 

o verão e o inverno e entre os períodos para ambos os sexos (p>0,05). 

Na região de Arraial do Cabo os valores de coprostanol e colestanol 

nos mexilhões machos foram de 19,2± 2,6µg.g-1 e 99,0± 8,7µg.g-1, e nas 

fêmeas de 9,9± 1,6 e 66,5± 27,2 respectivamente. No entanto, no inverno os 

organismos de ambos os sexos apresentaram valores bem inferiores para 
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ambos os compostos (machos com 1,2± 1,5 e 7,7± 7,1 µg.g-1. e fêmeas com 

0,84 ± 0,39µg.g-1 e 6,6± 1,9 µg.g-1, de coprostanol e colestanol, 

respectivamente) (Figura 32, Apêndices E, I e G). Verificaram-se diferenças 

significativas nas concentrações encontradas entre os dois sexos durante o 

verão (p<0,05). O mesmo foi registrado entre os dois períodos (p<0,05). 

 

Figura 31 - Concentração (µg.g-1) de esteróis individuais (média ± desvio padrão) em 

mexilhões machos e fêmeas coletados durante o verão e o inverno na região de Jurujuba/RJ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Em Búzios, as concentrações médias de coprostanol e colestanol nos 

mexilhões machos foram de 2,4±0,3 e 18,7± 1,6 µg.g-1,  e nas fêmeas de 

1,7± 0,3 e 17,5± 2,9, respectivamente. No inverno, as concentrações médias 

destes compostos foram de 1,1± 1,1 e 12,0±8,6 µg.g-1nos machos e 3,8± 1,2 e 

11,3± 1,8µg.g-1nas fêmeas para coprostanol e colestanol, respectivamente. 

Foram observadas diferenças estatísticas entre os sexos apenas para o 

coprostanol no inverno (p<0,05) (Figura 33, Apêndices F, I e G). Entre os dois 

períodos foram encontrados diferenças significativas para o coprostanol e 

colestanol apenas para as fêmeas (p<0,05). 
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Comparando-se os valores de coprostanol e colestanol entre as três 

áreas de coleta, verificaram-se diferenças significativas nos machos entre os 

locais no verão (p<0,05), enquanto que as fêmeas apresentaram diferenças 

estatísticas apenas para o colestanol (p<0,05). No inverno, o coprostanol 

apresentou diferenças entre as regiões de Jurujuba e Arraial e entre Jurujuba e 

Búzios, nos mexilhões machos (p<0,05). Enquanto que as fêmeas 

apresentaram diferenças dos dois compostos nas três regiões, com exceção 

apenas do coprostanol entre as áreas de Jurujuba e Búzios (p>0,05). 

 

Figura 32 - Concentração (µg.g-1) de esteróis individuais (média ± desvio padrão) em 

mexilhões machos e fêmeas coletados durante o verão e o inverno na região de Arraial do 

Cabo/RJ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

O colesterol foi o esterol que apresentou as maiores concentrações em 

todas as áreas e períodos avaliados. Na região de Jurujuba durante o verão, os 

valores médios de colesterol nos mexilhões machos foi de 48,6± 15,3µg.g-1 e 

nas fêmeas de 56,2± 41,9. No inverno os machos apresentaram valores de 

110,8± 71,1 µg.g-1 enquanto nas fêmeas foram registrados valores de 

117,7± 69,1. Não se verificou diferenças estatísticas entre os sexos durante o 
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verão e o inverno e entre os períodos para ambos os sexos (p>0,05) (Apêndice 

H). 

Nos mexilhões machos da Região de Arraial do Cabo durante o verão 

foram registrados valores de colesterol de 778,5± 208,9 µg.g-1 e nas fêmeas de 

306,6± 71,3. No inverno os machos apresentaram valores bem inferiores tanto 

para os machos (71,9± 29,6 µg.g-1) como para as fêmeas (51,1 ± 13,4 µg.g-1). 

Foram encontradas diferenças significativas entre os mexilhões machos e 

fêmeas no verão (p<0,05). Entre os períodos ambos os sexos apresentaram 

diferenças estatísticas (p<0,05).  

Os valores médios de colesterol nos mexilhões machos da área de 

Búzios no verão foi de 38,9±9,2 µg.g-1 e nas fêmeas de 55,7± 27,8. No inverno 

os valores foram bem superiores nos machos (335,2± 349,0 µg.g-1) e similares 

(30,7± 8,5 µg.g-1) nas fêmeas. Foram verificadas diferenças significativas entre 

os sexos no inverno (p<0,05), enquanto que entre os períodos apenas os 

machos apresentaram diferenças estatísticas (p<0,05).  

Ao comparar os valores de colesterol entre as três regiões estudadas, 

os mexilhões machos e fêmeas não apresentam diferenças significativas 

somente entre as regiões de Jurujuba e Búzios no verão (p>0,05). Enquanto 

que no inverno apenas os mexilhões fêmeas apresentaram diferenças 

estatísticas nas três áreas avaliadas (p<0,05).  
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Figura 33 - Concentração (µg.g-1) de esteróis individuais (média ± desvio padrão) em 

mexilhões machos e fêmeas coletados durante o verão e o inverno na região de Búzios/RJ 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Outros esteróis predominantes nas três regiões foram o ergosterol e os 

fitoesteróis: campesterol, estigmasterol e β-sitosterol.  

Os valores de ergosterol nos mexilhões machos e fêmeas da região de 

Jurujuba no verão, foram de 15,9 ± 3,0 a 20,5 ± 11,8 µg.g-1, respectivamente. 

No inverno, os valores foram de 19,71±10,43 para os machos e 24,1±12,5 

µg.g-1 para as fêmeas. Não foram observadas diferenças significativas entre os 

gêneros e entre os períodos avaliados (p>0,05) (Apêndice K).  

Na região de Arraial do Cabo, as concentrações de ergosterol nos 

mexilhões machos durante o verão, foram de 172,0 ± 51,5 e nas fêmeas de 

64,3±11,1 µg.g-1. No inverno os mexilhões machos e fêmeas apresentaram 

valores de 16,9  ± 7,7 e 13,5 ± 1,4 µg.g-1, respectivamente. Houve diferenças 

estatísticas entre os sexos apenas para o período do verão (p<0,05). 

Entretanto ao analisar as diferenças entre os dois períodos ambos os 

organismos apresentaram diferenças significativas (p<0,05). 

Os valores de ergosterol registrados nos mexilhões machos e fêmeas 

presentes na área de Búzios durante o verão, foi de 10,2 ± 2,0 e 10,3 ±1,8 
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µg.g-1 e no inverno de 25,6 ± 11,1 e 12,4 ± 1,6 µg.g-1, respectivamente. Não 

houve diferenças entre os gêneros nos dois períodos (p>0,05). No entanto, 

foram observadas diferenças significativas nos mexilhões machos entre o 

verão e inverno nesta área (p<0,05). 

Ao comparar as três regiões estudadas no verão, os machos 

apresentaram diferenças estatísticas entre os três locais (p<0,05), enquanto as 

fêmeas não apresentaram diferenças siginificativas apenas entre as regiões de 

Jurujuba e Búzios para o mesmo período (p>0,05). Porém, para o período do 

inverno  apenas as fêmeas apresentaram diferenças estatísticas entre as áreas 

de Jurujuba e Arraial (p<0,05). 

Ao analisar os valores médios dos fitoesteróis (campesterol, 

estigmasterol e β-sitosterol) nos mexilhões da região de Jurujuba durante o 

verão, foram registrados valores de 7,3 ± 5,5, 4,0 ± 1,5 e 7,1 ± 0,6 µg.g-1 para 

os machos e 11,5± 5,8, 5,8± 1,4 e 9,5± 1,2 µg.g-1 para as fêmeas, 

respectivamente. No inverno os valores encontrados foram maiores em relação 

ao verão, sendo 16,4± 5,4, 7,1± 3,2 e 10,7± 4,0 µg.g-1 para os machos e 

14,1±7,9, 5,3± 1,3 e 9,5± 4,9 µg.g-1 para as fêmeas. Foram observadas 

diferenças significativas entre os sexos apenas para o β-sitosterol no verão 

(p<0,05), enquanto entre os períodos nenhum dos compostos apresentaram 

diferenças estatísticas (p>0,05) (Apêndices L, M e O). 

Na região de Arraial do Cabo durante o verão, os organismos 

apresentaram valores de campesterol 54,8± 16,4, estigmasterol 24,4± 9,0 e β-

sitostesterol 49,4± 16,6 µg.g-1 nos machos e 25,2± 4,2, 11,9± 2,0 e 20,6± 2,3 

µg.g-1 nas fêmeas. No entanto durante o inverno os valores registados foram 

3,5 ± 0,1, 3,1± 1,5 e 5,9 ± 4,3 µg.g-1 nos machos e 3,3 ± 0,7, 1,9 ± 0,5, e 2,5 ± 

1,1 µg.g-1 nas fêmeas. Houve diferenças significativas entre os gêneros para 

todos os compostos durante o verão e nos machos e fêmeas entre os períodos 

(p<0,05). 

Em Búzios, as concentrações nos mexilhões machos foram de 

2,8± 2,6, 2,3± 0,6 e 3,9± 3,3 µg.g-1 enquanto as fêmeas apresentaram valores 

de 2,5± 1,6, 4,4± 2,2 e 6,8± 2,8 µg.g-1 no verão. No inverno, os valores nos 

machos foram de 14,7± 25,4, 6,4± 5,2 e 26,2± 27,5 µg.g-1 e nas fêmeas de 

1,8± 1,4, 4,1± 0,4, e 2,8±1,5 µg.g-1. Apenas o β-sitosterol apresentou 
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diferenças estatísticas entre os sexos no inverno e entre os períodos nas 

fêmeas e machos (p<0,05).   

Comparando-se os valores dos fitoesteróis nas três regiões de coleta, o 

campesterol e estigmasterol nos mexilhões machos durante o verão, 

apresentaram diferenças significativas entre as regiões de Jurujuba e Arraial e 

entre Arraial e Búzios, enquanto o β-sitosterol foi diferente em todos às áreas 

avaliadas (p<0,05). Nas fêmeas, o campesterol apresentou diferenças 

estatísticas em todas as regiões, enquanto o estigmasterol e β-sitosterol foram 

diferentes entre as regiões de Jurujuba e Arraial e Arraial e Búzios (p<0,05). 

Nos mexilhões machos no período do inverno, apenas o campesterol 

apresentou diferenças em todas as regiões (p<0,05), enquanto nas fêmeas o 

campesterol e o β-sitosterol foram diferentes entre as áreas de Jurujuba e 

Arraial e Jurujuba e Búzios, entretanto o estigmasterol foi diferente entre as 

regiões de Jurujuba e Arraial e Arraial e Búzios (p<0,05). 

 

6.4.1 Conteúdo de esteróis em bivalves e organismos marinhos como 

indicadores ambientais 

 

Segundo Teshima e Kanazawa (1973), os bivalves da espécie M.Edulis 

tem a capacidade de sintetizar esteróis como o colesterol, o 22-

desidrocolesterol e 24-metilenocolesterol a partir do desmosterol.  Os autores 

salientam ainda que outros moluscos como o Mytilus californianus e Patella 

coerulea sintetizam seus esteróis também a partir do acetato e/ou mevalonato, 

sendo o colesterol o esterol mais abundante nestes organismos. Miller et al. 

(2014) relata a presença dos esteróis 24-nordeidrocolesterol, occelasterol, 

trans-22-desidrocolesterol e 24-metlenecolesterol em espécies de mexilhões 

Perna canaliculus. Parisenti e colaboradores (2010) relatam que o colesterol foi 

o esterol predominante em ostras da espécie C. gigas seguidos de outros 

esteróis constituintes de plantas vasculares como o campesterol, estigmasterol 

e β-sitosterol (YUNKER et al., 1995), embora estes, tenham sido reportados em 

organismos fitoplanctônicos (VOLKMAN, 1986).  Naik e Hayes (2019) ao 

analisarem a composição química de mexilhões M.Edulis relatou a presença 

dos esteróis desmosterol, colesterol e brassicasterol, sendo este último 
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proveniente de algas unicelulares (diatomáceas) predominantes em ambientes 

marinhos. 

Como os moluscos são conhecidos por terem uma capacidade limitada 

para a síntese de esterol, a ampla diversidade de esteróis detectados em seus 

tecidos pode ser atribuída à sua origem exógena e podendo estes, uma vez 

dentro do organismo, sofrer transformações devido à ação metabólica 

(JARZEBSKI, 1991). Neste sentido, conhecer a origem dos diversos tipos de 

esteróis em organismos bivalves como os mexilhões, é imprescindível para 

determinar com precisão as diferentes fontes de matéria orgânica presentes 

nos ambientes aquáticos. A tabela 18 mostra os principais tipos de esteróis 

presentes em diversos animais. 

Os valores de esteróis totais (ET) nos mexilhões deste trabalho, foram 

relativamente altos em todas as regiões e períodos (machos + fêmeas >180 

µg.g-1) (Tabela 17). Ao comparar as concentrações entre os dois períodos 

(machos + fêmeas), a região de Arraial do Cabo no verão foi a que apresentou 

as maiores concentrações (>1.700 µg.g-1), seguida de Búzios (>500 µg.g-1) e 

Jurujuba (>370 µg.g-1), ambas no inverno. Em relação às diferenças entre os 

sexos, os mexilhões machos apresentaram as maiores concentrações nas 

regiões de Arraial do Cabo durante o verão e em Búzios e Jurujuba no inverno. 

Krishnamoorthy et al. (1980) ao analisarem as diferenças de ET entre machos 

e fêmeas de ostras da espécie Cassostrea virginica no Mississipi, durante 10 

meses, concluiu que não houve diferenças significativas entre os sexos em 

relação aos períodos de verão e inverno. Entretanto, Zhou et al. (2014) ao 

avaliarem a variação da concentração de classes lipídicas em mexilhões da 

espécie Perna canaliculus, coletados no fim da primavera na costa de Nova 

Zelândia, relataram concentrações de esteróis totais maiores em mexilhões 

machos em relação as fêmeas, condições estas iguais as observadas para os 

mexilhões machos deste trabalho.   

Parisenti (2006), ao determinar esteróis presentes em ostras da 

espécie Crassostrea gigas coletadas na costa de Santa Catarina, encontrou 

valores de esteróis totais que variaram de 840 µg.g-1 no verão a 2.710 µg.g-1 na 

primavera. O autor associa às menores concentrações de esteróis totais ao 

período de desova dos animais que ocorre durante o período do verão, sendo  



 

 

Tabela 18 - Distribuição de esteróis em diversos organismos aquáticos 

 

Esteróis Espécies Nome usual Autor/Ano 

Fucosterol Ectocarpus tomentosun Algas pardas PATTERSON,1971. 

Codisterol e Clerosterol Codium fragile Algas verdes RUBINSTEIN &GOAD,1974. 

Dinosterol,Colesterol, desmosterol, 22-desidrocolesterol Várias Algas vermelhas MORRIS &CULKIN,1977;KERR & BAKER, 1991. 

Espongosterol Suberites domuncula Algas vermelhas HENZE & HOPP-SEYLER’S, 1904. 

Clionasterol e Poriferasterol Cliona celata Esponjas BEGERMANN & MC LEAN,1943. 

Chondrillasterol Chondrilla núcula Esponjas BERGERMANN & MC TIGUE, 1948. 

Chanilasterol,Colesterol e desmosterol C.Gigas Ostras IDLER & FAGERLUND, 1955; 

PARISENTI, et al., 2010. 

Palysterol Palythoa mammilosa Antazoários  BEGERMANN, et al., 1943. 

Colesterol, desmosterol e 22-desidrocolesterol e 24-metilenocolesterol M.Edulis Mexilhão TESHIMA &KANAZAWA,1973; 

NAIK & HAYES, 2019. 

Colesterol Anomalocardia brasiliana Berbigão AVEIRO, et al, 2009. 

Colesterol M.perna Mexilhão MEDEIROS, 2001. 

Norcholestandienol, 22-dehydrocholesterol e colesterol. Sardinops melanosticta Sardinha TAKAGI,1979. 

Coprostanol, Colesterol, Colestanol, Ergosterol, Campesterol, 

Estigmasterol, Estigmastanol,  β-sitosterol e β-sitostanol. 

P.perna Mexilhão Este estudo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  
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que durante à primavera os organismos apresentaram as maiores 

concentrações de esteróis. Embora os mexilhões P.perna se reproduzam no 

mesmo período que os das ostras (verão) (ARANA, 2004; MARENZI; 

BRANCO, 2005), os valores encontrados neste trabalho foram superiores se 

comparado aos valores do mesmo período encontrado nas ostras. Estas 

condições podem estar relacionadas às diferenças entre as espécies 

analisadas, estágio do ciclo gametogênico, tipo de alimentação e local de 

cultivo (ABAD et al., 1995; DANTON et al., 1999). 

Aveiro et al. (2009) ao avaliarem a concentração lipídica em molusco 

marinho berbigão (Anomalocardia brasiliana) coletado na Reserva Extrativista 

Marinha de Pirajubaé (REMAPI) em Florianópolis/SC,durante duas estações do 

ano (outono e primavera),observou valores de ET de 1.210 µg.g-1 no outono e 

936 µg.g-1 na primavera, valores da mesma ordem de grandeza aos 

encontrados para a região de Arraial do Cabo no verão. Contudo, os valores 

encontrados nesta pesquisa foram maiores do que os descritos por Orban et al. 

(2004), ao caracterizarem aspectos da qualidade de ostras da espécie C.gigas, 

coletadas na lagoa de Veneza (Itália) em diferentes estações do ano durante 

um ano, onde registrou valores de esteróis totais entre 15,4 µg.g-1 a 42,4 µg.g-1, 

com os maiores valores observados em Junho, mês correspondente ao verão 

no país. 

Gordon (1982) relatou valores de esteróis totais em várias espécies de 

moluscos e crustáceos coletados ao longo das regiões costeiras de Oregon e 

Washington (EUA) durante o período de março de 1978 a maio de 1979. Foram 

analisadas diversas espécies de bivalves como o berbigão (Clinocardiura 

nuttallii), mexilhão (Mytilus edulis) e a ostra japonesa (Crassostrea gigas). Os 

organismos a apresentarem maiores valores de esteróis totais por peso húmido 

foram às ostras japonesas (1.889 µg.g-1), seguidas dos mexilhões (1.279 µg.g-

1) eberbigões (662 µg.g-1). O autor relaciona estas diferenças às regiões 

geográficas e os meses os quais os animais foram coletados, embora o mesmo 

não tenha avaliado estas diferenças ao longo de 12 meses.  Ao comparar estes 

valores com os descritos neste trabalho, todos os mexilhões apresentaram 

concentrações abaixo dos encontrados nas ostras japonesas e boa parte 

abaixo dos valores encontrados nos berbigões, apenas os mexilhões machos  
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da região de Arraial do Cabo no verão apresentou valores próximos aos 

encontrados (1.202,4 µg.g-1) no M.Edulis. 

Murphy et al. (2002) compararam os valores de esteróis totais entre as 

espécies de mexilhões Perna canaliculus e M.edulis coletados em três locais 

na Nova Zelândia e na Tasmânia. Os valores são apresentados pelo autor  

como a média dos três locais de coletas em cada área. Os mexilhões de Nova 

Zelândia apresentaram as maiores concentrações de esteróis totais (6.300 

µg.g-1) em relação aos da Tasmânia (5.000 µg.g-1). Segundo o autor às 

diferenças nos esteróis totais se deve a dieta entre as duas espécies, visto que 

o P. canaliculus apresentou esteróis derivados de diatomáceas e a dieta do M. 

Edulis possui um maior componente de dinoflagelados. Estes valores são 

superiores aos encontrados nesta pesquisa. Isto se deve as diferenças entre as 

espécies avaliadas, condições climáticas, regionais, metodológicas e da dieta, 

visto que os esteróis prevalecentes nos mexilhões deste estudo foram o 

colesterol (fito e zooplâncton) e os fitoesteróis campesterol, estigmasterol e β-

sitosterol (plantas superiores e algas) (VOLKMAN et al., 1998; OSTLUND et al., 

2002).   

Ao verificar as diferenças dos esteróis totais entre as três regiões 

(machos e fêmeas), notou-se maior concentração em Arraial do Cabo no verão, 

estas diferenças podem estar relacionadas às condições oceanográficas 

específicas desta área, uma vez que, para este período há a ocorrência da 

ressurgência contribuindo para o aumento das comunidades fito e 

zooplânctonicas (CURY et al., 2011; SEIXAS et al., 2012). Isto pode ser visto 

pelas altas concentrações de colesterol que foi maior nesta área e período em 

relação a todas as outras áreas e períodos avaliados, mostrando que os altos 

valores de esteróis totais são provenientes do colesterol, que por sua vez, é 

derivado da alta produtividade primária (VOLKMAN et al., 1998). Além disso, a 

diferença nos valores dos compostos de maior prevalência (colesterol  

fitoesteróis) de acordo com o período sazonal, mostraram estar relacionados a 

alimentação dos animais, sendo bem maior durante o período do verão em 

relação ao inverno. 

Segundo Countway et al. (2007) e Volkman (2006), o colesterol 

juntamente com os esteróis diidrocolesterol, diatomsterol, metilenocolesterol, 
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24-nor-colesta5,22-dien-3β-ol, 24-nor-5-colest-22-en3β-ol, 27-nor-24-

metilcolestan-5,22-dien3β-ol e dinosterol são abundantes no plâncton marinho, 

e em conjunto podem ser denominados de esteróis autóctones podendo 

contribuir para o aumento nos valores de esteróis totais, juntamente com outros 

esteróis como ocampesterol, - sitosterol e o estigmasterol que podem estar 

associados ao aporte de matéria orgânica alóctone, por serem importantes 

constituintes das plantas vasculares terrestres (OSTLUND et al., 2002). 

Contudo, Baêta (2008) relata que o β-sitosterol não é comum em sistemas de 

ressurgência, porém é valido ressaltar que a autora encontrou altas 

concentrações em sedimentos coletados na região de Cabo Frio, o que 

justificariaa presença deste composto para as áreas de Arraial do Cabo e 

Búzios.  

Outro esterol contribuinte para os altos valores de esteróis totais foi o 

ergosterol, um esterol associado à degragadação da matéria orgânica por 

microorganismos (fungos), comum nos estuários e regiões costeriras, podendo 

também estar associado a entradas de esgoto doméstico (MUDGE; NORRIS, 

1997). Neste sentido, os resultados demonstram que as altas concentrações de 

esteróis totais na região de Arraial do Cabo durante o período do verão, são 

provenientes de fontes terrestres e aquáticas de matéria orgânica, podendo as 

fontes aquáticas ser oriundas do fenômeno oceanográfico da ressurgência e as 

fontes terrestres provenientes de plantas terrestres e esgoto doméstico, visto 

que esta região apresentou os maiores valores de coprostanol (>25 µg.g-1) o 

que pode estar associado ao turismo que é alto nesta área durante este 

período. 

Outra região que apresentou altas concentrações de esteróis totais foi 

Búzios durante o inverno (>500 µg.g-1), com o colesterol a apresentar as 

maiores concentrações, seguido do ergosterol e dos fitoesteróis, sendo estes 

menores se comparado a Jurujuba para o mesmo período. Os altos valores de 

esteróis podem estar associados à produtividade primária, como também 

esgoto doméstico, uma vez que, a região apresenta uma marina que dá acesso 

ao condomínio da Rasa, sendo sugerida como fonte pontual de contaminação 

devido ao lançamento de esgoto não tratado (SOARES, 2015; VASQUES, 

2018). Isto pode ser confimado pela presença de esterol fecal comprostanol 
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(machos + fêmeas > 3 µg.g-1), além das altas concentrações de ergosterol, que 

sugere a degradação da matéria orgânica oriunda de fontes não pontuais de 

esgoto ao entorno da marina, além disso, as maiores concentrações verificadas 

nesta área estão relacionadas a circulação oceânica impulsionada por eventos 

metereológios que ocasionam a ressuspensão destes materiais tornando-os 

novamente biodisponíveis para os animais (BULHÕES et al., 2014; BULHÕES;  

FERNANDEZ, 2016). 

A região de Jurujuba foi à terceira área com maior valor de esteróis 

totais, sendo os esteróis predominantes o colesterol, ergosterol e os 

fitoesteróis, com as maiores concentrações observadas no período do inverno. 

É sabido que o fundo da enseada de Jurujuba possui uma característica 

sedimentar lamosa (BAPTISTA NETO, 1993) e a dinâmica das ondas e 

correntes de maré são pouco significativas na maior parte do tempo 

(QUARESMA et al. 2001). Contudo, Santos et al. (2004) relatou dinâmicas 

sazonais de ondas associadas a ressacas que são comuns na região litorânea 

de Niterói durante os períodos de outono e inverno. Santos, 2001 descreve  

que neste período ocorre a retirada de cerca de 50.000 m3 de areia, de praias 

localizadas na enseada de Jurujuba como o caso da praia de icaraí que é mais 

exposta a ação de marés, retornando este material durante a primavera e o 

verão devido à ação de ondas construtivas. Neste sentido, a ressuspensão de 

sedimentos finos devido há ações de ressacas, podem ser as responsáveis 

pela biodisponibilidade dos esteróis que foram incorporados através das vias 

alimentares pelos mexilhões, causando as maiores concentrações observadas 

para este período.   

As maiores concentrações de colesterol presentes nos mexilhões 

podem estar associadas à atividade planctônica devido a região fazer parte de 

uma baía costeira altamente eutrofizada (CARREIRA et al., 2008), além disso, 

a presença de altas concentrações de ergosterol demonstrou a intensa 

degradação de matéria orgânica presente na região, possivelmente acentuada 

devido a entrada de esgoto doméstico (MUDGE; NORRIS, 1997), que foi 

confimarda pela presença de coprostanol em ambos os sexos (>6µg.g-1 ), 

possivelmente advindos diretamente de diversas residências presentes em 

comunidades localizadas ao entorno da enseada, e dos rios Cachoeira e Icaraí 
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como também de pequenos córregos que deságuam na região (BAPTISTA 

NETO et al., 2005). 

O coprostanol é o esterol fecal presente nas fezes de animais 

superiores ecompreende cerca de40 a 60% do total de esteróis excretados 

pelos seres humanos, o qual se torna um indicador consistente para confirmar 

a contaminação por esgoto domésticoem ambientes aquáticos (BACHTIAR et 

al., 2004). Segundo Gonzalez-Oreja e Saiz-Salinas (1998), os valores 

encontrados de coprostanolacima de 0,5 μg.g-1em sedimentos indicam altos 

níveis de contaminação por esgoto sanitário no ambiente. No entanto, para 

organismos bivalves não há um limite pré-definidodos níveis de coprostanol 

para determinar as condições de contaminação ambiental, de modo que os 

valores basais do composto divergem entre os autores, além de haver poucos 

trabalhos utilizando esta matriz biológica.  

Ao avaliar as concentrações de coprostanol entre as três regiões e 

períodos, verificou-se elevados valores nas áreas de Arraial do Cabo durante o 

verão (machos + fêmeas > 28 μg.g-1) em Jurujuba durante os dois períodos 

sazonais (ambos > 6 μg.g-1 ) indicando a entrada constante de esgoto e em 

Búzios durante o inverno (machos + fêmeas > 4 μg.g-1). Enquanto que em 

relação às diferenças entre os sexos, os machos de Arraial do Cabo 

apresentaram as maiores concentrações (19,27 µg.g-1) no verão, enquanto as 

fêmeas foram maiores no período do inverno em Búzios. Em relação aos 

períodos sazonais houve diferenças apenas para Arraial no verão, onde tanto 

os machos quanto as fêmeas apresentaram altas concentrações se comparado 

ao inverno e em Búzios onde os machos apresentaram maiores concentrações 

no verão e as fêmeas no inverno. Hellou et al. (2003) ao avaliarem a influência 

de esgoto doméstico entre os sexos do mexilhão Mitylus Edulis na região 

costeira da Nova Escócia relatou valores próximos de coprostanol entre os 

sexos, não se vericando diferenças. Estas condições foram observadas para os 

mexilhões de Jurujuba durante os dois períodos sazonais. 

Gagné et al. (2001), ao verificarem o estresse causado por esgoto 

doméstico em mexilhões de água doce da espécie Elliptio complanata, 

recolhidos do lago de L’Achigan em Quebec no Canadá, encontrou valores de 

coprostanol de cerca de 30µg.g-1, em mexilhões expostos durante 2 meses a 
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uma pluma de esgoto municipal, além de identificar efeitos estrogênicos 

ocasionados pelo coprostanol nos mexilhões. 

Cathum e Sabik (2001) ao estudarem a presença de coprostanol no rio 

St. Lawrence localizado em Quebec no Canadá, detectou níveis de coprostanol 

em amostras de efluentes e mexilhões nas concentrações de 14,66 µg.L -1 e 

32,25 µ.g-1. Segundo o autor as fontes provenientes dos lançamentos destes 

compostos podem ser atribuídas às atividades industriais e de esgoto 

doméstico ao longo do rio. Estes valores são da mesma ordem de grandeza 

aos encontrados nos mexilhões da região de Arraial do Cabo no verão.  

Sherwin et al. (1993) utilizaram amostras de mexilhões e sedimentos 

de 25 estações de coletas localizadas nos canais e na lagoa de Veneza na 

Itália, para mapear a distribuição de resíduos municipais na região. Foi 

detectada a ocorrência de coprostanol nos mexilhões de 20 estações, onde os 

valores variaram de 0,08 a 0,62 µg.g-1. As 5 estações restantes não foram 

encontradas mexilhões ou continham mexilhões com severo estresse 

ambiental, sendo estas áreas a apresentarem os maiores valores de 

coprostanol para os sedimentos em relação as outras regiões estudadas, 

demostrando assim, o alto dano causado por efluentes domésticos aos animais 

expostos nestas estações de coleta. No entanto, o autor chegou à conclusão 

que concentrações de coprostanol encontradas em mexilhões foram menores e 

menos variáveis do que nos sedimentos, indicando que as concentrações 

sedimentares de coprostanol são um melhor indicador para avaliação do 

lançamento de esgoto nos ambientais aquáticos. O menor valor de coprostanol 

encontrado neste trabalho foi na região de Arraial do Cabo durante o inverno, 

onde o valores máximos encontrados nos mexilhões machos foram apenas de 

1,28 µg.g-1 e as fêmeas de 0,84 µg.g-1. 

A presença do coprostanol em todas as áreas e períodos evidenciou a 

descarga constante de esgoto doméstico no litoral do Rio de Janeiro, sendo as 

regiões mais impactadas Arraial do Cabo e Jurujuba no verão e Jurujuba e 

Búzios no inverno. Os altos valores para a região de Arraial do Cabo pode 

estar associado à atividade turística, visto que a alta temporada ocorre durante 

o verão. A região de Jurujuba tem sido reportada na literatura como uma área 
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que sofre grande impacto devido à urbanização em seu entorno (CARREIRA et 

al., 2008), contribuindo com cargas diárias de esgoto durante todo o ano.  

Enquanto que a região de Búzios, os maiores valores de coprostanol 

foi verificado no inverno, sendo contrário ao que se esperava, pois esta área é 

mais procurada pelo turismo no verão. Segundo Pereira (2019) a região de 

Mangue de Pedras recebe muito esgoto vindo do rio temporário que passa ao 

lado de um supermercado nas proximidades da praça da Rasa, que acaba 

levando esgoto para o canto da praia Rasa, na região próxima à colônia de 

pescadores, além disso as casas da região da Rasa não tem acesso a rede de 

tratamento de esgoto da empresa Prolagos, sendo assim, os despejam em 

sumidouros ou forças abertas, que acabam adentrando o sistema costeiro. 

Bulhões et al. (2014) relataram que eventos de tempestades ocorrem 

nesta porção do litoral entre os meses de abril e setembro, havendo ampla 

movimentação do estoque de sedimentos de norte a nordeste seguindo os 

padrões de ondas e ventos que também ocorrem nestas direções. Neste 

sentido as maiores concentrações de coprostanol e outros esteróis nesta área 

e período podem estar relacionados à ressuspensão e transporte de 

sedimentos e outros materiais para a zona de cultivo. 

O esterol mais abundante em todos os mexilhões nas diferentes 

épocas e regiões foi o colesterol ( machos + fêmeas > 100 µg.g-1). Ao comparar 

as concentrações entre as três regiões, Arraial do Cabo durante o verão foi a 

região com a maior concentração de colesterol encontrada (>1000 µg.g-1), 

seguida das áreas de Búzios (>300 µg.g-1) e Jurujuba no inverno (>200 µg.g-1). 

Ao avaliar as diferenças entre os sexos a região de Jurujuba foi a única que 

não apresentou diferenças (p>0,05), enquanto que na região de Arraial do 

Cabo durante o verão os machos apresentaram as maiores concentrações 

(>700 µg.g-1), seguido dos machos de Búzios no inverno.  

De acordo com Hayes e Naik (2019), o colesterol é o principal esterol 

encontrado em mexilhões, seguido dos fitoesteróis. No entanto, o nível de cada 

composto não é constante, podendo haver mudanças de acordo com a dieta, 

sexo, estação do ano, ambiente e estágio de crescimento do mexilhão 

(GALLARDI et al., 2017). Countway et al. (2007), relataram que o colesterol e o 

dinosterol são abundantes no plâncton marinho (fito e zooplâncton) e fazem 
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parte da dieta dos mexilhões. Orban et al. (2001) relatou que o colesterol foi o 

esterol dominante em mexilhões da espécie Mytilus galloprovincialis coletados 

nas áreas de Cattolica e do lago de Sabaudia, na Itália, onde os níveis variam 

de um mínimo de 10 mg / lipídeo g em fevereiro a um máximo de cerca de 30 

mg / lipídeo g em setembro, quando provavelmente o florescimento de plâncton 

estava ocorrendo. Condições estas parecidas com as observadas na região de 

Arraial do Cabo no verão, onde ocorre um aumento na produtividade primária 

devido à ressurgência local.  

Gordon (1982) ao avaliar a predominância de esteróis em moluscos e 

crustáceos, também concluiu que o colesterol geralmente varia cerca de 2 à 

90% em vários moluscos marinhos, sendo o mais abundante dos esteróis. A 

figura 34 e a tabela 19 mostra a concentração do teor de colesterol presente 

em vários organismos aquáticos.  

Gordon (1982), relatou valores de colesterol em ostras C. gigas de 510 

µg.g-1 coletadas ao longa das regiões costeiras de Oregon e Washington, 

enquanto que Krishnamoorthy et al. (1980), registraram valores de colesterol 

entre 200 a 500 µg.g-1 em ostras C. virginica coletadas em recifes de corais no 

Mississipi. Ambos os valores são inferiores aos encontrados nos mexilhões de 

Arraial do Cabo no verão e são superiores em relação as outras estações e 

períodos sazonais estudados.  

Jarzebski e Wenne (1989) ao avaliarem alterações sazonais do 

conteúdo de esteróis ligados aos diferentes tecidos do bivalve Macoma 

Balthica relataram altos valores de colesterol, seguidos de valores inferiores de 

outros esteróis, nas gônadas em relação ao hepatopâncreas e ao total restante 

dos organismos, sendo as maiores concentrações observadas para o período 

do verão e primavera. Além disso, estes períodos foram os que apresentaram 

as maiores concentrações de lipídios totais, o que corrobora com os altos 

valores de colesterol encontrado. Os altos valores de colesterol segundo os 

autores podem estar relacionados à produção de gametas.  

No entanto, Miller et al. (2014) relataram valores de colesterol 

superiores no sexo masculino (30,2%) em relação ao feminino (28,5%), em 

Perna canaliculus coletados durante a primavera na Nova Zelândia, porém, as 

concentrações de lipídios totais foram maiores nas fêmeas em relação aos 
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machos, principalmente nas gônodas e no manto, sendo estas diferenças 

relacionadas a produção de gametas. Kawashima et al. (2009) encontraram 

concentrações diferentes de colesterol em tecidos de gastrópodes das 

espécies Cellana grata e Cellana toreuma localizadas em regiões entre-marés 

nas baías costeiras de Otsuchi e Funakoshi, norte do Japão, sendo as maiores 

concentrações observadas nas gônadas das fêmeas. Os autores associaram 

essas diferenças à enzima 3b-hidroxisterol-D8-D7-isomerase que é 

responsável por regular a taxa geral de biossíntese de colesterol. 

Outro fato importante sobre o colesterol foi descrito por DeLongcamp e 

colaboradores (1974), onde este esterol pode ser convertido em hormônios 

sexuais testosterona e estrona nas gônadas de mexilhões Mytilus edules 

durante as fases do ciclo gametogênico, o que pode fazer com que os níveis de 

colesterol variem de acordo com o sexo dos animais durante seu ciclo 

reprodutivo. Collignon-thienno et al. (1973) também relataram que o colesterol 

pode ser produzido por moluscos da espécie Patella vulgata a partir de 

fitoesteróis e do desmosterol. Neste sentido, se as altas concentrações de 

colesterol deste trabalho são resultantes dos aumentos da biossíntese, redução 

e transformação em esteróides sexuais e/ou atividade alimentar dos animais 

continua sendo uma questão em aberto.  

Contudo, visto que os picos mais acentuados de reprodução ocorrem 

nos meses de Janeiro e Junho (MARENZI; BRANCO, 2005) e as maiores 

concentrações de colesterol associado ao sexo, ocorreram nos mexilhões 

machos das regiões de Arraial do Cabo em fevereiro, possivelmente os altos 

valores de colesterol (> 700 µg.g-1) nestes animais estão relacionados à 

alimentação visto que após a desova em janeiro os animais entram em um 

período de maturação sexual, como resultado da perda de lipídios durante a 

reprodução (MILLER et al., 2014), repondo seus estoques de energia, o que é 

ajudado pelas condições oceanográficas locais com aumento no número de 

fitoplâncton. Enquanto que no inverno, as maiores concentrações nos 

mexilhões machos podem estar associadas tanto a produção autóctone como 

ao período de desova dos animais (MARENZI; BRANCO, 2005) visto que os 

machos foram os que apresentaram as maiores concentrações em relação às 

fêmeas (> 300,0 µg.g-1). 
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Figura 34 -Concentração média de colesterol (Colest-5-en-3β-ol), em várias espécies de 

organismos aquáticos. Vieiras (Nodipecten nodosus); Camarão (Penaeidae e Pandalidae); 

Peixe (Oreochromis niloticus); Ostra (Crassostrea gigas); lagosta (Homarus americanus), 

Mexilhão (Mitylus Edulis) e Este estudo (P.perna) 

 

Fonte: Adaptado de UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2001.  

Além do colesterol, outros esteróis apresentaram elevados teores nas 

três regiões estudas. Foram os fitoesteróis campesterol (5-colesten-24-metil-

3b-ol), estigmasterol (5,22-colestadien-24-etil-3b-ol) e β-sitosterol (5-colesten-

24-etil-3b-ol). Estes esteróis são produzidos por plantas superiores (LEEMING; 

PRATT, 2008), embora tenha sido reportado também em fitoplâncton 

(VOLKMAN, 1986). Os valores de fitoesteróis foram altos principalmente nas 

regiões de Arraial do Cabo durante o verão (machos + fêmeas > 184 µg.g-1), 

seguido de Búzios (> 80 µg.g-1) e Jurujuba no inverno (>61 µg.g-1). Tanto em 

Arraial do Cabo no verão quanto em Búzios e Jurujuba no inverno, os 

fitoesteróis que apresentaram as maiores concentrações foram o β-sitosterol e 

o campesterol, enquanto o estigmasterol apresentou concentrações mais 

baixas. Ao verificar as diferenças entre os sexos, os mexilhões fêmeas da 

região de Jurujuba apresentaram maiores concentrações de β-sitosterol no  
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Tabela 19 - Comparação entre os valores de esteróis encontrados nos mexilhões deste trabalho com o de outros organismos 

bivalves. Os valores apresentados equivalem à média dos machos e fêmeas de cada local e período (µg.g-1) 
 

Referência Local/Período Organismos Colesterol Ergosterol Campesterol Estigmasterol β-Sitosterol 

1 Florianópolis/SC   -    Verão Ostras 35,0 - 13,0 16,0 7,0 

1 Florianópolis/SC - Primavera        Ostras 123,0 - 46,0 82,0 17,0 

2 Valle Doga – Verão Ostras 210,5 6,1 115,6 115,6 31,9 

2 Valle Doga – Inverno Ostras  168,1 7,1 72,6 72,6 22,2 

3 Southern Labrador Mexilhões 394,0 - 13,0 11,0 29,0 

4 Newfoundland and Labrador Mexilhões 321,0 26,0 13,0 - 28,0 

5 Florianópolis/SC - Outono Berbigão 943,8 - 108,9 108,9 48,4 

5 Florianópolis/SC - Primavera Berbigão 767,5 - 84,2 65,5 18,7 

Este estudo Jurujuba – Verão Mexilhões 52,4 18,2 9,4 4,9 8,38 

Este estudo Jurujuba – inverno Mexilhões 114,3 21,9 15,2 6,2 10,1 

Este estudo Arraial – Verão Mexilhões 542,6 118,2 40,0 18,2 35,0 

Este estudo Arraial – Inverno Mexilhões 59,4 14,9 3,4 2,4 3,9 

Este estudo Búzios – Verão Mexilhões 48,8 10,3 2,6 3,5 5,6 

Este estudo Búzios – Inverno Mexilhões 183,0 19,0 8,2 5,3 14,5 

 

Fonte: 1. PARISENTI, 2006; 2. ORBAN et al., 2004; 3. COPEMAN; PARRISH, 2004; 4. HAILAT et al., 2016; 5. AVEIRO, 2009. 
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período do verão em relação aos machos, enquanto que em Arraial do Cabo os 

machos apresentaram as maiores concentrações dos três fitoesteróis em  

relação as fêmeas durante o verão. Por fim, na região de Búzios o β-sitosterol 

foi maior nos machos no inverno se comparado às fêmeas do mesmo período.  

Ainda em relação aos fitoesteróis, ao avaliar as diferenças encontradas 

entre os períodos, a região de Jurujuba foi a única a não apresentar diferenças 

estatísticas. Parisenti (2006) verificou maiores concentrações de fitoesteróis em 

ostras da espécie C.gigas durante a primavera, em relação ao verão. A autora 

associou estas diferenças aos períodos sazonias e a desova dos organismos, 

visto que há uma diminuição dos ésteres de esteróis após a desova, devido, 

provavelmente, à incorporação dos esteróis nos gametas (Tabela 19). No 

entanto, Aveiro et al. (2009) relataram que os maiores valores de fitoesteróis 

ocorreram durante o outono em Anomalocardia brasiliana coletadas em uma 

reserva extrativista marinha localizada no litoral de Santa Catarina, estas 

diferenças segundo a autora pode estar relacionada a alimentação dos animais 

e os locais de cultivo. Estes valores são da mesma ordem de grandeza aos 

encontrados neste trabalho para as áreas de Arraial do Cabo durante o verão e 

Búzios no inverno. O β-sitosterol e o estigmasterol são frequentemente 

encontrados em grandes quantidades em plantas superiores terrestres, sendo 

comumente usados como traçadores de matéria orgânica de origem continental 

nos sistemas marinhos (LAUREILLARD; SALIOT, 1993). Contudo, Volkman et 

al. (1981) registraram a presença desses compostos em diatomáceas. Além 

disso, Parrott et al. (2006) relataram a presença de fitoesteróis, principalmente 

β-sitosterol em várias espécies de peixes expostos a efluentes de indústrias de 

papel e celulose, o que não seria o caso das áreas de estudadas neste 

trabalho. 

Embora a origem dos fitoesteróis nos ambientes aquáticos seja 

diversificada, os fitoesteróis foram utilizados com propriedade para a 

verificação de entradas terrestres em estuários e regiões costeiras, neste caso, 

sendo obeservada em sedimentos (LAUREILLARD; SALIOT, 1993; MUDGE; 

NORRIS, 1997). Neste sentido, há necessidade de melhor avaliar a origem dos 

fitoesteróis neste trabalho, uma vez que estes não são sintetizados pelos 

moluscos bivalves, como observado anteriormente por Teshima e Kanazawa 
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(1973), Miller et al. (2014) e Naik e Hayes (2019), sendo sua origem por tanto 

exógena. 

O ergosterol (22E)-ergosta-5,7,22-trien-3β-ol) é o principal esterol 

presente na membrana dos fungos euméticos, que constituem um dos 

principais grupos de decompositores microbianos miceliais (NEWELL; FELL, 

1992). A presença de ergosterol nas zonas costeiras, principalmente em 

sedimentos pode ser considerada indicativa da presença de matéria terrestre 

em decomposição, embora também esteja presente em leveduras marinhas, 

fungos e algas (PATTERSON et al., 1992). 

As concentrações de ergosterol foram altas nas três áreas de estudo 

durante os dois períodos (machos + fêmeas) (> 20 µg.g-1), com as maiores 

concentrações para Arraial do Cabo no verão (>190 µg.g-1), e Jurujuba (> 40 

µg.g-1) e Búzios (>30 µg.g-1) no inverno. Entretanto, ao verificar as diferenças 

entre os sexos apenas os mexilhões machos de Arraial do Cabo apresentaram 

diferenças (p<0,05) com as maiores concentrações em relação às fêmeas do 

mesmo período. Entre os períodos os mexilhões machos de Arraial do Cabo no 

verão e Búzios no inverno, apresentaram as maiores concentrações. Orban et 

al., (2004) ao avaliarem a qualidade nutricional em ostras da espécie 

Cassostrea gigas coletadas na lagoa de Vanice na Itália, relataram 

concentrações de ergosterol maiores no inverno em relação ao verão, sendo 

valores inferiores aos encontrados neste trabalho em todas as áreas e 

períodos. Hailat et al. (2016) porém, detectaram altos valores de ergosterol em 

mexilhões da espécie M.edulis obtidos comercialmente em Newfoundland and 

Labrador no Canadá. Estes valores são da mesma ordem de grandeza aos 

encontrados neste trabalho, com exceção dos mexilhões machos de Arraial do 

Cabo no verão (172,10 µg.g-1).  

Newell e Fell (1992), ao analisarem a presença de ergosterol em 

matéria orgânica provenientes de folhas de mangues coletadas em ilhas das 

Bahamas e em outras áreas costeiras na Flórida, detectaram altas 

concentrações de ergosterol presentes nas folhas de mangues localizadas nas 

zonas entre-marés. Mudge e Norris (1997) analisaram a presença de ergosterol 

em sedimentos presentes no estuário Conwy no Reino Unido, onde relatou que 

o ergosterol é um esterol de origem terrestre e as maiores concentrações 
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observadas pelo autor foi na área supratidal sendo resultado da proximidade 

com o rio Gyffin, valas de drenagem de água doce e esgoto doméstico.  

Neste sentido, pelos mexilhões habitarem as regiões entre-marés 

podem estar mais propensos à exposição destes microrganimos, que segundo 

os autores relatados acima podem estar associados a entradas de matéria 

orgânica proveniente de esgotos sanitários nas regiões costeiras. Foi 

observado que as regiões que apresentaram as altas concentrações de 

ergosterol neste trabalho foram as mesmas que apresentaram as maiores 

concentrações de coprostanol (esterol marcador de esgoto), sendo estas áreas 

Arraial do Cabo no verão e Jurujuba e Búzios no inverno, sugerindo deste 

modo que as fontes de ergosterol deste trabalho podem ser oriundas de 

entradas terrestres e de esgoto doméstico nas regiões costeiras avaliadas. 

 

6.4.2 Razões diagnósticas de esteróis 

 

Grimalt et al. (1990) propuseram uma razão entre os compostos  

coprostanol (5β-colestan-3β-ol) e a cetona colestanona (5α-colestan-3-ona) 

visando avaliar a contaminação por esgoto em amostras de águas e 

sedimentos coletadas na região costeira da Espanha. Valores desta razão 

([5β/(5α-ona+5β]) entre 0,1 a 0,3 indicam ausência de contaminação enquanto 

valores acima de 0,7 e 1 indicam contaminação crônica por esgotos 

domésticos. Os resultados obtidos neste trabalho apontaram contaminação 

somente na área de Arraial do Cabo durante o verão (Tabela 20), o que foi 

confirmado pelas altas concentrações de coprostanol. Porém, áreas como 

Búzios no inverno e Jurujuba durante os dois períodos que apresentaram 

valores de coprostanol acima de 5 µg.g-1, foram descritas pela razão como não 

contaminada, além disso a área de Jurujuba que apresentou valores da razão 

acima de 0,3 e menor que 0,7 em ambos os períodos não pode ser classificada 

quanto ao seu nível de contaminação fecal utilizando esta razão diagnóstica.   

Carreira et al.(2008), ao aplicar esta razão proposta por Grimalt em 

sistemas eutróficos tropicais, onde a entrada biogênica de colestanol é mais 

importante do que a produção diagenética de colesterol, propuseram uma 

alteração nesta razão, passando a empregar o composto colestanol (5α-
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colestan-3β-ol) ao invés da colestanona, adaptando assim esta razão para 

ambientes costeiros tropicais. Valores desta razão ([5β/(5α+5β]) maior do que 

0,5 indicam sedimentos altamente contaminados por esgotos domésticos, 

enquanto valores menores que 0,5 e maiores que 0,3 indicam influência de 

esgoto e valores abaixo de 0,3 ausência de contaminação. Deste modo, o 

emprego desta nova razão preenche a lacuna deixada nos resultados descritos 

acima ao utilizar a cetona colestanona. Os valores desta nova razão 

encontrados neste trabalho estão descritos na tabela 20. 

Apesar da razão [5β/(5α+5β] ter sido desenvolvida para sedimento, 

seria de total interesse sua aplicabilidade em outras matrizes ambientais como 

orgânismos bentônicos, visto a confirmação da presença de esteróis fecais nos 

mesmos, além disto, trabalhos utilizando esta razão em animais são incipientes 

na literatura. Desta forma, o presente estudo considerou as razões já descritas 

de modo a avaliar a sua aplicabilidade e eficiência em organismos vivos.  

 

Tabela 20 – Razões entre esteróis selecionados como indicadores de esgoto 
doméstico em mexilhões P.perna coletados em cidades litorâneas do Estado 
do Rio de Janeiro 

Período Local Sexo 5β/(5α-ona+5β) 5β/(5α+5β) Coprostanol/Colesterol 

 

Verão 

Jurujuba  0,54 

 

0,49 0,08 

Arraial Macho 0,94 

 

0,16 0,02 

Búzios  0,73 

 

0,07 0,05 

Jurujuba  

Fêmea 

0,35 

 

0,41 0,04 

Arraial Fêmea 0,72 

 

0,12 0,03 

Búzios  0,75 

 

0,07 0,03 

 

Inverno 

Jurujuba  

Macho 

 

0,44 

 

0,37 0,03 

Arraial Macho 0,25 

 

0,12 0,02 

Búzios  0,37 

 

0,05 0,003 

Jurujuba  

Fêmea 

0,46 

 

0,34 
 

0,03 

Arraial Fêmea 0,11 

 

0,12 0,02 

Búzios  0,29 

 

0,04 0,13 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.  

Os valores da razão [5β/(5α+5β] aplicados nos organismos se 

aproximam da caracterização de influência fecal para a área de Jurujuba nos 

dois períodos sazonais, chegando próximo a classificação decontaminada no 

período do verão (≥0,5), conforme citado pela literatura para sedimentos 

(Figura 35). Já para as regiões de Arraial do Cabo e Búzios durante o verão e o 

inverno, os valores desta razão em sua maioria ficaram abaixo de 0,2, 



130 
 

 

indicando maior proporção de colestanol em relação ao coprostanol e, portanto 

ausência da classificação de contaminação fecal. Contudo, os valores 

absolutos de coprostanol foram altíssimos em Arraial do Cabo chegando a 

19,27µg.g-1 nos mexilhões machos e 9,95 µg.g-1 nas fêmeas, caracterizando 

assim, um alto aporte de esgoto doméstico principalmente no verão. Neste 

sentido, os baixos valores da razão estão relacionados aos altos valores de 

colestanol registrados nesta área e período (> 165 µg.g-1 machos + fêmeas), 

indicando uma alta capacidade de depuração deste ecossistema costeiro, pois 

como é sabido o colestanol não é produzido por organismos bivalves, sendo 

um composto de origem exógena e não um produto da biotransformação do 

organismo (IDLER; FAGERLUND, 1955; TESHIMA; KANAZAWA,1973; 

MORRIS; CULKIN,1977, NAIK; HAYES, 2019). Neste sentido os altos valores 

de colestanol contribuíram para que a razão indique ausência de contaminação 

fecal. 

Por outro lado em Búzios, tanto no verão como no inverno os valores 

dessa razão ficaram abaixo de 0,1 com exceção apenas das fêmeas do 

inverno, indicando ausência de contaminação nesta área durante os dois 

períodos sazonais. Os baixos valores da razão nesta região também estão 

relacionados às elevadas concentrações de colestanol (> 20 µg.g-1 machos + 

fêmeas) em relação ao coprostanol (> 2 µg.g-1 ). De acordo com os resultados 

obtidos, foi confimado à boa aplicabilidade desta razão em organismos 

bentônicos como os mexilhões P.perna, visto que ela representou a realidade 

da capacidade de degradação da matéria orgânica nos ambientes estudados. 

Contudo, dizer que não há contaminação ou influência fecal nestas áreas, 

principalmente em Arraial do Cabo no verão e Búzios no inverno, é 

preocupante, pois foi confirmada a presença em altas concentrações do esterol 

fecal coprostanol. Os maiores teores de areia nessas regiões colocam em 

xeque o uso dessa razão em sedimentos se comparado aos resultados em 

organismos. Neste sentido, propomos reajustar a diferenciação quantitativa 

desta razão e sua utilização em organismos vivos conjuntamente a 

interpretação dos valores absolutos, visto que a matriz ambiental para qual a 

razão foi inicialmente proposta é outra (Tabela 21). 
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Figura 35. Razão entre coprostanol e colestanol indicativo de contaminação por esgotos 

domésticos de acordo com período sazonal e sexo dos organismos. (A) Verão e (B) Inverno. 

Classificação segundo Grimalt et al.(1990), adaptado de Carreiraet al. (2008) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

A seguir, outro índice que é proposto para avaliar o grau de 

contaminação por matéria orgânica de origem fecal em sedimentos é o 

coprostanol/colesterol. Esta razão também indica a contribuição de esgoto para 

o meio ambiente, sendo valores maiores que 1 característicos de locais 

extremamente contaminados (TAKADA et al.,1994), pois equivale à razão 

encontrada em esgotos brutos (MARTY et al., 1996). Os valores encontrados  
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Tabela 21 – Resumo da aplicabilidade de compostos e razões utilizadas neste trabalho baseado nos resultados obtidos nas três 

áreas de estudo 
Valores e Razões 

utilizadas 

Definição Resultado Aplicabilidade Fonte 

TAlc >100µ.g-1 indica entradas anormais de 

M.O. no ambiente 

Contaminação antropogênica 

em todas as áreas. 

Boa COMMENDATORE & ESTEVES, 

2004. 

IPC ≤1 influência petrogênica 

>1 influência biogênica 

Influência petrogênica em 

todos os locais 

Boa PORTE et al., 2001; SERAFIM et 

al., 2008. 

MCNR <10 µ.g-1 degradação natural da M.O. 

>100 µ.g-1 contaminação por petróleo 

degradado 

Contaminação por petróleo Boa LIMA, et al., 2007. 

LOPES, 2009. 

RNA ± 0 petróleo ou óleo bruto 

± 1 plantas terrestres ou algas 

Petróleo ou óleo bruto Ruim MILLE et al., 2007. 

RTA >1 plantas terrestres 

<1 fitoplâncton 

Plantas terrestres na maioria 

das regiões 

Boa BOURBONNIERE & MEYERS, 

1996; JAFFÉ, et al., 2001. 

Paq <0,1 plantas terrestres 

0,1 a 0,4 macrófitas emergentes 

0,4 a 1 macrófitas submersas ou flutuantes 

Macrófitas submersas ou 

flutuantes em todas as áreas 

Ruim FICKEN et al., 2000. 

[5β/(5α+5β] >0,5 contaminação fecal 

0,3 a 0,5 influência fecal 

<0,3 ausência de contaminação 

Contaminação fecal somente 

na área de Jurujuba 

Ruim CARREIRA et al. 2008. 

Cop/Colest > 1 contaminação fecal Ausência de contaminação  Ruim TAKADA et al.,1994 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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neste trabalho estão descritos na tabela 20. Ao aplicar essa razão nos 

organismos desse estudo observamos ausência da classificação para 

sedimentos de contaminação em todas as amostras. Essa interpretação não 

retrata a realidade dos ambientes avaliados se consideradas as concentrações 

absolutas dos compostos detectados traçadores de efluentes domésticos. Isto 

é devido aos valores de colesterol serem bem superiores aos de coprostanol, 

contribuindo para que a razão apresente valores muito inferiores, o que é 

comum devido a matriz ambiental ser um organismo vivo e produtor desse 

composto. Neste sentido, ao aplicar esta razão em estudos ambientais 

utilizando animais aquáticos como biomonitores, seria importante reavaliar o 

cálculo empregado nesta razão a fim de normalizá-lo de acordo com as 

características específicas desta matriz ambiental (Tabela 21).    

Na Tabela 21 sintetizamos o uso das razões diagnósticas aplicadas em 

estudos ambientais de sedimentos contaminados e a viabilidade de seu uso 

nas matrizes biológicas desse estudo. Dessa forma a razão do IPC demonstrou 

contaminação em todas as áreas avaliadas e boa aplicabilidade, pois mesmo 

com o predomínio de alcanos de cadeia longa par os valores ficaram abaixo de 

(1). Entretanto, a razão natural de alcanos (RNA) apresentou valores negativos 

discrepantes, de modo a não se enquadrar dentro de sua classificação 

proposta, sendo ruim sua aplicabilidade nos organismos estudados. A razão 

terrígeno aquático apresentou boa aplicabilidade, retratando a contribuição de 

origem terrestre na maioria das regiões e períodos. O Paq indicou a presença 

de macrófitas submersas/flutuantes em todas as regiões, contudo só foram 

observados estes organismos na região de búzios. Neste sentido, esta razão 

não apresentou a realidade dos ambientes estudados, não sendo boa sua 

aplicabilidade neste trabalho.As razões [5β/(5α+5β] e Cop/Colest, como foi 

descrito anteriormente precisa de reformulação para melhor aplicabilidade em 

organismos vivos. Por fim, os valores de alcanos totais (TAlc) e MCNR, assim 

como sua presença nos mexilhões confirmam impacto de combústiveis fósseis 

nas diferentes regiões estudadas, sendo um marcador confiável para avaliação 

de compostos orgânicos em bivalves.  
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6.5 ORIGEM E CONTEÚDO DE N-ALCANOS E ESTERÓIS EM MEXILHÕES 

NO LITORAL DO RIO DE JANEIRO 

 

De modo a avaliar a origem de n-alcanos e esteróis presentes nos 

mexilhões coletados em cada região litorânea monitorada, os resultados 

obtidos foram submetidos à análise multivariada de componentes principais 

(ACP). Os dois primeiros fatores da ACP explicaram juntos 71% das variações 

entre os dados (Fator 1: 41%; Fator 2: 30%) e os resultados da ACP foram 

agrupados em três grupos distintos (A,B e C; Figura 36). O grupo A 

compreende as amostras das áreas de Arraial do Cabo Verão (Macho e 

Fêmea) e Búzios Inverno Macho que ocuparam os quadrantes I e II. As 

variáveis que se relacionaram com este grupo foram os esteróis Col, Fito_Erol 

(somatório dos fitoesteróis), Erg, Copro, e Fito_Anol (somatório dos 

fitoestanóis), indicando um ambiente eutrofizado relacionado à entrada de 

efluente doméstico regenerado. A presença do Fito_Erol (Campesterol, 

Estigmasterol e Sitosterol) e o esterol colesterol demonstraram contribuições 

de origem algal, enquanto que o coprostanol e ergosterol indicaram a presença 

de esgoto doméstico recente, sendo essas fontes provenientes de zonas 

urbanas localizadas ao entorno da região estudada.  

A partir da quantidade de habitantes no entorno das regiões e o relativo 

porcentual de coleta e tratamento de efluentes encontramos a pior situação em 

de Arraial do Cabo, seguido de Búzios (ambos com aproximadamente 30.000 

habitantes e menos de 20% de tratamento) e Jurujuba, que apesar de possuir 

maior densidade demográfica (em torno de 300.000 hab possui maior 

porcentual de coleta e tratamento – em torno de 80%). Com isso, apesar de 

alto poder de depuração e devido à elevada hidrodinâmica não permitir o 

acúmulo de poluentes em Arraial do Cabo, essa região demonstra sinais de 

eutrofização e risco de contaminação ambiental por efluentes domésticos. A 

presença de esteróis degradados, como os fitoestanóis Estigmastanol e 

Sitostanol (Fito_Anol), indicando degradação da M.O. pela ação de bactérias, 

confirma, porém e por enquanto, a alta capacidade de depuração deste 

ecossistema costeiro (Apêndices N e P). 
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Por outro lado, o grupo B é representado pelas amostras das áreas de 

Jurujuba Verão Macho, Búzios Verão (Macho e Fêmea), Arraial Inverno Macho 

e Jurujuba Inverno (Macho e Fêmea), as quais ocuparam os quadrantes II e III, 

e cujas às variáveis que se destacam nestes quadrantes são MCNR, TAlc, e os 

n-alcanos pares de maior prevalência nas amostras (n-C24 e n-C26). Indica um 

ambiente contaminado por derivados petrogênicos devido a fluxo de 

embarcações e a elevada urbanização, influenciada por processo de 

degradação. (e.g. Área de Jurujuba), e esta associado também a maior 

prevalência do n-C26. A terceira variável é representada pelos n-alcanos pares 

n-C24 e n-C26 que demostraram estar associados à MCNR principalmente o n-

C26, porém é possível que estes compostos sejam também produzidos por 

bactérias e/ou pelo próprio organismo, visto a distância entre o composto n-

C24 e a MCNR.  

As amostras correspondentes às regiões de Arraial do Cabo Inverno 

Fêmea, Búzios Inverno Fêmea e Jurujuba Verão Fêmea, fazem parte do grupo  

C e suas variáveis (IPC, RNA, Col_ona e peso) estão dispostas no quadrante 

IV. As variáveis IPC e RNA apontam para um ambiente em degradação e 

contaminação tanto por produtos petrogênicos como por efluentes domésticos 

degradados, que são inversamentes proporcionais aos compostos presentes 

no quadrante II. Isto pode ser explicado pelas maiores concentrações de n-

alcanos pares em relação aos n-alcanos ímpares das amostras. Além disto, à 

presença da cetona colestanona indica a ação de bactérias sobre a M.O. 

presentes nestas três regiões e corroboram com os maiores valores de 

concentração observados para este composto nestas áreas. 

 

Figura 36 – Análise de componentes principais (ACP) mostrando a relação entre as amostras 

(A) (JVM – Jurujuba Verão Macho; JVF – Jurujuba Verão Fêmea; JIM – Jurujuba Inverno 

Macho; Jurujuba Inverno Fêmea; AVM – Arraial do Cabo Verão Macho; AVF – Arraial do Cabo 

Verão Fêmea; AIM – Arraial do Cabo Inverno Macho; AIF – Arraial do Cabo Inverno Fêmea;  

BVM – Búzios Verão Macho; BVF – Búzios Verão Fêmea; BIM – Búzios Inverno Macho; BIF – 

Búzios Inverno Fêmea) e as variáveis (B) (Compostos pares C24 e C26; MCNR- Mistura 

complexa não resolvida; TAlc – Total de n-alcanos; IPC – índice preferêncial de carbonos; RNA 

– Razão natural de alcanos; P – Peso; Copro – Coprostanol; Col – Colesterol; Col_ona – 

Colestanona; Erg – Ergosterol; Fito_Erol – somatório dos fitoesteróis e Fito_Anol – somatório 
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dos fitoestanóis). Os números romanos indicam os quadrantes e os círculos o agrupamento 

dos resultados (A, B e C) 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Ao analisar a distribuição de n-alcanos e esteróis em cada região e 

período sazonal, ao contrário do que se esperava, as áreas que apresentaram 

as maiores concentrações de derivados petrogênicos e esgoto doméstico 
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foram às ditas mais limpas, sendo elas Arraial do Cabo e Búzios, com maior 

impacto no período do verão. Isto possivelmente esta relacionado com a maior 

biodisponibilidade destes comspostos para os filtradores e menor acúmulo nos 

sedimentos, devido às características sedimentares específicas destas áreas.  

Os sedimentos são capazes de adsorver e sequestrar compostos 

orgânicos do ambiente, principalmente os argilominerais (MONTONE, 1995; 

BÍCEGO, 1996; VARZACACOU, 2009). Sendo assim, diferentemente da área 

de Jurujuba que apresenta sedimentos de fundos argilosos (BAPTISTA NETO; 

SILVA, 1996), as regiões de Arraial do Cabo e Búzios predominam areias e 

cascalhos (QUADROS et al., 2016; BULHÕES; FERNADEZ, 2016), o que 

confirma a maior biodisponibilidade de compostos petrogênicos e de influência 

fecal avaliados nestas áreas durante o verão (MCNR > 1500 µg.g-1, TAlc > 250 

µg.g-1, coprostanol > 20 µg.g-1 machos + fêmeas), como também no inverno 

(TAlc > 150 µg.g-1 em Arraial do Cabo e MCNR > 2000 µg.g-1 , coprostanol > 4 

µg.g-1 em Búzios). 

Outro fator importante que contribui de formaconsideravável para o 

aumento destes contaminantes nestas regiões é o crescente processo de 

gentrificação, que ocupa de forma rápida e desordenada a região das baixadas 

litorâneas, conhecida também como a costa do sol. Em 2010 o total de 

habitantes no município de Arraial do Cabo era de 27.715, passando para 

29.304 em 2017 e chegando a 30.593 habitantes em 2020. Enquanto que o 

município de Búzios em 2010 tinha 27.560 habitantes, em 2017 passou para 

32.260, chegando a 34.477 munícipes em 2020 (IBGE, 2010; 2017; 2020), 

somado a isto temos a maior procura destas regiões por turistas durante o 

período do verão que superlotam as praias (AMARAL, 2019) principalmente 

nos feriados e em datas comemorativas como o carnaval, que em 2019 na área 

de Arraial do Cabo a prefeitura estimou a chegada de mais de 400 mil turistas 

(FOLHA DOS LAGOS, 2019). Isto contribui para lançamentos diários de 

efluentes domésticos nestas áreas costeiras, intensificando o processo natural 

de eutrofização que é comum durante o verão (RODRIGUES, 2011) e 

causando este processo durante o inverno como pode ser observado pelos 

elavados valores de ET > 500 µg.g-1, Ergosterol > 30 µg.g-1 , coprostanol > 4 

µg.g-1 e colesterol >350 µg.g-1 e a presença de Fito_Erol e Fito_Anol, 
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indicativos da presença de compostos de origem algal e da degradação da 

matéria orgânica oriunda da produtividade primária. 

No entanto, é valido ressaltar que a região de Jurujuba foi a segunda 

maior área contaminada por óleo degradado (MCNR> 2.500 µg.g-1), 

principalmente no período do inverno. Isto se deve a presença de uma marina 

e constante tráfego de embarcações nesta região, além disto, a enseada de 

Jurujuba é mais confinada (CARREIRA et al., 2008), do que as outras áreas e 

de baixo hidrodinamismo, um dos fatores que contribui para maior permanência 

destes compostos nesta região. 

Ao avaliar as diferenças entre gêneros para os compostos TAlc e 

MCNR,a única região que não apresentou diferenças foi Arraial do Cabo nos 

dois períodos. Entretanto, as áreas de Jurujuba e Búzios verificaram-se 

diferenças entre os sexos em ambos os períodos com as maiores 

concentrações observadas nos mexilhões machos na maioria dos casos. 

Foram verificadas diferenças também entre os esteróis individuais (coprostanol, 

colesterol, colestanol, ergosterol, campesterol,estigmasterol e β-sitosterol) nas 

áreas de Arraial do Cabo e Búzios com maior predomínio desses compostos 

nos machos principalmente em Arraial do Cabo no verão. Enquanto que Búzios 

não apresentou diferenças para os compostos, ergosterol, campesterol e 

estigmasterol entre os dois períodos. 

É sabido que as taxas de filtração e ingestão em mexilhões 

P.pernaaumentam de acordo com o incremento orgânico do séston e as taxas 

de absorção seguem as mesmas tendências das taxas de filtração e ingestão, 

sendo a fração orgânica ingerida aumentada de acordo com a maior 

biodisponilididade de compostos orgânicos presentes na coluna d’água onde 

estes animais estão inseridos (SCHMITT, 2002). Esta condição foi confirmada 

neste trabalho, principalmente em Arraial do Cabo durante o verão, pois devido 

ao processo de eutrofização natural desta região impulsionado pela entrada de 

esgoto doméstico houve-se maior disposição de partículas orgânicas, sendo 

filtradas por estes organismos gerando consequente aumento dos compostos 

analisados nesta região. Contudo, em relação ao sexo, os mexilhões machos 

neste caso poderia ter realizado uma maior taxa de filtração do que as fêmeas, 
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visto que para ambas as áreas e períodos os animais estavam sujeitos às 

mesmas condições ambientais. 

Miller et al. (2014) ao analisarem a distribuição lipídica em mexilhões 

Perna canaliculus , verificaram que as fêmeas desta espécie apresentaram 

maior teor lipídico nas gônadas e no manto em relação aos machos e que 

estes altos teores estariam relacionados à produção de gametas. Porém isto 

não foi obersavado neste trabalho, sendo os machos a apresentarem as 

maiores concentrações dos compostos analisados, como o colesterol. Uma das 

formas de justificar as maiores concentrações destes compostos nos mexilhões 

machos seria a alimentação, taxa de filtração e biodisponibilidade dos 

compostos analisados visto que após a desova em janeiro os animais entram 

em um período de maturação sexual, repondo seus estoques de energia, 

aumentando assim a concentração de compostos lipofílicos.  

Durante a interpretação dos dados obtidos é comum na geoquímica 

orgânica o emprego de várias razões diagnósticas, de forma a avaliar e 

determinar as diferentes realidades ambientais encontradas nas diversas áreas 

de estudo. Neste sentido, como dito anteriormente, verificou-se que a 

aplicabilidade da razão Paq não demonstrou ser eficaz na avaliação da matería 

orgânica de origem natural nas zonas costeiras do Estado do Rio de Janeiro 

(Tabela 21), pois a mesma apresentou contribuições de macrófitas submersas 

ou flutuantes em todas as regiões e períodos avaliados, além disto, só foi 

verificado à presença destes organismos em canais continentais próximos a 

região costeira de Búzios. Entretanto, ao avaliar o emprego das razões IPC e 

RNA verificou-se que ambas estão localizadas no mesmo quadrante da ACP 

(IV- Figura 36), estando inversamente proporcionais aos n-alcanos pares de 

maior prevalência, o que é comum, pois isto ocorre devido ao cálculo das 

razões empregarem estes mesmos compostos pares, o que contribui para que 

os valores da RNA, por exemplo, fiquem extremamente negativos, pois como 

dito anteriormente estes compostos são predominates em organismos 

bentônicos intensificando os valores pares da alternância ímpar/par da MCNR. 

Contudo, o IPC demonstrou ser a melhor razão para determinar contaminação 

petrogênica nos mexilhões pois mesmo com maior predomínio dos compostos 

pares ele manteve-se dentro dos valores esperados para esta razão (<1), 
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enquanto que o RNA não ficou próximo de zero como indica a razão e sim bem 

distante, pois apresentou valores muitos discrepantes (Tabela 21).  

A razão RTA demonstrou ser uma boa razão para determinar a 

contribuição de materiais de origem terrestre e aquática, pois confirmou a 

entrada de material terrígeno na maioria das regiões, o que pode ser explicado 

pela entrada anormal de matería orgânica nestes ambientes, sendo oriundo de 

fontes pontuais ou difusas de esgoto. Os valores de MCNR e TAlc confirmaram 

a presença de óleo degradado e processos de eutrofização em todas as 

regiões e períodos sazonais, indicando que o litoral do Estado do Rio de 

Janeiro se encontra em elevado estágio de contaminação ambiental, sendo as 

áreas mais impactadas Arraial do Cabo e Búzios. Isto implica diretamente no 

risco à saúde dos animais cultivados ou de vida livre presentes nestas áreas, 

pois além dos derivados de óleos, a presença de esgoto doméstico traz 

consigo inúmeros outros compostos como os metais pesados, fármacos, 

microplásticos, organoclorados entre outros (GAGNÉ et al., 2001; CARREIRA 

et al., 2008; FISTAROL, 2015; CASTRO et al., 2016). 
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7 CONCLUSÃO 

 

As concentrações de hidrocarbonetos do petróleo (TAlc e MCNR) nos 

mexilhões das baixadas litorâneas e região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro é considerada elevada (TAlc >120 µg.g-1; MCNR >1500 µg.g-1). As 

variações espaciais desses compostos indicaram que as regiões de Jurujuba e 

Búzios são as mais afetadas por derivados do petróleo nos dois períodos 

sazonais, sendo os mexilhões machos a apresentarem as maiores 

concentrações. Além disso, as razões IPC, RNA e MCNR/TAlc, confirmaram a 

presença de combustíveis fósseis, com maior tempo de exposição no 

ambiente, o que nos leva a concluir que a capital fluminense e a região da 

costa do sol se encontram em estado de contaminação ambiental.  

A razão terrígeno aquático (RTA) demostrou contribuição de origem 

terrestre na maioria das regiões e períodos, principalmente nas áreas de 

Búzios no inverno e Arraial do Cabo no verão. O Paq constatou não ser eficaz 

na avaliação da origem de M.O. em ambientes costeiros, visto que o mesmo 

apresentou resultados semelhantes para todas as regiões estudadas 

apresentando baixa variabilidade, além do mais, a única região que verificamos 

a presença de macrófitas durante a coleta foi no Canal da Rasa em Búzios. Os 

alcanos individuais (C24 e C26) parecem estar relacionados tanto a produtos 

petrogênicos como compostos oriundos da biossíntese de organismos 

bentônicos como os mexilhões P.perna.  

Os esteróis totais apresentaram maiores concentrações principalmente 

nos mexilhões machos das áreas de Arraial do Cabo no verão e Búzios no 

inverno. O colesterol foi o esterol predominante e o principal contribuinte para 

os altos valores dos esteróis totais, apresentando as maiores concentrações 

principalmente na região de Arraial do Cabo durante o verão, fato este que 

pode estar associado a maior produtividade primária que ocorre nesta época 

do ano. A presença de fitoesteróis também foi evidente nesta região e período 

demostrando contribuições de origem aquática. O ergosterol retratou ser um 

bom marcador geoquímico para avaliação da matéria orgânica em degradação 

proveniente da produção primária impulsionada pela eutrofização em todas as 

regiões estudadas. O coprostanol refletiu contaminação por esgoto doméstico 
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em todas as regiões avaliadas, principalmente na região de Arraial do Cabo 

durante o verão e Búzios no inverno, enquanto que Jurujuba não apresentou 

diferenças, demonstrando entrada contínua de esgoto durante os dois 

períodos. As razões cop/col e [5β/(5α+5β] necessitam de reformulação para 

aplicabilidade em organismos bentônicos. 

Em relação às diferenças entre sexos, os mexilhões machos 

apresentaram as maiores concentrações em relação à maioria dos compostos 

analisados nas diferentes áreas e períodos. Contudo, não ficou claro o que 

pode ter contribuído para esta diferenciação. Podendo ser a taxa de filtração, 

alimentação e biodisponibilidade de compostos orgânicos.  

Os marcadores orgânicos geoquímicos demonstraram ser ótimas 

ferramentas para avaliação, diagnóstico e monitoramento de contaminantes 

orgânicos presentes em organismos aquáticos, indicando processos e fontes 

de origens.  

 

Perspectivas futuras: 

Visto a importância dos mexilhões para a indústria da pesca no Estado 

do Rio de Janeiro e o alto nível de contaminação fecal e de produtos 

petrogênicos encontrados neste trabalho, seria de total interesse o 

monitoramento das regiões de Arraial do Cabo e Búzios durante os períodos de 

verão e inverno, tendo em vista a crescente urbanização nestas áreas e as 

características sedimentares que favorecem maior biodisponibilidade de 

compostos orgânicos.  

Avaliar a ação metabólica de esteróis e n-alcanos em relação aos 

sexos dos animais, visto que não ficou bem definido o que pode ter ocasionado 

os maiores valores destes compostos nos mexilhões deste estudo.  

As razões mais pertinentes para avaliação da origem da M.O. em  

mexilhões, são a IPC e RTA, pois não apresentaram valores discrepantes, 

sendo coerente com os resultados propostos.  

Este trabalho visa contribuir com pesquisas futuras na área de 

biomonitoramento e gestão costeira tendo como base o uso de ferramentas 

geoquímicas, como os marcadores orgânicos. 
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9 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Concentração individual dos n-alcanos (média ± desvio padrão) 

(µg.g-1)  em mexilhões machos e fêmeas coletados na região de Jurujuba/RJ, 

durante o período de verão e inverno. Jurujuba Verão Macho (JVM); Jurujuba 

Verão Fêmea (JVF); Jurujuba Inverno Macho (JIM); Jurujuba Inverno Fêmea 

(JIF) 

Compostos  JVM JVF JIM JIF 

n-C14 0,78±0,30 0,35±0,03 0,38±0,14 0,83±0,70 

n-C15 0,83±0,11 0,58±0,05 0,85±0,34 1,13±0,49 

n-C16 1,77±0,25 0,88±0,47 1,65±0,36 1,99±0,55 

n-C17 2,22±0,21 2,48±0,43 1,31±0,54 2,02±1,10 

n-C18 0,38±0,08 0,51±0,19 0,38±0,04 0,59±0,25 

n-C19 1,34±0,16 1,47±1,02 1,36±0,44 1,63±0,13 

n-C20 1,36±0,27 0,94±0,21 1,21±0,42 3,28±3,30 

n-C21 0,88±0,39 0,60±0,53 0,74±0,45 1,25±0,55 

n-C22 5,41±0,63 1,80±1,33 2,91±0,80 6,53±3,49 

n-C23 4,35±2,85 1,49±1,01 1,45±0,39 4,06±2,40 

n-C24 57,44±14,94 29,48±19,17 58,48±8,42 72,28±64,30 

n-C25 8,69±2,37 7,98±2,91 8,10±2,54 12,90±8,69 

n-C26 37,09±15,18 8,88±5,14 41,94±12,55 41,31±27,08 

n-C27 8,85±8,16 1,76±1,44 2,90±1,19 2,82±0,23 

n-C28 2,63±0,45 0,49±0,24 2,05±0,47 4,27±1,90 

n-C29 1,16±0,39 0,46±0,08 0,54±0,06 1,17±0,31 

n-C30 5,30±1,53 0,60±0,31 2,11±1,72 2,64±0,49 

n-C31 1,71±0,41 0,83±0,04 1,37±0,32 1,86±0,74 

n-C32 3,07±0,58 1,08±0,16 3,95±0,49 3,24±1,21 

n-C33 1,63±0,54 0,43±0,10 1,05±0,69 5,93±5,76 

n-C34 3,44±0,97 0,93±0,34 2,48±0,66 3,13±2,70 

n-C35 1,90±0,61 2,69±2,81 3,12±0,72 5,37±3,52 

n-C36 2,20±1,18 0,93±0,39 2,32±0,91 15,35±22,37 

n-C37 6,06±4,00 1,43±0,93 4,46±1,54 6,29±5,75 

n-C38 3,58±1,49 0,68±0,42 4,98±1,11 2,13±0,09 

n-C39 4,87±0,53 3,85±4,94 4,03±0,38 3,31±0,80 

n-C40 5,14±1,28 1,65±0,81 8,11±2,87 5,38±1,28 
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APÊNDICE B - Concentração individual dos n-alcanos (média ± desvio padrão) 

(µg.g-1)  em mexilhões machos e fêmeas coletados na região de Arraial do 

Cabo/RJ, durante o período de verão e inverno. Arraial Verão Macho (AVM); 

Arraial Verão Fêmea (AVF); Arraial Inverno Macho (AIM); Arraial Inverno 

Fêmea (AIF) 

Compostos  AVM AVF AIM AIF 

n-C14 0,65±0,39 0,43±0,38 0,42±0,01 0,74±0,47 

n-C15 1,07±0,21 0,66±0,58 0,87±0,11 1,27±0,21 

n-C16 1,64±0,74 1,16±0,35 1,48±0,20 1,50±0,17 

n-C17 1,54±0,57 1,82±0,63 1,06±0,05 1,05±0,09 

n-C18 0,49±0,13 0,41±0,18 0,37±0,03 0,37±0,07 

n-C19 1,46±0,50 0,93±0,28 1,66±0,17 1,10±0,22 

n-C20 1,84±0,67 1,97±0,59 1,72±0,40 1,18±0,55 

n-C21 1,06±0,40 0,64±0,13 0,69±0,11 0,55±0,13 

n-C22 5,34±2,01 13,53±0,96 10,45±4,54 9,18±2,54 

n-C23 1,10±0,20 3,94±1,35 1,81±0,58 1,26±0,18 

n-C24 37,91±18,73 52,41±5,86 103,31±36,00 71,64±1,75 

n-C25 4,26±1,72 6,49±0,43 4,12±0,94 3,50±0,42 

n-C26 26,38±8,11 16,94±5,38 25,36±1,09 12,68±0,93 

n-C27 1,82±0,39 3,04±1,31 1,03±0,30 1,33±0,09 

n-C28 2,15±1,19 1,17±0,59 1,67±0,48 1,13±0,40 

n-C29 1,53±0,63 1,71±0,57 1,35±0,52 1,12±0,33 

n-C30 1,69±0,44 0,79±0,44 1,23±0,03 0,98±0,40 

n-C31 1,60±0,18 1,84±0,61 1,22±0,08 1,41±0,44 

n-C32 1,57±0,50 1,65±0,47 1,33±0,24 0,95±0,35 

n-C33 0,55±0,01 1,70±0,82 0,46±0,11 0,39±0,16 

n-C34 1,49±1,15 1,96±1,34 1,13±0,06 0,46±0,34 

n-C35 1,26±0,50 2,47±3,06 1,27±0,47 0,71±0,37 

n-C36 1,97±0,36 9,92±12,60 3,69±0,62 2,28±0,21 

n-C37 2,62±1,07 0,93±0,13 2,48±1,28 1,43±0,39 

n-C38 4,25±1,72 1,84±1,27 2,71±0,72 1,49±0,26 

n-C39 7,04±0,21 2,40±0,90 5,45±1,34 5,18±0,60 

n-C40 3,62±1,03 3,02±1,17 5,95±1,73 2,62±0,16 
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APÊNDICE C - Concentração individual dos n-alcanos (média ± desvio padrão) 

(µg.g-1)  em mexilhões machos e fêmeas coletados na região de Búzios/RJ, 

durante o período de verão e inverno. Búzios Verão Macho (BVM); Búzios 

Verão Fêmea (BVF); Búzios Inverno Macho (BIM); Búzios Inverno Fêmea (BIF)  

Compostos  BVM BVF BIM BIF 

n-C14 0,37±0,16 0,61±0,22 1,18±0,79 0,52±0,31 

n-C15 1,06±0,05 1,13±0,15 1,27±0,55 0,93±0,17 

n-C16 2,47±0,66 1,96±0,62 2,88±1,88 1,41±0,44 

n-C17 1,56±0,13 1,61±0,36 1,75±0,91 1,43±0,60 

n-C18 0,49±0,18 0,57±0,15 0,65±0,29 0,52±0,20 

n-C19 2,14±0,48 1,88±0,70 2,49±1,16 1,84±1,10 

n-C20 2,38±0,53 2,35±0,89 2,83±1,32 1,43±0,80 

n-C21 0,83±0,02 0,99±0,43 0,93±0,40 0,56±0,19 

n-C22 6,28±0,80 7,24±0,08 5,43±1,34 4,09±1,33 

n-C23 1,76±1,73 3,19±3,07 6,22±8,25 3,27±5,05 

n-C24 74,90±23,24 79,49±3,94 50,69±20,84 22,19±18,45 

n-C25 5,81±2,57 5,69±2,18 6,77±5,79 2,17±1,45 

n-C26 55,00±17,08 25,08±2,98 35,91±15,77 4,89±3,87 

n-C27 1,27±0,02 1,51±0,61 5,13±7,53 0,67±0,30 

n-C28 2,95±1,83 2,48±0,63 4,36±2,25 1,22±1,53 

n-C29 1,87±1,89 4,20±3,39 1,95±2,85 2,59±3,70 

n-C30 1,43±0,26 1,16±0,05 2,11±0,61 1,62±1,28 

n-C31 1,65±0,45 1,65±0,29 1,82±0,83 1,33±1,03 

n-C32 2,15±0,18 2,20±0,80 3,91±1,55 0,98±0,62 

n-C33 0,53±0,15 0,49±0,14 0,66±0,47 0,41±0,11 

n-C34 2,12±1,15 1,34±0,20 1,25±0,91 0,57±0,32 

n-C35 2,02±1,84 1,01±0,33 5,09±3,59 1,55±1,46 

n-C36 4,49±3,75 3,57±1,02 3,27±1,98 2,90±2,44 

n-C37 3,61±2,84 1,19±0,73 5,15±6,19 1,06±0,86 

n-C38 4,71±2,69 1,88±0,71 4,10±1,79 0,50±0,05 

n-C39 3,22±0,74 2,94±0,41 7,64±4,71 2,20±1,35 

n-C40 7,63±3,63 4,61±0,76 8,16±3,26 2,65±1,55 
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APÊNDICE D - Concentração dos esteróis (µg.g-1) presentes em amostras de 

mexilhões  machos e fêmeas (média±desviopadrão), coletados no período do 

verão e inverno na região de Jurujuba/RJ. Jurujuba Verão Macho (JVM); 

Jurujuba Verão Fêmea (JVF); Jurujuba Inverno Macho (JIM); Jurujuba Inverno 

Fêmea (JIF) 

Compostos JVM JVF JIM JIF 

Coprostanol 3,76±0,86 2,39±1,06 2,97±0,32 3,49±1,12 

Colesterol 48,67±15,3 56,23±41,92 110,88±71,11 117,72±69,15 

Colestanol 3,99±1,54 4,73±3,55 9,97±5,40 6,38±2,98 

Colestanona 3,20±0,30 4,44±0,89 3,76±0,61 4,04±1,47 

Ergosterol 15,94±3,06 20,50±11,86 19,71±10,43 24,11±12,56 

Campesterol 7,34±5,58 11,50±5,89 16,43±5,49 14,13±7,98 

Estigmasterol 4,05±1,57 5,88±1,42 7,16±3,20 5,32±1,32 

Estigmastanol 1,05±1,13 2,10±2,94 0,69±0,56 0,93±0,13 

β-sitosterol 7,18±0,66 9,59±1,25 10,72±4,04 9,57±4,98 

β-sitostanol 1,70±0,42 2,97±0,05 2,41±1,12 1,18±0,55 

 

APÊNDICE E - Concentração dos esteróis (µg.g-1) presentes em amostras de 

mexilhões  machos e fêmeas (média±desviopadrão), coletados no período do 

verão e inverno na região de Arraial do Cabo/RJ. Arraial Verão Macho (AVM); 

Arraial Verão Fêmea (AVF); Arraial Inverno Macho (AIM); Arraial Inverno 

Fêmea (AIF) 

Compostos AVM AVF AIM AIF 

Coprostanol 19,27±2,66 9,94±1,64 1,28±1,25 0,84±0,39 

Colesterol 778,5±208,96 306,6±71,31 71,96±29,69 51,08±13,39 

Colestanol 99,04±8,75 66,54±27,21 7,70±7,15 6,68±1,99 

Colestanona 1,32±1,20 3,81±1,01 3,90±3,51 6,83±0,55 

Ergosterol 172,0±51,51 64,34±11,14 16,90±7,70 13,59±1,42 

Campesterol 54,86±16,41 25,27±4,28 3,51±0,15 3,34±0,78 

Estigmasterol 24,47±9,08 11,99±2,09 3,12±1,50 1,93±0,53 

Estigmastanol 1,37±0,89 0,46±0,28 1,53±0,91 0,56±0,78 

β-sitosterol 49,40±16,60 20,60±2,30 5,98±4,31 2,57±1,13 

β-sitostanol 2,02±1,03 4,66±2,63 0,60±0,34 0,82±0,38 
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APÊNDICE F - Concentração dos esteróis (µg.g-1) presentes em amostras de 

mexilhões  machos e fêmeas (média±desviopadrão), coletados no período do 

verão e inverno na região de Búzios/RJ. Búzios Verão Macho (BVM); Búzios 

Verão Fêmea (BVF); Búzios Inverno Macho (BIM); Búzios Inverno Fêmea (BIF) 

Compostos BVM BVF BIM BIF 

Coprostanol 2,04±0,30 1,73±0,38 1,14±1,09 3,85±1,28 

Colesterol 38,59±9,27 55,74±27,83 335,27±349,06 30,76±8,52 

Colestanol 18,73±1,06 17,51±2,98 12,02±8,61 11,30±1,86 

Colestanona 0,76±0,25 0,57±0,61 1,92±3,33 9,43±1,23 

Ergosterol 10,22±2,02 10,38±1,89 25,64±11,13 12,44±1,65 

Campesterol 2,88±2,61 2,53±1,62 14,70±25,46 1,88±1,48 

Estigmasterol 2,31±0,62 4,41±2,23 6,49±5,27 4,10±0,48 

Estigmastanol 0,42±0,51 1,62±1,54 0,37±0,42 − 

β-sitosterol 3,98±3,34 6,80±2,85 26,23±27,57 2,86±1,54 

β-sitostanol 0,51±0,03 0,67±0,48 4,63±3,31 0,60±0,28 

 

 

APÊNDICE G - Variação da concentração (µg.g-1) de coprostanol em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE H - Variação da concentração (µg.g-1) de colesterol em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE I - Variação da concentração (µg.g-1) de colestanol em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE J - Variação da concentração (µg.g-1) de colestanona em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE K - Variação da concentração (µg.g-1) de ergosterol em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE L - Variação da concentração (µg.g-1) de campesterol em 

mexilhões P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três 

regiões costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE M - Variação da concentração (µg.g-1) de estigmasterol em 

mexilhões P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três 

regiões costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE N - Variação da concentração (µg.g-1) de estigmastanol em 

mexilhões P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três 

regiões costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE O - Variação da concentração (µg.g-1) de β-Sitosterol em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE P - Variação da concentração (µg.g-1) de β-Sitostanol em mexilhões 

P.perna coletados durante o período de verão e inverno em três regiões 

costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro 
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