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RESUMO
Organismos bioindicadores são capazes de indicar a qualidade ambiental dos
ecossistemas em que vivem e de fornecer informações sobre a biodisponibilidade de
contaminantes. Organismos biomonitores podem ser usados para se conhecer as
variações geográficas e temporais da biodisponibilidade de contaminantes no
ambiente. Os objetivos deste estudo foram avaliar a anêmona Bunodosoma
caissarum como espécie bioindicadora para a Baía de Guanabara, analisando se
esta apresenta uma boa resposta em relação à concentração de metais em seus
tecidos e também comparar as características da anêmona Bunodosoma caissarum
como organismo bioindicador com as do mexilhão Perna perna. Comparou-se as
concentrações encontradas na área potencialmente contaminada por metais com
uma área controle, a região insular adjacente à baía. Desta forma, a área de estudo
foi a Baía de Guanabara, o Arquipélago das Cagarras e as ilhas Redonda e Rasa.
Foram amostrados espécimes em sete pontos de amostragem, porém não foi
possível encontrar indivíduos da espécie Perna perna nos locais definidos no setor
interno da Baía de Guanabara. Os organismos foram liofilizados e após este
procedimento foram macerados. A digestão destes foi realizada em forno de
microondas CEM-Mars, em sistema fechado com ácido nítrico concentrado e
peróxido de hidrogênio. Para a determinação dos metais no extrato, foi utilizado o
Espectrômetro de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP
OES). Os metais determinados em seus tecidos foram Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn,
Ni, Pb, Ti, V e Zn. Foram também determinadas as concentrações de metais no
material particulado em suspensão coletado durante a amostragem. As
concentrações de metais encontradas mostraram-se, em geral, maiores em Perna
perna do que em Bunodosoma caissarum, exceto para o bário. As concentrações
nestas espécies estudadas em geral não foram similares, refletindo as diferentes
fisiologias e hábitos alimentares que estas possuem. Entretanto, as concentrações
de ferro e manganês em Bunodosoma caissarum apresentaram correlação positiva
significativa com as de Perna perna. Para estes mesmos metais, ambas as espécies
apresentaram correlações significativas com as concentrações encontradas no
material particulado. Como foi observado neste estudo, Bunodosoma caissarum
pode ser considerada uma boa espécie bioindicadora, pois foi encontrada em todas
as estações de amostragem e apresentou uma distribuição mais abrangente do que
Perna perna na área de estudo. Possivelmente, Bunodosoma caissarum pode ser
uma espécie biomonitora para alguns metais, já que foi capaz de acumular todos os
metais estudados em seus tecidos. Entretanto, para que se confirme esta suposição
serão necessários outros estudos complementares sobre suas características de
bioacumulação para os diferentes metais.
Palavras-chave: metais, bioindicadores, Bunodosoma caissarum, Perna perna, Baía
de Guanabara, Arquipélago das Cagarras.

ABSTRACT
Bioindicators are able to indicate the environmental quality of the ecosystems
in which they live as well as provide information on the bioavailability of
contaminants. Biomonitor organisms can be used to understand the temporal and
geographical variations in the bioavailability of contaminants. The objectives of this
study were to evaluate the sea anemone Bunodosoma caissarum as a bioindicator
species for Guanabara Bay, examining whether it presents a good response in
relation to metal concentration in their tissues and also to compare the characteristics
of the sea anemone Bunodosoma caissarum as a bioindicator organism with those of
the mussel Perna perna. Metal concentrations measured in the organisms from the
area potentially contaminated were compared to those found at a control area, the
island region adjacent to the bay. Thus, the study area was the Guanabara Bay, the
Cagarras Archipelago and also Redonda and Rasa islands. Specimens were
sampled in seven sampling points, but it was not possible to find individuals of the
species Perna perna at the established places in the inner sector of Guanabara Bay.
The organisms were freeze dried and after this procedure were macerated. They
were digested in a microwave oven CEM Mars, in a closed system with nitric acid
and hydrogen peroxide. An optical emission spectrometer with inductively coupled
plasma source (ICP OES) was used for the determination of metals in the extract.
The metals determined in their tissues were Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V
e Zn. Metal concentrations in suspended particulate matter collected during sampling
were also measured. Metal concentrations were, in general, larger in Perna perna
than in Bunodosoma caissarum, except for barium. The concentrations in both
species studied were not similar in general, reflecting the different physiologies and
eating habits they have. However, Bunodosoma caissarum and Perna perna
presented a significant positive correlation for iron and manganese uptake. The
concentrations of these metals in the studied organisms were also positively
correlated with those in particulate matter. As observed in this study, Bunodosoma
caissarum can be considered a good bioindicator species, as it was found at all
sampling stations, and showed a wider distribution in the studied area than Perna
perna. Possibly, Bunodosoma caissarum can be considered a biomonitor species for
some metals, since it was able to accumulate all the studied metals in their tissues.
However, to confirm this supposition further complimentary research about its
bioaccumulation characteristics for the different metals will be necessary.

Keywords: metals, bioindicators, Bunodosoma caissarum, Perna perna, Guanabara
Bay, Cagarras Archipelago.
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1. INTRODUÇÃO

Historicamente as comunidades humanas têm a tendência de se instalar em
locais próximos às regiões costeiras. Em geral, estas são as áreas mais populosas e
são atraentes por serem fonte de alimentos (e.g. frutos do mar), apresentarem
facilidade para o transporte aquático e para a instalação de indústrias. As principais
consequências dessa ocupação próxima à zona costeira são a sobre-exploração de
seus recursos e o aporte de grande quantidade de material antrópico para essas
áreas. Estes aportes de rejeitos continentais têm diversas origens, como doméstica,
industrial, agrícola e portuária. Assim, as águas costeiras estão sujeitas à
eutrofização e à contaminação por diversos compostos químicos.
Por ser um corpo d‟água extenso, de relativamente pouca troca de águas com
o oceano e com histórico de crescente urbanização e ocupação industrial, a Baía de
Guanabara concentra altos níveis de contaminantes (Baptista Neto et al., 2005;
2006). Com isso, há uma necessidade de avaliar a disponibilidade destes
contaminantes à biota utilizando espécies bioindicadoras que auxiliem na
identificação de áreas críticas, nas quais concentrações biologicamente ativas dos
compostos estão presentes.
O setor externo da Baía de Guanabara abriga ilhas, como o Arquipélago das
Cagarras, Ilha Rasa e Ilha Redonda. Nestas ilhas foram observadas, nos tecidos de
algumas espécies, concentrações de alguns metais as vezes próximas às
encontradas no interior da baía e até maiores, como foi o caso das concentrações
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de cádmio encontradas em esponjas Hymeniacidon heliophila e Paraleucilla magna
por Batista (2010) e em moluscos Perna perna encontradas por Francioni (1997).
O estudo de biomonitores que habitam costões rochosos preenche uma
importante lacuna no que tange ao entendimento da distribuição de contaminantes
no ambiente, já que geralmente os sedimentos adjacentes a estes ecossistemas são
arenosos, não permitindo a adsorção de contaminantes lançados. Além disso, para
compreender a dinâmica dos metais no meio ambiente é importante analisar o
comportamento dos diferentes metais nos diversos compartimentos ambientais.
Moluscos, principalmente mexilhões do gênero Mytilus e Perna, são capazes
de acumular metais traço da água do mar ambiente e são mundialmente utilizados
para o monitoramento da contaminação de águas costeiras, como nos programas do
“Mussel Watch” e em diversas pesquisas científicas (Cossa, 1989; Rainbow e
Philips, 1993; Manly et al., 1996; Cantillo, 1998; Thébault et al., 2008). Atualmente,
os bioindicadores de contaminação por metais mais utilizados no Brasil são bivalves
filtradores, como o Perna perna (Rezende e Lacerda, 1986; Carvalho et al. 1991,
2001; Carvalho e Lacerda, 1992; Francioni, 2004; Maia et al., 2006).
As anêmonas-do-mar são cnidários; apesar da importância destes nos
ambientes costeiros do mundo, há poucos estudos em relação ao acúmulo de
metais em seus tecidos e menos estudos ainda foram realizados quanto ao acúmulo
de metais em tecidos de anêmonas-do-mar (Harland e Nganro, 1990; Mitchelmore et
al., 2003a, 2003b; Main et al., 2010). A anêmona Bunodosoma caissarum Côrrea,
1964 é uma espécie endêmica do Brasil. Esta espécie de anêmona foi muito pouco
estudada como espécie bioindicadora. Rizzini-Ansari (2009) realizou um estudo na
Baía de Guanabara no qual foram determinadas as concentrações de mercúrio em
Bunodosoma

caissarum.

Neste

estudo,

também

foram

determinadas

as

concentrações de mercúrio em mexilhões Perna perna nas mesmas estações de
amostragem. Carvalho et al. (1991) e Carvalho e Lacerda (1992) determinaram as
concentrações de cádmio, cobre, manganês, níquel, chumbo e zinco nesta mesma
anêmona em algumas estações na Baía de Guanabara.
Desta forma, propõe-se o estudo de Bunodosoma caissarum e Perna perna
como bioindicadores da contaminação por metais nos setores interno e externo da
Baía de Guanabara.

2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVOS GERAIS


Avaliar a anêmona Bunodosoma caissarum como espécie bioindicadora

para a Baía de Guanabara, analisando se esta apresenta uma boa resposta em
relação à concentração de metais em seus tecidos tendo em vista as possíveis
áreas fontes.


Comparar as características da anêmona Bunodosoma caissarum como

organismo bioindicador com as do mexilhão Perna perna, no que diz respeito à
distribuição espacial na área de estudo e à capacidade de acumular metais.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar a concentração de metais em Bunodosoma caissarum e

em Perna perna fazendo um transecto latitudinal da Baía de Guanabara.


Determinar a concentração de metais no material particulado em

suspensão na coluna d‟água.


Medir

parâmetros

físico-químicos

(temperatura,

salinidade,

condutividade e oxigênio dissolvido) da água em cada ponto de amostragem.


Comparar

os

resultados

encontrados

na

área

potencialmente

contaminada com uma área controle, a qual corresponde aos sistemas insulares
adjacentes à Baía de Guanabara.

3. BASE TEÓRICA

3.1.

BIOINDICADORES
Os bioindicadores são organismos capazes de indicar a qualidade ambiental

dos ecossistemas em que vivem. Estes organismos têm a capacidade de acumular
contaminantes em seus tecidos em quantidades proporcionais às concentrações
encontradas no ambiente (Cossa, 1989; Francioni, 1997).
Os biomonitores acumulam metais pesados em seus tecidos e podem ser
utilizados

para

se

conhecer

as

variações

geográficas

e

temporais

da

biodisponibilidade de metais no ambiente. Estes organismos proporcionam a
medição em tempo integrado das cargas de metais que são de relevância
ecotoxicológica direta (Rainbow, 1995a). Para este autor o termo biomonitor é mais
correto, pois seu uso é relativamente específico. O termo bioindicador pode ser
aplicado em vários casos, como para organismos que denotam algum efeito
ecológico através da sua presença ou ausência no ambiente. Já o termo biomonitor
é sempre utilizado para mostrar alterações ecológicas através de mudanças
comportamentais, fisiológicas ou, por exemplo, nas taxas respiratórias dos
organismos (Rainbow, 1995a).
As algas respondem principalmente às frações dissolvidas de metais; os
filtradores, como os mexilhões, respondem às frações tanto na fase dissolvida,
quanto na particulada e os organismos detritívoros respondem aos contaminantes
disponíveis nos sedimentos. Deste modo, o uso de mais de um biomonitor permite
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reconhecer a presença e a magnitude relativa de diferentes fontes de contaminantes
(Rainbow, 1995a).
Para que um organismo marinho seja considerado um bom indicador de
poluição é ideal (Rezende e Lacerda, 1986; Cossa, 1989; PNUE, 1994; Francioni,
1997): (a) que este acumule o poluente sem ser afetado pelos níveis encontrados;
(b) que seja sedentário para que reflita a situação da área de amostragem; (c) que
seja abundante; (d) que viva o suficiente para permitir a amostragem; (e) que tenha
um tamanho razoável para análise adequada do tecido; (f) que seja fácil de amostrar
e resistente o suficiente para sobreviver o tempo necessário no laboratório; (g) que
seja tolerante a grandes variações de salinidade (eurihalinos); (h) que apresente
fatores de concentração elevados; (i) que haja uma relação simples entre os
resíduos contaminantes e a concentração média na água do mar do local a ser
estudado e; (j) que esteja presente ao longo de todo ano.
Dentre os fatores citados acima, os mais críticos são a distribuição da espécie
potencialmente bioindicadora e o fator de bioconcentração dos poluentes na
espécie. Por fator de bioconcentração, considera-se a relação entre a concentração
do poluente nos tecidos do organismo e na água.
Não é fácil encontrar um organismo que possua todas essas características.
Isto se dá, porque ambientes impactados estressam a grande maioria dos
indivíduos, o que pode levar à perda das populações. Muitos organismos
apresentam grande variabilidade genética, e poucos são biomonitores, ou seja,
apresentam uma relação direta e constante entre as concentrações dos poluentes
no meio e no organismo. Assim, é difícil que haja grande disponibilidade de
populações para amostragens em ambientes alterados. Atualmente, os organismos
biomonitores mais utilizados no Brasil são bivalves filtradores, como o mexilhão
Perna perna ou a ostra Crassostrea brasiliana (Rezende e Lacerda, 1986; Carvalho
et al., 1991; Carvalho e Lacerda, 1992; Francioni et al., 2004).
De acordo com o levantamento bibliográfico realizado por Moraes et al. (em
preparação), foi verificada a bioacumulação de elementos-traço em 28 espécies de
diferentes grupos taxonômicos (algas, poríferos, crustáceos, moluscos, peixes e
mamíferos) na Baía de Guanabara. Dentre estas, o molusco bivalve Perna perna,
conhecido como mexilhão, foi a espécie mais estudada na região e também a
espécie na qual se determinou o maior número de elementos.
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Segundo Francioni (1997) a superioridade do mexilhão Perna perna como
bioindicador foi constatada por diversos autores. Isto se deve ao fato destes bivalves
terem grande distribuição por todo o litoral do Estado do Rio de Janeiro, serem
sésseis, fáceis de serem coletados, apresentarem tamanho razoável (sendo o maior
dos mitilídeos brasileiros), serem capazes de acumular metais do ambiente em que
vivem com um fator de concentração de cerca de 10 3 a 105, serem relativamente
resistentes a poluição, serem eurihalinos (sendo capazes de viver numa faixa de
salinidade de 11 a 44 ppm), sua biologia e ecologia serem bem conhecidas e
possuírem importância econômica e ecotoxicológica, pois são também utilizados
para o consumo humano.
Escolheu-se a espécie de anêmona Bunodosoma caissarum para o presente
estudo, pois esta apresenta uma ampla distribuição no litoral da cidade do Rio de
Janeiro, grande tolerância a ambientes com grandes „inputs‟ antropogênicos, é
sedentária, relativamente fácil de amostrar, sobrevive à amostragem e à mudança
de ambiente (sobrevive em laboratório), dispõe de um tamanho razoável e é
tolerante a grandes variações de salinidade. De acordo com Amado (2006),
Bunodosoma caissarum apresenta capacidade de osmorregular sob estresse
hiposmótico, o que pode permitir a essa espécie uma maior tolerância à diluição
quando comparada à outras espécies de anêmonas-do-mar, como a Actinia
bermudensis. Para a autora esta observação está de acordo com a distribuição das
espécies no costão rochoso, já que B. caissarum apresenta uma ampla distribuição,
inclusive em regiões que ficam expostas durante a maré baixa, enquanto a outra se
limita às regiões que nunca ficam descobertas pela água. Carvalho e Lacerda (1992)
encontraram B. caissarum em todos os pontos de amostragem de seu estudo na
Baía de Guanabara, o mesmo não ocorreu para as outras espécies estudadas.

3.2.

ANÊMONAS-DO-MAR
As anêmonas são organismos exclusivamente marinhos que contêm toxinas

liberadas por organelas especializadas, conhecidas como nematocistos. Estes são
localizados ao longo dos tentáculos e de seu corpo e são empregados na defesa
contra predadores e na captura de suas presas (Oliveira et al., 2006).
As anêmonas-do-mar são cnidários pertencentes à classe Anthozoa. São
membros desta classe também os corais, as gorgônias e as renilas. Anthozoa é a
maior classe dos cnidários, contendo mais de 6000 espécies. Os antozoários são
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cnidários

polipóides

ou

coloniais,

nos

quais

o

estágio

medusóide

está

completamente ausente (Barnes, 1990).
Anêmonas-do-mar são pólipos solitários, e em sua maioria têm comprimentos
(altura) que variam de 1,5 a 5,0 cm e diâmetros entre 1,5 e 2,5 cm. Elas são
frequentemente bem coloridas, podendo ser brancas, verdes, azuis, vermelhas ou
então alguma combinação dessas cores. Elas habitam regiões costeiras em todo o
mundo, sendo particularmente abundantes nos oceanos tropicais. Frequentemente
vivem aderidas às rochas, conchas ou madeira submersa, sendo que algumas
formas cavam no lodo ou na areia. A forma do corpo geralmente está relacionada
com o ambiente no qual vive a anêmona (Barnes, op.cit.).
A maior parte do corpo de uma anêmona-do-mar é formada por uma pesada
coluna. Na extremidade aboral da coluna existe um disco pedal achatado para
adesão. Na altura da extremidade oral, a coluna alarga-se um pouco de maneira a
formar o disco oral, o qual pode ter de oito a muitos tentáculos ocos. No centro do
disco oral encontra-se uma boca em forma de fenda, apresentando em uma ou em
ambas as extremidades um sulco ciliado chamado sifonoglife. O sulco é responsável
pela circulação de água para dentro da cavidade gastrovascular. A corrente de água
age provavelmente na manutenção do fluido interno ou esqueleto hidrostático sobre
o qual o sistema muscular pode atuar. Além disso, o fluxo de água dentro da
cavidade gastrovascular fornece um meio adicional para trocas gasosas através da
superfície gastrodérmica.
A boca leva a uma faringe achatada que se estende por cerca de dois terços
do interior da coluna. A faringe é mantida fechada e achatada devido à pressão da
água na cavidade gastrovascular. A sifonoglife é mantida aberta devido a uma
mesogléia especialmente espessa e a volumosas células epidérmicas.

As

anêmonas-do-mar se alimentam de vários invertebrados, sendo que as maiores
espécies podem capturar peixes. A presa é paralisada pelos nematocistos, agarrada
pelos tentáculos e levada à boca. A boca é aberta por músculos mesentéricos
radiais e assim a presa é engolida (Barnes, 1990).

3.2.1. Bunodosoma caissarum
A espécie de anêmona-do-mar que será estudada é Bunodosoma caissarum
Côrrea, 1964 (Figura 1). Esta espécie é endêmica do Brasil, desta forma, somente é
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encontrada em águas costeiras brasileiras. Esta anêmona pertence ao Filo Cnidaria,
Classe Anthozoa, Ordem Actiniaria, Família Actiniidae e Gênero Bunodosoma.

Figura 1. Anêmona Bunodosoma caissarum Corrêa, 1964.

De acordo com Belém (1988), esta anêmona é fortemente adesiva, tem uma
base bem desenvolvida (circular ou lobada) e se expande bastante ao se fixar a um
substrato. Esta espécie apresenta diâmetros altamente variáveis, atingindo 6,0
centímetros. Sua base é de cor bege clara, com linhas de inserção de mesentério
marrom avermelhado, vinho ou lilás. A sua coluna é cilíndrica, levemente expandida
na base. Quando distendida, lembra uma palmeira e quando contraída tem a forma
de um domo. É totalmente coberta por vesículas endocélicas em séries longitudinais
compactas, variando em tamanho e forma de acordo com o grau de contração.
A coloração mais comum apresentada pela B. caissarum é vinho-marrom
escuro, com vesículas com um tom mais para um vinho avermelhado.
Excepcionalmente, espécimes da baía de Guanabara podem apresentar colunas de
coloração roxa com vesículas de um tom vinho bem escuro ou colunas de cor lilás
com vesículas de cor vinho avermelhada.
Sua altura pode variar de 1,0 a 8,0 cm e seu diâmetro de 0,5 a 6,0 cm. O
animal vivo geralmente tem um diâmetro entre 1,5 e 3,5 cm e altura até 4,0 cm. A B.
caissarum tem 192 tentáculos. Eles variam em comprimento, porém são
normalmente curtos e praticamente apresentam o mesmo tamanho em qualquer
indivíduo. Quando totalmente estendidos, podem chegar a mais ou menos 2 cm.
Eles são comumente de cor vinho ou, mais raramente, de um tom marrom.
A coluna da anêmona Bunodosoma caissarum apresenta músculos circulares
bem desenvolvidos. Em seu topo há um forte esfíncter e um disco oral com
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músculos ectodérmicos radiais e músculos endodérmicos circulares. Seus tentáculos
têm músculos longitudinais ectodérmicos. Seus músculos basais são também bem
desenvolvidos.
A Bunodosoma caissarum é uma espécie gonocórica com dimorfismo sexual.
Suas gônodas se desenvolvem ao longo dos mesentérios. Elas estão sempre
localizadas no trato cnido-glandular entre o músculo retrator e o filamento, limitadas
em ambos os lados por músculos acessórios (Belém, op.cit.).
Quanto à sua distribuição geográfica, esta espécie é encontrada em grande
densidade da costa sul do Espírito Santo à costa do Rio Grande do Sul. Nesta
região, os espécimes encontram-se em substrato consolidado na zona infralitoral ao
longo de linhas de costa mais expostas ou especialmente em baías protegidas e
enseadas na zona meso-litoral, aonde podem ocorrer em substratos semiconsolidados. No Arquipélago de Fernando de Noronha, ela é encontrada em
grande densidade na zona meso-litoral, dentro de cavernas marinhas e raramente
em poças de maré. E, na Ilha de Trindade, é encontrada em poças de maré de
substrato rochoso.
Esta anêmona tem hábitos carnívoros e produz uma variedade de compostos
biológicos. Recentemente, foi descoberto que ela produz uma toxina hemolítica,
chamada Caissarolysin I. Ela também produz neurotoxinas capazes de matar
caranguejos e ratos (Oliveira et al., 2006a; 2006b).
Apesar da importância dos cnidários nos ambientes costeiros, foram
realizados poucos estudos sobre o acúmulo de metais em seus tecidos. Menos
ainda foi estudado a respeito da acumulação de metais em anêmonas-do-mar
(Mitchelmore et al., 2003a, 2003b). Harland e Nganro (1990) e Main et al. (2010)
fizeram bioensaios com o objetivo de compreender a absorção de cobre por
Anemonia viridis e Aiptasia pallida. Mitchelmore et al. (2003a, 2003b) realizaram
pesquisas sobre a acumulação de cádmio, cobre, níquel e zinco em Anthopleura
elegantíssima. As conclusões de Main et al. (2010) foram que Aiptasia pallida
acumula cobre e que é possível se detectar a presença de efeitos biológicos nos
organismos, a medida que se aumenta as concentrações de cobre. Assim,
concluíram que esta espécie poderia se utilizada como biomonitor de ambientes
contaminados por cobre.
Não foram encontradas pesquisas relacionadas à acumulação de mercúrio
em anêmonas-do-mar, somente em Rizzini-Ansari (2009). Neste estudo, foram
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determinadas as concentrações de mercúrio nos tecidos de indivíduos da espécie de
anêmona Bunodosoma caissarum e também da espécie de mexilhão Perna perna
na Baía de Guanabara para as mesmas estações de amostragem. Foram
observadas

concentrações

deste

metal

que

não

apresentaram

diferenças

significativas (p<0,05) entre as espécies estudadas. Estes resultados poderiam
indicar um similar potencial para o uso destas espécies como biomonitoras. Carvalho
et al. (1991) e Carvalho e Lacerda (1992) determinaram as concentrações de
cádmio, cobre, manganês, níquel, chumbo e zinco nesta mesma anêmona em
algumas estações na Baía de Guanabara. Carvalho et al. (1991) amostraram
diversos organismos aquáticos na baía e a única espécie que foi encontrada em
todas as estações de amostragem foi Bunodosoma caissarum.
Gouvêa

et al.

(1985) estudaram

descontaminação dos radionuclídeos

137

Cs,

as cinéticas de

131

I,

133

Ba,

51

contaminação e

Cr (III e VI),

60

Co e

65

Zn em

Bunodosoma Caissarum Corrêa, 1964. Foram realizados bioensaios em aquários e
os resultados demonstraram que esta espécie brasileira pode ser aplicada como
bioindicador da contaminação radioativa marinha, principalmente para

51

Cr,

65

Zn e

60

Co, devido aos elevados fatores de concentração observados nesta espécie.
Além de ser reconhecida como um sensível bioindicador de poluição artificial

radioativa, Bunodosoma caissarum também apresenta uma grande capacidade de
concentração de elementos α-emissores (Gouvea et al., 1989). Foram medidos os
elementos

210

Po e seu precursor

210

Pb em exemplares desta espécie provenientes

das praias de Boa Viagem e Ponta Negra, Rio de Janeiro. Os resultados mostraram
que esta espécie bioacumula significativamente estes elementos α-emissores,
principalmente os espécimes oriundos de Ponta Negra, que apresentaram
concentrações mais elevadas. Para estes autores a absorção de radionuclídeos por
esta anêmona ocorre mais provavelmente a partir do material particulado e da
alimentação.

3.3.

MEXILHÕES
Os mexilhões são moluscos pertencentes à classe Bivalvia. Organismos

desta classe são achatados lateralmente; possuem duas valvas articuladas em
conjunto por ligamentos elásticos; suas conchas são fechadas por músculos
adutores; possuem cabeça rudimentar que não tem nem olhos nem rádula; pés
comprimidos lateralmente; um par de ctenídeos usados conjuntamente com os
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palpos labiais na alimentação ciliar; grande cavidade do manto; e um par de
nefrídeos. Os bivalves são moluscos marinhos ou de água doce que são micrófagos
ou filtradores. Esta classe inclui 20.000 espécies representadas em todas as
profundidades e ambientes marinhos (Brusca e Brusca, 2003).
O termo mexilhão é utilizado para denominar os organismos das espécies de
moluscos bivalves da família Mytilidae. Mytilus, Perna e Mytella são os gêneros mais
comumente encontrados desta família (Jorge et al., 2002).
Organismos da família Mytilidae são muito utilizados em programas de
monitoramento ambiental. Há uma vasta literatura a respeito destes organismos
como monitores, principalmente em países de clima temperado (Amiard et al., 1987;
Coimbra e Carraça, 1990; Manly et al., 1996). Na Baía de Guanabara, o Perna perna
L. é um dos mitilídeos mais abundantes (Rezende e Lacerda, 1986). Por esse motivo
e por apresentar as características necessárias para ser um bom bioindicador, este
organismo foi escolhido como um dos objetos de análise neste estudo.

3.3.1. Perna perna
A espécie Perna perna Linné, 1758 (Figura 2) pertence ao Filo Mollusca,
Classe Bivalvia Linné, 1758, Ordem Mytiloida Férursac, 1822, Família Mytilidae
Rafinesque, 1815 e Gênero Perna Retzius, 1788.

Figura 2. Mexilhão Perna perna Linné, 1758

Esta espécie é nativa do continente africano. Os organismos pertencentes a
esta espécie habitam regiões tropicais e subtropicais da África. Perna perna tem
grande tolerância às variações das características ambientais, como temperatura e
salinidade. Esta capacidade de adaptação às diversas condições do ambiente
contribuiu para que sua distribuição geográfica se ampliasse bastante. Esta
expansão de sua distribuição deve-se principalmente a causas antropogênicas não-
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intencionais, por exemplo, o casco de navios e a água de lastro foram muitas vezes
vetores de dispersão da espécie. Atualmente esta espécie é encontrada no sul da
Índia, Sri Lanka, costa atlântica da América do Sul, América do Norte e em algumas
ilhas do Caribe (Fernandes et al., 2008).
Perna perna é uma espécie exótica na América do Sul, ou seja, não é natural
destas áreas, entretanto está completamente estabelecida há mais de 200 anos.
Estes organismos são abundantes no litoral brasileiro. São encontrados,
principalmente, aderidos a substratos rochosos entre as zonas entremarés e início
da infralitoral. As profundidades em que são encontrados variam de acordo com a
inclinação do costão rochoso, com a intensidade do batimento das ondas e a
proximidade do fundo arenoso, podendo chegar a 7 metros (Fernandes et al., 2008).
Áreas mais profundas e com maior ação das ondas podem apresentar mexilhões em
profundidades ainda maiores. A fixação de indivíduos desta espécie é realizada
através do bisso, estes são filamentos produzidos por uma glândula próxima ao pé
deste organismo. Perna perna é utilizado como fonte de alimento em diversas
regiões e representa fonte de renda para uma porção da população que vive nas
zonas costeiras. Cada vez mais cresce o investimento em cultivos deste organismo,
pois este possui grande capacidade de adaptação ao cultivo em viveiros artificiais
(Jorge et al., 2002; Fernandes et al., 2008).
Estes organismos são filtradores. Em sua alimentação, o material particulado
em suspensão é selecionado e capturado pelos cílios das brânquias. Para partículas
de tamanho superior a 4 mm a eficiência de retenção pelas brânquias é de 100%.
Pode haver uma capacidade maior ainda de retenção de partículas menores, pois
estes organismos produzem muco e absorvem diretamente açucares e aminoácidos
livres pelas brânquias. As partículas são encaminhadas para a boca e palpos labiais,
onde ocorre a seleção das partículas alimentares. Caso estas partículas estejam em
altas concentrações ou com grande quantidade de matéria orgânica, ocorre uma
rejeição destas por muco na forma de pseudofezes que são expelidas pela cavidade
do manto. As partículas são digeridas de forma intra ou extracelular. A primeira
ocorre nos túbulos digestivos da glândula digestiva. A digestão extracelular ocorre a
partir da ação de enzimas digestivas que digerem diversos compostos e organismos.
Esta digestão ocorre no estômago, no qual há atuação mecânica e enzimática pelo
cristalino. A compactação, digestão e absorção do resto alimentar ocorrem no
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intestino médio e superior e as perdas metabólicas e fezes são excretadas pelo ânus
(Resgalla Jr, 2008).
Nessa espécie a absorção de metais pode se dar através das brânquias, do
sistema digestivo ou então pelo manto (Francioni, 1997). Estes organismos podem
assimilar metais tanto na fase dissolvida, quanto na fase particulada (Rainbow,
1995a).
Quanto ao uso de Perna perna como organismo monitor, Rezende e Lacerda
(1986) concluíram que este possui a capacidade de refletir o grau de contaminação
ambiental por metais pesados. Estes autores observaram que o tamanho corporal e
o tipo de substrato colonizado por estes organismos afetam significativamente as
concentrações de alguns metais encontrados em seus tecidos. A partir de seus
resultados, foi observado que Ferro e o cobre apresentaram uma relação negativa
entre tamanho e concentração no organismo, quanto maiores os espécimes
analisados menores as concentrações destes metais em seus tecidos. As
concentrações de níquel relacionaram-se positivamente com o tamanho e as de
manganês, zinco e chumbo não apresentaram variação significativa. Os autores
frisaram que os fatores citados acima devem ser levados em consideração para
programas de monitoramento ambiental. Neste trabalho não foi encontrada diferença
significativa entre as concentrações dos metais estudados (Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn)
em machos e fêmeas de mesma classe de tamanho. Carvalho et al. (2001)
encontraram uma pequena variação da concentração de metais em relação ao sexo
e tamanho de Perna perna, porém essas diferenças não foram significativas, exceto
para o cobre em relação ao sexo e o manganês relativo ao tamanho. Essas
variações das concentrações podem estar associadas à etapa do ciclo de vida ou
aos diferentes estágios do ciclo reprodutivo (Rezende e Lacerda, 1986; Coimbra e
Carraça, 1990; Francioni, 1997). Coimbra e Carraça (1990) atribuíram essas
diferenças à síntese de proteínas, induzida através de estímulos hormonais ao longo
dos estágios de desenvolvimento do ciclo reprodutivo. Para os autores, dentre estas
proteínas provavelmente encontram-se metalotioneínas responsáveis pelo acúmulo
preferencial de certos metais nos últimos estágios do desenvolvimento, antes da
maturidade sexual.
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3.4. INTERAÇÃO METAIS – COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS
Com relação à interação entre elementos traço e maiores e os organismos
aquáticos, deve-se considerar a especiação destes elementos no ambiente externo,
as suas interações com a “membrana biológica” que separa o organismo do seu
ambiente, a partição dos elementos nos organismos (distribuição e afinidades nos
seus tecidos) e seus efeitos biológicos. A medição da concentração de compostos
químicos presentes na água não é suficiente para se prever a biodisponibilidade
total dos elementos. A especiação de metais, por exemplo, tem grande efeito sobre
a disponibilidade destes compostos para os organismos aquáticos.

(Campbell,

1995).
No sedimento, muitas vezes metais ficam “aprisionados”, devido às condições
encontradas no compartimento; por exemplo, em condições redutoras os metais se
ligam a sulfetos e precipitam na forma de sulfetos metálicos insolúveis (Lacerda et
al., 1992). Nestas condições anóxicas ou parcialmente anóxicas é difícil que estes
sejam disponibilizados novamente para a coluna d‟água. Assim, muitas vezes as
concentrações encontradas no sedimento não refletem a situação do ambiente
aquático, e sim, a concentração dos elementos somente neste compartimento.
Desta

forma,

determinar

a

concentração

de

elementos

traço

nos

compartimentos ambientais água e sedimento é muito importante, porém também é
importante saber o nível de contaminantes disponível à biota, determinando as
concentrações destes elementos em seus tecidos, para que esses dados possam
auxiliar na identificação de áreas impactadas e/ou contaminadas. Isto porque, os
organismos bioindicadores, como citado no item 3.1, devem ser sedentários e refletir
a situação do ecossistema em que vivem.

3.5. METAIS
A Terra é dividida em crosta, manto e núcleo. Estas zonas diferem em suas
propriedades físicas e sua composição química (Brownlow, 1996). Com a extração
em grande escala dos minérios presentes na crosta terrestre, o homem influenciou
bastante o ciclo dos metais. Esse é especialmente o caso dos metais encontrados
na atmosfera. Historicamente as taxas de emissão de metais traço para a atmosfera
eram baixas, devido a sua baixa volatilidade. Entretanto, as taxas de emissão de
alguns metais aumentaram bastante devido ao uso de processos que utilizam altas
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temperaturas como a fundição e a queima de combustíveis fósseis (Salomons e
Förstner, 1984).
Os metais traço são transportados ao longo do ciclo hidrológico. Neste
processo, a água e a atmosfera promovem o intemperismo continental e são o meio
de transporte destes metais traço. As fontes de metais podem ser naturais ou
antrópicas, a principal fonte natural é o intemperismo de rochas continentais e umas
das principais fontes antrópicas são os efluentes industriais e domésticos e a queima
de combustíveis fósseis. As principais vias de acesso destes metais para os
ambientes marinhos são a descarga fluvial e o transporte atmosférico (Salomons e
Förstner, 1984; Bellotto e Francioni, 2008).
O ambiente aquático pode ser subdividido em quatro reservatórios de metais:
o material em suspensão, o sedimento, as águas superficiais e as águas intersticiais.
Estes interagem entre si; por exemplo, entre o material em suspensão e os metais
em solução nas águas superficiais, ocorrem processos de adsorção ou desorção e
(co-) precipitação. Já o sedimento depositado e o material em suspensão estão
interligados por meio de processos de sedimentação e erosão. Além disso, após a
deposição, processos de diagênese fornecem metais traço às águas intersticiais e
através de processos como difusão e bioturbação podem afetar as concentrações de
metais das águas superficiais. Estes reservatórios influenciam diretamente na
absorção de metais pela biota, dependendo do comportamento e da distribuição das
espécies (Salomons e Förstner, 1984).
Os metais são elementos naturalmente presentes nos ecossistemas. Muitos
dos metais presentes nos ambientes aquáticos são essenciais à vida, por exemplo,
muitos têm a função de catalisadores bioquímicos. Quando metais essenciais, como
o ferro, manganês, cobre e zinco, estão presentes em baixas concentrações no
ambiente aquático, estes podem limitar o desenvolvimento dos organismos. Outros
metais, como o mercúrio, o cádmio e o chumbo, não são necessários como
micronutrientes, nem em pequenas quantidades. Alguns metais, essenciais ou não,
podem ser tóxicos dependendo das concentrações. Praticamente todos os metais
são tóxicos para os organismos aquáticos, assim como para os humanos, se os
níveis de exposição forem elevados. A maioria dos metais presentes em níveis
tóxicos tem origem nas atividades antrópicas. Os metais, ao contrário de muitos
poluentes, não são biodegradáveis e “percorrem” um ciclo biogeoquímico (Laws,
1981; Niencheski et al., 2008).

29

Na água, o material em suspensão é bastante relevante para o transporte de
metais (Lacerda et al., 1983; Lacerda e Watts, 1993), este material é uma das
principais fontes de metais para a biota (Lacerda e Watts, 1993). Os íons metálicos
podem se associar à matéria orgânica dissolvida e formar colóides. Estes muitas
vezes são adsorvidos ao material particulado em suspensão podendo ser
capturados pela biota ou depositados nos sedimentos (Carvalho et al., 1991).
A maioria dos invertebrados marinhos possui tecidos permeáveis, nos quais
ocorre difusão de íons (Bowen, 1979), como os íons metálicos. Metais essenciais,
como o cobre, zinco e manganês, encontram-se ligados a diferentes enzimas no
metabolismo de diversos organismos aquáticos (Lacerda et al., 1989), porém
quando metais, essenciais ou não, encontram-se em altas concentrações no
ambiente, podem tornar-se tóxicos e impedir a regulação do nível interno destes
pelos organismos (Amiard et al, 1987).
Invertebrados marinhos, como os moluscos, têm a capacidade de acumular
metais a níveis muito superiores às concentrações encontradas na água do meio
que vivem. Assim, em ambientes contaminados, podem ocorrer concentrações
acima do nível máximo, que pode ser regulado internamente pelo organismo
(Bowen, 1979; Amiard et al, 1987; Rainbow, 1995a; Francioni, 1997). Há algumas
similaridades na toxicologia de alguns metais. Por exemplo, Hg, Cd e Pb possuem
grande afinidade por grupos sulfidrila (-SH) e aparentam exercer efeitos tóxicos com
a combinação desses grupos em proteínas. Esta combinação pode interromper
processos mediados por enzimas e/ou romper a estrutura celular. As proteínas que
são prejudicadas dependem do metal em questão, porém a interação bioquímica
responsável pela toxicidade desses metais é a mesma (Laws, 1981).
De acordo com Carvalho et al. (1991) a concentração total de metais na água,
a biodisponibilidade destes e a concentração encontrada nos organismos marinhos
dependem de diversos fatores. Estes fatores, que influenciam na concentração de
metais nos organismos, dependem do elemento envolvido, da fonte, da carga total
de metais e do organismo estudado. Assim, estes fatores combinados podem gerar
padrões de distribuição de metais diferentes, dependendo das condições
encontradas nos ambientes estudados.
Organismos marinhos filtradores geralmente apresentam os maiores fatores
de bioacumulação de metais pesados, devido à ingestão de grandes quantidades de

30

material em suspensão ricos em metais (Amiard et al., 1987; Carvalho e Lacerda,
1992).

3.5.1. Alumínio
O alumínio é um dos principais constituintes da crosta terrestre, sendo o
terceiro elemento mais abundante. Este metal geralmente representa de 0,45 a 10%
da constituição das rochas. Na natureza o alumínio não é encontrado isolado, e sim
na forma de vários silicatos, como a bauxita e a criolita. Estes dois são os silicatos
mais utilizados para a obtenção de alumínio. O alumínio metálico é utilizado para
diversos fins. Alguns de seus usos são na indústria de transportes (e.g. confecção
de automóveis, material ferroviário e naval), na indústria elétrica e eletrônica (e.g.
cabos e condutores) e na confecção de embalagens, utensílios domésticos, ligas
metálicas, tintas, borrachas, lubrificantes, desodorantes e talcos (Kabata-Pendias,
1984; Santos, 2003).
O

alumínio

apresenta

um

único

íon

estável,

o

Al3+,

que

ocorre

freqüentemente. Este é conhecido por se ligar a compostos oxigenados. Assim, seu
transporte e distribuição dependem da constituição química e das características do
ambiente. Em pH maior que 5,5 geralmente ocorrem compostos de alumínio não
dissolvidos, como a gipsita ou silicatos. Entretanto, na presença de grandes
quantidades de matéria orgânica, os íons de alumínio podem se associar à esta e
causar um aumento nas concentrações deste metal na forma dissolvida (KabataPendias, 1984; Santos, 2003).
Na atmosfera, o alumínio é encontrado principalmente na forma de
aluminossilicatos associados ao material particulado. Os níveis atmosféricos deste
metal variam em função das condições meteorológicas, do nível de atividade
industrial e/ou do tráfego na área. A distribuição de alumínio nas águas oceânicas é
provavelmente controlada pela solução de partículas atmosféricas e pelo balanço no
sedimento através do silício gerado pelos resíduos de carapaças de organismos
aquáticos (Santos, 2003).
De acordo com Santos (2003) a principal via de entrada deste metal nos
humanos é a oral. Entretanto, esta absorção também pode ocorrer através dos
pulmões, pela respiração de poeiras atmosféricas. O alumínio é um agente
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neurotóxico. Apesar de os humanos possuírem barreiras que limitam as
concentrações de alumínio no sistema nervoso central, em algumas situações este
sistema pode não desempenhar suas funções com eficiência. Um exemplo é o de
pacientes portadores de insuficiência renal crônica submetidos a tratamentos, como
a hemodiálise, que muitas vezes utiliza fluidos de diálise ou soluções parenterais
que contém alumínio. Os efeitos neurológicos gerados pela alta exposição ao
alumínio podem ser alterações na função cognitiva, disfunção motora, neuropatia
periférica e até a doença de Alzheimer, doença neurovegetativa que foi associada
ao aumento do conteúdo de alumínio no cérebro. A exposição a altos níveis de
alumínio também pode causar anemia e osteomalacia, esta apresenta sintomas
como dores nos ossos, miopatia e fraturas patológicas. Quando a via de exposição é
respiratória, esta pode causar uma doença pulmonar restritiva, que é uma espécie
de fibrose pulmonar. Outros problemas respiratórios que a exposição às partículas
de alumínio, principalmente finas, pode causar são doenças pulmonares obstrutivas.
Seu principal efeito é uma forma potencialmente persistente de asma (Santos,
2003).

3.5.2. Bário
Na crosta terrestre, o bário costuma se concentrar em rochas magmáticas
ácidas ou intermediárias. Já nos processos geoquímicos, este metal tende a se
associar a íons de potássio (K+) devido a seus raios iônicos serem similares, assim,
sua ocorrência é ligada a feldspatos alcalinos e biotitas. Quando sofre intemperismo,
este metal não apresenta grande mobilidade, pois se precipita facilmente como
sulfatos e carbonatos e é fortemente adsorvido por argilas ou tende a se concentrar
em concreções e minerais de manganês e fósforo (Kabata-Pendias, 1984).
Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
(EPA (http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic)) a exposição humana
a altos níveis de bário, pode causar em longo prazo aumento da pressão arterial. As
fontes de bário podem ser oriundas de descarte de resíduos de perfuração de poços
de petróleo, de rejeitos oriundos de refino de metais e erosão de depósitos naturais.
Outra utilização deste metal é na forma de uma mistura de bário e cádmio associada
a ânions de ácidos orgânicos como estabilizadora de calor para materiais plásticos.
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Esta mistura retarda a degradação destes materiais devido às altas temperaturas
(Laws, 1981).

3.5.3. Cádmio
O cádmio possui ampla distribuição na litosfera, porém é geralmente
encontrado em baixas concentrações nas rochas da crosta terrestre. Podem ser
encontradas altas concentrações deste metal em rochas sedimentares e fosfatadas,
devido à presença de dentes de peixes fossilizados. Porém, não há depósitos de
minérios suficientemente ricos em cádmio que justifiquem a extração deste metal.
Como alternativa este metal é obtido como um subproduto da mineração de outros
metais, principalmente de minérios de sulfeto de zinco, mas também pode ser obtido
como subproduto da mineração de chumbo e cobre (Laws, 1981; Clark, 1996).
O cádmio é utilizado na galvanoplastia, em corantes para uma variedade de
produtos (e.g. plásticos, tecidos, borrachas, tintas e vidros), em uma mistura de
cádmio e bário associada a ânions de ácidos orgânicos como estabilizadora de calor
para materiais plásticos, em ligas combinadas a outros metais, como anodo em
baterias de níquel-cádmio e em alguns pesticidas. Este metal é encontrado em
pequenas concentrações na maioria dos combustíveis fósseis, porém devido à
enorme queima destes combustíveis são liberadas grandes quantidades de cádmio
para o meio ambiente (Laws, 1981; Chasin e Cardoso, 2003).
O cádmio não é necessário para a manutenção da vida, não é essencial. A
espécie química Cd2+ é a forma mais estável deste metal em ambientes naturais
(Clark, 1996). Em estuários, o cádmio pode ser mobilizado do material particulado
proveniente de rios quando ocorre a mistura com a água do mar. Esta mobilização
ocorre devido à formação de clorocomplexos de cádmio na forma dissolvida
(Comans e Van Dijk, 1988).
A eficiência da absorção humana de cádmio é de aproximadamente 6%,
contudo, a deficiência de cálcio ou de proteínas pode aumentar a eficiência de
absorção deste metal. O principal meio de absorção de cádmio pelo ser humano é a
ingestão de alimentos contendo este metal; esta via de absorção é muito mais
significativa do que a inalação e a ingestão de água. Após o transporte de cádmio
pela corrente sanguínea, este se acumula preferencialmente no fígado e nos rins.
Nestes órgãos, o cádmio tende a se ligar à metalotioneínas que contêm grupos
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sulfidrila. Este mecanismo de defesa impede que este metal interaja com sistemas
enzimáticos cruciais. Os efeitos tóxicos do cádmio estão provavelmente relacionados
à sua afinidade por compostos orgânicos que contém grupos funcionais de carga
negativa, como enxofre e nitrogênio. Esse metal é principalmente atraído por
enzimas que contêm zinco, podendo substituí-lo nas proteínas carreadoras, desta
forma, os efeitos tóxicos deste metal podem ser parcialmente evitados pela ingestão
de zinco (Laws, 1981; Moore e Ramamoorthy, 1984).
Uma grande preocupação relativa à intoxicação por cádmio é que este metal
aparentemente apresenta uma longa meia-vida de 16 a 33 anos, no corpo humano,
deste modo, a ingestão de pequenas quantidades deste metal ao longo dos anos
pode levar ao seu acúmulo a níveis tóxicos crônicos e até agudos. Casos extremos
de intoxicação por cádmio são associados ao enfraquecimento dos ossos, gerado
por uma ruptura do equilíbrio cálcio-fósforo nos túbulos renais. A inalação deste
metal pode causar danos pulmonares permanentes ou até fatais. O estado mais
severo de intoxicação crônica por cádmio é a doença conhecida como Itai-itai,
causada por ingestão prolongada deste metal. A doença é caracterizada por
sintomas como lesão renal, dores em todo o corpo, lesão nos ossos, gerando
osteoporose e muitas vezes múltiplas fraturas ósseas. Esta doença ocorreu em
numerosos habitantes da bacia do Rio Jinzu, em Toyama no Japão. Descobriu-se
que a fonte de cádmio era proveniente de uma empresa de mineração de zinco,
situada a montante do Rio Jinzu, que durante anos realizou o descarte de seus
efluentes no Rio Jinzu. As águas da bacia de drenagem eram levemente básicas,
em tais águas o cádmio é altamente insolúvel. Desta forma, grande parte do cádmio
estava na forma particulada, assim, havia baixas concentrações deste metal na água
filtrada ingerida pela população. Grande parte do metal ingerido era proveniente da
alimentação de arroz, pois as Lavouras de arroz recebiam através da água de
irrigação, proveniente do rio, esta água com altos níveis de cádmio na forma
particulada. Desde a construção de uma represa para reter os efluentes da
mineradora a incidência da doença de Itai-itai diminuiu consideravelmente (Laws,
1981; Inaba et al., 2005).
Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
(EPA (http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic)) a exposição humana
a altos níveis de cádmio por um longo período, pode causar dano aos rins. As fontes
de cádmio podem ser oriundas da corrosão de canos galvanizados, erosão de
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depósitos naturais, rejeitos oriundos de refino de metais, escoamento de resíduos de
pilhas e baterias e de tintas.

3.5.4. Chumbo
O chumbo também possui ampla distribuição nas rochas e solos da crosta
terrestre, no entanto, suas concentrações médias são baixas. Mesmo baixas são
bem maiores que as concentrações de cádmio encontradas. O chumbo é extraído
principalmente de depósitos do mineral galena ou de sulfeto de chumbo (PbS). As
civilizações antigas já usavam este metal e o extraíam facilmente pelo aquecimento
de PbS (Laws, 1981).
Há uma infinidade de usos para o chumbo, como em baterias, em compostos
químicos, na galvanização, em ligas, em soldas, em pesos e lastros, em pigmentos e
em produtos de metais como munições, capeamento de cabos e tubulações.
Durante muitos anos, aditivos de chumbo foram usados na gasolina como
antidetonantes. Os combustíveis fósseis também possuem concentrações traço
deste metal, que são liberadas na combustão. Este metal também foi muito utilizado
como pigmento e agente secante de tintas. A produção de tintas contendo chumbo
foi reduzida somente depois de muito tempo de uso devido às repetidas intoxicações
ocorridas (Laws, 1981; Paolielo e De Capitani, 2003).
As emissões de chumbo para o meio ambiente aumentaram por volta de 1800
e apresentaram uma notável aceleração após 1940. Este aumento da emissão no
século XIX reflete os efeitos da revolução industrial nas emissões de chumbo para a
atmosfera, geradas pela fundição de chumbo. Já o rápido aumento das emissões
deste metal desde 1940, reflete a introdução do uso da queima de compostos
alquilados de chumbo e as emissões do metal pelo escapamento de automóveis
(Laws, 1981).
As principais fontes de contaminação por chumbo associadas à exposição
humana são a alimentação, ingestão de água e o ar. O chumbo liberado na
atmosfera atinge os cultivos destinados a alimentação da população. Visto que este
metal apresenta um tempo de residência na atmosfera da ordem de poucos dias a
um mês, mesmo áreas mais longínquas podem ser impactadas através da dispersão
do metal por ventos. Além do mais, alguns inseticidas usados nas plantações
possuem chumbo em sua composição. Deste modo, pode ocorrer a contaminação
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da água através da utilização de algumas práticas agrícolas; estes contaminantes
chegam às águas através do escoamento superficial, podendo contaminar também
as águas subterrâneas (Laws, 1981).
De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da
América

(EPA

(http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic))

a

exposição humana a altos níveis de chumbo em longo prazo pode causar dano aos
rins e aumento da pressão arterial. Em crianças, pode gerar atrasos no
desenvolvimento físico e mental e até um ligeiro déficit de atenção e dificuldade de
aprendizagem.

3.5.5. Cobre
O cobre apresenta ampla distribuição na natureza, no seu estado elementar,
sob a forma de sulfetos, arsenitos, cloretos e carbonatos. O estado de oxidação Cu 2+
é o mais comum. Este metal ocorre em muitos minérios na forma de óxidos ou
sulfetos. Como este metal está presente na crosta terrestre sua principal fonte
provém das partículas de poeira provenientes da erosão de depósitos naturais,
porém há outras fontes também naturais, como os vulcões, os processos biogênicos,
os incêndios florestais e as névoas aquáticas. Os ventos são muito importantes na
dispersão deste metal e representam até 65% do meio de dispersão do cobre,
emitido pelas fontes naturais, para a atmosfera. Como os outros metais, o cobre
também é distribuído no meio ambiente através da precipitação e do transporte das
partículas pela água (Moore e Ramamoorthy, 1984; Pedrozo, 2003).
Os principais usos e aplicações deste metal são em ligas metálicas, fios e
condutores, galvanoplastia, utensílios de cozinha, tubulações, moedas, inseticidas,
algicidas, fungicidas, desinfetantes, baterias, eletrodos e pigmentos. Outra aplicação
do metal são as tintas antiincrustantes, sendo a maioria destas a base de cobre
(Fernandez et al., 2005). As principais fontes antrópicas de contaminação ambiental
são as emissões provenientes de atividades de mineração e fundição, de queima de
carvão, de incineração de resíduos, de agentes antiaderentes em pinturas, de uso
de praguicidas e de efluentes urbanos (Pedrozo, 2003).
As principais formas solúveis de cobre presentes no ambiente aquático, tanto
em águas doces, quanto em águas salinas são Cu2+, Cu(HCO3) e Cu(OH)2. No
ambiente aquático, a biodisponibilidade do cobre é influenciada por diversos
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processos, como a complexação deste metal a ligantes orgânicos e inorgânicos e a
adsorção às argilas, aos óxidos metálicos e ao material particulado em suspensão.
Este metal é bastante tóxico para a maioria dos invertebrados marinhos, por isso são
utilizados na confecção de antiincrustantes (Fernandez et al., 2005), porém alguns
fatores, como a presença de quelantes orgânicos (e.g. ácidos húmicos), reduzem a
toxicidade do cobre. O cobre é um dos metais que é mais rapidamente removido das
águas, esta remoção ocorre através da adsorção em partículas e há uma estimativa
de que 83% deste metal na água do mar esteja presente nestas condições. Os
estuários são considerados a principal zona de deposição de cobre (Moore e
Ramamoorthy, 1984; Pedrozo, 2003).
Dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
(EPA

(http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic))

indicam

que

a

exposição humana a altos níveis de cobre por um longo período pode causar dano
aos rins e ao fígado e, em curto prazo, desconforto gastrointestinal. Em crianças,
pode gerar atrasos no desenvolvimento físico e mental e até um ligeiro déficit de
atenção e dificuldade de aprendizagem. Segundo Pedrozo (2003), a exposição
crônica ao cobre pode causar um espessamento e esverdeamento da pele, dentes e
cabelos.

3.5.6. Cromo
O cromo é naturalmente encontrado em rochas, plantas, solos, poeiras e em
névoas vulcânicas. O mais abundante composto deste metal encontrado na
natureza é o minério cromita, FeO.Cr2O3 ou Fe(CrO2)2, que contém de 40 a 50% de
cromo.

Os principais produtos de cromo são obtidos a partir deste minério. Os

estados de oxidação mais estáveis deste metal são Cr3+ e Cr6+, além da forma
elementar. A maior parte do cromo hexavalente encontrado no ambiente, é
proveniente de atividade antrópicas. O cromo faz parte da composição de alguns
óxidos, sulfatos, cromatos, dicromatos, sais básicos e é encontrado na forma
elementar recobrindo peças metálicas e plásticas. Utiliza-se de 60 a 70% da
produção de cromo em ligas metálicas e em estruturas para a construção civil. As
principais fontes antropogênicas deste metal são oriundas de indústrias de cimento,
de aço e celulose, da galvanoplastia, da mineração, das fundições, das lâmpadas,
dos lixos urbanos e industriais, da incineração deste lixo, das cinzas de carvão, do
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curtume

e

de

fertilizantes

(Silva,

2003a;

EPA

(http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic)).
A emissão de cromo para a atmosfera pode ser através de atividades
industriais ou também por processos de combustão, incluindo as queimadas de
florestas. Este metal está presente na atmosfera na forma particulada e seu tempo
de residência é de aproximadamente 10 dias. Estas partículas são depositadas no
solo ou nas águas por sedimentação seca ou por meio das chuvas. A maior porção
do cromo que chega a água deposita-se nos sedimentos, somente uma pequena
porcentagem pode estar presente na água na forma solúvel (e.g. cromo (VI), como
complexos de cromo (III)) ou insolúvel (e.g. cromo (III)). Na forma insolúvel, este
metal é adsorvido à matéria orgânica, às argilas ou a óxidos de ferro (Silva, 2003a).
O cromo (VI) apresenta maior toxicidade do que o cromo (III). Este último é
considerado um nutriente essencial, componente do “fator de tolerância da glicose” e
também um co-fator na ação da insulina. O cromo (VI) é considerado uma
substancia perigosa, este pode causar danos à pele, ao trato respiratório e em
menor extensão ao fígado e aos rins. Altas exposições a este metal por um longo
período podem ser carcinogênicas (Silva, 2003a). Segundo a Agência de Proteção
Ambiental

dos

Estados

Unidos

da

América

(EPA

(http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic)), a exposição humana a
altos níveis de cobre em longo prazo pode causar dermatite alérgica.

3.5.7. Ferro
O ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre. Os mais
abundantes são silício, oxigênio e alumínio. O ferro e o alumínio são os metais mais
importantes no ambiente terrestre, praticamente todas as rochas possuem ferro em
sua constituição. Este metal ocorre em pequena proporção no estado livre,
entretanto a grande maioria do ferro ocorre combinada com oxigênio, silício ou
enxofre (Lima, 2003).
As principais aplicações do ferro são na indústria metalúrgica (e.g. pó de ferro
como catalisador em reações químicas); indústria siderúrgica (e.g. fabricação de
ligas metálicas como o aço); na fabricação de ímãs, tintas, pigmentos, abrasivos e
compostos para polimento; e na soldagem de metais, utiliza-se uma mistura de ferro
e perclorato de potássio que gera calor para o uso em soldas. As fontes naturais de
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ferro são o desgaste natural das rochas contendo minérios de ferro e o escoamento
superficial deste metal. Já as fontes antropogênicas são oriundas das emissões
geradas pela atividade industrial ligada às aplicações deste metal e também dos
efluentes e o escoamento superficial urbanos.
Com a grande abundância de ferro na crosta terrestre e os inúmeros
depósitos de minérios este metal é liberado destas fontes naturais para o r, a água,
o sedimento e o solo. Seus estados de oxidação (Fe 2+ ou Fe3+) e sua forma físicoquímica determinam o comportamento e a biodisponibilidade deste metal. O ferro e
seus compostos chegam à atmosfera na forma de material particulado e são
transportados principalmente pela água. Na água este metal ocorre na forma iônica
ou complexada, o primeiro ocorre em condições anóxicas ou em pH abaixo de 3. Já
os complexos se ocorrem em ambientes oxigenados, no qual os íons ferrosos são
convertidos em íons férricos e estes formam hidróxidos de ferro insolúveis (Lima,
2003).
O ferro é um elemento essencial. Nos humanos, a sua deficiência pode levar
a anemia, a alteração no metabolismo celular e a disfunção no sistema imunológico.
O excesso de ferro no organismo pode produzir hemossiderose e hemocromatose,
os sintomas são pigmentação da pele, lesão pancreática, cirrose e carcinoma
hepáticos e atrofia das gônadas (Lima, 2003).

3.5.8. Manganês
O manganês apresenta ampla distribuição na crosta terrestre, na água e na
atmosfera, na forma particulada. Este metal corresponde a 0,1% da constituição da
crosta terrestre, é abundante nas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas.
Encontra-se sempre ligado a outros elementos, formando óxidos compostos,
sulfetos, carbonatos e silicatos. O manganês está presente em minérios, como o de
ferro e é o principal componente dos nódulos metálicos encontrados nos oceanos
(Martins, 2003).
As aplicações deste metal e de seus compostos são, principalmente, na
produção de aço, a partir do ferromanganês, na produção de baterias, palitos de
fósforo, porcelanas e materiais a base de vidro. São também usados como
precursores para a fabricação de outros compostos de manganês, como
catalisadores, fertilizantes, fungicidas e suplementos. Todos esses usos do metal
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geram emissões para o meio ambiente, além disso, compostos de manganês
também são liberados com os despejos de efluentes urbanos e emitidos na
combustão de carvão e petróleo e na incineração de compostos (Martins, 2003).
A meia-vida das partículas de compostos de manganês no ar é da ordem de
dias, esta depende das condições atmosféricas e do tamanho das partículas. Na
água, este metal sofre oxidação; esta depende do pH, do potencial redox e da
atividade microbiana. Nos oceanos, o manganês é encontrado principalmente na
forma de dióxido (Martins, 2003).
Quando há intoxicação humana por compostos de manganês, os pulmões e o
sistema nervoso central são bastante afetados. A maioria das intoxicações ocorre
por erro de ingestão de soluções tópicas, como o permanganato de potássio, que é
corrosivo, dependendo das concentrações ingeridas pode ocorrer edema de epiglote
ou falência circulatória (Martins, 2003).

3.5.9. Níquel
O níquel é o 13° elemento mais abundante, sua concentração na crosta
terrestre é de cerca de 0,008%. Este metal geralmente ocorre associado a minerais
ferromagnesianos em rochas metamórficas e ígneas. Muitas vezes o níquel é
encontrado associado ao ferro em meteoritos. O minério de níquel comercial é
composto por acúmulos de minerais de sulfeto de níquel nas rochas ígneas,
depósitos desta natureza são encontrados na Austrália, Canadá e Rússia (Oliveira,
2003).
As fontes naturais de níquel são principalmente a fumaça de queimadas e as
partículas de vulcões, do solo e de meteoritos. O níquel possui uma variedade de
aplicações, este metal é um dos constituintes do aço inoxidável, é utilizado na
galvanização e como catalisador de reações de hidrogenação (e.g. fabricação de
margarinas e manteigas), na produção de ligas de níquel, de níquel fundido com
ferro, de baterias alcalinas (e.g. Ni-Cd), de moedas, de pigmentos inorgânicos, de
equipamentos eletrônicos e em próteses clínicas e dentárias. A formação indesejável
de Ni(CO)4, composto extremamente tóxico, pode ocorrer em processos industriais
que utilizam o níquel como catalisador, como o refino do petróleo, as reações de
hidrogenação e a gaseificação da hulha, uma substância mineral combustível. Todos
os processos industriais citados são fontes de contaminação ambiental. As
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atividades antropogênicas que contribuem mais para as emissões de níquel são a
queima de óleos combustíveis, os resíduos de incineradores, a mineração e o refino
deste metal. O níquel é introduzido no ambiente aquático através de sua remoção da
atmosfera por deposição, da erosão de solos e de rochas e dos efluentes urbanos e
industriais (Oliveira, 2003).
Altas concentrações de níquel em substâncias inaladas, ingeridas ou em
contato com a pele têm potencial carcinogênico e podem gerar dermatites e danos
aos rins (Oliveira, 2003).

3.5.10. Titânio
O titânio é um constituinte de rochas bastante comum. Suas concentrações
comumente variam de 0,03 a 1,4%. Nos minerais, este metal geralmente apresenta
estado de oxidação tetravalente, principalmente como componente principal de
óxidos, titanatos e silicatos. Os minerais de titânio são bastante resistentes ao
intemperismo, deste modo, ocorrem nos solos com praticamente nenhuma
decomposição. Maiores teores de titânio no ambiente geralmente são associados a
solos tropicais altamente intemperizados e a rochas-mãe ricas em titânio (KabataPendias, 1984).
Efluentes e emissões de algumas indústrias, principalmente de produção de
ligas de titânio e tintas contendo este metal, podem aumentar as concentrações
deste metal no meio ambiente (Kabata-Pendias, 1984).

3.5.11. Vanádio
Embora haja uma variação no conteúdo das rochas, este metal concentra-se
principalmente em rochas máficas, ricas em compostos ferromagnesianos, e em
xistos, que são rochas metamórficas laminadas. As características geoquímicas do
vanádio dependem de seu estado de oxidação (+2, +3, +4 e +5) e da acidez do
meio. Este metal, em geral, não forma seus próprios minerais, mas sim substitui
outros metais, como Al, Fe e Ti, em estruturas cristalinas. Quando as rochas
constituídas por vanádio sofrem intemperismo, este metal permanece na estrutura
dos minerais residuais formadores das rochas ou então é adsorvido ou incorporado
em estruturas minerais de argilas ou óxidos de ferro. O vanádio quando isolado no
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meio aquático ou terrestre tende a se associar à matéria orgânica (Kabata-Pendias,
1984).
O vanádio é obtido geralmente como subproduto de outros metais, como a
vanadita, que ocorre em minérios de chumbo e a carnotita, obtida a partir de
minérios de urânio. Este metal é utilizado na produção de ligas ferro-vanádio e como
catalisador em diversas reações em atividades industriais, como na produção de
corantes e do nylon-66. O vanádio é um subproduto do petróleo, este possui caráter
corrosivo no interior das câmaras de combustão. Desta forma, a Agência Nacional
de Petróleo estabeleceu um limite de concentração deste metal em óleos
combustíveis comercializados em território nacional, provenientes do país ou
importados. O vanádio esta presente em diversos alimentos, como cereais, frutos do
mar, leite e óleos de milho, soja e de oliva. Este elemento é um micronutriente, a
necessidade humana diária deste metal é de 25 µg/100g (Melo, 2003).
As fontes de vanádio podem ser o processamento industrial de alguns
minérios e a queima de carvão e petróleo. Há uma grande quantidade deste metal
em carvões e óleos crus (Kabata-Pendias, 1984, Adachi et al., 1997; Sella et al.,
2003).

3.5.12. Zinco
O zinco é o 12° elemento mais abundante. Este metal pode ser encontrado no
ar, na água, no solo e está naturalmente presente em alimentos. Este metal ocorre
no ambiente, em geral, como Zn2+ e pode combinar-se com cloro, oxigênio e
enxofre. Na água, o zinco chega aos sedimentos através da adsorção a argilas,
óxidos de manganês, ao ferro e a matéria orgânica. Sua remoção varia de acordo
com suas concentrações no meio, com o pH, o potencial redox, a salinidade, a
presença de complexos ligantes e a capacidade de troca catiônica. Este metal é
distribuído no ambiente como resultado de processos naturais e das atividades
humanas. As fontes antrópicas de zinco para o meio ambiente são geradas,
principalmente, através da mineração, da purificação de zinco, chumbo e cádmio, da
produção de aço, da queima de carvão e dos rejeitos urbanos. As fontes de zinco
são transportadas para as águas principalmente através dos descartes de efluentes
e do escoamento superficial. O zinco possui uma variedade de aplicações, as
principais são: o revestimento de ferro e de outros metais, as ligas metálicas, na
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produção de tintas brancas, de cerâmica e de borracha, na indústria farmacêutica
(e.g. medicamentos, bloqueadores solares e desodorantes) e em herbicidas (Silva,
2003b).
O zinco é um metal essencial, tanto a deficiência, quanto a exposição
excessiva a este metal nos seres vivos podem gerar efeitos nocivos. Existem mais
de 200 metaloenzimas que utilizam o zinco como cofator. Deste modo, sua ausência
no organismo pode gerar sintomas como falhas no crescimento e desnutrição. O
homem está exposto e este metal principalmente através da ingestão de alimentos.
Alta exposição ao zinco pode causar efeitos gastrointestinais, neurológicos (e.g.
dores de cabeça e letargia), baixa imunidade, dermatites e febres (Silva, 2003b).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. ÁREA DE TRABALHO
A área de estudo foi a Baía de Guanabara, localizada no Estado do Rio de
Janeiro, Brasil, entre as coordenadas 22°40' e 23°00' Sul e 43°00' e 43°18' Oeste e
em pontos externos próximos a baía, o Arquipélago das Cagarras e as ilhas
Redonda e Rasa. A Baía de Guanabara ocupa uma área de aproximadamente 380
km2 e tem um perímetro de 131 km, 80% de sua área apresentam profundidades de
menos de 10 m. A baía é considerada um estuário, localizado na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Sua entrada é relativamente estreita, com largura
de aproximadamente 1,6 km (De Luca Rebello et al., 1986; Kjerfve et al., 1997).
A bacia de drenagem da baía tem área aproximada de 4080 km2, englobando
total ou parcialmente 16 municípios. Os municípios parcialmente incluídos são: Rio
de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Rio Bonito, Cachoeira de Macacú e Petrópolis. E
os que se incluem inteiramente na bacia de drenagem da baía são: Nilópolis, São
João de Meriti, Mesquita, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé,
Itaboraí, Tanguá e São Gonçalo. A bacia é composta por 32 sub-bacias e é drenada
por 45 rios e canais (Kjerfve et al., 1997; Coelho, 2007).
A Baía de Guanabara recebe aproximadamente 150 m3.s-1 de águas
provenientes dos rios presentes na sua bacia de drenagem. O tempo de renovação
de 50% do volume total das águas da baía é de 11,4 dias. (Kjerfve et al., 1997;
Perin et al., 1997; Francioni, 2001).
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A bacia de drenagem da Baía de Guanabara possui um histórico de crescente
industrialização e urbanização (Coelho, 2007). As alterações na sua bacia de
drenagem iniciaram-se no começo do século XIX e levaram a uma intensa
degradação ambiental, assim, a Baía de Guanabara, por ser um estuário, acaba por
se tornar um reservatório de contaminantes provenientes de rios e do mar. As
principais consequências desta degradação foram a eutrofização, as altas taxas de
sedimentação, as elevadas concentrações de metais e hidrocarbonetos nos
sedimentos e as mudanças na comunidade bentônica e pelágica (Carreira, 2000;
Carreira et al, 2002).
Carreira et al. (2002) encontraram um aumento significativo do fluxo de
carbono para a Baía de Guanabara em relação aos últimos 100 anos. Este aumento
da estocagem de carbono orgânico total (COT) ocorre principalmente devido às altas
taxas de sedimentação, à grande disponibilidade de material orgânico proveniente
de efluentes urbanos e às condições eutróficas da baía.
As águas da baía possuem uma alta produtividade. De Luca Rebello et al.
(1986) encontraram uma supersaturação de oxigênio nas águas superficiais,
chegando a 300%. Os autores observaram uma média de 70-80 mg/L de material
particulado em suspensão, 40 a 100% destes eram orgânicos. O carbono orgânico
dissolvido (COD) encontrado foi acima de 11 mg/L para todas as amostras com
salinidades acima de 9.
Segundo Perin et al. (1997), a Baía de Guanabara é um ambiente estressado,
onde o baixo nível de oxigênio no sedimento de fundo causa uma forte redução do
sulfato da água do mar, gerando uma alta produção de sulfeto de hidrogênio. Este
último, juntamente com os ácidos húmicos, são as ferramentas mais importantes
para regular a quantidade de metais biodisponíveis, e assim a troca metais-biotaágua.
O comportamento e a toxicidade de metais nos sedimentos de ambientes
anóxicos ou parcialmente anóxicos, como a Baía de Guanabara, são influenciados
pela presença de sulfetos de ferro. Estes contribuem para a formação e preservação
de Sulfetos metálicos (Machado et al., 2004).
Machado et al. (2004) encontraram de moderadas a altas concentrações de
sulfetos ácido-voláteis (AVS) nos sedimentos da Baía de Guanabara, provenientes
do sistema estuarino do Rio Iguaçu. Os metais Cu, Cd, Ni e Pb, em geral,
apresentaram forte associação com o AVS e o Fe nos sedimentos da baía.
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A região noroeste da Baía de Guanabara é a área onde se encontra maior
concentração de metais pesados no sedimento (De Luca Rebello et al., 1986). Os
rios Estrela e Iguaçu foram identificados por estes autores, respectivamente, como
fontes de cobre e cromo. Altas concentrações de cobre e cromo somente foram
encontradas em um raio de 6 a 7 km da fonte pontual, fora deste limite as
concentrações de cobre foram nitidamente menores. Os autores observaram uma
rápida remoção de ambos os metais para o sedimento neste ambiente estuarino rico
em COD. As maiores concentrações de metais pesados no sedimento se encontram
na região interna da Baía de Guanabara, Baptista Neto et al. (2006) encontrou altas
concentrações de cobre na área portuária da baía.
O Arquipélago das Cagarras, setor externo da Baía de Guanabara, localiza-se
a 8 km de distância da entrada da baía (Figura 3, a seguir) e a cerca de 5 km ao sul
da praia de Ipanema. Este é composto pelas ilhas Cagarra, Laje e Filhote da
Cagarra, Matias, Praça Onze, Comprida e Palmas. O Arquipélago das Cagarras
tornou-se, em abril de 2010, o Monumento Natural do Arquipélago da Ilhas
Cagarras. Próximo a este arquipélago, encontram-se as ilhas Redonda e Rasa.
Todas estas ilhas estão localizadas no Oceano atlântico e situam-se ao largo da
cidade do Rio de Janeiro. Deste modo, sofrem influência de águas oceânicas e
também de efluentes urbanos lançados pelo emissário submarino de Ipanema. Além
disso, a Companhia Docas realiza dragagens rotineiras que despejam o sedimento
coletado no porto na Ilha de Cotunduba e próximo à Ilha do Pai, região próxima a
entrada da baía. Em processos de dragagem, os contaminantes retornam aos
corpos de água e podem tornar-se biodisponíveis (Silva, 2003b).

4.2. AMOSTRAGEM
A amostragem foi realizada no dia 9 de setembro de 2009 após eventos de
chuva. Esta teve início em regime de maré vazante. Os pontos de amostragem
foram ao todo sete: Ilha Rasa, Ilha Redonda, Ilha Comprida, Cotunduba, Forte da
Lage, Pilar 102 da Ponte Rio - Niterói e Ilha do Governador.
A amostragem dos indivíduos foi realizada através de mergulho livre e
autônomo, na qual se retirou espécimes de anêmonas e mexilhões, situados na
zona mesolitoral, do local onde estavam fixados. Em cada ponto de amostragem
foram extraídos cinco exemplares da anêmona Bunodosoma caissarum e cinco
exemplares do mexilhão Perna perna de mesma classe de tamanho. As anêmonas
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possuíam aproximadamente 3,0 cm de diâmetro e os mexilhões aproximadamente
7,0 cm de comprimento de concha. Após a retirada, as anêmonas e mexilhões
coletados foram guardados separadamente em sacos plásticos vedados sob
resfriamento em isopor, para o transporte até o laboratório. No laboratório as
amostras foram congeladas para posterior liofilização e análise.
Em cada ponto de amostragem foram coletados e filtrados de 2 litros de água
para a determinação da fração biodisponível de metais no material particulado em
suspensão. Estas amostras foram filtradas em filtros de éster de celulose utilizandose um kit de filtração. Para cada estação de amostragem foram filtradas duplicatas
para cálculo do MPS e determinação de metais neste. Os filtros e as garrafas de
polietileno foram previamente descontaminados. Para isso, os filtros permaneceram
por 24h em banho de solução de acido nítrico 10%, foram lavados com água Milli-Q
e secos em estufa a 40°C. Após este processo, os filtros foram pesados e estocados
em porta filtros descontaminados. As garrafas foram levadas a um banho de extran
(detertec) a 10% durante dois dias, foram bem lavadas e ficaram 8h em banho de
ácido nítrico 10%. Após este procedimento, estas foram rinsadas com água Milli-Q
duas vezes e levadas à estufa para secar.
Os pontos de amostragem e suas respectivas coordenadas encontram-se
abaixo (Tabela 1). Para auxiliar na discussão dos resultados as estações de
amostragem foram separadas em setores; o setor externo da Baía de Guanabara
corresponde às estações Ilha Rasa, Ilha Redonda e Ilha Comprida; o setor entrada
corresponde às estações Cotunduba e Forte da Lage; e o setor interno corresponde
às estações Ponte Rio – Niterói e Ilha do Governador.

Tabela 1. Estações de amostragem (n = 7) e suas respectivas coordenadas.
Pontos de amostragem

Latitude

Longitude

Ilha Rasa

23° 03‟ 40.5‟‟ S

43° 08‟ 57.6‟‟ W

Ilha Redonda

23° 04‟ 02.5‟‟ S

43° 11‟ 29.2‟‟ W

Ilha Comprida

23° 02‟ 12.4‟‟ S

43° 12‟ 15.3‟‟ W

Cotunduba

22° 57‟ 57.7‟‟ S

43° 09‟ 06.2‟‟ W

Forte da Lage

22° 56‟ 03.1‟‟ S

43° 08‟ 50.7‟‟ W

Ponte Rio-Niterói

22° 52‟ 14.1‟‟ S

43° 08‟ 58.6‟‟ W

Ilha do Governador

22° 49‟ 20.9‟' S

43° 12‟ 23.2‟‟ W
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Os parâmetros físico-químicos (temperatura, salinidade e concentração de
oxigênio dissolvido) foram medidos através de uma sonda multiparamétrica e
encontram-se a seguir na Tabela 2.

Tabela 2. Estações de amostragem e suas respectivas variáveis físico-químicas.

Estação

Temperatura
(°C)

Salinidade

Oxigênio Dissolvido
(% / mg/L)

Ilha Rasa

22,2

34,4

95,5 / 6,80

Ilha Redonda

22,7

34,7

96,5 / 6,79

Ilha Comprida

23,5

34,5

96,7 / 6,68

Cotunduba

22,2

34,3

99,2 / 7,05

Forte da Lage

24,2

33,2

149,9 / 11,27

Ponte Rio-Niterói

23,0

32,6

150 / 10,43

Ilha do Governador

26,3

26,2

N.D. / 2,9

A tabela 3 apresenta a carga de material particulado em suspensão (mg/L)
nas sete estações de amostragem nas quais foram amostrados os organismos. Além
disso, esta tabela também apresenta as concentrações de MPS encontradas na
entrada da Baía de Guanabara e na Ilha de Paquetá, coletadas durante a
amostragem.

Tabela 3. Estações de amostragem (n = 7 estações) e estações adicionais (Entrada da baía e Ilha de
Paquetá) e suas respectivas cargas de material particulado em suspensão (MPS) em duplicatas.
Estação

MPS (mg/L)

Ilha Rasa

6,08 - 7,47

Ilha Redonda

10,2 – 13,6

Ilha Comprida

7,72 – 7,87

Entrada da baía

3,51 – 10, 1

Cotunduba

3,68 – 11,8

Forte da Lage

84,4 - 111

Pte Rio-Niterói

27,3 – 30,6

Ilha do Governador

123 - 141

Ilha de Paquetá

21,5 – 22,4
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Figura 3. Pontos de amostragem em vermelho. Ilha Rasa, Ilha Redonda, Ilha Comprida, Cotunduba,
Forte da Lage, Pilar 102 da Ponte Rio - Niterói e Ilha do Governador.

4.3. ANÁLISE DE AMOSTRAS NO LABORATÓRIO
4.3.1. Determinação de metais em anêmonas e mexilhões
No laboratório, as anêmonas e mexilhões foram congelados em sacos
vedados de plástico, para posterior análise. Foi realizada a liofilização das amostras
de anêmonas e mexilhões à temperatura abaixo de -40°C durante 48 horas e após
esta etapa as amostras foram maceradas. Foram analisados três espécimes de
Bunodosoma caissarum e três espécimes de Perna perna de cada estação de
amostragem. Foi decidido este número, pois após a medição dos organismos no
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laboratório preferiu-se analisar somente os indivíduos de tamanho aproximadamente
igual. Além disso, na estação Forte da Lage não foi possível amostrar mais de três
espécimes de Perna perna. Foram analisadas duplicatas de cada organismo. Pesouse 0,3g de cada amostra liofilizada e macerada em tubos de teflon de microondas
previamente descontaminados. A estas amostras foram adicionados lentamente 2
mL de H2O2 (30%) e 4 mL de HNO3 (65%). As amostras ficaram em contato com a
solução oxidante “overnight”, por 16h. No dia seguinte, as amostras foram levadas
ao forno de microondas CEM-Mars em uma programação que atinge a temperatura
de 180°C. Após resfriamento das amostras, estas foram submetidas à mesma
programação no microondas novamente, para garantir a digestão completa. Os
extratos foram avolumados a 15 mL com água Milli-Q. Por fim determinou-se os
metais Al, Ba, Cd, Cu, Ni, Mn, V, Cr, Pb, Fe, Ti e Zn nas amostras. Para a
determinação dos elementos no extrato foi utilizado o Espectrômetro de emissão
ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES). As determinações
foram validadas com o uso de CRMs (Certified Reference Material) de tecido de
ostras (NIST / 1566b) e de músculo de peixe (NRC / DORM-2). Em todas as
bateladas de análises foram analisados também brancos.

4.3.2. Determinação de metais no material particulado em suspensão
Em cada ponto de amostragem coletou-se água a meio metro da superfície
em garrafas de polietileno previamente descontaminadas. Filtrou-se a água
utilizando-se um kit de filtração e filtros de éster de celulose descontaminados. Os
filtros contendo material particulado foram levados à estufa à 40oC até secarem e
adquirirem peso constante. Após esta etapa, foram pesados e obteve-se a massa do
material particulado em suspensão. Foram analisados dois filtros para cada estação
de amostragem, deste modo, foram 14 amostras. Os filtros secos foram colocados
em tubos de microondas descontaminados. A estas amostras foram adicionados 4
mL de HNO3 (65%). As amostras ficaram em contato com o ácido “overnight”. No dia
seguinte, as amostras foram levadas ao forno microondas CEM-Mars em uma
programação que atinge a temperatura de 175°C. Os extratos foram avolumados a
15 mL com água Milli-Q. Os metais determinados nestas amostras foram Al, Ba, Cd,
Cu, Ni, Mn, V, Cr, Pb, Fe, Ti e Zn. As aberturas foram realizadas em forno de
microondas CEM-Mars, em sistema fechado com 4 mL de ácido nítrico concentrado

50

para

cada

filtro

(adaptação

do

método

EPA

(http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/3051a.pdf)).

3051A
Para

a

determinação das concentrações de metais no material particulado, foi utilizado o
Espectrômetro de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICPOES). As determinações foram validadas com o uso de CRM (Certified Reference
Material) de “Lama Industrial” (Industrial Sludge NIST / 2782) e em todas as
bateladas de análises foram analisados também brancos.

4.3.3. Limites de detecção e recuperação dos padrões
Os limites de detecção dos metais determinados, tanto nos organismos,
quanto no material particulado em suspensão, encontram-se na Tabela 4 abaixo.
Nesta mesma tabela encontram-se as recuperações dos CRMs utilizados para
validar as determinações de metais na biota. O principal padrão utilizado para a biota
foi o de tecido de ostra (NIST 1566b), porém por este não apresentar valor
certificado para o metal cromo, somente para este metal utilizou-se o padrão de
músculo de peixe (NRC DORM-2) para o cálculo da recuperação de cromo nas
amostras da biota. Na Tabela 4, também são encontradas as recuperações do CRM
“Industrial sludge” (NIST 2782), que foi utilizado para validar as determinações de
metais no MPS. As recuperações foram calculadas através da razão entre a
concentração de cada metal determinado a partir da análise do CRM e o valor
certificado; o valor obtido através do cálculo desta razão foi multiplicado por 100.
Desta forma, foram obtidas as recuperações dos CRMs em porcentagem. Para cada
batelada de análises foram determinadas as concentrações de metais em duas
amostras de cada material certificado utilizado. Não há valores certificados de
referência para Ti para os materiais certificados utilizados.

Tabela 4. Limites de detecção da determinação de metais nas amostras em mg/kg (ppm) e
recuperações dos CRMs em porcentagem (%).
Metais
Limite de
detecção
(mg/kg)
Recuperação
(%) CRM
Biota
Recuperação
(%) CRM
MPS

Al

Ba

Cd

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Ti

V

Zn

0,05

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

85,2

92,5

97,6

83,2

82,6

99

81,5

101

99,3

-

82,2

102

104

87,6

95,6

83,8

81,7

85

88

84,7

82,7

-

82,3

92,2
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4.4. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS
Foi realizado tratamento estatístico dos dados obtidos através das
determinações dos metais nas amostras. Desta forma, foram calculadas as médias,
desvio padrão, valores mínimos e máximos, parâmetros que auxiliam na análise e
compreensão dos resultados. Foram confeccionados gráficos e também realizados
os seguintes testes estatísticos: Teste W de Shapiro-Wilk, correlação de Spearman e
Teste U de Mann-Whitney. Estes testes foram realizados para testar a normalidade,
as correlações e o nível de significância (p<0,05) dos dados, respectivamente. A
correlação de Spearman e o Teste U de Mann-Whitney foram utilizados para avaliar
as associações estatísticas entre as variáveis: concentração de metais em B.
caissarum, em P. perna e no MPS. Para estas análises somente foram utilizados os
dados obtidos nas cinco estações de amostragem em que foram encontradas ambas
as espécies. Além disso, realizou-se uma análise multivariada, para isso os dados
foram normalizados. Assim, realizou-se a Análise de Componentes Principais (PCA),
a Análise de Agrupamento (Agrupamento em árvore ou “Cluster”, utilizando o
Método Ward) e foram confeccionadas matrizes de correlação (Spearman). Estas
análises foram realizadas para se ter uma visão geral dos dados e de suas
similaridades e associações em cada espécie estudada. Deste modo, diferente dos
testes citados anteriormente a finalidade destes não foi comparar as espécies e sim
agrupar e discutir os dados relacionados a cada espécie separadamente. Para o
tratamento estatístico, considerou-se que as concentrações das amostras que
apresentaram concentrações abaixo do limite de detecção seriam metade do limite
de detecção do metal.
Para o tratamento dos dados e análises estatísticas utilizou-se o programa
EXCEL e o pacote estatístico STATISTICA versão 7.0.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do estudo mostraram que a distribuição da anêmona
Bunodosoma caissarum na região estudada parece ser mais ampla que a do
mexilhão Perna perna. Estes não foram encontrados nos dois pontos mais internos
na Baía de Guanabara, sendo eles o pilar 102 da Ponte Rio - Niterói e a Ilha do
Governador. Entretanto, Perna perna pode ser encontrado na Ponte Rio - Niterói
(Francioni et al., 2004, Rizzini-Ansari, 2009), porém não facilmente, esta espécie
somente é encontrada em alguns pilares, desta forma nesta amostragem não foi
possível realizar a coleta de P. perna nesta estação. As concentrações dos metais
encontradas nos tecidos dos organismos mostraram-se, em geral, maiores nos
espécimes de Perna perna do que nos de Bunodosoma caissarum, exceto para o
Ba.
Nas tabelas 5, 6 e 7 abaixo, encontram-se as médias, mínimos, máximos e o
desvio padrão das concentrações de metais em anêmonas, mexilhões e material
particulado em suspensão obtidas neste estudo.
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Tabela 5. Médias, mínimos, máximos e desvio padrão das concentrações (mg/kg) de metais
encontradas em Bunodosoma caissarum em todas as estações de amostragem (n = 42 amostras,
duplicatas dos 21 espécimes amostrados em 7 estações).
Metais em
Bunodosoma
caissarum

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Alumínio

68,6

59,2

23,6

188

Bário

5,69

2,66

2,77

10,4

Cádmio

0,0744

0,0362

<0,01

0,118

Chumbo

0,202

0,121

0,0321

0,35

Cobre

4,45

3,11

1,38

9,69

Cromo

1,51

0,799

0,974

3,14

Ferro

167

71

107

313

Manganês

8,93

4,33

4,25

15,8

Níquel

0,834

0,495

0,316

1,48

Titânio

2,35

2,48

0,387

7,33

Vanádio

1,98

0,559

1,41

3,14

Zinco

115

22

89,8

154

Tabela 6. Médias, mínimos, máximos e desvio padrão das concentrações (mg/kg) de metais
encontradas em Perna perna em todas as estações de amostragem (n = 30 amostras, duplicatas dos
15 espécimes amostrados em 5 estações).
Metais em
Perna perna

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Alumínio

83,5

55

35,7

178

Bário

1,04

0,226

0,648

1,21

Cádmio

0,607

0,380

0,153

1,14

Chumbo

0,864

0,405

0,559

1,5

Cobre

6,46

2,97

3,08

10,1

Cromo

2,71

0,793

1,93

4,04

Ferro

140

11,4

125

155

Manganês

18,4

9,02

10,5

29,8

Níquel

7,22

2,98

3,4

10,4

Titânio

2,31

1,65

0,9

5,06

Vanádio

7,93

4,59

2,54

12,7

Zinco

161

60,5

104

260
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Tabela 7. Médias, mínimos, máximos e desvio padrão das concentrações (mg/kg) de metais
encontradas no MPS em todas as estações de amostragem (n = 14 amostras, duplicatas para cada
uma das 7 estações).

Metais no MPS

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Alumínio

5770

11722

106

32093

Bário

134

197

0,641

547

Cádmio

7,38

8,43

<0,01

23,9

Chumbo

248

264

29,4

780

Cobre

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Cromo

17

27,1

0,61

77

Ferro

7367

12187

143

34322

Manganês

632

672

6

1823

Níquel

494

856

16,2

2421

Titânio

269

430

12,6

1221

Vanádio

14,5

17,6

<0,01

26,9

Zinco

258

252

3,45

639

Tanto para B. caissarum, quanto para os mexilhões e o material particulado,
os desvios padrões foram altos para o alumínio e o ferro (Tabelas 5, 6 e 7). De
acordo com Rainbow e Philips (1993), estes metais podem exibir uma alta variância
entre os indivíduos de uma espécie, pois estão intimamente associados ao material
inorgânico particulado.

5.1. METAIS
Abaixo, nas Figuras 4 a 39, encontram-se gráficos e mapas mostrando a
distribuição espacial e as médias das concentrações dos metais em Bunodosoma
caissarum, Perna perna e no material particulado em suspensão.

5.1.1. Alumínio
A Figura 4 apresenta as médias das concentrações dos metais em
Bunodosoma caissarum, Perna perna e no material particulado em suspensão ao
longo das sete estações de amostragem, exceto para P. perna, que somente foi
encontrado em cinco estações.
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Figura 4. Gráficos das médias das concentrações de alumínio (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

Para Carvalho et al. (2001), as altas concentrações de alumínio em Perna
perna estão provavelmente relacionadas às altas concentrações deste metal
encontradas no material particulado suspensão. A partir da observação dos
resultados do presente estudo, pode-se notar que, em geral, à medida que as
concentrações de alumínio aumentam no material particulado, aumentam em Perna
perna também (Figura 4). Entretanto, nas anêmonas, esse comportamento não é tão
evidenciado. O maior acúmulo de alumínio por B. caissarum na estação da Ilha do
Governador possivelmente ocorre, pois este metal quando proveniente de águas
fluviais, em geral associado à partículas ou colóides, é mobilizado pela mistura em
estuários com águas salinas, o que o torna mais disponível (Teien et al., 2006). A
absorção de alumínio por B. caissarum parece ocorrer, principalmente, a partir da
forma dissolvida ou coloidal ou pela alimentação. Não se pode afirmar que a
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absorção de alumínio por B. caissarum acompanha a absorção de alumínio pelo
mexilhão, já que estes organismos possuem hábitos alimentares diferentes.
Nas estações localizadas na porção externa da baía, a concentração de
alumínio no material particulado é bem menor que na porção interna, porém as
concentrações encontradas nos organismos não são muito menores que as
encontradas nos organismos da parte interna. É provável que haja menores
concentrações deste metal no setor externo da Baía de Guanabara, já que uma das
principais fontes deste metal é de rochas continentais, porém o alumínio parece ter
maior biodisponibilidade nesta área. Este fato provavelmente ocorre, pois o setor
externo da Baía de Guanabara apresenta, em geral, maior disponibilidade de metais,
já que suas águas apresentam maiores concentrações de oxigênio e menores
concentrações de COD (Lacerda et al., 1992; Carvalho e Lacerda, 1992).
Os espécimes de Perna perna provenientes do setor externo da Baía de
Guanabara apresentaram concentrações menores de alumínio do que os
amostrados próximos à entrada da baía (Figuras 5 e 6). Bunodosoma caissarum
apresentou concentrações deste metal maiores na entrada e no setor interno da
baía (Figuras 5 e 6). Quanto às concentrações de alumínio no MPS, estas foram
maiores no setor interno da baía (Figura 5). A partir da observação das
concentrações de alumínio nos organismos e no MPS, pode-se identificar a entrada,
provavelmente devido às atividades de dragagem, e o setor interno da baía, que se
situa mais próximo as fontes continentais, como as regiões que apresentaram
maiores concentrações deste metal. Não houve correlações significativas entre as
duas espécies ou entre as espécies e o MPS quanto à concentração de alumínio
(Tabela 15 e 16). As concentrações de Al em B. caissarum apresentaram correlação
positiva e significativa com a temperatura (Tabela 11), assim nas estações as quais
a temperatura era maior esta espécie bioacumulou mais deste metal.
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Figura 5. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de alumínio (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 6. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de alumínio (mg/kg).

5.1.2. Bário
Bunodosoma caissarum bioacumulou bário em concentrações maiores que as
encontradas em Perna perna, duas ou mais vezes maiores (Figura 7).
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Figura 7. Gráficos das médias das concentrações de bário (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

As concentrações de bário no material particulado em suspensão na estação
de amostragem Forte da Lage foram maiores comparadas às das outras estações
(Figura 7). O ocorrido, provavelmente se deve ao fato de que no dia da amostragem
as águas nesta estação apresentaram visibilidade praticamente nula e como podese observar na Tabela 3 , as concentrações de MPS foram elevadas, entre 84,4 e
111mg/L, concentrações bem próximas às encontradas na Ilha do Governador.
Estas altas concentrações de bário no MPS do Forte da Lage provavelmente são
momentâneas, é possível que tenha ocorrido no momento da amostragem a
suspensão de sedimentos, devido à força da maré vazante saindo da Baía de
Guanabara. Entretanto, o mais provável, é que essas altas concentrações de bário
no Forte da Lage sejam provenientes das atividades de dragagens, que despejam o
sedimento coletado no porto na Ilha de Cotunduba e próximo a Ilha do Pai. Isto
explicaria as altas concentrações de material particulado e de bário na estação.
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A partir da figura 7, nota-se que, em geral, ao longo das estações de
amostragem, as concentrações de bário em Perna perna e no MPS parecem estar
relacionadas, já que as oscilações de concentrações do metal no MPS são
acompanhadas pelo Perna perna. A correlação entre as concentrações de bário em
Perna perna e no MPS foi positiva significativa (Tabela 16). Deste modo, é possível
que a principal forma de absorção de bário por Perna perna seja através do MPS. Já
a absorção deste metal pela anêmona não está clara, provavelmente esta acumula
este metal de algumas formas, na forma dissolvida e/ou particulada e pela dieta.
Nas estações localizadas na porção externa da baía, a concentração de bário
no MPS é menor que na porção interna, porém as concentrações encontradas nos
organismos são maiores (Bunodosoma caissarum) ou similares (Perna perna) às
encontradas nos organismos da parte interna. É provável que o bário apresente
maior biodisponibilidade no setor externo da baía, devido à maior concentração
deste metal na forma dissolvida. De acordo com Stecher III e Kogut (1999), a
diminuição das concentrações de bário ocorre pela precipitação de barita, esta é
utilizada como indicador de produtividade. Em águas marinhas, geralmente há
subsaturação de barita, já que esta precipita em condições de altas concentrações
de sulfato unidas à presença de material fecal e restos de diatomáceas mortas. Em
eventos de alta produtividade a densidade de fitoplâncton em estuários eutrofizados
é bem maior que nos oceanos (Stecher III e Kogut, 1999), isto sugere que o setor
interno da Baía de Guanabara é um ambiente propício para a formação de barita e
consequente diminuição das concentrações de bário dissolvido.
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu e da região da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía
de Guanabara, concentrações de bário de aproximadamente 145 e 62 ppm,
respectivamente. O nível natural de bário nesta região não é conhecido.
Os espécimes de Perna perna provenientes da entrada da Baía de
Guanabara apresentaram concentrações maiores de bário do que os amostrados no
setor externo da baía (Figuras 8 e 9). As concentrações destes metais em
Bunodosoma caissarum foram maiores no setor externo e na entrada da baía
(Figuras 8 e 9). Quanto às concentrações de bário no MPS, estas foram maiores na
entrada e no setor interno da baía (Figura 8). A partir da observação das
concentrações de bário nas anêmonas, pode-se identificar o setor externo e a
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entrada da baía como a região que apresenta maiores concentrações deste metal.
Não houve correlações significativas entre as duas espécies ou entre B. caissarum e
o MPS quanto à concentração de bário, somente P. perna e o MPS se
correlacionaram significativamente (Tabela 15 e 16). As concentrações de Ba em B.
caissarum apresentaram correlação positiva e significativa com o Cd e a salinidade
(Tabela 11) e P. perna apresentou correlação positiva e significativa com o Cu e o
Mn (Tabela 13). As fontes de bário para os organismos podem ser oriundas de
atividades petrolíferas. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA
(EPA (http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#Inorganic)), o descarte de
resíduos de perfuração de poços de petróleo é uma das principais fontes de bário
para o ambiente.

Figura 8. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de bário (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 9. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de bário (mg/kg).

5.1.3. Cádmio
As concentrações de cádmio nos organismos foram maiores no setor externo
da Baía de Guanabara, principalmente em Perna perna (Figura 10). Francioni et al.
(2004) e Batista (2010) também encontraram concentrações mais altas no setor
externo da baía do que na parte interna da baía. Os organismos estudados como
biomonitores foram, respectivamente, os mexilhões Perna perna e as esponjas
Hymeniacidon heliophila e Paraleucilla magna. Este fato poderia indicar, pelo fato de
P. perna ser um organismo filtrador, que o material particulado poderia conter
maiores concentrações de cádmio nas estações mais externas a baía, porém esta
não foi a situação observada a partir da análise do MPS (Figura 10). As
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concentrações de cádmio encontradas no MPS no Forte da lage se mostraram
abaixo do limite de detecção (Figura 10).

Figura 10. Gráficos das médias das concentrações de cádmio (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

Provavelmente estas maiores concentrações de cádmio no setor externo
ocorrem na fase dissolvida, pois em águas salinas este metal forma clorocomplexos
que podem estar mais disponíveis quanto maior a salinidade e o pH (Waeles et al.,
2009); e em ambientes mais redutores, como a região interna da baía, este metal
precipita como sulfeto de cádmio (Chasin e Cardoso, 2003) e possivelmente
apresenta baixa biodisponibilidade. De acordo com Comans e Van Dijk (1988), em
estuários, o cádmio pode ser mobilizado do material particulado proveniente de rios
quando ocorre a mistura com a água do mar. Esta mobilização ocorre devido à
formação de clorocomplexos de cádmio que se apresentam na forma dissolvida.
Segundo Francioni et al. (2004), a biodisponibilidade de cádmio é muito mais
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influenciada pela salinidade do local e pelo conteúdo do material particulado do que
pela presença de ligantes orgânicos. Desta forma, nas ilhas Rasa, Redonda e
Comprida, que apresentam maior salinidade que os outros locais estudados,
provavelmente o cádmio está mais disponível para assimilação da biota.
Carvalho et al. (1991) e Carvalho e Lacerda (1992) encontraram na Baía de
Guanabara concentrações de cádmio em Perna perna e Bunodosoma caissarum de
aproximadamente 0,1 ppm. Os resultados do presente trabalho são similares para B.
caissarum, porém as concentrações encontradas em P. perna são maiores.
Francioni (1997) encontraram concentrações de cádmio de aproximadamente 1,14
ppm em Perna perna provenientes da Baía de Guanabara, estas também foram
maiores do que as encontradas por Carvalho et al. (1991) e Carvalho e Lacerda
(1992). As concentrações de cádmio na baía parecem ter aumentado após o estudo
destes autores.
O limite máximo de cádmio presente em peixes e produtos da pesca permitido
para o consumo humano é de 1,0 mg/kg (Anexo 1) de acordo com o Ministério da
Saúde (1998). Os mexilhões amostrados na Ilha Redonda, em geral, ultrapassaram
este limite.
De Luca Rebello et al. (1986) encontraram na região interna da Baía de
Guanabara concentrações de cádmio ligeiramente maiores no sedimento da região
noroeste do que nas outras regiões da baía e as fontes deste metal não foram
facilmente identificadas como para os outros metais estudados. As concentrações
foram de aproximadamente 2 mg/kg para a totalidade da área da baía, com exceção
da região nordeste, que apresentou concentrações um pouco menores. Monteiro
(2008) encontrou no sedimento estuarino superficial do Rio Iguaçu, região noroeste
da Baía de Guanabara, concentrações de cádmio de aproximadamente 0,8 mg/kg.
Os mexilhões provenientes do setor externo da Baía de Guanabara
apresentaram maiores concentrações de cádmio do que os espécimes amostrados
próximos à entrada da baía (Figuras 11 e 12). As concentrações destes metais nas
anêmonas apresentaram o mesmo comportamento e, por apresentar indivíduos no
setor interno da baía, pôde-se observar que esta espécie apresentou menores
concentrações neste setor (Figura 11). Já as concentrações de cádmio no MPS
foram maiores no setor interno da baía (Figura 11). A partir da observação das
concentrações de cádmio nos organismos, pode-se identificar o setor externo da
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baía como a região que apresenta maiores concentrações deste metal. Não houve
correlações significativas entre as duas espécies ou entre estas e o MPS quanto à
concentração de Cd (Tabela 15 e 16). As concentrações de Cd em B. caissarum
apresentaram correlação positiva e significativa com o Ba e a salinidade (Tabela 11)
e P. perna apresentou correlação positiva e significativa com o V e a salinidade
(Tabela 13). As concentrações de cádmio no MPS não se relacionaram com as
encontradas na biota, provavelmente pelo fato de a concentração medida no MPS
ser instantânea e nos organismos serem integradas no tempo e também pela
presença de clorocomplexos de cádmio que aumentam a biodisponilbilidade do
metal em águas salinas.

Figura 11. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de cádmio (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 12. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de cádmio (mg/kg).

5.1.4. Chumbo
As concentrações de chumbo no material particulado oriundo do setor externo
da Baía de Guanabara foram mais elevadas comparadas às encontradas no setor
interno (Figura 13). Entretanto, os organismos estudados não apresentaram este
mesmo comportamento.
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Figura 13. Gráficos das médias das concentrações de Chumbo (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

De Luca Rebello et al. (1986) encontraram padrões de distribuição uniformes
de chumbo nos sedimentos por toda a Baía de Guanabara. As concentrações
médias deste metal encontradas foram de aproximadamente 100mg/kg. Monteiro
(2008) observou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio Iguaçu e da região
da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía de Guanabara,
concentrações de chumbo de aproximadamente 58 e 42 ppm, respectivamente.
Rezende e Lacerda (1986) observaram em Perna perna oriundos da Boa
viagem, na Baía de Guanabara, concentrações de chumbo um pouco menores que
as concentrações encontradas em organismos da mesma espécie em outros sete
pontos amostrados ao longo do litoral sudeste do Estado do Rio de Janeiro. As
concentrações de Pb encontradas foram entre 4,2 e 5,1 ppm. Carvalho et al. (1991)
encontraram em P. perna provenientes da Baía de Guanabara concentrações um
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pouco menores, porém próximas às encontradas por Rezende e Lacerda (1986). O
mesmo foi encontrado para Carvalho e Lacerda (1992) na Praia Vermelha, porém na
Praia da Boa Viagem Perna perna apresentou concentrações de chumbo de 1 ppm.
As concentrações de chumbo encontradas no presente trabalho para Perna perna
foram baixas, comparadas as encontradas nos trabalhos citados anteriormente, com
exceção das concentrações encontradas na Praia da Boa Viagem (Carvalho e
Lacerda, 1992). Para Bunodosoma caissarum Carvalho e Lacerda (1992)
encontraram concentrações entre 1 e 2 ppm na Baía de Guanabara. As
concentrações de Pb encontradas no presente trabalho para B. caissarum também
estão bem abaixo das encontradas por estes autores. As concentrações de chumbo
em ambos os organismos encontradas no presente trabalho estão abaixo das
encontradas para Rezende e Lacerda (1986), Carvalho et al. (1991) e Carvalho e
Lacerda (1992). Estes resultados demonstram a redução das emissões de chumbo
após a proibição do uso da forma orgânica deste metal que era adicionada a
gasolina. Entretanto, deve-se deixar claro que o chumbo é utilizado de várias outras
formas, como em baterias, ligas e soldas (Paolielo e De Capitani, 2003).
O limite máximo permitido de chumbo presente em peixes e produtos de
pesca para o consumo humano é de 2,0 mg/kg (Anexo1) de acordo com o Ministério
da Saúde (1998). Nenhuma das amostras de Perna perna ultrapassou este limite.
Os mexilhões provenientes da entrada da Baía de Guanabara apresentaram
maiores concentrações de chumbo do que os espécimes amostrados no setor
externo da baía (Figuras 14 e 15). As concentrações nas anêmonas não
apresentaram grandes diferenças entre os setores interno e externo e a entrada da
baía (Figuras 14 e 15). Quanto às concentrações de chumbo no MPS, estas foram
maiores no setor externo da baía (Figura 14). No entanto, embora as concentrações
de chumbo na anêmona não tenham mostrado um padrão claro, o filtrador mostra as
concentrações maiores na entrada da baía, o que sugere a possibilidade de
remobilização do sedimento contaminado por chumbo a partir das atividades de
dragagem. Não houve correlações significativas entre as duas espécies ou entre B.
caissarum e o MPS quanto à concentração de Pb, no entanto P. perna apresentou
correlação negativa significativa em relação ao MPS (Tabela 15 e 16), sugerindo a
possibilidade de a principal forma de assimilação deste metal pela espécie não ser
através do MPS. As concentrações de Pb em B. caissarum não apresentaram
correlação com nenhuma variável (Tabela 11) e P. perna apresentou correlações
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positivas significativas com o Cu, Mn e O.D. e negativas significativas com o Cd e V
(Tabela 13).

Figura 14. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de chumbo (mg/kg)
em Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 15. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de chumbo (mg/kg).

5.1.5. Cobre
B. caissarum e P. perna apresentaram, em geral, concentrações similares de
cobre ao longo das estações de amostragem (Figura 16). As concentrações de
cobre no MPS se apresentaram abaixo do limite de detecção, entretanto não foi
possível explicar a causa deste comportamento. Uma possibilidade é a rápida
remoção deste metal para o sedimento na Baía de Guanabara observada por De
Luca Rebello et al., 1986. Estes autores relataram que somente foram encontradas
altas concentrações de cobre nas águas da baía em um raio de 6 a 7 km da fonte
pontual, fora deste limite as concentrações deste metal foram nitidamente menores.
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Figura 16. Gráfico das médias das concentrações de Cobre (mg/kg) em Bunodosoma caissarum e
Perna perna ao longo das estações de amostragem.

O cobre está presente em altas concentrações em resíduos urbanos e este
tipo de rejeito é recebido em grandes quantidades diariamente pela Baía de
Guanabara. Outra fonte de cobre são as tintas antifouling, a maioria destas é a base
de cobre (Fernandez et al., 2005).
Neste estudo, as estações nas quais foram encontradas as maiores
concentrações de cobre, tanto em P. perna quanto em B. caissarum, foram
Cotunduba e Forte da Lage. Provavelmente nestas estações houve remobilização
do sedimento contaminado por cobre proveniente dos descartes das dragagens em
Cotunduba e na Ilha do Pai.
Carvalho e Lacerda (1992) observaram que as concentrações de cobre em
diversos organismos foram similares ao longo da costa do Rio de Janeiro e supõem
que este fato provavelmente reflete a forte regulação metabólica deste metal
essencial por organismos marinhos. Rezende e Lacerda (1986) observaram o
mesmo comportamento no Perna perna. Estes autores encontraram concentrações
de cobre no mexilhão entre 6,5 a 12 ppm na Baía de Guanabara. Carvalho e
Lacerda (1992) encontraram concentrações de cobre de aproximadamente 10 ppm
em Perna perna e em Bunodosoma caissarum nos locais de amostragem na baía.
As concentrações acima citadas são próximas às encontradas no presente estudo
para ambos os organismos e algumas vezes até mais baixas para as anêmonas na
porção mais interna da baía.
Dentre os diversos organismos estudados por Carvalho et al. (1991) os
moluscos e crustáceos apresentaram as maiores concentrações de cobre e as algas
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as menores. Os autores observaram que ao longo do litoral do Estado do Rio de
Janeiro, os locais com maiores concentrações de cobre na biota foram a Baía de
Guanabara e a costa de Angra dos Reis. Isto ocorreu provavelmente devido ao fato
de ambos os locais receberem altas cargas de efluentes urbanos e possuírem
portos, que com o trânsito de embarcações liberam cobre a partir dos antifoulings
usados nos cascos de navios. Os autores encontraram na Baía de Guanabara
concentrações de cobre em P. perna de aproximadamente 12 ppm e em B.
caissarum de aproximadamente 8 ppm. O local de coleta dos organismos na baía
não foi especificado, porém as concentrações encontradas no presente estudo
possuem valores próximos aos encontrados, às vezes até um pouco menores, como
observado anteriormente. Possivelmente estes resultados podem significar uma
diminuição das concentrações de cobre ou da biodisponibilidade do metal na baía.
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu (região noroeste da Baía de Guanabara) e da região da Área de Proteção
Ambiental de Guapimirim (região nordeste da baía) concentrações de cobre de
aproximadamente 70 e 12 ppm, respectivamente. Estes dados condizem com o
observado por De Luca Rebello et al. (1986), que identificou a região noroeste da
baía como a mais contaminada por cobre. De Luca Rebello et al. (1986)
encontraram

na

região

noroeste

da

baía

concentrações

de

cobre

de

aproximadamente 200 ppm e próximo à ponte Rio – Niterói as concentrações do
metal foram de aproximadamente 100 ppm.
O limite máximo de cobre presente em moluscos (Anexo 1) permitido para o
consumo humano é de 30 mg/kg (Ministério da Saúde apud Carvalho et al., 2001),
nenhuma das concentrações em Perna perna neste trabalho ultrapassaram este
limite.
Os mexilhões amostrados próximos à entrada da Baía de Guanabara
apresentaram concentrações maiores de cobre do que os espécimes provenientes
do setor externo da baía (Figuras 17 e 18). As anêmonas apresentaram o mesmo
comportamento, porém nas estações de amostragem do setor interno da baía, as
concentrações

de

cobre

nas

anêmonas

foram

menores

comparadas

às

concentrações encontradas na entrada da baía. (Figuras 17 e 18). A partir da
observação das concentrações de cobre encontradas nos organismos, pode-se
identificar a entrada da Baía de Guanabara como sendo a área que apresentou
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maiores concentrações de cobre. Provavelmente estas maiores concentrações do
metal na entrada da baía são oriundas dos sedimentos provenientes de dragagens
do setor interno da baía, depositados em Contunduba e Ilha do Pai. Não houve
correlações significativas entre as duas espécies e o MPS quanto à concentração de
Cu (Tabela 15 e 16). As concentrações de Cu em B. caissarum apresentaram
correlação positiva significativa com Al, Fe, Mn, Ti e O.D., as concentrações de Cu
nas anêmonas parece estar associada aos elementos litogênicos, e correlação
negativa significativa com a salinidade (Tabela 11). P. perna apresentou correlações
positivas significativas com o Ba, Mn, Pb, Zn e O.D. e negativas significativas com o
Cd, V e a salinidade (Tabela 13).

Figura 17. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de cobre (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum no setor externo, na entrada e no setor interno da Baía de
Guanabara.
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Figura 18. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de cobre (mg/kg).

5.1.6. Cromo
A estação na qual foram encontradas as maiores concentrações de cromo
(Figura 19), tanto no material particulado quanto em B. caissarum, foi a Ilha do
Governador, que dentre as estações de amostragem é a mais próxima a área de
maior contaminação por cromo na Baía de Guanabara de acordo com

De

Luca

Rebello et al. (1986). Estes autores encontraram maiores concentrações de cromo
na água e sedimento na região noroeste da Baía de Guanabara. O rio Iguaçu foi
identificado como uma fonte pontual deste metal.
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Figura 19. Gráficos das médias das concentrações de Cromo (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

Francioni (1997) encontrou em Perna perna provenientes da Baía de
Guanabara concentrações de cromo de aproximadamente 0,24 ppm. Estes valores
foram bem menores que os encontrados no presente estudo. A partir desta
comparação parece que as concentrações deste metal na baía aumentaram desde o
estudo de Francioni (1997).
O limite máximo de cromo presente em moluscos (Anexo 1) permitido para o
consumo humano é de 0,1 mg/kg (Ministério da Saúde apud Carvalho et al., 2001),
todas as concentrações em Perna perna neste trabalho ultrapassaram este limite.
Este limite na legislação dos Estados Unidos da América, pela Food and Drug
Administration (1993), é de 13 mg/kg (Anexo 1). Nenhuma das amostras de Perna
perna ultrapassou este limite.
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Os mexilhões amostrados próximos à entrada da Baía de Guanabara
apresentaram concentrações um pouco maiores de cromo do que os espécimes
provenientes do setor externo da baía (Figuras 20 e 21). As anêmonas
apresentaram próximo à entrada e no setor interno da baía concentrações maiores
do que no setor externo (Figuras 20 e 21). O mesmo comportamento foi observado
para as concentrações de cromo no MPS (Figura 20). A partir da observação destas
figuras, nota-se que a entrada e o setor interno da Baía de Guanabara apresentam
maiores concentrações de cromo do que o setor externo da baía. Não houve
correlações significativas entre as duas espécies, entretanto, ambas a espécies
apresentaram correlações positivas significativas em relação ao MPS quanto à
concentração de Cr (Tabela 15 e 16). As concentrações de Cr em B. caissarum
apresentaram correlação positiva significativa com o Ni (Tabela 11) e em P. perna
apresentaram correlação positiva significativa com o Fe (Tabela 13).

Figura 20. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de cromo (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 21. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de cromo (mg/kg).

5.1.7. Ferro
Neste estudo, as anêmonas e mexilhões apresentaram concentrações de
ferro similares ao longo dos pontos de amostragem (Figura 22).
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Figura 22. Gráficos das médias das concentrações de Ferro (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

O ferro compõe a matriz mineral de diversas rochas ao longo do litoral do Rio
de Janeiro, além disso, as atividades antropogênicas também podem contribuir para
um aumento das concentrações de ferro no meio (Lima, 2003). Para Rezende e
Lacerda (1986) esta diversidade de fontes não possibilita traçar um padrão de
distribuição do metal ao longo do litoral. Estes autores encontraram baixas
concentrações de ferro no Perna perna da Baía de Guanabara comparadas as
encontradas nas outras estações analisadas ao longo do litoral do Estado do Rio de
Janeiro. As concentrações variaram de 86 a 105 ppm na Boa Viagem. No presente
trabalho, as concentrações de ferro encontradas em Perna perna foram maiores.
Para Carvalho et al. (2001), as altas concentrações de ferro em Perna perna
estão provavelmente relacionadas às altas concentrações deste metal encontradas
no material particulado suspensão. A partir da observação dos resultados do
presente estudo, pode-se notar, em geral, que à medida que as concentrações de
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ferro aumentam no material particulado aumentam em Perna perna também. O
comportamento parece ser o mesmo para o ferro em Bunodosoma caissarum,
principalmente para a estação mais interna da Baía de Guanabara, a Ilha do
Governador. Nesta estação, houve um grande aumento na concentração de ferro
tanto no material particulado quanto na anêmona. Entretanto, a fonte de ferro para
os organismos não ocorre somente através do MPS estas espécies absorvem os
metais tanto na forma particulada, quanto na dissolvida.
B. caissarum e P. perna apresentaram correlações positivas significativas
quanto à concentração de Fe entre si e entre estas e o MPS (Tabela 15 e 16). As
concentrações de Fe em B. caissarum apresentaram correlação positiva significativa
com Al, Cu, Mn, Ni, Ti, Zn e temperatura (Tabela 11) e em P. perna apresentaram
correlação positiva significativa com o Al, Cr e Ti (Tabela 13).
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu e da região da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía
de Guanabara, concentrações de ferro de aproximadamente 40000 e 37000 ppm,
respectivamente.
Os mexilhões amostrados próximos à entrada da Baía de Guanabara
apresentaram maiores concentrações de ferro do que os espécimes provenientes do
setor externo da baía (Figuras 23 e 24). As anêmonas apresentaram o mesmo
comportamento (Figuras 23 e 24), porém as concentrações dos organismos oriundos
do setor interno da baía, no qual somente as anêmonas foram encontradas, foram
ainda maiores. No MPS, as concentrações de ferro na entrada e, principalmente, no
setor interno da baía, foram maiores que no setor externo (Figura 23). A partir da
observação destas figuras, nota-se que a entrada e o setor interno da Baía de
Guanabara apresentam maiores concentrações de ferro do que o setor externo da
baía. Isto ocorre provavelmente porque estas áreas encontram-se mais próximas às
principais fontes deste metal. Além disso, o ferro é um elemento redox-sensível e
sofre uma dinâmica complexa em ambientes parcialmente redutores ou redutores
(Fernandez, 1994). Nos ambientes, os quais os sedimentos são parcialmente
redutores, como o setor interno da Baía de Guanabara os íons Fe2+ são liberados.
Parte destes íons se espalha com a turbulência na coluna d‟água e estes são
oxidados a Fe3+. Estes cátions têm baixa solubilidade e precipitam na superfície do
material particulado em suspensão (Fernandez, 1994). Desta forma, devido às altas
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concentrações deste metal na baía e ao ferro apresentar comportamento redoxsensível ocorre altas concentrações deste metal no MPS e nos organismos no setor
interno da baía. No presente trabalho, pode-se observar esse comportamento. Nas
estações mais internas, as quais são mais redutoras, as concentrações deste metal
são maiores tanto na biota quanto no MPS e à medida que as águas vão ficando
mais oxigenadas as concentrações de ferro vão diminuindo em ambos os
compartimentos. Batista (2010) também observou este gradiente para as
concentrações de ferro em esponjas na Baía de Guanabara, as concentrações deste
metal em seus tecidos são maiores que as deste estudo em muitas ordens de
grandeza.

Figura 23. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de ferro (mg/kg) nos
em Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 24. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de ferro (mg/kg).

5.1.8. Manganês
As concentrações de manganês encontradas em Perna perna foram maiores
que as encontradas em Bunodosoma caissarum (Figura 25). O manganês, assim
como o ferro, é muito redox-sensível e seu comportamento geoquímico assemelhase ao deste metal (Fernandez, 1994). Desta forma, este metal apresenta maior
mobilidade em ambientes parcialmente redutores. No presente trabalho, pôde-se
observar este comportamento, já que no setor interno da Baía de Guanabara, os
quais são mais redutores, as concentrações deste metal foram maiores tanto na
biota quanto no MPS; em águas mais oxigenadas, como o setor externo da baía, as
concentrações de manganês em ambos os compartimentos diminuíram. Batista
(2010) também observou este gradiente para as concentrações de manganês em
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esponjas na Baía de Guanabara. A autora encontrou concentrações similares deste
metal para Paraleucilla magna e muitas ordens de grandeza maiores para
Hymeniacidon heliophila.

Figura 25. Gráficos das médias das concentrações de Manganês (mg/kg) em Bunodosoma
caissarum, Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

O sedimento depositado é muito importante na ciclagem do manganês nos
estuários. Rapidamente após a deposição, inicia-se o processo de desprendimento
do manganês das partículas. Esta liberação para as águas superficiais pode ser
causada por diversos fatores, como a consolidação do sedimento recentemente
depositado, a difusão, a bioturbação e a erosão. Embora a reprecipitação ocorra na
superfície sedimentar oxidada, parte do Mn (II) dissolvido escapa para as águas
superficiais devido à baixa taxa de oxidação presente (Salomons e Förstner, 1984).
Carvalho e Lacerda (1992) encontraram para o manganês um padrão oposto
a maioria dos outros metais, assim, observando as maiores concentrações deste
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metal nos organismos provenientes da Baía de Guanabara do que nos de outros
locais estudados ao longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro. Este
comportamento ocorre, pois o manganês se torna mais biodisponível, possui maior
solubilidade, em ambientes parcialmente redutores como a baía (Rezende e
Lacerda, 1986; Lacerda et al., 1992). Rezende e Lacerda (1986) observaram o
mesmo comportamento, encontrou-se maiores concentrações de manganês nos
mexilhões Perna perna provenientes da Baía de Guanabara do que nos P. perna
dos outros sete pontos de amostragem no litoral do Rio de Janeiro.
Os moluscos Perna perna oriundos da Praia da Boa Viagem, Baía de
Guanabara, analisados por Rezende e Lacerda (1986) apresentaram concentrações
de manganês de aproximadamente 43 ppm. Estas concentrações são similares às
encontradas no presente trabalho. Entretanto, Carvalho et al. (1991) e Carvalho e
Lacerda (1992) encontraram concentrações entre 14 e 20 ppm de manganês em P.
perna oriundos da Baía de Guanabara, nas estações Praia Vermelha e Praia da Boa
Viagem. Estas concentrações são baixas comparadas às encontradas no presente
trabalho. Os mesmos autores citados acima encontraram concentrações de Mn em
B. caissarum entre 10 e 16 ppm nas mesma estações de amostragem. Os valores
encontrados para B. caissarum no presente trabalho são similares a estes valores.
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu e da região da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía
de Guanabara, concentrações de manganês de aproximadamente 245 e 230 ppm,
respectivamente. Estas concentrações de manganês no sedimento do setor interno
da baía são baixas comparadas às concentrações obtidas no MPS; isto demonstra a
remobilização deste metal para a coluna d‟água.
Os mexilhões amostrados próximos à entrada da Baía de Guanabara
apresentaram maiores concentrações de manganês do que os espécimes
provenientes do setor externo da baía (Figuras 26 e 27). As anêmonas
apresentaram o mesmo comportamento (Figuras 26 e 27), porém as concentrações
dos organismos oriundos do setor interno da baía, no qual somente as anêmonas
foram encontradas, foram ainda maiores. No MPS, as concentrações de manganês
na entrada e no setor interno da baía foram maiores que no setor externo (Figura
26). A partir da observação destas figuras (Figuras 26 e 27), nota-se que a entrada e
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o setor interno da Baía de Guanabara apresentaram maiores concentrações de
manganês do que o setor externo da baía.
B. caissarum e P. perna apresentaram correlações positivas significativas
quanto à concentração de Mn entre si, no entanto, estas concentrações foram
significativamente diferentes. Ambas as espécies apresentaram correlações
positivas significativas entre as concentrações de Mn encontradas em seus tecidos e
as encontradas no MPS (Tabela 15 e 16). As concentrações de Mn em B. caissarum
apresentaram correlação positiva significativa com Al, Cu, Fe, Ni, Ti, Zn (Tabela 11),
as mesma observadas para Fe, e em P. perna apresentaram correlação positiva
significativa com o Ba, Cu e Pb (Tabela 13), comportamento diferente do observado
para Fe.

Figura 26. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de manganês (mg/kg)
em Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 27. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de manganês (mg/kg).

5.1.9. Níquel
As concentrações de níquel encontradas nos tecidos dos organismos
provavelmente refletem as concentrações biodisponíveis deste metal, já que este
não tem função fisiológica conhecida na biota marinha (Amiard et al., 1987; Oliveira,
2003).
As altas concentrações de níquel no material particulado do Forte da Lage (Figura
28) possivelmente são oriundas de fontes momentâneas, uma vez que as
concentrações de MPS foram elevadas na estação de amostragem (Tabela 3) e os
organismos estudados não apresentaram concentrações muito mais altas deste
metal do que nas outras estações.
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Figura 28. Gráficos das médias das concentrações de Níquel (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

As concentrações de Ni encontradas em Bunodosoma caissarum neste
estudo foram relativamente baixas, de 0,317 a 1,48 ppm. As concentrações de Ni
observadas em Perna perna tiveram uma faixa de 3,41 a 10,4 ppm. Carvalho et al.
(1991) e Carvalho e Lacerda (1992) também encontraram concentrações de Ni na
mesma faixa nos três pontos estudados na Baía de Guanabara, tanto para
Bunodosoma caissarum quanto para Perna perna.
Assim como o ferro, o níquel compõe a matriz mineral de diversas rochas ao
longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro. As atividades antropogênicas também
são fontes deste metal (Rezende e Lacerda, 1986). Estes autores observaram
baixas concentrações de níquel em Perna perna nas estações de amostragem na
Baía de Guanabara quando comparadas às concentrações de organismos
provenientes de outros locais ao longo do litoral do Estado. As concentrações
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variaram de 5,1 a 8,3 ppm na Boa Viagem e 7,0 a 14 na Praia Vermelha. As
concentrações de níquel em P.perna encontradas no presente estudo estão dentro
desta faixa encontrada pelos autores.
O limite máximo de níquel presente em moluscos permitido para o consumo
humano, legislação dos Estados Unidos da América, pela Food and Drug
Administration (1993) é de 80 mg/kg (Anexo1). Nenhuma das amostras de Perna
perna ultrapassou este limite.
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu e da região da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía
de Guanabara, concentrações de níquel de aproximadamente 16 e 8 ppm,
respectivamente.
Não se pode observar grande diferença entre as concentrações de níquel nos
mexilhões provenientes do setor externo e da entrada da Baía de Guanabara
(Figuras 29 e 30). Nas anêmonas as concentrações deste metal foram maiores no
setor interno e na entrada da baía. Já no MPS, as concentrações de níquel foram
maiores na entrada da baía (Figura 29). A partir da observação destas figuras, não
se pode identificar qual região apresenta maiores concentrações de níquel. No
entanto, foi observado um pico acentuado de Ni na estação do Forte da Lage, que
só teve similar comportamento para Ba. Não há fontes de Ni conhecidas no local que
pudessem explicar essa procedência. Entretanto, o níquel, assim como o bário, é um
dos rejeitos gerados pela atividade petrolífera (Oliveira, 2003). Deste modo, uma
hipótese é que estas altas concentrações de níquel poderiam ser provenientes
destas atividades e podem estar sendo disponibilizadas para a coluna d‟água
através das atividades de dragagem que despejam material próximo à Cotunduba e
à Ilha do Pai. Outra hipótese é a de que alguns navios possam estar realizando, sem
permissão, a lavagem dos tanques de estocagem de água de produção em áreas
próximas à entrada da Baía de Guanabara.
B. caissarum e P. perna não apresentaram correlações significativas quanto à
concentração de Ni entre si ou em relação ao MPS (Tabela 15 e 16). As
concentrações de Ni em B. caissarum apresentaram correlação positiva significativa
com Cu, Fe, Mn, Ti e Zn (Tabela 11) e em P. perna apresentaram correlação positiva
significativa com Zn e O.D. (Tabela 13).
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Figura 29. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de níquel (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 30. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de níquel (mg/kg).

5.1.10. Titânio
Em relação ao titânio, pode-se observar que os dois organismos estudados
acumularam baixas concentrações em seus tecidos, já que as concentrações deste
metal no material particulado foram elevadas, principalmente na parte interna na
Baía de Guanabara (Figura 31). Estas altas concentrações de titânio na porção
interna da baía provavelmente são provenientes de material continental que chega à
baía, já que este metal possui origem litogênica.
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Figura 31. Gráficos das médias das concentrações de Titânio (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

Tanto a biota quanto o MPS apresentaram menores concentrações de titânio
no setor externo da Baía de Guanabara (Figuras 32 e 33). As anêmonas e o MPS
apresentaram concentrações maiores ainda no setor interno da baía. A partir da
observação destas figuras (Figuras 32 e 33), nota-se que a entrada e o setor interno
da Baía de Guanabara apresentaram maiores concentrações de titânio do que o
setor externo da baía.
As correlações entre B. caissarum e P. perna não foram significativas quanto
à concentração de Ti; entretanto estas espécies apresentaram correlações positivas
significativas em relação ao MPS (Tabela 15 e 16). As concentrações de Ti em B.
caissarum apresentaram correlação positiva significativa com Al, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn
e temperatura (Tabela 11) e em P. perna apresentaram correlação positiva
significativa com Al e Fe (Tabela 13).
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Figura 32. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de titânio (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 33. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de titânio (mg/kg).

5.1.11. Vanádio
As concentrações de vanádio no material particulado em suspensão ficaram
abaixo do limite de detecção na maioria das estações de amostragem, com exceção
de Cotunduba e Ilha do Governador (Figura 34). Estas concentrações de vanádio
acima do limite de detecção em Cotunduba provavelmente ocorreram por causa dos
depósitos, oriundos de dragagens, próximos à Cotunduba e à Ilha do Pai.
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Figura 34. Gráficos das médias das concentrações de Vanádio (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

Os mexilhões Perna perna apresentaram elevadas concentrações de vanádio
em seus tecidos no setor externo da Baía de Guanabara comparadas as
concentrações deste metal apresentadas pela anêmona Bunodosoma caissarum no
mesmo local (Figura 34), independente das concentrações de vanádio no material
particulado desta área terem se mostrado abaixo do limite de detecção. É possível
que a principal forma de absorção deste metal pelo mexilhão não seja através do
material particulado. Na porção mais interna da baía, na Ilha do Governador, mesmo
tendo a concentração de vanádio no material particulado se apresentado bem alta,
comparada às outras estações, as concentrações deste metal em B. caissarum não
variaram muito em relação às outras estações de amostragem. Batista (2010)
encontrou concentrações de vanádio em esponjas menores no setor externo, 0,37 e
3,5 mg/kg, comparadas as encontradas no setor interno, 1,04 e 4,07 mg/kg,
respectivamente

para
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concentrações encontradas nas esponjas foram mais próximas as encontrada em B.
caissarum neste estudo do que em P. perna.
As atividades ligadas à queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o
petróleo, são uma das principais fontes de vanádio (Kabata-Pendias, 1984; Adachi
et al., 1997; Sella et al., 2003). Este “input” de metais para o setor externo da baía,
como pode-se observar a partir das altas concentrações encontradas em Perna
perna nesta área (Figura 34), poderia ser proveniente da circulação de águas
oriundas do setor interno da baía, que em condições de frente fria pode atingir as
ilhas (Sampaio, 2003 apud Batista, 2010). Outra possibilidade de fonte deste metal
para o setor externo da baía poderia ser a circulação das águas oceânicas, já que
este metal também é associado a eventos de ressurgência (Sella et al., 2006).
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu e da região da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía
de Guanabara, concentrações de vanádio de aproximadamente 60 e 37 ppm,
respectivamente.
Os mexilhões provenientes do setor externo da Baía de Guanabara
apresentaram maiores concentrações de vanádio do que os espécimes amostrados
próximos à entrada da baía (Figuras 35 e 36). As concentrações nas anêmonas não
apresentaram grandes diferenças entre os setores interno, externo e a entrada da
baía (Figuras 35 e 36). Quanto às concentrações de vanádio no MPS, estas foram
maiores no setor interno da baía (Figura 35). As duas espécies parecem apresentar
diferentes formas de assimilação deste metal, provavelmente Perna perna acumula
vanádio através da assimilação deste metal principalmente na fase dissolvida.
As correlações entre B. caissarum, P. perna e MPS não foram significativas
quanto à concentração de V (Tabela 15 e 16). As concentrações de V em B.
caissarum não apresentaram correlação significativa com nenhuma variável (Tabela
11) e em P. perna apresentaram correlação positiva significativa com o Cd e a
salinidade (Tabela 13), claramente a assimilação de vanádio por Perna perna
apresenta relação com águas salinas; esta maior assimilação ocorre provavelmente
devido ao vanádio ser o segundo metal de transição mais abundante na água do
mar (Sella et al., 2006), ser um micronutriente para diversos organismos marinhos
(Melo, 2003), além de ser acumulado em alguns organismos marinhos, como em
ascídias, a níveis de até 10 milhões de vezes maiores que os encontrados na água
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do mar (Michibata et al., 2003). Uma hipótese é que este metal seja essencial para
Perna perna.

Figura 35. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de vanádio (mg/kg)
em Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 36. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de vanádio (mg/kg).

5.1.12. Zinco
Neste estudo, em geral, as concentrações de zinco nos organismos e no MPS
apresentaram valores maiores no setor interno da Baía de Guanabara do que no
setor externo (Figura 37).
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Figura 37. Gráficos das médias das concentrações de Zinco (mg/kg) em Bunodosoma caissarum,
Perna perna e no material particulado ao longo das estações de amostragem.

Assim como foi observado por Carvalho et al. (1991) e Carvalho e Lacerda
(1992) na Baía de Guanabara, as concentrações de zinco nos organismos foram as
maiores, em ordem de grandeza, quando comparadas às dos outros metais. Estas
altas concentrações de zinco, principalmente nos moluscos e crustáceos,
provavelmente ocorrem devido à importância deste elemento no seu metabolismo.
De acordo com Bowen (1979), o zinco compõe cerca de 90 enzimas destes
organismos e é acumulado em grânulos polimetálicos. Além disso, este metal
também é utilizado na produção de gametas e no transporte de oxigênio (Rezende e
Lacerda, 1986). Estes fatores permitem que os organismos suportem altas
concentrações de zinco em sua composição sem que sejam afetados.
Rezende e Lacerda (1986) fizeram um levantamento das concentrações de
metais em Perna perna em oito praias do litoral sudeste do Estado do Rio de Janeiro
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e as maiores concentrações de zinco encontradas na área de estudo foram na Baía
de Guanabara, em Boa Viagem (119-497 ppm). No presente estudo, os organismos
das estações que apresentam maiores salinidades também apresentam menores
concentrações de zinco (Figura 37). As concentrações deste metal encontradas em
P. perna no atual estudo estão dentro da faixa observada por Rezende e Lacerda
(1986), porém não foram encontradas concentrações que se aproximassem à
máxima concentração encontrada pelos autores. Ao comparar estas concentrações
parece que as concentrações de zinco ou sua disponibilidade na Baía de Guanabara
diminuíram.
Carvalho et al. (1991) e Carvalho e Lacerda (1992) encontraram tanto para
Perna perna, quanto para Bunodosoma caissarum, concentrações próximas a 150
ppm na Baía de Guanabara. Estas concentrações estão, em geral, próximas às
concentrações encontradas no presente trabalho para Perna perna, com exceção de
P. perna do Forte da Lage, que apresentaram concentrações maiores (Figura 37).
Entretanto, as concentrações encontradas para B. caissarum neste estudo foram
menores.
Monteiro (2008) encontrou nos sedimentos estuarinos superficiais do Rio
Iguaçu e da região da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, ambos na Baía
de Guanabara, concentrações de zinco de aproximadamente 350 e 118 ppm,
respectivamente.
O limite máximo de zinco presente em moluscos (Anexo 1) permitido para o
consumo humano é de 50 mg/kg (Ministério da Saúde apud Carvalho et al., 2001),
todos as concentrações em Perna perna neste trabalho ultrapassaram este limite.
Neste estudo, não houve correlação significativa entre B. caissarum e P.
perna quanto à concentração de Zn, no entanto, a correlação entre B. caissarum e o
MPS para este metal foi positiva significativa (Tabela 15 e 16). As concentrações de
Zn em B. caissarum apresentaram correlação significativa com Al, Fe, Mn, Ni e Ti
(Tabela 11) e em P. perna apresentaram correlação positiva significativa com Cu, Ni
e O.D. (Tabela 13). As concentrações de Zn em ambas as espécies foram
negativamente correlacionadas com a salinidade.
Os mexilhões amostrados próximos à entrada da Baía de Guanabara
apresentaram maiores concentrações de zinco do que os espécimes provenientes
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do setor externo da baía (Figuras 38 e 39). As anêmonas apresentaram o mesmo
comportamento (Figuras 38 e 39), porém as concentrações dos organismos oriundos
do setor interno da baía, no qual somente as anêmonas foram encontradas, foram
ainda maiores. No MPS, as concentrações de zinco na entrada e no setor interno da
baía foram maiores que no setor externo (Figura 38). A partir da observação destas
figuras, nota-se que a entrada e o setor interno da Baía de Guanabara apresentaram
maiores concentrações de zinco do que o setor externo da baía. As fontes
antrópicas de zinco para a Baía de Guanabara provavelmente são oriundas do
lançamento de efluentes urbanos (Rezende e Lacerda, 1986; Carvalho et al.,1991).
Contudo, o Zn também é bastante utilizado na indústria naval, na forma de anodos
de sacrifício, como componente de pinturas anticorrosivas e mesmo, recentemente,
como biocida (Fernandez e Pinheiro, 2007).

Figura 38. Gráficos Box Plot das médias e desvios padrões das concentrações de zinco (mg/kg) em
Perna perna, Bunodosoma caissarum e no material particulado no setor externo, na entrada e no
setor interno da Baía de Guanabara.
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Figura 39. Mapa da distribuição de B. caissarum (cor verde) e P. perna (cor vermelha) nos setores
interno e externo da Baía de Guanabara e suas respectivas concentrações de zinco (mg/kg).

5.2. DISCUSSÃO GERAL
Neste estudo, Bunodosoma caissarum foi encontrada em todas as estações
de amostragem. Entretanto, não foram encontrados espécimes de Perna perna no
setor interno da Baía de Guanabara. Rizzini-Ansari (2009) também não encontrou
Perna perna nas estações localizadas na porção mais interna da baía, já
Bunodosoma caissarum foi encontrada em todos os pontos de amostragem,
inclusive no setor interno, como Parcel dos Burros, Paquetá e Ilha do Governador.
Francioni et al. (2004) também não encontraram Perna perna na região interna da
Baía de Guanabara. Para os autores, atualmente, a distribuição desta espécie na
área mais interna da baía parece limitar-se à proximidade da Ponte Rio - Niterói.
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Estes autores afirmaram que mexilhões, como o Perna perna, não são mais
encontrados próximos às principais fontes industriais, inclusive na parte interna da
Baía de Guanabara. Para eles, o “input” de esgoto doméstico fez com que os níveis
de oxigênio diminuíssem, algumas vezes alcançando concentrações menores que
as necessárias para a sobrevivência de organismos aeróbicos. Assim, a distribuição
de Perna perna ficou restrita ás áreas menos industrializadas, nas quais ocorre
maior circulação das águas. Os autores concluíram que, por estes motivos, as
concentrações de metais encontradas nesta espécie não refletem condições de
grande contaminação, mas sim concentrações moderadas geralmente influenciadas
por fontes difusas, na área estudada.
Carvalho e Lacerda (1992) amostraram e analisaram as espécies mais
notáveis e abundantes em três estações estudadas no interior da Baía de
Guanabara. A única espécie, encontrada por estes autores, que apresentou estes
requisitos em todas as estações foi Bunodosoma caissarum. Desta forma, somente
essa espécie foi amostrada em todos os pontos e quantificada em relação à
concentração de metais pesados em seus tecidos. Os outros organismos foram
coletados no máximo em duas estações. Estes autores observaram que as
concentrações dos metais Ni, Cu, Cd, Mn e Zn nas diversas espécies estudadas
foram similares em cada espécie, independente da estação de amostragem na Baía
de Guanabara. Foram observadas diferenças nas concentrações de cada espécie
devido às suas diferentes fisiologias e hábitos alimentares.

As maiores

concentrações de metais encontradas pelos autores, ocorreram nos moluscos
filtradores P. perna e C. brasiliana e nos crustáceos Balanus sp. As menores
concentrações ocorreram na alga U. fasciata.
As concentrações observadas por Carvalho et al. (1991) de Cd, Pb e Zn em
Perna perna foram mais baixas que as encontradas em outras áreas do litoral do
Estado do Rio de Janeiro e as de Mn foram mais altas. Nos estudos de Carvalho e
Lacerda (1992), Cu e Mn, apesar de serem essenciais e importantes nas trocas de
gases na corrente sanguínea e no ciclo de Krebs, respectivamente, apresentaram
concentrações baixas comparadas às de outros locais contaminados. Em seus
estudos, as menores concentrações observadas foram dos metais Cd, Pb e Ni. No
presente estudo, as menores concentrações encontradas foram de Ba, Cd, Cr, Pb,
Ti e V.
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Carvalho e Lacerda (1992) encontraram concentrações de metais nos
organismos estudados na Baía de Guanabara similares às de locais não
contaminados. Estas concentrações foram baixas comparadas às de áreas
contaminadas. Rezende e Lacerda (1986) chegaram à mesma conclusão para P.
perna, com exceção das altas concentrações de Mn, Cu e Zn, que se apresentaram
maiores na baía do que em outros locais do litoral do Estado do Rio de Janeiro. No
entanto, em geral, com exceção dos pontos mencionados, as concentrações
observadas por estes autores estavam dentro da faixa de concentração de metais
encontrada em locais naturais ou pouco contaminados a nível mundial para
mexilhões da família Mytilidae e abaixo dos níveis encontrados para áreas muito
contaminadas. Neste estudo foi observado o mesmo em relação às concentrações
medidas em Perna viridis em Hong Kong (Tabela 8).
São encontradas altas concentrações de metais no sedimento da Baía de
Guanabara (De Luca Rebello

et al., 1986; Baptista Neto et al., 2005; 2006),

concentrações geralmente maiores que em outros ambientes contaminados
(Carvalho e Lacerda, 1992). Neste compartimento, as maiores frações destes metais
estão ligadas a compostos reduzidos, principalmente sulfetos (Carvalho e Lacerda,
1992; Lacerda et al., 1992; Perin, 1997). Estes compostos controlam a solubilidade e
a biodisponibilidade dos metais em ambientes parcialmente redutores. Desta forma,
podem reduzir a toxicidade do sedimento presente na Baía de Guanabara (Carvalho
et al., 1991; Lacerda et al., 1992). Para Carvalho et al. (1991), a interação entre a
elevada eutrofização da baía, gerada pela grande carga de efluentes urbanos sem
tratamento, e os metais, de origem industrial, gera essa baixa disponibilidade de
metais para a biota.
Quando os contaminantes provenientes da bacia de drenagem da Baía de
Guanabara, que estão provavelmente ligados à matéria orgânica, associados a oxihidróxidos de Fe e Mn ou adsorvidos a sítios de troca iônica, atingem a baía
encontram condições redutoras, que provocam a liberação destes para a coluna
d‟água. Assim, esses contaminantes reagem com íons sulfeto presentes nestas
águas e precipitam, ficando imobilizados no sedimento anóxico. Os sulfetos
metálicos geralmente são bastante estáveis em condições redutoras, com exceção
dos sulfetos de ferro e manganês. Desta forma, os metais têm baixa disponibilidade
para a biota nestas condições, com exceção do Fe e Mn (Carvalho e Lacerda, 1992;
Lacerda et al., 1992).
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O comportamento e a toxicidade de metais nos sedimentos da Baía de
Guanabara são influenciados pela presença de sulfetos de ferro, estes contribuem
para a formação e preservação de sulfetos de metais-traço (Machado et al., 2004).
Além disso, outros processos podem contribuir para a baixa disponibilidade dos
metais no sedimento da baía, como as altas taxas de sedimentação (Godoy et al,
1998; Carreira et al., 2002), o aumento progressivo da estocagem de carbono
orgânico (Carreira et al., 2002) e suas condições redutoras (Perin et al., 1997;
Machado et al., 2002).
Neste estudo, também foram determinadas as concentrações de metais no
material particulado em suspensão. Este foi amostrado no momento da coleta dos
organismos. Notavelmente, estes dados foram muito úteis para a tentativa de
compreensão do comportamento dos metais na área de estudo; entretanto, é
importante considerar que estes refletem as concentrações momentâneas de metais
no MPS, porém não representam a variabilidade temporal nas áreas. Desta forma, é
muito importante estudar as concentrações de metais na biota que habita a área de
estudo, pois esta pode refletir a situação do ambiente aquático e não só as
concentrações dos metais no momento da amostragem.
A seguir, estão as Tabelas 8, 9 e 10, que apresentam respectivamente as
médias das concentrações de metais em Perna perna, em Bunodosoma caissarum e
em outras espécies ao longo de diferentes localidades do litoral do Estado do Rio de
Janeiro provenientes de diferentes estudos.
Neste estudo, em geral, foram encontradas nos organismos provenientes do
setor interno da Baía de Guanabara concentrações maiores de alguns metais do que
no setor externo (Tabelas 8 e 9). Entretanto, em algumas situações, as
concentrações de metais no setor externo da baía foram maiores (e.g. Cd e V em P.
perna; Cd e Ba em B. caissarum) ou próximas (e.g. Ba e Fe em P. perna; Pb e V em
B. caissarum) às encontradas no setor interno da baía (Tabelas 8 e 9).
As concentrações de metais encontradas nos organismos se mostraram, em
geral, maiores nos mexilhões, exceto para o bário (Tabelas 8 e 9). Os desvios
padrões foram em geral maiores para Perna perna. Isto possivelmente se deve ao
fato de que os mitilídeos apresentam, algumas vezes, diferenças nas concentrações
de metais em seus tecidos entre indivíduos do sexo feminino e masculino, em
organismos em etapas diferentes do ciclo de vida ou em diferentes estágios do ciclo
evolutivo (Rezende e Lacerda, 1986; Coimbra e Carraça, 1990; Francioni, 1997).
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Perna perna e Bunodosoma caissarum não apresentaram o mesmo padrão
de bioacumulação de metais, provavelmente devido à forma de assimilação destas
espécies não ser a mesma. P. perna absorve os metais principalmente através do
MPS, porém não só desta forma; há também incorporação de metais na forma
dissolvida pelas brânquias, por exemplo. Quanto a B. caissarum, apesar de não se
saber ao certo a forma de incorporação de metais por esta espécie, provavelmente
esta absorve os metais tanto através da forma dissolvida e particulada, quanto da
alimentação, principalmente de pequenos invertebrados.
De acordo com Rainbow (2002), todos os invertebrados aquáticos acumulam
metais e as concentrações encontradas em seus tecidos apresentam grande
variabilidade em relação aos diferentes táxons e aos diferentes metais. Cada táxon
apresenta seus próprios padrões de acumulação de metais traço. Organismos de
diferentes espécies que vivem no mesmo habitat podem apresentar concentrações
corporais de metais bastante diferentes. Uma das explicações para isso é que os
metais acumulados em seus tecidos podem estar metabolicamente disponíveis ou
armazenados detoxificados.
A partir da Tabela 8, pode-se observar que neste estudo as concentrações de
alumínio em Perna perna foram menores que as encontradas em Macaé (Carvalho
et al., 2001) e em Hong Kong (Liu e Kueh, 2005). Já as concentrações de cádmio
foram maiores que em todos os estudos realizados na Baía de Guanabara e em
Macaé (Carvalho et al., 1991; Carvalho e Lacerda, 1992; Francioni, 1997; Carvalho
et al., 2001), porém menores que as observadas em Arraial do Cabo, Baía de
Sepetiba, Angra dos Reis, na Bahia e Hong Kong (Carvalho et al., 1991; Cunha e
Araújo, 2001; Liu e Kueh, 2005). Quanto ao cromo as concentrações também foram
maiores que as observadas nos estudos realizados na Baía de Guanabara e em
Macaé (Francioni, 1997; Carvalho et al., 2001), entretanto foram 7 vezes menores
que as encontradas em Hong Kong (Liu e Kueh, 2005). As concentrações de cobre
em Perna perna foram similares as encontradas nos estudos realizados na Baía de
Guanabara (Rezende e Lacerda, 1986; Carvalho et al., 1991; Carvalho e Lacerda,
1992), com exceção de um dos estudos (Francioni, 1997), também foram similares
às encontradas em Arraial do Cabo, Baía de Sepetiba e Angra dos Reis (Carvalho et
al., 1991), foram maiores que as encontradas em Macaé (Carvalho et al., 2001) e
foram 7 vezes menores que as encontradas em Hong Kong (Liu e Kueh, 2005).
Neste estudo, as concentrações de ferro encontradas em P. perna foram similares
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às encontradas na Baía de Guanabara (Rezende e Lacerda, 1986), menores que as
encontradas em Macaé (Carvalho et al., 2001) e 9 vezes menores que as
encontradas em Hong Kong (Liu e Kueh, 2005). Entretanto, as concentrações de
manganês foram similares as encontradas em outros estudos na Baía de Guanabara
e Baía de Sepetiba (Rezende e Lacerda, 1986; Carvalho et al., 1991; Carvalho e
Lacerda, 1992), maiores que as de Arraial do Cabo, Angra dos Reis (Carvalho et al.,
1991) e em Macaé (Carvalho et al., 2001) e 4 vezes menores que as encontradas
em Hong Kong (Liu e Kueh, 2005). Quanto às concentrações de níquel, estas foram
similares às encontradas em um estudo na Baía de Guanabara (Rezende e Lacerda,
1986) e, em outro, em Macaé (Carvalho et al., 2001) e maiores que as observadas
por Carvalho et al. (1991) e Carvalho e Lacerda (1992) na baía. Entretanto, as
concentrações deste metal em Perna perna no presente estudo foram menores que
as encontradas em Arraial do Cabo, Angra dos Reis e Hong Kong (Carvalho et al.,
1991; Liu e Kueh, 2005). Já as concentrações de chumbo observadas em Perna
perna neste estudo, foram foram similares as encontradas na Baía (Cunha e Araújo,
2001) e menores que as encontradas em outros estudos realizados na Baía de
Guanabara, Angra dos Reis, Baía de Sepetiba, Macaé e Hong Kong (Rezende e
Lacerda, 1986; Carvalho et al., 1991; Carvalho e Lacerda, 1992; Francioni, 1997;
Carvalho et al., 2001; Liu e Kueh, 2005; Maia et al., 2006). As concentrações de
vanádio neste estudo no setor interno da Baía de Guanabara foram similares às
encontradas em Hong Kong (Liu e Kueh, 2005), entretanto, no setor externo da baía
as concentrações deste metal foram quase duas vezes maiores que em Hong Kong.
As concentrações de zinco encontradas neste estudo, foram similares às
encontradas por Rezende e Lacerda (1986) e maiores que as encontradas em
outros estudos na Baía de Guanabara (Carvalho et al., 1991; Carvalho e Lacerda,
1992; Francioni, 1997), em Macaé (Carvalho et al., 2001) e em Hong Kong (Liu e
Kueh, 2005). Porém, as concentrações de zinco em P. perna neste estudo foram
menores que as observadas na Baía de Sepetiba (Carvalho et al., 1991). Não foram
encontrados estudos quanto à bioacumulação de bário e titânio em Perna perna.
As concentrações de metais em Perna perna medidas em peso úmido por
Francioni (1997) foram divididas por 0,3 para se converter os valores dos metais
para peso seco (Carvalho et al., 2001). Para isso, considerou-se que estes
organismos possuem cerca de 70% de sua massa corpórea composta por água
(Carvalho et al., 2001).
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Tabela 8. Médias das concentrações em mg/kg (ppm) de metais em Perna perna e em outros mexilhões
em diferentes locais do Estado do Rio de Janeiro.

Local
Este estudo
(Setor interno da Baía
de Guanabara)
Este estudo
(Setor externo da Baía
de Guanabara)

Al

Ba

120

1,18

58,8

0,94

Cd

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Ti

V

Zn

3,27

9,52

152

28,2

8,55

1,27

3,39

3,02

213

0,84

2,33

4,43

134

11,9

6,33

0,60

1,6

11,2

127

0,26

Baía de Guanabara (a)
Perna perna

-

-

-

-

9,1

162

21,9

8,2

6,45

-

-

252

Baía de Guanabara (b)
Perna perna

-

-

0,1

-

12

-

15

4

3

-

-

150

Baía de Guanabara (c)
Perna perna

-

-

0,1

-

10

-

17

6

2

-

-

150

Baía de Guanabara(d)*
Perna perna

-

-

0,14

0,24

5,77

-

-

-

-

-

-

122

Baía de Guanabara (e)
Perna perna

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Arraial do Cabo (b)
Perna perna

-

-

1,6

-

8

-

10

17

-

-

-

180

Baía de Sepetiba (b)
Perna perna

-

-

1,2

-

8

-

20

7

13

-

-

250

Angra dos Reis (b)
Perna perna

-

-

1,2

-

9

-

10

10

2

-

-

200

Macaé (f)
Perna perna

1317

-

0,38

1,25

5,1

567

8,2

8,9

1,8

-

-

83

Bahia (g)
Mytilus perna

-

-

1,06

-

-

-

-

-

1,15

-

-

-

Hong Kong (h)
Perna viridis

1220

-

1,38

27

70,8

1280

115

16,5

16

-

5,8

142

(a) Rezende e Lacerda, 1986; (b) Carvalho et al., 1991; (c) Carvalho e Lacerda, 1992; (d) Francioni,
1997; (e) Maia et al., 2006; (f) Carvalho et al., 2001; (g) Cunha e Araujo, 2001; (h) Liu e Kueh, 2005.
* Concentração convertida para peso seco.

Em geral, as concentrações dos metais encontradas neste estudo (Tabela 9)
em Bunodosoma caissarum foram maiores no setor interno da Baía de Guanabara,
com exceção das concentrações de bário e cádmio. As concentrações de chumbo
foram similares em B. caissarum nos dois setores.
Na Tabela 9, pode-se observar que neste estudo as concentrações de cádmio
e cobre em Bunodosoma caissarum, provenientes da Baía de Guanabara, foram
menores que as encontradas em estudos anteriores no mesmo local (Carvalho et al.,
1991; Carvalho e Lacerda, 1992). Quanto ao manganês as concentrações foram
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similares. Em relação ao níquel as concentrações encontradas em B. caissarum
neste estudo foram um pouco maiores que as encontradas em estudos anteriores
(Carvalho et al., 1991; Carvalho e Lacerda, 1992). As concentrações de cádmio
encontradas em B. caissarum oriundas do setor externo da Baía de Guanabara
foram maiores que as observadas no setor interno e similares às encontradas há
aproximadamente vinte anos atrás no setor interno da baía (Carvalho et al., 1991;
Carvalho e Lacerda, 1992).

Tabela 9. Médias das concentrações em mg/kg (ppm) de metais em Bunodosoma caissarum na Baía de
Guanabara e na área externa à baía.

Local
Este estudo
(Setor interno da Baía
de Guanabara)
Este estudo
(Setor externo da Baía
de Guanabara)
Baía de Guanabara (a)
Baía de Guanabara (b)

Al

Ba

100

5,19

25,7
-

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Ti

V

Zn

0,04

1,91

6,05

205

11,7

1,19

0,203

3,68

2,11

128

6,34

0,1

0,99

2,32

117

5,2

0,365

0,2

0,58

1,8

99

-

0,1

-

8

-

10

0,8

-

-

-

120

0,15

-

10

-

13

0,7

1,5

-

-

91

-

Cd

(a) Carvalho et al., 1991; (b) Carvalho e Lacerda, 1992;

Wanick

(2007)

observou

em

ostras

Crassostrea

rhizophorae

altas

concentrações de cobre na Baía de Guanabara, maiores que as encontradas em
Parati e próximas às encontradas na Baía de Sepetiba (Tabela 10).
As concentrações de zinco nos organismos foram as maiores quando
comparadas as dos outros metais (Tabelas 8, 9 e 10), exceto para as esponjas da
espécie Paraleucilla magna (Tabela 10). Esta espécie acumulou muito pouco deste
metal comparada aos organismos da espécie Hymeniacidon heliophila, amostrados
nas mesmas estações.
Batista (2010) encontrou para Hymeniacidon heliophila a mesma tendência
encontrada neste estudo de maiores concentrações na região interna do que na
região externa da Baía de Guanabara para os metais Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V
e Zn. E encontrou também maiores concentrações de Cd no setor externo da baía.
Para Paraleucilla magna Batista (2010) observou a mesma tendência encontrada
neste estudo de maiores concentrações na região interna do que na região externa
da Baía de Guanabara para os metais Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V e Zn. A autora
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também encontrou maiores concentrações de cádmio nesta espécie no setor externo
da baía.

Tabela 10. Médias das concentrações em mg/kg (ppm) de metais em outros organismos em diferentes
locais do Estado do Rio de Janeiro.
Local
Ostras
Crassostrea
Rhizophorae
Baía de Guanabara (a)
Ostras
Crassostrea
Rhizophorae
Baía de Sepetiba (a)
Ostras
Crassostrea
Rhizophorae
Paraty (a)
Siris
Portunus Sayi
Baía de Sepetiba (b)
Esponjas
Hymeniacidon heliophila
Setor externo da Baía de
Guanabara (c)
Esponjas
Paraleucilla magna
Setor externo da Baía de
Guanabara (c)
Esponjas
Hymeniacidon heliophila
Setor interno da Baía de
Guanabara (c)
Esponjas
Paraleucilla magna
Setor interno da Baía de
Guanabara (c)

Al

Ba

-

-

-

-

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Ti

V

Zn

0,4

-

75,5

-

-

-

-

-

-

3080

-

1,2

-

79,5

-

-

-

-

-

-

11644

-

4,4

-

24,5

-

-

-

-

-

-

256

-

-

45,3

-

4,8

-

-

-

-

82,8

2,98

2,42

8,87

747

40,5

2,1

2,12

29

3,15

675

0,24

1,5

1258

7,89

0,6

0,795

5,82

0,37

7,94

-

417

-

-

Cd

155

-

0,19

969

-

0,59

4,57

50

1944

236

0,74

8,62

34,6

4,07

1160

480

-

0,13

1,67

2,39

1685

34,9

1,41

1,84

13,6

1,04

25

(a) Wanick, 2007; (b) Lacerda et al., 1989 ; (c) Batista (2010)

5.3. DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS
Aplicou-se o teste W de Shapiro-Wilk para testar a normalidade dos dados.
Os conjuntos de dados obtiveram resultados de p < 0,05 para este teste, ou seja, os
dados não apresentaram distribuição normal. Desta forma, foi realizado tratamento
estatístico não paramétrico dos dados.
Abaixo, como apresentado nas Figuras 40 a 45 e Tabelas 11 a 14, seguem as
correlações e análises multivariadas das concentrações de metais em Bunodosoma
caissarum e Perna perna.
Na matriz de correlação das concentrações de metais em Bunodosoma
caissarum e dos parâmetros físico-químicos medidos na água (Tabela 11) pode-se
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observar correlações positivas significativas (p<0,05, n = 7 estações de amostragem)
entre os elementos litogênicos Al, Fe e Ti e os elementos Cu, Mn e Zn. O Fe e o Ti,
por sua vez, também apresentaram correlação positiva significativa com o Ni. Estas
correlações mostram que os metais Cu, Mn, Ni e Zn, provavelmente têm afinidade
com elementos litogênicos e podem ser carreados por estes. Os elementos
litogênicos apresentaram correlações positivas significativas com a temperatura,
denotando que estes metais provavelmente são oriundos do setor interno da Baía de
Guanabara, que apresentou temperaturas ligeiramente maiores, concentrações mais
altas destes metais e é mais influenciado pelos aportes continentais, devido à maior
proximidade das fontes. O Ba e o Cd apresentaram correlações positivas
significativas entre si e com a salinidade, o que evidencia a influência marinha para
estes metais. Nas estações onde as concentrações de O.D. foram maiores,
Cotunduba e Forte da Lage, B. caissarum apresentou maiores concentrações de
cobre em seus tecidos. O Pb e o V não apresentaram correlações significativas com
nenhum elemento ou parâmetro.

Tabela 11. Matriz de correlação das concentrações de metais em Bunodosoma caissarum e dos
parâmetros temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido (p < 0,05, n = 42 amostras, duplicatas dos
21 espécimes amostrados em 7 estações).
Al

Ba

Cd

Cr

Cu

Al

1,00

Ba

-0,41

1,00

Cd

-0,55

0,65

1,00

Cr

0,29

0,10

-0,27

1,00

Cu

0,53

-0,26

-0,40

0,32

1,00

Fe

Mn

Ni

Pb

Ti

Fe

0,76

-0,34

-0,74

0,42

0,56

1,00

Mn

0,83

-0,55

-0,72

0,34

0,48

0,74

Ni

0,37

-0,23

-0,78

0,46

0,37

0,62

0,54

1,00

Pb

-0,28

0,24

-0,26

0,08

-0,10

0,15

-0,11

0,29

1,00

Ti

0,90

-0,33

-0,60

0,37

0,51

0,82

0,74

0,46

-0,10

1,00

V

Zn

Temp.

Salin.

O.D.

1,00

V

0,29

0,27

0,15

-0,17

0,17

-0,02

0,26

-0,09

-0,05

0,05

Zn

0,79

-0,42

-0,75

0,29

0,35

0,70

0,77

0,53

0,15

0,73

1,00
0,24

Temp.

0,52

-0,44

-0,54

0,16

0,11

0,65

0,41

0,24

-0,04

0,62

-0,37

0,36

1,00

Salin.

-0,73

0,55

0,85

-0,38

-0,47

-0,80

-0,91

-0,63

-0,12

-0,73

-0,07

-0,87

-0,45

1,00

O.D.

0,30

-0,36

-0,31

-0,04

0,63

0,26

0,34

0,22

-0,26

0,24

0,06

0,24

-0,11

-0,37

1,00

1,00

A partir da Análise de Componentes Principais (PCA) das concentrações de
metais em B. caissarum pode-se notar, na Figura 40 e Tabela 12, que de acordo
com o fator 1, que representa 45,13% da variabilidade dos dados, a única
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associação positiva significativa foi entre o Cd e a salinidade. Desta forma, é
provável que o fator 1 esteja associado à influência marinha, além disso o Cd
apresenta maior disponibilidade que a maioria dos metais na água do mar por formar
clorocomplexos, os quais na forma aniônica são mais biodisponíveis (Waeles et al.,
2009). Al, Fe, Mn, Ti e Zn apresentaram associações negativas significativas para o
fator 1. O fator 2 mostrou associações negativas significativas com o Cu e V. Este
fator parece estar associado aos contaminantes de origem antrópica, já que os
metais que apresentaram associações positivas, porém não significativas, foram Cr,
Ni e Pb.

Figura 40. Análise de componentes principais das concentrações de metais em B. caissarum.
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Tabela 12. Fatores 1 e 2 da análise PCA em Bunodosoma caissarum.
Variável

Fator 1

Fator 2

Al

-0,879

-0,318

Ba

0,427

-0,365

Cd

0,728

-0,142

Cr

-0,541

0,366

Cu

-0,157

-0,778

Fe

-0,901

-0,148

Mn

-0,868

-0,245

Ni

-0,439

0,331

Pb

0,053

0,333

Ti

-0,945

-0,153

V

0,106

-0,826

Zn
Temp.

-0,828

-0,110

-0,847

0,161

Salin.

0,929

-0,144

O.D.

0,157

-0,260

Expl.Var

6,769

2,131

Prp.Totl

0,451

0,142

A Análise de Agrupamentos (Figura 41), que utiliza a distância euclidiana das
médias das concentrações de cada elemento em Bunodosoma caissarum,
demonstra a formação de dois grupos de estações de amostragem. O primeiro grupo
é formado pelas estações Ponte Rio – Niterói e Forte da Lage, que apresentaram
alta similaridade entre si, e Ilha do Governador e Cotunduba, que apresentaram
similaridade, porém menor, às estações deste grupo. O segundo grupo mostra que
as estações Ilha Rasa e Ilha Redonda apresentaram alta similaridade e que nestas
estações Bunodosoma caissarum apresentou comportamento de acumulação de
metais similar na Ilha Comprida, embora tenha sido uma similaridade um pouco
menor.
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Figura 41. Análise de agrupamentos das médias das concentrações de metais em B. caissarum ao
longo de sete estações (Método Wards).

Na matriz de correlação das concentrações de metais em Perna perna e dos
parâmetros físico-químicos medidos na água (Tabela 13), pode-se observar
correlações positivas significativas (p<0,05 , n = 5 estações de amostragem) entre os
elementos litogênicos Al, Fe e Ti. O Fe também apresentou correlação positiva
significativa com o Cr. Provavelmente, este metal tem afinidade com o Fe e pode ser
carreado por este a partir da associação com argilas, por exemplo, que contêm Fe.
O Cd e o V apresentaram correlações positivas significativas entre si e com a
salinidade, o que evidencia a influência marinha para estes metais em Perna perna.
Os elementos Cu e Zn apresentaram correlações positivas significativas com o O.D.,
isto ocorreu, pois as estações que apresentaram maiores concentrações de O.D. Cotunduba e Forte da Lage - apresentaram maiores concentrações destes metais
em P. perna. O mesmo ocorreu para Cu em B. caissarum. Ba, Cu, Mn e Pb, em
geral apresentaram correlações positivas significativas entre si.
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Tabela 13. Matriz de correlação das concentrações de metais em Perna perna e dos parâmetros
temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido (p < 0,05, n = 30 amostras, duplicatas dos 15 espécimes
amostrados em 5 estações).
Al
Al

Ba

Cd

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Ti

V

Zn

Temp.

Salin.

O.D.

1,00

Ba

0,47

1,00

Cd

-0,34

-0,53

1,00

Cr

0,30

0,13

-0,08

1,00

Cu

0,30

0,71

-0,73

0,10

1,00

Fe

0,56

0,21

-0,28

0,77

0,29

1,00

Mn

0,33

0,67

-0,79

0,24

0,81

0,40

1,00

Ni

-0,25

-0,26

0,03

-0,10

0,20

0,00

0,21

1,00

Pb

0,38

0,42

-0,66

0,05

0,58

0,40

0,62

-0,07

1,00

Ti

0,93

0,49

-0,28

0,35

0,29

0,64

0,35

-0,28

0,34

1,00

V

-0,31

-0,28

0,84

-0,11

-0,56

-0,43

-0,64

-0,12

-0,75

-0,21

1,00

Zn

-0,19

0,03

-0,28

0,19

0,51

0,35

0,41

0,65

0,41

-0,19

-0,42

Temp.

-0,14

0,16

-0,53

0,18

0,15

0,16

0,39

0,01

-0,01

-0,15

-0,51

0,12

1,00

Salin.

0,05

-0,16

0,56

-0,03

-0,68

-0,12

-0,46

-0,34

-0,44

0,11

0,60

-0,60

-0,15

1,00

O.D.

-0,04

0,11

-0,50

0,09

0,71

0,22

0,50

0,56

0,51

-0,14

-0,59

0,80

0,05

-0,90

1,00

1,00

A partir da Análise de Componentes Principais das concentrações de metais
em P. perna, pode notar-se na Figura 42 e Tabela 14, que o fator 1, que representa
42,21% da variabilidade dos dados, apresentou correlação positiva significativa para
Cu, Mn e O.D. O Cd, V e a salinidade apresentaram correlações negativas
significativas. Estas variáveis estão associadas à influência marinha, além disso, o
Cd apresenta maior disponibilidade que muitos metais na água do mar por formar
clorocomplexos (Waeles et al., 2009) e o vanádio é o segundo metal de transição
mais abundante na água do mar (Sella et al., 2006). Este elemento também é um
micronutriente para diversos organismos marinhos (Melo, 2003), além de ser
acumulado em alguns organismos, como em ascídias, a níveis de até 10 milhões de
vezes maiores que os encontrados na água do mar (Michibata et al., 2003); este
metal também foi associado a eventos de ressurgência (Sella et al., 2006). Para o
fator 2, somente o Al e o Ti apresentaram associações positivas significativas. Este
fator parece estar associado a aportes continentais de origem litogênica.
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Figura 42. Análise de componentes principais das concentrações de metais em Perna perna.

Tabela 14. Fatores 1 e 2 da análise PCA em Perna perna.
Variável
Al

Fator 1
0,407

Fator 2
0,866

Ba

0,557

0,651

Cd

-0,842

-0,093

Cr

0,462

-0,277

Cu

0,763

0,159

Fe

0,671

0,087

Mn

0,870

-0,005

Ni

0,247

-0,507

Pb

0,563

0,622

Ti

0,380

0,880

V

-0,861

-0,048

Zn

0,639

-0,413

Temp.

0,549

-0,475

Salin.

-0,750

0,610

O.D.

0,774

-0,594

Expl.Var

6,331

3,838

Prp.Totl

0,422

0,255

A partir da Análise de Agrupamentos (Figura 43), que utiliza a distância
euclidiana das médias das concentrações de cada elemento em Perna perna, pode-
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se observar a formação de dois grupos de estações de amostragem. O primeiro
grupo é formado pelas estações Forte da Lage e Cotunduba, que apresentaram
similaridade. O segundo grupo mostra que as estações Ilha Rasa e Ilha Comprida
apresentaram alta similaridade e que nestas estações Perna perna apresentou
comportamento de acumulação de metais similar na Ilha Redonda, embora tenha
sido uma menor similaridade.

Figura 43. Análise de agrupamentos das médias das concentrações de metais em P. perna ao longo
das 5 estações de amostragem (Método Wards).

Ao analisar a Tabela 15 abaixo, com os resultados dos testes estatísticos,
observa-se que o Fe e o Mn apresentaram correlações positivas significativas entre
B. cassarum e P. perna (Correlação de Spearman), porém apenas as concentrações
de Fe não apresentaram evidência estatística de diferença entre os grupos (Teste U
de Mann-Whitney). O cádmio e o cobre apresentaram alta correlação entre os dois
organismos, porém estas correlações não foram estatisticamente significativas. Os
metais Al, Cu, Fe e Ti não apresentaram diferenças significativas entre as duas
espécies para o número amostral.
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Tabela 15. Correlação de Spearman entre as médias das concentrações de cada metal encontrado
em Bunodosoma caissarum (n = 5; uma média para cada estação) e as concentrações do mesmo
metal encontradas em Perna perna (n = 5; uma média para cada estação) nas cinco estações de
amostragem em que ocorreram ambas as espécies e Teste U de Mann-Whitney. Os resultados
assinalados são significativos a p<0,05.
Metais B. caissarum x
P. perna

Correlação de Spearman

Teste U de Mann-Whitney (p)

Alumínio

-0,24

0,12

Bário

0,30

p<0,05

Cádmio

0,71

p<0,05

Chumbo

0,33

p<0,05

Cobre

0,71

0,251

Cromo

0,21

p<0,05

Ferro

0,92

0,61

Manganês

0,91

p<0,05

Níquel

0,13

p<0,05

Titânio

0,6

0,17

Vanádio

0,2

p<0,05

Zinco

0,5

p<0,05

A partir da observação da Tabela 16, encontra-se que o Cr, o Fe, o Mn, o Ti e
o Zn apresentaram correlação positiva significativa entre B. caissarum e o MPS.
Quanto às correlações entre P. perna e o MPS, estas foram positivas significativas
para Ba, Cr, Fe, Mn e Ti e negativamente significativas para o Pb.
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Tabela 16. Correlação de Spearman entre as médias das concentrações de cada metal encontrado
nas anêmonas (n = 5; uma média para cada estação), nos mexilhões (n = 5; uma média para cada
estação) e as concentrações do mesmo metal encontradas no material particulado (n = 5; uma média
para cada estação) nas cinco estações de amostragem em que ocorreram ambas as espécies. Os
resultados assinalados são significativos a p<0,05.
Correlação de Spearman
Metais

Metal B. caissarum x MPS

Metal P. perna x MPS

Alumínio

0,61

-0,32

Bário

-0,57

0,92

Cádmio

0,19

0,31

Chumbo

-0,04

-0,83

Cobre

-

-

Cromo

0,75

0,91

Ferro

0,86

0,84

Manganês

0,93

0,93

Níquel

0,43

-0,33

Titânio

0,86

0,91

Vanádio

0,22

-0,35

Zinco

0,75

0,62

6. CONCLUSÕES
Apesar de não haver um estudo completo de distribuição de Bunodosoma
caissarum na Baía de Guanabara, esta espécie parece ser mais tolerante a
condições de baixa qualidade ambiental e menores salinidades do que Perna perna.
Desta forma, Bunodosoma caissarum foi encontrada mais facilmente na área de
estudo do que Perna perna .
As concentrações de metais encontradas mostraram-se, em geral, maiores
em Perna perna, exceto para o bário. Os desvios padrões foram em geral maiores
em Perna perna do que em Bunodosoma caissarum. Isto possivelmente ocorreu
devido aos mitilídeos apresentarem algumas vezes diferenças nas concentrações de
metais em seus tecidos em relação ao sexo e às diferentes etapas do ciclo de vida
de cada indivíduo.
Embora este estudo apresente um número amostral relativamente pequeno,
observou-se que as concentrações nas espécies estudadas em geral não são
similares. Isto reflete as diferentes fisiologias e hábitos alimentares que estas
possuem. Entretanto, as concentrações de Fe e Mn em B. caissarum apresentaram
correlação positiva significativa com as de P. perna. Para estes mesmos metais,
ambas as espécies se correlacionaram significativamente com as concentrações
encontradas no MPS. Estas correlações sugerem a possibilidade destes organismos
assimilarem estes metais predominantemente pela fração particulada. Para Fe não
há diferença significativa para as concentrações deste metal nas duas espécies,
possivelmente estes organismos podem ser biomonitores equivalentes para o Fe.
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Bunodosoma caissarum apresentou correlações positivas significativas com o
MPS para os metais Cr, Fe, Mn, Ti e Zn. Perna perna apresentou correlações
positivas significativas com o MPS para os elementos Ba, Cr, Fe, Mn e Ti. Estas
correlações significativas sugerem que possivelmente a assimilação destes metais
por estas espécies pode ser predominantemente através do material particulado em
suspensão.
O setor externo da Baía de Guanabara, inicialmente escolhido como área
controle, não apresentou características de uma área com pouca influência
antrópica. Pelo contrário, em algumas situações apresentou concentrações de
metais maiores ou próximas às encontradas no setor interno da baía, considerado
mais contaminado por metais que o setor externo. Isso sugere que a influência da
baía atinge uma área maior do litoral do que costuma ser considerado. Estas
concentrações de metais observadas no setor externo da Baía de Guanabara
podem estar relacionadas a processos naturais, como as características físicoquímicas da água, que influenciam na biodisponibilidade dos elementos, e as águas
de ressurgência que podem chegar a estes locais; podem também estar
relacionadas às atividades antropogênicas, como a remobilização de metais
provocada por dragagens ou a influência dos efluentes despejados pelo emissário
submarino próximo a esta área.
O setor de entrada e o setor interno da Baía de Guanabara apresentaram
concentrações mais altas de Al, Cu, Cr, Fe, Mn, Ti e Zn do que o setor externo da
baía. Já o setor externo da Baía de Guanabara apresentou concentrações mais altas
de Cd do que o setor interno e o setor de entrada da baía. Somente para Perna
perna vanádio foi mais alto no setor externo do que nas outras áreas da Baía de
Guanabara e somente para Bunodosoma caissarum bário foi mais alto no setor
externo do que nas outras áreas da Baía de Guanabara.
Bunodosoma

caissarum

pode

ser

considerada

uma

boa

espécie

bioindicadora, pois foi encontrada em todas as estações de amostragem e mostrou
uma distribuição mais abrangente do que Perna perna na área de estudo.
Possivelmente, esta espécie de anêmona pode ser biomonitora para alguns metais,
já que foi capaz de acumular todos os metais em seus tecidos. Entretanto, para que
se confirme esta suposição serão necessários outros estudos complementares sobre
as características de bioacumulação de B. caissarum para os diferentes metais.
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8.1. ANEXO 1. TABELA DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO PARA
METAIS EM ALIMENTOS.

Elemento

Cádmio

Limite de
tolerância
(ppm)

Alimento

1,0

Peixes e produtos da pesca

Ministério da
Saúde

Legislação

(ANVISA),

Nacional
Chumbo

2,0

Peixes e produtos da pesca

Cromo

0,1

Moluscos

Legislação
Nacional

Referência

1998.

Ministério da
Cobre

30

Moluscos

Saúde
apud Carvalho
et al., 2001.

Zinco

50

Moluscos

Cromo

13

Moluscos

Legislação

Food and Drug

Internacional

Administration,
1993.
Níquel

80

Moluscos

