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RESUMO

As concentrações de mercúrio (Hg), cobre (Cu), zinco (Zn), cromo (Cr), níquel
(Ni), ferro (Fe) e manganês (Mn) foram determinadas em sedimentos superficiais e em
moluscos bivalves das espécies Anomalocardia brasiliana e Mytella guyanensis em dois
ecossistemas de manguezal da Baía de Sepetiba, em Coroa Grande e na Enseada das
Garças, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. As concentrações de metais fracamente ligados
(extraídos em HCl 1 M) e a as concentrações de metais pseudo-totais (soma das frações
fracamente ligadas e fortemente ligadas, extraída em água régia 50%) nos sedimentos
foram comparadas com as concentrações de metais pesados encontrados em cada uma das
espécies de moluscos, nas localidades estudadas. As concentrações de metais pesados nos
moluscos foram comparadas com o tamanho do organismo para avaliar possíveis
diferenças nas concentrações de metais relacionadas ao tamanho do organismo. Além
disso, foi discutido o uso desses organismos como monitores biológicos em programas de
monitoramento ambiental. Os resultados mostram que as concentrações de metais pesados,
tanto na fração fracamente ligada quanto as concentrações de metais pseudo-totais, foram
mais altas nos sedimentos de Coroa Grande, provavelmente pela proximidade com as
principais fontes de contaminação. Além disso, a circulação das águas da Baía de Sepetiba
mostra que a região de Coroa Grande acumula mais rapidamente as partículas em
suspensão transportadas por essas águas quando comparadas com a região da Enseada das
Garças. As concentrações de metais pesados não apresentaram correlação significativa
com o tamanho para a espécie Anomalocardia brasiliana enquanto que, para a espécie
Mytella guyanensis, foram observadas correlações negativas com o tamanho dos
indivíduos. Os resultados mostram diferenças significativas nas concentrações de metais
pesados nas espécies estudadas entre as duas áreas. Comparando as concentrações de
metais pesados encontrados nos sedimentos com as dos organismos, observa-se que essas
espécies podem ser usadas em programas de monitoramento ambiental. Entretanto, fatores
como diferenças na assimilação para cada tipo de metal pesado em diferentes espécies,
tamanho do organismo e as características do sedimento devem ser levados em
consideração.

Palavras-chave: metais pesados; manguezal; moluscos; sedimentos; Baía de
Sepetiba; Coroa Grande; Enseada das Garças; Brasil.



ABSTRACT

The concentrations of mercury (Hg), copper (Cu), zinc (Zn), chromium (Cr), nickel
(Ni), iron (Fe) and manganese (Mn) were determined in superficial sediments and in the
bivalve mollusks Anomalocardia brasiliana and Mytella guyanensis in two mangroves
ecosystems in Sepetiba Bay, in Coroa Grande and in Enseada das Garças, State of Rio de
Janeiro, Brazil. The concentrations of metals weakly-bound to the sediment (extractable in
1M HCl) and the pseudo-totals concentrations (sum of weakly-bound and strongly-bound,
50% aqua regia-extractable fractions) in sediments were compared with the concentrations
of heavy metals found in each species of mollusks in the studied sites. Metal
concentrations in mollusks were compared with the size of the organism to evaluate
possible differences in the concentrations of metals related to the size of the organism. The
use of these organisms as biological monitors in environmental monitoring programs was
discussed. Results show that the concentrations of heavy metals in both the weakly-bound
and pseudo-totals concentrations were higher in the sediments of Coroa Grande, probably
because the proximity with the main sources of contamination. Moreover, the circulation
of Sepetiba Bay waters shows that the Coroa Grande area accumulates the particulate
matter transported by bay waters more quickly than Enseada das Garças area. The
concentrations of heavy metals did not present significant correlation with the size of
Anomalocardia brasiliana, while there were  negative correlations between metals and
Mytella guyanensis size. Significant differences in the metal concentrations in the species
studied occurred among the two sites. Comparing the concentrations of heavy metals found
in the sediments and in the organisms, it is observed that these species can be used in
environmental monitoring programs. However, factors as differences in the assimilation
for each type of heavy metal in different species, size of the organism and characteristics of
the sediment should be taken into account. 

Keywords: heavy metals; mangroves; mollusks; sediments; Sepetiba Bay; Coroa
Grande; Enseada das Garças; Brazil.



1 INTRODUÇÃO

1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA BAÍA
DE SEPETIBA

A Baía de Sepetiba até a década de 60 apresentava como principais atividades

econômicas à pesca e o turismo. Porém, a partir da década de 70, o governo do Estado

financiou a instalação de um diversificado parque industrial com cerca de 400 indústrias,

concentradas principalmente na Zona Industrial de Santa Cruz e no Município de Itaguaí

(Lacerda, 1983; Lacerda et al., 1988a). Este processo de industrialização vem gerando

alterações nas suas características espaciais, sócio-econômicas e ecológicas, resultando no

aumento populacional em função das oportunidades de fonte de renda nas indústrias, além

dos riscos potenciais aos ecossistemas da região.

Além do processo de expansão industrial, a Baía de Sepetiba está submetida a

outras pressões ambientais, como: esgotos domésticos, efluentes da atividade agropecuária

e atividade de extração de areia. Porém, essas atividades têm menor relevância quando

comparadas aos riscos potenciais de contaminação que são gerados pela atividade

industrial, que afetam a qualidade dos ecossistemas dessa região, oferecendo riscos

potenciais aos organismos e à população local que depende dos recursos pesqueiros como

fonte de renda e de alimentação.



O parque industrial instalado na Bacia da Baía de Sepetiba é muito diversificado

apresentando empresas de diversos setores, como: metalurgia, química, minerais não-

metálicos, plástico, papel e papelão, borracha, couro, produtos alimentares, geração de

energia, bebidas, editorial e gráfica. Dentre as indústrias instaladas na área supracitada, as

de maior relevância em termos de potencial de contaminação por metais pesados são as do

setor metalúrgico e químico (Feema, 2000).

As principais indústrias instaladas na Baía de Sepetiba são: a Companhia Industrial

Mercantil Ingá, produtora de Zn e Cd, que apesar de falida no final da década de 90, ainda

representa grandes riscos ambientais pelo armazenamento de resíduos por mais de 30 anos,

sem monitoramento adequado desses rejeitos; a Valesul, produtora de alumínio; a

Companhia Siderúrgica Guanabara (COSIGUA) e a Companhia Siderúrgica Nacional

(CSN-II) ambas produtoras de aço. Além dos complexos portuários industriais das

Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) e o da Companhia Docas do Rio de Janeiro,

responsáveis pelo transporte de minério (Feema, 2000; Lacerda, 1983; Lacerda et al.,

1988a).

Essas atividades industriais são responsáveis pelo lançamento de rejeitos nos rios

que desaguam na Baía de Sepetiba e diretamente nas águas da Baía. Os efluentes gerados

por essas indústrias apresentam várias substâncias tóxicas que podem ser incorporadas nos

sedimentos e organismos dos ecossistemas da Baía de Sepetiba.

Apesar da contaminação, a Baía de Sepetiba é um importante pólo turístico e de

fonte de pescado no Estado do Rio de Janeiro, apresentando extensas áreas preservadas e

com grande importância econômica para a população local. Dentre os ambientes

encontrados na Baía de Sepetiba, destacam-se os manguezais que desempenham um

importante papel ecológico, abrigando uma grande população de organismos marinhos que

são amplamente utilizados pela população local e também são comercializados para os

centros urbanos adjacentes.
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1.2 METAIS PESADOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS

Os metais pesados encontrados nos sedimentos de ecossistemas costeiros são

classificados de acordo com sua origem em: litogênicos, relativos a natureza das rochas e

antropogênicos, introduzidos por atividades humanas. Apesar dos metais pesados

ocorrerem naturalmente na composição dos ambientes costeiros, suas concentrações vêm

aumentando ao longo dos anos, em função da crescente industrialização desses ambientes.

Os metais pesados são transportados para os ecossistemas costeiros associados ao

material particulado em suspensão, dissolvidos na coluna d’água ou por deposição

atmosférica (Salomons e Förstner, 1984). Os metais pesados atingem a Baía de Sepetiba

através do transporte fluvial, principalmente associados ao material particulado em

suspensão. Uma vez atingindo a baía, estes são transportados pelas correntes litorâneas

distribuindo-se preferencialmente ao longo das regiões de Sepetiba e Coroa Grande

(Lacerda, 1983; Signorini, 1980) onde ocorrem extensas áreas de manguezais. Nestas

áreas, os metais pesados transportados pelas marés associados ao material particulado em

suspensão são depositados e acumulados em sedimentos destas florestas (Lacerda, 1998).

Os ecossistemas de manguezal apresentam diversas características importantes que

favorecem a retenção e a acumulação de metais pesados, dentre as quais se destacam: i) a

distribuição preferencial das florestas de mangue em áreas abrigadas, o que favorece a

deposição de partículas finas, de matéria orgânica e dos metais associados a essas

partículas. ii) os sedimentos de manguezais são geralmente anóxicos, devido ao consumo

de oxigênio durante o processo de degradação da abundante matéria orgânica presente nos

sedimentos. Este processo de degradação é baseado na sulfato-redução (Clark et al., 1998;

Lacerda, 1998; Lacerda et al., 1993; Marins et al., 1997; Ong Che, 1999; Quevaulier et al.,

1992; Tam e Wong, 1996). Nesse tipo de metabolismo, a liberação de íons sulfeto

promove a precipitação de metais pesados nos sedimentos na forma de polissulfetos,

greigita, monosulfeto de ferro e pirita (Clark et al., 1998; Lacerda, 1998).

Porém, como o comportamento dos metais pesados em ecossistemas de manguezais

é altamente dependente das características físico-químicas de seus sedimentos e como a

cobertura vegetal exerce influência sobre esses parâmetros, o tipo de vegetação pode

modificar as características dos sedimentos na sua capacidade de reter metais pesados,

alterando sua mobilização para as cadeias alimentares adjacentes.

12



As áreas deste estudo compreendem áreas de floresta de manguezal e de planície de

maré na interface com as águas da Baía de Sepetiba. Segundo Clark et al. (1998); Lacerda

et al. (1993); Silva et al. (1990), a floresta de manguezal funcionaria como barreira

geoquímica imobilizando os metais pesados sob formas não disponíveis para a fauna e

flora que habitam essas áreas.

Alguns artigos têm registrado a elevada acumulação de metais nos sedimentos das

regiões costeiras (Aragon, 1987; Aragon et al., 1986; Lacerda, 1983; Lacerda, 1998;

Lacerda e Abrão, 1984; Ong Che, 1999; Pires, 1999; Silva et al., 1990; Tam e Wong,

2000) enquanto que outros abordam a resposta das árvores de mangue a essas altas

concentrações (Lacerda, 1998; Ong Che, 1999; Preda e Cox, 2002; Silva et al., 1990).

Porém, faltam maiores esclarecimentos sobre como os manguezais afetam a distribuição

desses metais pesados.

1.3 METAIS PESADOS EM MOLUSCOS DE ECOSSISTEMAS
COSTEIROS

Moluscos bivalves são amplamente usados como indicadores de poluição por

metais pesados por apresentarem grande distribuição nos ecossistemas costeiros que são os

mais suscetíveis à poluição; além de serem organismos abundantes e de fácil coleta, são

sésseis podendo indicar a poluição de uma determinada área. Além disso, são organismos

de grande interesse econômico por serem utilizados pelo homem como fonte de alimento.

Por estes motivos, vários autores têm usado moluscos bivalves em estudos de

bioacumulação por metais pesados  (Boyden, 1974; Lacerda, 1983; Rezende e Lacerda,

1986; Riget et al., 1996; Szefer, 1986; Szefer et al., 2002; Szefer et al., 1998; Szefer et al.,

1999b; Szefer e Szefer, 1985; Wallner-Kersanach et al., 1994) e no monitoramento da

contaminação ambiental (Bryan e Gibbs, 1983; Luoma e Bryan, 1982; Szefer et al.,

1999a).

A variação na concentração de metais pesados em moluscos pode estar associada a

diversos fatores, tais como: a estação do ano, a concentração do contaminante no

compartimento abiótico, a localização do organismo na zona entre marés, a classe de

tamanho, as diferentes taxas de absorção aos diferentes metais pelos organismos e as

características físico-químicas do seu habitat (Abbe et al., 2000; Berthet et al., 1992;

Meyer et al., 1998; Riget et al., 1996).
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O conhecimento dos fatores de acumulação entre biota e sedimento é de grande

importância para uma avaliação da contaminação da área de estudo e do risco associado à

população local que se alimenta dos recursos pesqueiros da região deste estudo.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Determinar a distribuição da concentração de metais pesados no sedimento e em

duas espécies de moluscos bivalves, em duas áreas de manguezais na Baía de Sepetiba,

bem como verificar a possibilidade desses organismos serem utilizados como monitores

biológicos na contaminação ambiental de áreas costeiras.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar se existem diferenças significativas na concentração de metais pesados

nos sedimentos das duas áreas estudadas;

Determinar se a diferença de tamanho entre organismos de uma mesma população

influência na bioacumulação de metais pesados;

Verificar se existem diferenças significativas na concentração de metais pesados

entre as espécies das duas áreas estudadas;

Determinar se o processo de bioacumulação de metais pesados por esses moluscos

reflete as prováveis diferenças de concentração no sedimento;

Determinar qual dessas áreas apresenta maior risco potencial de transferência

desses metais para a cadeia alimentar.   



3 ÁREAS DE ESTUDO

3.1 BAÍA DE SEPETIBA

A Baía de Sepetiba localiza-se entre as latitudes de 22º 49` e 23º 08`S e as

longitudes de 43º 37` e 44º 00` W no sudeste do Brasil, a aproximadamente 60 km a oeste

do centro da cidade do Rio do Janeiro. Possui um clima tropical quente e úmido, com

precipitação anual em torno de 2300 mm (litoral norte) e de 1400 mm (litoral leste) e

temperatura média anual 24 ºC. Ocupa uma área que varia entre 419 km2 na maré baixa e

447 km2 na maré alta e com profundidade entre 2 m a 12 m. Porém apresenta canais entre

as ilhas de Jaguanum e Itacurussá, com profundidade de até 27 m. É através desses canais

que as correntes marinhas penetram na Baía de Sepetiba (Barcellos, 1995; Lacerda et al.,

1988a; Rodrigues, 1990) (Figura 1, p. 19).

A circulação de água na baía é influenciada pelos ciclos de maré e ventos. Existem

dois padrões de circulação dos ventos: ventos SW, 250º predominantes na região e que

trazem a água do Oceano Atlântico para o interior da baía, promovendo a circulação da

água no sentido horário, e os ventos NE, 70º. Este padrão de distribuição das correntes

delimita as áreas de deposição do material transportado (Signorini, 1980) e, portanto, as

regiões com maior potencial para o acúmulo de metais no litoral da baía. Durante os ventos

SW, 250º, a deposição de material ocorre nas regiões do Saco de Coroa Grande, Itacurussá



e Muriqui enquanto que durante ventos NE, 70º, ocorre preferencialmente em Sepetiba e

na Enseada das Garças (figura 2, p. 19).

A Baía é limitada ao norte e a leste pelo continente, ao sul pela restinga de

Marambaia e a oeste por várias ilhas: Pombeba, Jaguanum, Furtada e de Itacurussá. A Baía

de Sepetiba é limitada por uma faixa de planícies de maré onde ocorrem manguezais e

praias arenosas.

A partir da década de 70, através de incentivos do Governo Estadual, foram

instaladas cerca de 400 indústrias na Baía de Sepetiba, em Santa Cruz e em Itaguaí. Esse

desenvolvimento industrial contribuiu para o lançamento de efluentes tóxicos, destacando-

se principalmente os metais pesados, que nas águas da Baía podem ser acumulados pelos

ecossistemas da região, principalmente os manguezais, assim como, serem potencialmente

incorporados pela biota que habita esses ambientes costeiros.

3.1.1 Coroa Grande

Ao norte da Baía de Sepetiba encontra-se o manguezal de Coroa Grande localizado

a 43o 05’ 30” W e 22o 55’ 00” S, que apresenta uma extensão de aproximadamente 1 km ao

longo da costa até a localidade de Itacurussá.

Esta região é delimitada por dois rios, o Timirim e o Tingussu, que possuem as

nascentes localizadas na Serra de Coroa Grande e que, juntamente com as águas pluviais,

representam o aporte de água doce para o manguezal. O rio Timirim é muito raso e de

pequeno volume, com curso quase retilíneo, enquanto que o rio Tingussu é mais profundo,

possuindo seu canal formado por vários meandros, além de ser captado pela CEDAE para

o abastecimento das populações de Coroa Grande e Vila Geni.

O manguezal de Coroa Grande é caracterizado por diferentes regiões sedimentares

do mar em direção ao continente, apresentando uma planície de areia com 20 m de

extensão, antecedida por uma planície de lama com cerca de 10 m, que por sua vez, é

antecedida por uma floresta de mangue. Essa floresta é delimitada de acordo com a

topografia e vegetação em duas sub-regiões: o Mangue Baixo apresenta alta densidade de

vegetação composta principalmente por Rhizophora mangle L. e conta com alguns

exemplares de Laguncularia racemosa Gaertn. e Avicennia schaueriana Saptf e Leech.,

inundado diariamente pelas marés, e o Mangue Alto que apresenta menor densidade de

vegetação do que o Mangue Baixo, sendo colonizada por Laguncularia racemosa Gaertn. e
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Avicennia schaueriana Saptf e Leech. e inundado somente pelas marés de sizígia. O

Mangue Alto é limitado na parte terrestre por vegetação característica da faixa de transição

entre o manguezal e os sistemas de terra firme como Hybiscus sp. e Acrostichum aureum.

3.1.2 Enseada das Garças

A Enseada das Garças está localizada na parte leste da Baía de Sepetiba, em uma

região afastada dos principais rios que desembocam nesta baía. Essa região foi descrita por

Dias-Brito et al. (1982) que, baseados em características geobotânicas e geomorfológicas,

dividiu-a em duas sub-regiões: Planície de Maré Inferior e Planície de Maré Superior.

A Planície de Maré Inferior, inundada diariamente pelas marés, é subdividida em:

Sub-Fácies Spartina e Fácies Mangue.

A Sub-Fácies Spartina é caracterizada por sedimentos em processo de intensa

sedimentação, colonizados por Spartina alterniflora Loisel.

A Fácies Mangue é densamente colonizada pelas espécies Rhizophora mangle L.,

Avicennia schaueriana Saptf e Leech. e Laguncularia racemosa Gaertn.

A Planície de Maré Superior, inundada apenas nas marés de sizígia, é subdividida

em: Fácies Caranguejo e Fácies Mangue da Planície de Maré Superior.

A Fácies Caranguejo é habitada por grande número de caranguejos do gênero Uca

sp., apresentando pouca vegetação e esparsamente colonizada por Salicornia gaudichiana

L. e A. schaueriana.

A Fácies Mangue da Planície de Maré Superior apresenta as mesmas espécies de

mangue da Planície de Maré Inferior. Porém, nesta região, a vegetação é menos densa,

estando limitada na parte terrestre por um banco de areia.
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Figura 1- Mapa de localização da Baía de Sepetiba.

Figura 2- Mapa das correntes marinhas da Baía de Sepetiba.
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4 ORGANISMOS EM ESTUDO

4.1 Anomalocardia brasiliana

Molusco bivalve da família Veneridae Rafinesque, 1815, com distribuição

geográfica ao longo das regiões costeiras do Caribe, do Suriname, do Brasil e do Uruguai.

Habita a zona entre-marés de baías e enseadas abrigadas, de águas rasas com profundidade

variando entre 0,5 m e 1,5 m (Mouëza et al., 1999; Rios, 1994; Schaeffer-Novelly, 1976) e

vive enterrado em sedimento arenoso e areno-lodoso a uma profundidade de 5 cm no

substrato (Narchi, 1972; Schaeffer-Novelly, 1976).

Apresenta um ciclo sexual contínuo, entretanto, com períodos de reprodução mais

intensos entre fevereiro e abril e entre agosto e novembro, com o maior recrutamento de

jovens na primavera (Arruda Soares et al., 1982).

É classificado como um organismo euritérmico e eurihalino vivendo em ambientes

com salinidade variando entre 16 ‰ e 42,5 ‰ (Leonel et al., 1983; Monti et al., 1991;

Schaeffer-Novelly, 1976), além de apresentar grande resistência a deficiência de oxigênio,

resistindo à anóxia por até 240 horas (Hiroki, 1971).

Quanto à distribuição espacial nos sedimentos, é predominantemente do tipo

agregada, principalmente nos sedimentos com alto teor de matéria orgânica (Schaeffer-

Novelly, 1976).



A. brasiliana é usada como alimento em Guadalupe (Caribe), sendo conhecida

vulgarmente como “Chaubete”, e no Brasil, pelo nome vulgar de “berbigão” (Arruda

Soares et al., 1982; Monti et al., 1991; Mouëza et al., 1999; Schaeffer-Novelly, 1976).

Representa uma importante fonte de proteína animal pois apresenta 17,58 % de proteína

em média (Mello,1975 apud. Arruda Soares et al., 1982). Além disso, suas conchas são

utilizadas na fabricação de cal pela Companhia Nacional Álcalis, em Cabo Frio, no Rio de

Janeiro sendo também muito exploradas comercialmente por pescadores que vivem

próximos a Coroa Grande e Enseada das Garças.

4.2 Mytella guyanensis

Molusco bivalve da família Mytilidae Klappenbach, 1965, com distribuição

geográfica no Oceano Atlântico de Porto Rico até o Brasil (Santa Catarina) e no Oceano

Pacífico da Califórnia até o Peru (Rios, 1994). Habitam as regiões entre-marés de baías,

lagunas e lagoas de águas rasas e abrigadas, sendo freqüentemente encontrados em regiões

de manguezal, enterrados em substrato areno-lodosos.

A reprodução apresenta um ciclo contínuo através do ano com dois períodos

principais, um entre setembro e novembro e outro, de fevereiro a março (Cruz e Villalobos,

1993b), apresentando um pico de liberação de gametas no período de abril a maio (Sibaja,

1986). Sibaja (1986) observou que essa espécie atinge a maturidade sexual com

comprimento de 3,0 cm a 3,5 cm.

Em relação à dinâmica populacional, apresenta densidade média anual de 5,2

indivíduos por m2 e distribuição predominantemente do tipo agregada (Nishida e Leonel,

1995).

É uma espécie eurihalina e estenotérmica que prefere ambientes com altas taxas de

sedimentação e elevado índice de partículas em suspensão (Sibaja, 1986; Sibaja, 1988).

É utilizada na dieta de pescadores no Brasil (Lacerda, 1983; Rezende e Lacerda,

1986) e na Costa Rica (Sibaja, 1986), apresentando uma grande quantidade de proteínas,

58,6 % de sua composição (Cruz e Villalobos, 1993a). É explorada comercialmente por

pescadores de Coroa Grande e da Enseada das Garças, porém em menor escala que A.

brasiliana.
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5 MÉTODOS

5.1 AMOSTRAGEM

As campanhas de amostragem foram realizadas em agosto de 2001 no Saco de

Coroa Grande e na Enseada das Garças, com coletas de amostras de sedimentos

superficiais de planície de lama e de floresta de mangue e suas respectivas águas

intersticiais, e amostras de moluscos associados a esses sedimentos.

5.1.1 Amostras Abióticas

As coletas foram realizadas nas duas regiões descritas acima e selecionadas de

acordo com a presença ou ausência de vegetação, sendo denominados respectivamente,

sedimentos de floresta de mangue e de planície de maré (sedimento nu). Em cada um

desses ambientes as amostras de sedimento foram coletadas manualmente na camada

superficial (0 cm - 10 cm) durante a maré baixa, transportadas para o laboratório e

congeladas a –20 oC. Essa profundidade foi escolhida de acordo com dados encontrados

em trabalhos anteriores que observaram que a distribuição vertical dos moluscos estudados

é de, no máximo, 10 cm de profundidade (Nishida e Leonel, 1995; Schaeffer-Novelly,

1976).



Também foi coletada no campo, a água intersticial para a determinação do Eh, pH e

salinidade com o auxílio de uma pipeta volumétrica de 200 mL prolongada por um tubo de

látex por onde a água era aspirada com cuidado para não ocorrer turbulência no interior do

tubo (Schaeffer-Novelly, 1976; Schaeffer-Novelly e Cintrón, 1986). Quando não era

possível a extração da água do sedimento pelo método acima, usou-se a retirada da água

intersticial do sedimento por centrifugação, no laboratório.

5.1.1.1 Parâmetros Ambientais

Com o objetivo de caracterizar esses sedimentos, foram separadas sub-amostras

onde foram determinados os seguintes parâmetros: granulometria, salinidade, Eh, pH e

teores de matéria orgânica e de umidade.

As análises granulométricas foram obtidas através de peneiramento por via úmida.

As frações obtidas foram classificadas em: areia grossa (> 1mm), areia média (1 mm -

0,250 mm), areia fina e muito fina (0,250 mm -0,0062 mm) e fração silte-argila (<0,0062

mm). Esta escala corresponde à abertura da malha para análise de granulometria

(Schaeffer-Novelly e Cintrón, 1986).

Quanto aos parâmetros físico-químicos, o Eh e o pH da água intersticial foram

medidos com eletrodos próprios, enquanto que, para a salinidade, usou-se um refratômetro

Salinity Refractometer S-1, Shibuya Optical Co. Ltda.

O teor de matéria orgânica foi determinado por gravimetria após combustão a

450 ºC por 16 horas (Aragon, 1987) (Figura 3, p.26).

A quantidade de água nos sedimentos foi determinada pelo método da pesagem

úmida dos sedimentos. Foram pesados 15 g de sedimento úmido, seco em estufa a 105 oC

por 12 horas e, após esse procedimento, pesou-se novamente as amostras. A diferença

entre o peso inicial e o peso final destas amostras representa o teor de umidade do

sedimento (Fernandes, 1989).
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5.1.2 Amostras Bióticas

As espécies Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) e Mytella guyanensis

(Lamarck, 1819) foram selecionadas para este estudo por serem itens importantes da dieta

da população local.

As amostras de ambas as espécies foram coletadas manualmente na maré baixa, nos

mesmos locais de amostragem do sedimento, sendo A. brasiliana coletada no sedimento da

planície de maré e M. guyanensis no de floresta de mangue. O material coletado foi lavado

com água do mar no local de coleta, transportado para o laboratório e congelado a –20 ºC

para posterior preparação para análise.

5.2 ANÁLISES QUÍMICAS

5.2.1 Amostras Abióticas - Sedimento

As amostras de sedimento para análise química foram peneiradas por via úmida

para a obtenção da fração silte-argila (< 63 ìm), secas em estufa ventilada a 50 ºC,

maceradas e guardadas em frascos de polietileno previamente descontaminados, para

posterior análise (Figura 3, p. 26). A escolha dessa fração é recomendada na leitura

especializada para a determinação da concentração de metais em sedimentos aquáticos

(Salomons e Förstner, 1984; Szefer et al., 1998).

Para a determinação da concentração de metais pesados (Hg, Cu, Zn, Cr, Ni, Fe e

Mn), foi usada uma extração seqüencial com 1 g de sedimento seco, em duplicata, para

cada 10 mL de solução ácida. Essa extração foi feita em duas etapas descritas a seguir:

inicialmente as amostras foram lixiviadas com ácido clorídrico 1 M, a 60 ºC por 1 hora.

Esta técnica extrai a fração dos metais fracamente ligados ao sedimento, considerados

como biodisponíveis ou lábeis (Szefer et al., 1998).

Após essa etapa, a separação do sedimento e do extrato ácido foi feita por

centrifugação a 2000 rpm por 15 minutos. O extrato obtido foi filtrado em papel Millipore

de 0,45 ìm de diâmetro de poro para posterior análise. O sedimento residual foi rinsado
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com água deionizada e novamente centrifugado para retirada do resíduo ácido, sendo essa

água descartada.

Na segunda etapa, o sedimento residual foi digerido com água régia a 50% (3

HCl:1 HNO3:4 H2O) (Gonçalves e Paiva, 1993; Machado et al., in press; Machado, 2000;

Marins et al., 1998). Essa extração, obtém os metais fortemente ligados ao sedimento, que

estão associados aos minerais passíveis de serem remobilizados por processos como

ressuspensão e transporte de sedimentos; sem contudo efetuar a digestão das formas

refratárias, como os minerais silicatados.

O resultado obtido nessa segunda etapa da digestão, será usado no cálculo das

concentrações de metais pseudo-totais (Rodrigues Filho et al., 2002), obtido pela soma das

frações fracamente ligada e da fortemente ligada ao sedimento.

Em ambas as etapas foi utilizado o reator termo-cinético (dedo-frio) contendo água

destilada, para evitar a perda de mercúrio por volatilização durante a digestão das amostras

(Gonçalves, 1999; Gonçalves e Paiva, 1993).

Neste trabalho, somente serão abordados os resultados referentes a fração

fracamente ligada ao sedimento e as concentração de metais pseudo-totais.

Para a determinação da precisão do método, foram analisados o padrão de

referência, “Buffalo River Sediment” (NIST 2704) e os extratos de controle (reagentes sem

amostra), usando-se os mesmos reagentes e equipamentos usados para as amostras (Figura

3).

Para a determinação de mercúrio em cada um dos extratos obtidos, usou-se uma

alíquota de 10 mL da amostra com 5 mL do agente redutor 2 % SnCl2, purgado com ar,

com o detetor de Hg Coleman Bacarach modelo MAS-50-D, por Espectrofotometria de

Absorção Atômica por Vapor Frio, EAAVF.

Para os outros metais, as amostras foram analisadas com detetor de metais Baird

3300, Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama, EAAC.
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Figura 3 – Fluxograma do procedimento de preparação para as análises químicas das
amostras de sedimento superficial.
* Espectrofotometro de Absorção Atômica de Chama
** Espectrofotometro de Absorção Atômica por Vapor Frio.
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5.2.2 Amostras Bióticas - Moluscos

Na preparação do material biótico, os moluscos foram descongelados, medidos com

paquímetro Starrett para a separação por tamanho (comprimento antero-posterior). Após

esse procedimento, as partes comestíveis, incluindo o músculo aductor, foram retiradas

com o auxílio de espátula de aço inoxidável revestida com teflon, colocadas em papel de

filtro de média absorção para a retirada do excesso de água presente na massa visceral e

pesados (Figura 4, p. 29).

Os moluscos foram analisados por inteiro, excluindo-se as conchas, já que o

interesse desta análise foi a verificação da quantidade de metais pesados à qual estão

expostas as populações humanas que se alimentam desses organismos.

Para cada espécie, as amostras foram compostas por grupos de 2 a 10 indivíduos

(0,53 a 1,68 g de peso úmido) para A. brasiliana e de 3 a 6 indivíduos (0,3 a 2,6 g de peso

úmido) para M. guyanensis separadas por tamanho. Os comprimentos foram agrupados em

classes de tamanho (Figuras 5-6 e Figuras 7-8, p. 42-43 e p. 47-48, respectivamente), com

o objetivo de controlar a variação deste importante parâmetro na bioacumulação de metais

pesados em organismos (Boyden, 1974; Boyden, 1977; Hornung e Oren, 1980; Lacerda et

al., 1983).

Para a digestão destas amostras, foram necessárias duas etapas, primeiramente

usando-se usando-se ácido nítrico concentrado, em banho-maria a 60 oC por 1 hora e,

posteriormente, ácido clorídrico (1:1), novamente em banho-maria a 60 oC por 1 hora, para

a liberação dos metais associados aos organismos. Nos dois procedimentos, usou-se o

reator termo-cinético (dedo-frio), para evitar a perda do mercúrio por volatilização durante

a digestão das amostras (Gonçalves, 1999; Gonçalves e Paiva, 1993). Simultaneamente,

foram analisados extratos de controle (reagentes sem amostra) usando-se os mesmos

reagentes e equipamentos usados para as amostras.

As concentrações de metais em moluscos foram analisadas usando-se o peso

úmido, visto que a Legislação Brasileira* apresenta seus valores máximos permitidos em

concentração de determinado metal pesado por peso úmido do organismo.

Porém, muitos autores publicam seus dados em concentração de determinado metal

pesado por peso seco do organismo. Portanto, para a comparação com trabalhos anteriores,

                                                
* Decreto no 55.871 de 26 de março de 1965 – Determina os limites máximos de tolerância para
contaminantes inorgânicos em alimentos.

27



foi utilizado um fator de conversão baseado em experimentos prévios nos quais, para cada

uma das espécies em estudo, foi calculado o teor de umidade pelo processo de liofilização.

Assim, o teor de umidade calculado para os indivíduos da espécie A. brasiliana foi de 75%

(n=12 e ni= 20)* enquanto que para os indivíduos da espécie M. guyanensis foi de 70%

(n=12 e ni= 18) *. Com esses resultados, calculou-se a concentração de metais pesados em

peso seco para cada uma das espécies estudadas.

Os metais foram determinados por Espectrofotometria de Absorção Atômica por

Vapor Frio, EAAVF, para Hg, e por Espectrofotometria de Absorção Atômica com chama,

EAAC, para os outros metais pesados.

                                                
* n- número de amostras; ni- número de indivíduos
* n- número de amostras; ni- número de indivíduos
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Figura 4 – Fluxograma do procedimento para preparação e análises químicas das amostras
de moluscos.
* Espectrofotometro de Absorção Atômica.
** Espectrofotometro de Absorção Atômica por Vapor Frio.
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5.3 VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS

Foram analisados padrões de referência NIST 2704 (Buffalo River Sediment) com

concentrações certificadas para metais pesados. A Tabela 1 apresenta os resultados das

concentrações de metais pseudo-totais obtidos com a análise do padrão de referência

usando-se a metodologia empregada neste estudo. Os resultados mostram não haver

diferenças significativas entre os valores certificados e medidos neste estudo para todos os

metais analisados, com exceção do Zn e Mn.

Essas diferenças encontradas para os metais Zn e Mn com relação aos valores

certificados, podem ser explicados por esse método não extrair a concentração de metal

total no sedimento.

Como o objetivo desse trabalho não foi obter a concentração total de metais no

sedimento, e sim obter as frações que são passíveis de serem remobilizados dos

sedimentos, resultando em risco ambiental. Então, os resultados aqui apresentados não

devem ser considerados como concentrações totais dos sedimentos, principalmente para Zn

e Mn. No caso do Hg, a extração aqui apresentada têm sido usada em trabalhos anteriores

para a obtenção da concentração total desse elemento (Gonçalves, 1999; Machado et al., in

press; Machado, 2000).

Tabela 1- Concentração média de metais certificados e dos metais pseudo-totais medidos
pela metodologia empregada no presente estudo.

Elemento Hg Cu Fe Zn Mn Cr Ni
Neste estudo 1443 105 40735 244 445 131 48
Valores Certificados
Média        (n=8) 1440 98,6 41100 438 555 135 44
Incerteza 72 5,0 822 13 17 5 3

Concentrações em ng/g para Hg e em ìg/g para os demais metais.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 SEDIMENTOS

6.1.1 Granulometria e Parâmetros Físico-Químicos

A análise granulométrica dos sedimentos de planície de maré e de floresta de

mangue de Coroa Grande e da Enseada das Garças está apresentada na Tabela 2. Os

resultados mostram variações dependendo do tipo de sedimento e da área. A significância

dessas variações foi determinada usando-se o teste estatístico Mann-Whitney (p<0,05).

Os sedimentos coletados na Enseada das Garças são caracterizados pela

predominância da fração silte e argila, particularmente naqueles de planície de maré com

conteúdo médio de 86,9 %. Os sedimentos de manguezal nesta área também apresentaram

teores elevados da fração silte-argila (65,6 %). Em Coroa Grande, as frações arenosas

foram dominantes. Nesta área, a fração silte-argila foi relativamente baixa (17,9 %) nos

sedimentos de planície de maré, porém atingindo valores elevados nos sedimentos de

manguezal (45,9 %). Dentre as frações arenosas, somente para areia grossa e média

verificaram-se teores significativos (6,3 % a 43,4 %, respectivamente) em Coroa Grande.

Estes resultados são típicos de regiões de manguezal de franja, onde é comum a

presença de sedimentos grosseiros na área de contato entre o manguezal e o mar.

Resultados semelhantes foram encontrados por (Tam e Wong, 1996; Tam e Wong,



2000)em sedimentos de manguezais de Hong Kong e da República da China com teores da

fração silte/argila variando de 26,4 % a 87,1 %, por exemplo.

Tabela 2 – Média (x), desvio padrão (dp) e número de amostras (n) das porcentagens da
distribuição granulométrica nos sedimentos de planície de maré e de floresta de mangue
em Coroa Grande e na Enseada das Garças.

Local / Sedimento Areia grossa Areia média Areia fina a muito fina Silte/argila
Coroa Grande
Planície de maré x 6,3 a 43,4 a 32,4 a 17,9 a

n= 10 dp 5,4 14,8 11,4 11,9
Floresta de mangue x 7,8 a 10,5 b 30,8  a 45,9 b

n= 10 dp 4,2 3,7 3,2 5,6
Enseada das Garças
Planície de maré x ---- 3,1 c 10,0 b 86,9 c

n= 6 dp ---- 1,2 3,9 12,1
Floresta de mangue x 3,8 b 8,5 b 22,1 c 65,6 c

n= 6 dp 1,1 3,4 4,7 22,4
a, b, c, d – Para cada fração granulométrica, as letras sobrescritas diferentes indicam diferenças significativas
entre as médias.Teste estatístico Mann-Whitney (p<0,05).

O conteúdo de umidade, de matéria orgânica e da fração silte/argila (FF) presentes

nos sedimentos e os valores dos parâmetros físico-químicos da água intersticial nas áreas

de Coroa Grande e da Enseada das Garças sob diferentes tipos de coberturas, com e sem

vegetação, são apresentados na Tabela 3.

Para as amostras coletadas em planície de maré, foram encontradas diferenças

significativas para todos os parâmetros, com exceção do pH, entre as duas áreas estudadas.

Para as amostras coletadas na floresta de mangue os parâmetros significativamente

diferentes entre as duas áreas são a salinidade, a umidade, o pH e o teor da fração fina. De

um modo geral, os sedimentos coletados na Enseada das Garças, independente da

cobertura, foram mais finos, com maior teor de umidade e de matéria orgânica que aqueles

coletados em Coroa Grande. As águas intersticiais coletadas na Enseada das Garças

apresentaram-se menos salinas (27,5 a 31) e com potencial redox ligeiramente maior,

menos anóxicos (+52 mV a –112 mV), que aquelas coletadas nos sedimentos de Coroa

Grande (32,7 a 34,8 e +61 mV a –182 mV, para salinidade e potencial redox

respectivamente).

As águas intersticiais dos sedimentos de floresta de mangue, quando comparadas

com as de planície de maré, em ambas as áreas amostradas, apresentaram-se mais ácidas

(pH = 6,35 a 6,55 vs 7,05 a 7,26), oxidantes (+52 mV a + 61 mV vs –112 mV a –182 mV)
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e mais salinas (31 a 34,8 vs 27,5 a 32,7). Isto pode ser atribuído à presença de cobertura

vegetal que influencia significativamente as características físico-químicas dos sedimentos

(Clark et al., 1998; Lacerda, 1998; Lacerda et al., 1993; Lacerda et al., 1997; Marins et al.,

1997; Silva et al., 1990).

A salinidade mais elevada em águas intersticiais de sedimentos de manguezais está

relacionada com a adaptação da vegetação de mangue a ambientes com altas salinidades,

onde ocorre presumidamente um mecanismo de ultra-filtração de sal nas raízes (exclusão

de sais) (Osborne, 2000), e elevadas taxas de evapotranspiração das árvores de manguezal

(Lacerda et al., 1993).

Se por um lado, o sedimento de planície de maré apresentou valores de pH mais

elevados devido à proximidade com o mar, pela ação de tamponamento das águas

estuarinas (Aragon et al., 1986), por outro, o sedimento de manguezal apresentou-se

levemente ácido, como conseqüência dos produtos da decomposição da matéria orgânica e

da hidrólise do tanino que produzem vários tipos de ácidos orgânicos, além da oxidação de

FeS2 e de FeS que libera ácido sulfúrico (Tam e Wong, 2000 apud. Liao, 1990†).

Tabela 3 – Média (x), desvio padrão (dp) e número de amostras (n) para os parâmetros
físico-químicos da água intersticial, porcentagem de silte/argila, teores de umidade e de
matéria orgânica dos sedimentos de planície de maré e de floresta de mangue no
manguezal de Coroa Grande e da Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Local / Sedimento pH Eh S H MO FF
Coroa Grande
Planície de Maré x 7,26 a -182 a 32,7 a 34,24 a 6,18 a 17,86 a

n= 10 dp 0,22 9 1,5 10,45 2,25 11,90
Floresta de Mangue x 6,55 b 61 b 34,8 b 52,47 b 12,85 b 45,91 b

n= 10 dp 0,17 33 0,4 3,98 3,27 5,59
Enseada das Garças
Planície de Maré x 7,05 a -112 c 27,5 c 75,63 c 22,90 c 76,91 c

n= 6 dp 0,10 25 2,1 11,52 1,91 15,30
Floresta de Mangue x 6,35 d 52 b 31,0 d 61,84 d 12,93 b 65,62 c

n= 6 dp 0,13 17 0,8 5,11 3,00 12,40
a, b, c, d – Para cada variável, as letras sobrescritas diferentes indicam diferenças significativas entre as
médias. Teste estatístico Mann-Whitney (p<0,001).
S- salinidade em ppt. H- % humidade. MO- % matéria orgânica. FF- % fração fina <63ìm.

                                                
† LIAO, J. The chemical properties of the mangrove Solonchak in the northeast part of Hainan Island.
Supplement of Acta Scientiarum, Naturalium Universitatis Sunyatseni, n. 9, p. 67-72, 1990.

33



Apesar do alto conteúdo de matéria orgânica e de partículas finas encontrados nos

sedimentos de manguezal, estes sedimentos não apresentam baixo potencial redox (Eh), o

que provavelmente reflete a liberação de oxigênio pelo parênquima aerífero das raízes,

promovendo a oxidação dos sedimentos superficiais. Esse comportamento vem sendo

relatado na literatura (Clark et al., 1998; Ong Che, 1999) e já foi descrito anteriormente

para a área em estudo (Lacerda, 1998; Lacerda et al., 1993; Marins et al., 1997).

Os manguezais são conhecidos como uma importante fonte de matéria orgânica

para as cadeias alimentares, tanto dentro dos manguezais, quanto das áreas vizinhas

estuarinas e outras áreas costeiras. Isto é resultado das elevadas taxas de produtividade

primária típicas deste ecossistema. Parte significativa da matéria orgânica produzida,

entretanto, permanece depositada nos sedimentos do próprio manguezal o que justifica o

alto teor de matéria orgânica encontrado nesses sedimentos (Osborne, 2000). A

acumulação de matéria orgânica nos sedimentos de manguezal, é devido à decomposição

parcial promovida por microorganismos sulfato-redutores e metano produtores, resultando

em um processo de oxidação ineficiente da matéria orgânica depositada (Aragon et al.,

1986; Osborne, 2000).

Finalmente, através do Teste Estatístico de Spearman, foram encontradas

correlações significativas positivas (p<0,05) para os dois tipos de sedimento nas áreas

estudadas entre a fração fina e os teores de matéria orgânica e de umidade, sugerindo que a

grande área superficial das partículas finas apresenta alta capacidade de adsorsão de

matéria orgânica e da umidade (Cardoso et al., 2001; Tam e Wong, 2000).

6.1.1.1 Metais Pesados

A média, desvio padrão e faixa de variação das concentrações de metais fracamente

ligados aos sedimentos de planície de maré e de floresta de mangue de Coroa Grande e da

Enseada das Garças são apresentados na Tabela 4.

Comparando-se a concentração de metais fracamente ligados entre os sedimentos

de planície de maré de Coroa Grande e Enseada das Garças foram encontradas diferenças

significativas para todos os metais, exceto para o Ni. As maiores concentrações de Cu, Zn

e Cr foram encontradas em Coroa Grande, enquanto que as de Hg, Ni, Fe e Mn na Enseada

das Garças (Tabela 4).
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Nos sedimentos de floresta de mangue, as concentrações de metais fracamente

ligados, exceto para o Zn, foram significativamente diferentes para todos os metais, tendo

sido encontradas as maiores concentrações de Cu, Zn, Cr, Ni e Fe em Coroa Grande e de

Hg e Mn na Enseada das Garças (Tabela 4).

Tabela 4 – Média (x), desvio padrão (dp) e número de amostras (n) das concentrações de
metais pesados na fração fracamente ligada aos sedimentos de planície de maré e de
floresta de mangue no manguezal de Coroa Grande e da Enseada das Garças, Baía de
Sepetiba, RJ.

Local / Sedimento Hg Cu Zn Cr Ni Fe Mn
Coroa Grande
Planície de Maré x 63 a 17,9 a 373 a 26,5 a 4,3 a 1,63 a 120 a

n= 10 dp 17 2,7 34 1,7 0,8 0,19 27
min-max 36-96 12,0-23,0 322-439 22,2-28,8 3,2-6,3 1,28-2,11 92-207

Floresta de mangue x 52 b 15,2 b 219 b 17,4 b 6,1 b 2,16 b 133 a

n= 10 dp 10 1,3 30 1,2 1,8 0,61 26
min-max 42-77 12,5-18,1 134-260 15,4-19,8 3,7-9,0 1,38-3,66 83-172

Enseada das Garças
Planície de Maré x 169 c 7,4 c 123 c 5,6 c 4,5 a 1,94 c 317 c

n= 6 dp 7 0,6 14 0,8 1,2 0,11 12
min-max159-177 7,0-8,3 112-143 4,8-6,5 2,9-5,7 1,75-2,11 302-332

Floresta de mangue x 271 d 5,6 d 219 b 10,7 d 3,4 c 1,00 d 172 d

n= 6 dp 12 0,7 10 1,1 0,3 0,13 18
min-max257-286 4,9-6,6 206-230 9,4-11,8 3,1-3,8 0,85-1,02 163-210

a, b, c, d – Para cada metal pesado, as letras sobrescritas diferentes indicam que as diferenças entre as médias
são significativas. Teste estatístico Mann-Whitney (p<0,01).
Fe em (%), Hg em (ng/g) e outros metais em (ìg/g).

Independente do local de coleta ou da área amostrada, a seqüência de concentração

de metais fracamente ligados aos sedimentos em ìg/g de metais pesados foi: Fe >> Mn �

Zn > Cr > Cu � Ni >> Hg.

A média das concentrações de metais pesados pseudo-totais nos sedimentos de

planície de maré e de floresta de mangue nas duas áreas de estudo estão apresentadas na

Tabela 5.

Para a planície de maré, as concentrações dos metais pseudo-totais apresentaram

comportamentos semelhantes aos da fração fracamente ligada ao sedimento com diferenças

significativas para todos os metais, tendo sido encontradas as maiores concentrações de

Cu, Zn, Cr e Fe em Coroa Grande e as de Hg, Ni, Fe e Mn na Enseada das Garças.

Nos sedimentos de floresta de mangue todos os metais, exceto o Ni, foram

significativamente diferentes entre as áreas de estudo, onde foram observadas as maiores

concentrações de Cu, Zn, Cr, Ni e Fe em Coroa Grande e Hg e Mn na Enseada das Garças.
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Tabela 5 – Média (x), desvio padrão (dp) e número de amostras (n) das concentrações de
metais pesados pseudo-totais nos sedimentos de planície de maré e de floresta de
mangueno manguezal de Coroa Grande e da Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Local / Sedimento Hg Cu Zn Cr Ni Fe Mn
Coroa Grande
Planície de Maré x 75 a 23,6  a 436 a 53,2  a 13,0  a 2,00  a 162 a

dp 22 3,0 35 3,2 2,0 0,17 26
n= 10 min-max 51-129 17,2-29,0 352-496 46,7-59,9 10,3-17,4 1,73-2,43 133-233
Floresta de mangue x 64 a 20,0  b 294 b 37,3  b 11,0  b 3,52  b 176 a

n= 10 dp 11 1,6 32 2,3 1,9 0,67 32
min-max 46-82 16,3-23,5 210-331 33,7-43,3 7,7-14,0 2,73-5,09 113-219

Enseada das Garças
Planície de Maré x 200 c 10 c 145 c 10,1  c 18,8  c 2,09  c 443 c

dp 10 0,6 19 1,4 1,4 0,10 21
n= 6 min-max 188-211 9,5-10,9 130-172 8,9-11,7 17,5-20,7 2,01-2,35 416-466
Floresta de mangue x 314 d 8,7 d 259 d 18,7  d 12,2  b 1,09  d 260 d

n= 6 dp 11 0,8 14 1,6 3,1 0,18 38
min-max 299-321 8,1-9,9 241-275 16,8-20,2 9,1-16,5 0,98-1,20 247-272

a, b, c, d – Para cada metal pesado, as letras sobrescritas diferentes indicam que as diferenças entre as médias
são significativas. Teste estatístico Mann-Whitney (p<0,01).
Fe em (%), Hg em (ng/g) e outros metais em (ìg/g).

Independente do local de coleta ou da área amostrada, a seqüência de concentração

de metais pseudo-totais em ìg/g foi a mesma da fração potencialmente disponível: Fe >>

Mn � Zn > Cr >Cu � Ni >> Hg. Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al.

(1990) para uma floresta de mangue em Itacurussá, Baía de Sepetiba.

De um modo geral, comparando-se a concentração de metais entre os tipos de

sedimento de cada área, os maiores valores são encontrados para os sedimentos de planície

de maré, com exceção de Ni, Fe e Mn em Coroa Grande e de Hg, Zn e Cr na Enseada das

Garças. Resultados similares foram obtidos por Aragon (1987); Ong Che (1999) e Pires

(1999) que encontram maiores concentrações de metais no sedimento de planície de maré.

Este comportamento pode ser explicado por esta área receber primeiramente os metais

associados ao material particulado em suspensão pela ação das marés. Portanto, somente os

metais que ultrapassaram a barreira representada pela planície de maré serão depositados

no manguezal (Lacerda, 1983; Lacerda, 1998; Pires, 1999). Além disso, os sedimentos de

manguezais são menos freqüentemente inundados que os de planície de maré, recebendo,

portanto, menores concentrações de metais (Ong Che, 1999). Outro fator importante a ser

considerado, é que os sedimentos da planície de maré apresentaram condições redutoras

dominantes com baixos valores de Eh (-112 mV a –182 mV), o que favoreceria a retenção

dos metais sob a forma de sulfetos (Lacerda, 1998; Lacerda et al., 1993; Marins et al.,

1997; Silva et al., 1990).
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Resultados similares aos deste estudo foram encontrados por Tam e Wong (2000)

que pesquisaram a concentração de metais pesados em 18 manguezais de Hong Kong e

observaram que a concentração de metais pesados varia significativamente, tanto dentro de

um mesmo manguezal, quanto entre manguezais diferentes.

A Tabela 6 apresenta a porcentagem da fração fracamente ligada ao sedimento em

relação as concentrações de metais pseudo-totais nos sedimentos de planície de maré e de

floresta de mangue em Coroa Grande e na Enseada das Garças.

Nos sedimentos de planície de maré, foram encontradas maiores porcentagens da

fração fracamente ligada ao sedimento para Cu, Zn, Ni e Fe em Coroa Grande e para Hg,

Cr e Mn na Enseada das Garças.

Nos sedimentos de floresta de mangue, temos as maiores porcentagens da fração

fracamente ligada ao sedimento em Coroa Grande para Cu e Ni e na Enseada das Garças

para Hg, Zn, Cr, Fe e Mn.

Tabela 6 – Porcentagem da fração de metais pesados fracamente ligados em relação à
concentração de metais pseudo-totais nos sedimentos de planície de maré e de floresta de
mangue nos manguezais de Coroa Grande e da Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Local / Sedimento Hg Cu Zn Cr Ni Fe Mn
Coroa Grande
Planície de Maré 79,0 75,8 85,6 49,9 34,2 81,6 73,7
Floresta de mangue 82,2 76,1 74,3 46,7 54,5 60,5 75,5
Enseada das Garças
Planície de Maré 84,4 74,3 84,7 55,5 23,9 71,7 92,5
Floresta de mangue 86,3 64,0 84,8 57,4 29,1 66,2 92,3

Independente do local de coleta ou da área amostrada, a seqüência percentual dos

metais na fração fracamente ligada ao sedimento em relação as concentrações de metais

pseudo-totais, foi diferente daquelas verificadas para a fração fracamente ligada ao

sedimento (p. 34) e pseudo-total (p. 35): Mn � Hg � Zn > Cu � Fe > Cr > Ni.

O Hg, por exemplo, que apresenta as menores concentrações entre os metais

estudados, porém apresenta elevadas proporções entre a fração de metais fracamente

ligados ao sedimento e a concentração de metais pseudo-total. O Mn também apresenta

grande parte de sua concentração pseudo-total potencialmente disponível para absorção

biológica. O comportamento destes dois metais, Hg e Mn, mostram que eles são
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importantes componentes das águas que saem dos manguezais e planícies de maré durante

a maré baixa (Gueiros et al., 2002; Lacerda et al., 1999; Lacerda et al., 2001).

Por outro lado, metais como o Ni, Cr, Fe e em menor escala Cu e Zn, têm sido

registrados como de acumulação preferencial em sedimentos de manguezal (Lacerda,

1998; Lacerda et al., 1993; Lacerda et al., 1988b; Tam e Wong, 1996). Esta diferença entre

fração fracamente ligada ao sedimento e a concentração de metal pseudo-total é

fundamental para explicar as concentrações eventualmente encontradas em organismos

habitantes dessas áreas.

Pode-se presumir portanto, que elementos, como Hg e Mn, que apresentam

elevados percentuais de sua concentração pseudo-total na forma fracamente ligada ao

sedimento, deverão ser mais significativamente incorporados pela biota dessas áreas.
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6.2 ORGANISMOS

6.2.1 Metais Pesados por Tamanho

6.2.1.1 Anomalocardia brasiliana

As concentrações de metais pesados classificados por classe de tamanho em

indivíduos da espécie A. brasiliana coletada em Coroa Grande estão representadas na

Figura 5, p. 42. De acordo com a relação da concentração do elemento em estudo com o

tamanho do organismo, os metais estudados podem apresentar comportamentos distintos

de três tipos: 1- concentrações independentes do tamanho; 2- concentrações que

apresentam aumento com o tamanho; 3- concentrações que diminuem com o tamanho.

Foram encontradas três diferentes correlações entre a concentração do metal e o

comprimento do organismo. Hg, Zn e Mn apresentaram aumento da concentração com o

aumento de tamanho (correlação direta),indicando que a assimilação desses metais é mais

rápida que a excreção, sendo estatisticamente significativo somente para o Hg. Isto

provavelmente indica que A. brasiliana em Coroa Grande está acumulando Hg,

principalmente na forma de metil-mercúrio, pois os sedimentos dessa área apresentam

condições anaeróbicas e alcalinas que favorecem a formação de metil e dimetil-mercúrio

(Quevaulier et al., 1992). Além disso, estudos feitos por Cope e Bartsch (1999) mostram

que grande parte do conteúdo total de Hg acumulado em Dreissena polymorpha está na

forma de metil-mercúrio (30 a 70%).

Entretanto, Cr e Cu não apresentaram nenhuma variação linear da concentração

com o tamanho, sugerindo que a taxa de assimilação é igual à taxa de excreção para esses

elementos.

Por outro lado, a concentração de Fe diminuiu com o aumento de tamanho (relação

inversa), o que poderia estar relacionado com as maiores taxas metabólicas e, portanto,

maior assimilação de metais em indivíduos juvenis.

Na Figura 6 (p. 43), são apresentadas as concentrações de metais pesados por

tamanho na espécie A. brasiliana coletada na Enseada das Garças. Foram observados dois
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tipos de correlação entre a concentração de metal e o tamanho do organismo, porém, as

correlações lineares não são estatisticamente significativas.

Hg, Zn, Cr e Mn não apresentaram correlação linear com o tamanho, indicando que

provavelmente a taxa de assimilação é igual à de excreção.

Por outro lado, as concentrações de Cu e Fe diminuíram com o aumento de

tamanho, provavelmente em função das altas taxas metabólicas que conduzem, por sua

vez, à grande assimilação encontrada em indivíduos jovens.

Vários autores têm verificado a variação na concentração de metais em mariscos

com o tamanho (Bilos et al., 1998; Boyden, 1974; Szefer, 1986; Szefer et al., 1999a;

Szefer et al., 1998; Szefer e Szefer, 1985; Wallner-Kersanach et al., 1994; Wright e

Mason, 1999).

Boyden (1974) estudando a influência do tamanho na concentração de metais

pesados em mariscos Veneridae estuarinos Mercenaria mercenaria e Venerupis decussata,

observou que existia uma correlação inversa com o tamanho nas duas espécies para o Cu e

Cd e que não havia correlação com o tamanho para Ni e Zn. Por outro lado, o Fe em M.

mercenaria apresentou uma correlação inversa, e em V. decussata, independente do

tamanho.

Bilos et al. (1998) encontraram em Corbicula fluminea do Estuário do Río de la

Plata, Argentina, correlação direta com o tamanho para Cd e Cu, inversa para Zn e

independente para Cr, Mn e Ni.

Szefer e Szefer (1985) observaram que as concentrações de Fe, Mn, Ni, Cu e Zn

apresentaram correlação direta com o tamanho em Cardium glaucum da Baía de Puck,

Polônia.

Szefer (1986) verificou que Mya arenaria da Baía de Puck, Polônia, apresentava

correlação direta com o tamanho para Fe e Ni e independente do tamanho para Mn, Cu e

Zn. Enquanto que, a mesma espécie na Península de Hel, Polônia, apresentava correlação

direta com o tamanho para Zn, independente para Cu e inversa para Ni, Fe e Mn. Por outro

lado, Macoma balthica na Península de Hel, Polônia, apresentou correlação direta com o

tamanho para Zn, independente para Cu e inversa para Fe, Mn e Ni.
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Szefer et al. (1998), estudando Chione subrugosa do Porto de Mazatlán, México,

verificaram para o Fe correlação direta com o tamanho, para Cu e Zn inversa, enquanto

que as concentrações de Ni, Mn e Cr foram independentes do tamanho.

Szefer et al. (1999a) observaram que Pitar sp. de Al-Hiswah, no Golfo de Áden,

Iêmem apresentou correlação da concentração de metais com o tamanho, inversa para Zn e

Ni e independente do tamanho para Cu, Fe, Cr e Mn.

Wallner-Kersanach et al. (1994) estudaram as variações nas concentrações de Cu,

Zn, Cd e Pb com o tamanho em A. brasiliana da Baía de Todos os Santos, Bahia, e

verificaram que, para os metais essenciais, como o Cu e Zn, as concentrações diminuem

com o aumento de tamanho enquanto que, para os não-essenciais, Cd e Pb, ocorre o

aumento da concentração com o aumento de tamanho.

De um modo geral, comparando-se as concentrações de metais pesados na espécie

A. brasiliana com o tamanho nas duas localidades estudadas, Coroa Grande e Enseada das

Garças, na mesma área de estudo, Baía de Sepetiba, não foi verificado nenhum padrão de

comportamento linear entre essas variáveis. Dados similares foram encontrados em Mya

arenaria na Baía de Gdansk, na Baía de Puck e na Península de Hel, Polônia, que

apresentou diferentes correlações entre as concentrações de metais pesados e o tamanho,

tanto entre os diferentes metais quanto entre os locais estudados (Szefer, 1986).
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Figura 5 - Relação entre concentração de metais pesados e tamanho de indivíduos em A.
brasiliana‡ coletados nos sedimentos de planície de maré em Coroa Grande, Baía de
Sepetiba, RJ. Teste Estatístico de Pearson.

                                                
‡ As amostras foram classificadas em 5 classes de tamanho. Cada classe de tamanho é composta por grupos
de 2 a 6 amostras e as concentrações de metais pesados são valores médios encontrados em cada uma das
classes de tamanho.
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Figura 6 - Relação entre concentração de metais pesados e tamanho de indivíduos em A.
brasiliana§ coletados nos sedimentos de planície de maré na Enseada das Garças, Baía de
Sepetiba, RJ. Teste Estatístico de Pearson.

                                                
§ As amostras foram classificadas em 5 classes de tamanho. Cada classe de tamanho é composta por grupos
de 2 a 5 amostras e as concentrações de metais pesados são valores médios encontrados em cada uma das
classes de tamanho.
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6.2.1.2 Mytella guyanensis

As concentrações de metais pesados por tamanho na espécie M. guyanensis em

Coroa Grande e na Enseada das Garças são apresentadas, respectivamente, nas Figuras 7 e

8 (p. 47 e 48).

Independente da área estudada, a correlação do tamanho em M. guyanensis  e a

concentração é inversa para todos os metais. Com exceção do Fe que, em M. guyanensis

coletados na Enseada das Garças, foi independente do tamanho. Essas correlações foram

estatisticamente significativas para todos os metais, menos para o Mn em Coroa Grande e

para o Fe e o Mn na Enseada das Garças (Figuras 7 e 8).

Vários autores vêm estudando a correlação entre a concentração de metais pesados

e o tamanho de indivíduos em diferentes espécies de mexilhões (Lacerda et al., 1983;

Rezende e Lacerda, 1986; Riget et al., 1996; Szefer et al., 2002; Szefer et al., 1998; Szefer

et al., 1999b; Szefer e Szefer, 1985; Wright e Mason, 1999).

Lacerda et al. (1983), estudando M. guyanensis em Coroa Grande, descreve

correlação inversa de Zn, Mn, Pb e Cr, o que está de acordo com o presente estudo. Porém,

para o Cu não foi encontrada, naquele estudo, correlação com o tamanho dos indivíduos.

Rezende e Lacerda (1986) observaram correlação inversa entre a concentração de

Fe e Cu e o comprimento do indivíduo, correlação direta para o Ni e nenhuma associação

entre tamanho e concentrações de Zn, Mn e Pb no mexilhão Perna perna, em sete praias ao

longo da costa sudeste do Estado do Rio de Janeiro.

Riget et al. (1996) observaram em Mytilus edulis no Fiorde de Godthaab,

Groenlândia, correlação inversa de Cu e Fe, direta de Cd e independente de Hg, Zn e Cr

com o tamanho nessa espécie.

Szefer e Szefer (1985), também estudando M. edulis na Baía de Gdansk, Polônia,

encontraram correlação direta para Zn, Ni e Mn, inversa para Cu e nenhuma correlação de

Fe com o tamanho. Por outro lado, na Baía de Puck, Polônia, os mesmos autores

reportaram uma correlação direta de Ni e Fe e nenhuma relação entre as concentrações de

Cu, Zn e Mn com o tamanho desses organismos.
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Szefer et al. (1998) compararam as correlações entre o tamanho de Mytella strigata

e as concentrações de metais em três estações de coleta no Porto de Mazatlán, México.

Observaram que em uma das estações não houve correlação entre o tamanho e

concentrações de Cu, Zn, Cr, Fe e Mn. Em outra estação, relataram que as concentrações

de Cu, Zn, Ni, Fe e Mn não se correlacionavam ao tamanho, enquanto que, para o Cr,

relataram correlação direta com o tamanho. Na última estação, os autores encontraram uma

correlação inversa com o tamanho para Cu, Zn, Cr, Fe e Mn..

Szefer et al. (1999b) pesquisaram a concentração de metais relacionando ao

tamanho de indivíduos de M. edulis em 3 localidades da Ilha de Kyushu no Japão. Na

localidade de Urashiro, Hg e Cr apresentaram correlação inversa com o tamanho, enquanto

que, em Akamizu foi observada correlação inversa entre tamanho e concentração de Cr e

nenhuma associação entre tamanho e concentração de Hg. Finalmente, em Saganoseki,

também não foi observada nenhuma associação entre o tamanho e a concentração de Hg e

correlação inversa com as concentrações de Cr.

Szefer et al. (2002) encontraram, para M. edulis, correlação direta com o tamanho

para Hg e Pb e nenhuma correlação de Cu, Zn e Cd com o tamanho em três localidades da

Polônia, enquanto que Wright e Mason (1999) observaram correlação direta do tamanho

com as concentrações de Hg e Cd e nenhuma correlação do tamanho com as concentrações

de Zn, nos estuários de Orwell e Stour na Inglaterra.

Ao contrário do que foi observado em A. brasiliana, M. guyanensis, de um modo

geral, apresenta correlações inversas entre a concentração de metais pesados e o tamanho.

Isso pode ser atribuído ao fato de que esses organismos se fixam ao substrato por uma rede

de fios interligados chamada bisso que é produzido pela glândula bissal. O bisso é

composto principalmente por colágeno, uma proteína que contém glicina e prolina, que

possuem sítios de ligação potenciais para metais. Muitos autores observaram que o bisso

poderia ser usado na avaliação da contaminação por metais em ambientes costeiros e que,

além disso, os metais absorvidos nos tecidos eram transferidos para o bisso. Portanto, essa

estrutura exerce uma importante função na eliminação de metais nos moluscos da família

Mytilidae (Szefer et al., 1999a; Szefer et al., 2002; Szefer et al., 1998; Szefer et al.,

1999b).
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Outro fator que também deve ser considerado é que esses organismos na fase

juvenil acumulam maiores concentrações de metais pesados, na maioria dos casos, como

reflexo do metabolismo mais acelerado nesta fase de desenvolvimento do animal.

Na espécie M. guyanensis, assim o como observado em A. brasiliana, a correlação

entre a concentração de metais pesados e o tamanho parece ser característico para cada

espécie. Entretanto, mesmo para indivíduos da mesma espécie coletados em localidades

diferentes, observa-se diferenças nas correlações entre as concentrações de metais pesados

e o tamanho dos organismos.

Isso é evidenciado por Szefer et al. (2002) que, estudando as correlações entre as

concentrações de metais pesados na espécie Mytillus edulis e o tamanho em organismos

coletados na Baía da Pomerânia e no Golfo de Gdansk, Polônia, encontraram diferenças

significativas tanto entre as duas áreas de estudo, como em pontos dentro de cada área.
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Figura 7 - Relação entre concentração de metais pesados e tamanho do indivíduo em M.
guyanensis** coletados nos sedimentos de floresta de manguezal em Coroa Grande, Baía
de Sepetiba, RJ. Teste Estatístico de Pearson.

                                                
** As amostras foram classificadas em 7 classes de tamanho. Cada classe de tamanho é composta por grupos
de 3 a 7 amostras e as concentrações de metais pesados são valores médios encontrados em cada uma das
classes de tamanho.
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Figura 8 - Relação entre concentração de metais pesados e tamanho em indivíduos de M.
guyanensis†† coletados nos sedimentos de floresta de manguezal na Enseada das Garças,
Baía de Sepetiba, RJ. Teste Estatístico de Pearson.

                                                
†† As amostras foram classificadas em 7 classes de tamanho. Cada classe de tamanho é composta por grupos
de 2 a 7 amostras e as concentrações de metais pesados são valores médios encontrados em cada uma das
classes de tamanho.
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6.3 METAIS PESADOS NOS ORGANISMOS EM COROA GRANDE E
ENSEADA DAS GARÇAS

As concentrações médias de metais pesados encontrados nas espécies em estudo

são apresentados na Tabela 7. Considerando que podem existir variações de concentração

de metais pesados relativas ao tamanho do organismo (vide item 6.2, p. 39), na

comparação da concentração de metais nos organismos entre as duas áreas, foram

selecionados indivíduos de mesmo tamanho e, portanto, com mesmo grau de maturidade

(Latouche e Mix, 1982). Então, usou-se uma única classe de tamanho por espécie:

Anomalocardia brasiliana de 2,2 cm a 2,4 cm e Mytella guyanensis e de 4,1 cm a 4,5 cm

para a comparação da concentração de metais na mesma espécie coletadas em diferentes

áreas.

As maiores concentrações de Cu, Zn, Cr e Mn foram encontradas em Coroa Grande

e de Hg e Fe na Enseada das Garças. Entre as áreas, Hg, Zn, Cr e Fe apresentaram

diferenças significativas nos indivíduos da espécie A. brasiliana. (Tabela 7).

A seqüência da concentração de metais em A. brasiliana foi similar entre as áreas.

Em Coroa Grande, foi encontrada a seqüência, Fe > Mn ≈ Zn >> Cr > Cu >> Hg enquanto

que, na Enseada das Garças, têm-se Fe > Mn >> Zn > Cr > Cu >> Hg. A diferença

encontrada para Zn e Mn na seqüência das concentrações dos metais em A. brasiliana

entre as localidades, possivelmente está relacionada às diferentes concentrações de metais

nos sedimentos das duas áreas. Por exemplo, no sedimento de planície de maré em Coroa

Grande a concentração de Zn foi três vezes maior que a observada no sedimento de

planície da Enseada das Garças (vide tabela 4, p. 35). Por outro lado, as maiores

concentrações de Zn em A. brasiliana de Coroa Grande estariam ligadas às concentrações

encontradas nos sedimentos da referida área.

Na espécie M. guyanensis, foram observadas as maiores concentrações de Cu, Fe e

Mn em Coroa Grande e de Hg e Zn na Enseada das Garças, sendo estatisticamente

significativas para todos os metais com exceção de Zn e Cu.

A seqüência da concentração de metais em M. guyanensis entre as localidades foi

semelhante; em Coroa Grande foi encontrado: Fe >> Mn ≈ Zn >> Cu >> Hg, enquanto que

na Enseada das Garças foi de: Fe > Zn >> Mn ≈ Cu>> Hg. As concentrações de Cr e Ni

ficaram abaixo do limite de detecção do método em M. guyanensis coletada nas duas áreas.
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Assim como foi observado para a espécie A. brasiliana, a diferença na seqüência da

concentração de metais em M. guyanensis pode estar associada às diferentes concentrações

encontradas nos sedimentos de floresta de mangue. Como se pode observar na Tabela 4

(p. 35), apesar da concentração média encontrada ser igual entre as áreas, a concentração

mínima de Zn no sedimento de floresta de mangue da Enseada das Garças é 1,5 maior (206

ìg/g) que a concentração encontrada em Coroa Grande (134 ìg/g).

Com relação às concentrações máximas permitidas pela Legislação Brasileira para

contaminantes inorgânicos em pescados, podemos verificar que, nas duas espécies, Cu e

Hg não apresentaram concentrações acima do limite permitido.

Apesar do Hg, em ambas espécies estar muito abaixo do limite estipulado pela

Legislação Brasileira, deve-se considerar que este é muito tóxico em suas formas orgânicas

e que em sedimentos aquáticos sofre metilação, tendo como resultado a bioacumulação em

organismos aquáticos, bem como a biomagnificação ao longo da cadeia alimentar.

Entretanto, o Cr em A. brasiliana não está de acordo com a legislação, podendo

representar um risco potencial para as populações humanas que consomem esses

organismos.

Tabela 7 - Comparação entre as concentrações médias (ìg/g peso úmido) dos metais
pesados estudados nos manguezais de Coroa Grande e da Enseada das Garças, Baía de
Sepetiba, RJ. Intervalos (min-max), ‡‡médias (x), CMP - concentração máxima permitida
(Ministério da Saúde, 1965), número de amostras (n) e número de indivíduos (ni).

Local / Organismo Hg Cu Zn Cr Fe Mn
Coroa Grande

Anomalocardia brasiliana
x

41 a 3,60 a 24,2 a 7,56 a 46,0 a 27,6 a

n= 17                   ni= 42 min-max 6-102 2,04-7,60 5,9-61,7 1,7-13,7 15,7-98,1 9,1-61,4

Mytella guyanensis
x

23 c 2,05 c 12,4 c nd 178 c 13,0 c

n= 15                      ni= 20 min-max 8-36 1,20-2,50 9,4-15,5 nd 93,1-250,8 6,2-19,4
Enseada das Garças

Anomalocardia brasiliana
x

81 b 2,72 a 5,00 b 3,66 b 75,1 b 19,42 a

n= 13                   ni= 16 min-max 54-108 1,65-5,13 2,03-6,66 1,01-5,06 53,0-106,2 12,5-32,7

Mytella guyanensis
x

65 d 1,89 c 13,0 c nd 45,9 d 2,55 d

n= 10                     ni= 14 min-max 51-97 0,97-2,55 9,3-17,0 nd 11,5-75,6 0,74-4,73
CMP 500 30 --- 0,1 --- ---
a, b, c, d – Para cada metal pesado, as letras sobrescritas diferentes indicam que as diferenças entre as médias
são significativas. Teste estatístico Mann-Whitney (p<0,01). Hg em (ng/g) e outros metais em (ìg/g).  nd –
não detectado
                                                
‡‡ Decreto no 55.871 de 26 de março de 1965 – Determina os limites máximos de tolerância para
contaminantes inorgânicos em alimentos.
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A tabela 8 permite comparar os resultados encontrados na literatura para a

concentração de metais em várias espécies de mariscos com os obtidos neste estudo. As

localidades foram classificadas de acordo com o grau de contaminação, o que

provavelmente influenciaria a concentração de metais encontrada nos organismos dessas

localidades. Podemos observar que, de uma maneira geral, os dados obtidos estão de

acordo com aqueles registrados na literatura (Lacerda, 1983; Szefer et al., 1999a; Szefer et

al., 1999b; Wallner-Kersanach et al., 1994).

Entretanto, Lacerda (1983), estudando metais pesados em A. brasiliana da Baía de

Sepetiba, RJ, relatou concentrações de Cu de até duas ordens de grandeza menores que os

valores deste estudo. Para o Cr, nesse trabalho, foram encontradas concentrações muito

maiores que as registradas na literatura.

No entanto, alguns autores como Szefer et al. (1999a) estudando Pitar sp. de Sahel

Abyan, no Golfo de Áden e Szefer (1986) com Mya arenaria da Baía de Puck e da

Península de Hel, reportaram concentrações de Fe nas espécies supracitadas de até uma

ordem de grandeza maiores que as registradas neste estudo.

Com relação ao Mn, foram encontradas concentrações de uma a duas ordens de

magnitude menores que as deste estudo, como para a espécie A. brasiliana da Baía de

Sepetiba (Carvalho et al., 1991; Lacerda, 1983), assim como em Chione subrugosa do

Porto de Mazatlán, México (Szefer et al., 1998), Corbicula fluminea do Estuário Río de la

Plata, Argentina (Bilos et al., 1998), Cerastoderma edule dos Estuários de Orwell e Stour,

Inglaterra (Wright e Mason, 1999), Mya arenaria do Estuário de Orwell (Wright e Mason,

1999), Macoma balthica da Península de Hel, Polônia (Szefer, 1986) e para Cardium

glaucum da Baía de Puck, Polônia (Szefer e Szefer, 1985).

É interessante ressaltar que, comparando os valores encontrados nesse estudo com

os estudos prévios de Lacerda (1983); Carvalho et al. (1991) com A. brasiliana coletada na

Baía de Sepetiba, podemos observar que há uma tendência ao aumento nas concentrações

de todos os metais pesados, exceto para o Zn. Essas diferenças possivelmente, podem estar

ligadas às diferentes concentrações desse elemento observadas entre os sedimentos de

planície de maré, visto que, os sedimentos na Enseada das Garças apresentam

concentrações três vezes mais baixas quando comparadas às encontradas em Coroa

Grande).
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Tabela 8 - Concentração de metais pesados em ìg/g de peso seco em mariscos de diferentes localidades do Brasil e do mundo.

Local Espécie Hg Cu Zn Cr Fe Mn Referência
Porto de Mazatlán, México + Chione subrugosa ___ 21,9 64 1,48 140 4,55 (Szefer et al., 1998)
Laguna do Rio Indian, Flórida ++ Mercenaria mercenaria 0,41 15 127 0,26 131 190 (Trocine e Trefry, 1996)
Estuário Río de la Plata, Argentina ++ Corbicula fluminea ___ 45 197 5,2 ___ 41 (Bilos et al., 1998)
Estuário de Stour, Inglaterra ++ Cerastoderma edule 0,31 10,2 94,5 ___ ___ 13,5 (Wright e Mason, 1999)
Estuário de Orwell, Inglaterra ++ Cerastoderma edule 0,59 15,22 149 ___ ___ 31,2 (Wright e Mason, 1999)
Estuário de Orwell, Inglaterra ++ Mya arenaria 0,31 26,1 173 ___ ___ 8,02 (Wright e Mason, 1999)
Baía de Puck, Polônia # Mya arenaria ___ 11,5 130 ___ 4000 530 (Szefer, 1986)
Península de Hel, Polônia # Mya arenaria ___ 5,2 160 ___ 6300 880 (Szefer, 1986)
Península de Hel, Polônia # Macoma balthica ___ 17,9 510 ___ 450 12 (Szefer, 1986)
Baía de Puck, Polônia # Cardium glaucum ___ 10,6 370 ___ 910 38 (Szefer e Szefer, 1985)
Al-Hiswah, Golfo de Áden, Iêmem# Pitar sp. ___ 7,7 68 3,5 200 180 (Szefer et al., 1999a)
Sahel Abyan, Golfo de Áden, Iêmem # Pitar sp. ___ 7,9 252 6,5 2300 180 (Szefer et al., 1999a)
Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil + Anomalocardia brasiliana ___ 8,31 65,55 ___ ___ ___ (Wallner-Kersanach et al., 1994)
Baía de Sepetiba, RJ, Brasil ++ Anomalocardia brasiliana ___ 0,76 19,5 0,38 ___ 4,15 (Lacerda, 1983)
Baía de Sepetiba, RJ, Brasil ++ Anomalocardia brasiliana ___ 5 84 ___ ___ 55 (Carvalho et al., 1991)
Coroa Grande, B. Sepetiba, Brasil ++ Anomalocardia brasiliana 0,25 27,6 155 42,7 314 173 Neste estudo
E. Garças, B. Sepetiba, Brasil ++ Anomalocardia brasiliana 0,57 18,1 48,5 15,1 381 183 Neste estudo

Classificação da área quanto à poluição: # sem referência; + levemente contaminada; + + moderadamente contaminada.
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A tabela 9 (p. 55) apresenta as concentrações de metais em várias espécies de

mexilhões em áreas com diferentes graus de contaminação em diversas regiões do Brasil e

do mundo. Pode-se observar que as concentrações de metais desse estudo concordam com

dados observados em outros trabalhos.

No entanto, vários autores têm registrado concentrações de Hg na espécie Mytilus

edulis diferentes das verificadas neste estudo. Riget et al. (1996) no Fiorde de Godthaab,

Groenlândia e Szefer et al. (2002) em Slupsk Bank, Polônia, observaram concentrações

com uma ordem de grandeza mais baixa, enquanto que Szefer et al. (1999b) encontraram

em Mytilus edulis na Ilha de Kyushu, Japão concentrações de Hg com uma ordem de

grandeza mais alta que as encontradas neste estudo, por exemplo.

Para o Cu, muitas pesquisas relataram concentrações com uma ordem de magnitude

mais baixa que as encontradas neste estudo, como se pode observar na espécie Perna

perna da Baía de Sepetiba, RJ, Brasil (Carvalho et al., 1991) e de Itaipu, Niterói, RJ, Brasil

(Rezende e Lacerda, 1986). O mesmo pode ser observado em vários trabalhos com a

espécie Mytilus edulis de diferentes localidades, como nas Baías de Gdansk e de Puck, na

Polônia (Szefer e Szefer, 1985); no Fiorde Godthaab, na Groenlândia (Riget et al., 1996);

no Estuário de Stour, Inglaterra (Wright e Mason, 1999) e em três localidades na Polônia,

Golfo de Gdansk, Baía da Pomerânia e Slupsk Bank (Szefer et al., 2002).

As concentrações de Mn nas espécies Perna perna em Itaipu, Brasil (Rezende e

Lacerda, 1986) e na Ilha de Santana, Brasil (Carvalho et al., 2001) e Mytilus edulis do

Estuário de Orwell, Inglaterra (Wright e Mason, 1999) foram uma ordem de magnitude

mais baixas que as observadas neste tarbalho.

No entanto, em outros estudos, foram detectadas concentrações de Zn mais

elevadas que as deste estudo na espécie Perna perna da Baía de Sepetiba (Carvalho et al.,

1991) e de Itaipu (Rezende e Lacerda, 1986), assim como, na espécie Mytilus edulis de

diversas localidades da Polônia (Szefer e Szefer, 1985; Szefer et al., 2002), e em dois

estuários da Inglaterra (Wright e Mason, 1999).

Diferentemente dos resultados encontrados na espécie A. brasiliana, M. guyanensis

não apresenta aumento da concentração de metais pesados para todos os metais. Porém,

um ligeiro aumento nas concentrações de Cu é observado, possivelmente devido ao
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aumento no despejo de esgotos observados na região, em função do intenso processo de

urbanização na região.

Em suma, comparando-se as concentrações de metais encontrados nos organismos

deste com os de outros estudos, pode-se verificar que, na Baía de Sepetiba, se torna

necessário um controle ambiental das fontes de emissão para metais críticos, especialmente

o Cr que na espécie A. brasiliana apresenta concentrações acima do máximo permitido

pela Legislação Brasileira.
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Tabela 9 - Concentração de metais pesados em ìg/g de peso seco em mexilhões de diferentes localidades do Brasil e do mundo.

Local Espécie Hg Cu Zn Fe Mn Referência
Porto de Mazatlán, México (St 3*) + Mytella strigata ___ 16 41 194 24 (Szefer et al., 1998)
Fiorde de Godthaab, Groenlândia # Mytilus edulis 0,078 8,64 92,5 219 ___ (Riget et al., 1996)
Baía de Gdansk, Polônia # Mytilus edulis ___ 2,9 390 2100 98 (Szefer e Szefer, 1985)
Baía de Puck, Polônia # Mytilus edulis ___ 3,5 240 580 65 (Szefer e Szefer, 1985)
Golfo de Gdansk, Polônia +++ Mytilus edulis 0,101 7,14 126 558 33,8 (Szefer et al., 2002)
Baía da Pomerânia, Polônia ++ Mytilus edulis 0,106 9,99 159 270 28,8 (Szefer et al., 2002)
Slupsk Bank, Polônia + Mytilus edulis 0,078 8,38 140 322 48,8 (Szefer et al., 2002)
Estuário de Orwell, Inglaterra ++ Mytilus edulis 0,48 14,0 191 ___ 3,52 (Wright e Mason, 1999)
Estuário de Stour, Inglaterra ++ Mytilus edulis 0,34 7,90 115 ___ 13,2 (Wright e Mason, 1999)
Urashiro, Ilha de Kyushu, Japão ++ Mytilus edulis 0,2 ___ ___ ___ ___ (Szefer et al., 1999b)
Akamizu, Ilha de Kyushu, Japão ++ Mytilus edulis 1,0 ___ ___ ___ ___ (Szefer et al., 1999b)
Saganoseki, Ilha de Kyushu, Japão ++ Mytilus edulis 2,3 ___ ___ ___ ___ (Szefer et al., 1999b)
Itaipu, B. Guanabara, RJ, Brasil ++ Perna perna ___ 8,9 297 271 8,4 (Rezende e Lacerda, 1986a)
Ilha de Santana, Macaé, Brasil � Perna perna ___ 5,1 83 567 8,2 (Carvalho et al., 2001)
Baía de Sepetiba, RJ, Brasil ++ Perna perna ___ 7 250 ___ 20 (Carvalho et al., 1991)
Coroa Grande, B. Sepetiba, RJ, Brasil ++ Mytella guyanensis ___ 10,22 99,91 ___ 17,88 (Lacerda et al., 1983)
Coroa Grande, B. Sepetiba, RJ, Brasil ++ Mytella guyanensis 0,14 15,9 92,8 1478 82,0 Neste estudo
E. Garças, B. Sepetiba, RJ, Brasil ++ Mytella guyanensis 0,42 14,7 89,8 386 20,8 Neste estudo
Classificação da área quanto à poluição: # sem referência; � níveis naturais; + levemente contaminada; + + moderadamente contaminada; + + + fortemente contaminada.
*Estação 3 do referido estudo.
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6.4 METAIS PESADOS NOS ORGANISMOS E NOS SEDIMENTOS

6.4.1 Fração de Metais Fracamente Ligados ao Sedimento

As concentrações de Hg, Cu, Zn, Fe e Cr da fração de Metais Fracamente Ligados

no sedimento de planície de maré e na espécie A. brasiliana de Coroa Grande e da Enseada

das Garças são apresentados na Figura 9, p. 59.

Comparando as concentrações desses metais no sedimento com as de A. brasiliana

entre as localidades observa-se que, essa espécie reflete as concentrações dos metais

encontrados no sedimento, sendo estatisticamente significativas para Hg, Zn e Cr.

Sugerindo que elementos não essenciais como Hg e Cr, as concentrações encontradas em

A. brasiliana estão ligadas aos níveis ambientais, ou seja, dos sedimentos. Resultados

similares foram obtidos por Amiard et al. (1987) em moluscos do Estuário de Loire.

O Zn é um elemento essencial que participa na composição de várias enzimas,

como a anidrase carbônica e a fosfatase alcalina. Por esse ser um elemento essencial este é

encontrado naturalmente em altas concentrações, resultados semelhantes foram observados

por Amiard et al. (1987); Carvalho e Lacerda (1992) e Rainbow (2002).

Porém, as concentrações de Mn, encontradas em A. brasiliana não refletem as

encontradas na fração fracamente ligada ao sedimento (Figura 10, p. 59). Esse resultado

possivelmente pode estar relacionado a esse elemento não ser essencial para moluscos.

Por outro lado, as concentrações de Hg, Cu e Fe encontradas em M. guyanensis

refletem as concentrações destes metais na fração fracamente ligada ao sedimento de

floresta de mangue, apresentando diferenças significativas para o elemento Hg.(Figura 11,

p. 60). Assim como verificado na espécie A. brasiliana, sugere-se que M. guyanensis

refletiu as concentrações de Hg, por esse ser um elemento não essencial, e portanto

acumulado mais significativamente que os outros metais (Amiard et al., 1987).

Para as concentrações de Zn e Mn, não foram encontradas relações entre a

concentração desses metais em M. guyanensis e as da fração fracamente ligada ao

sedimento de floresta de mangue (Figura 12, p. 60).
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Independente do local colonizado por ambas espécies, as concentrações de Hg, Cu

e Fe encontradas nesses organismos correspondem às concentrações encontradas no

sedimento. Este fato sugere que as altas porcentagens da fração fracamente ligada ao

sedimento em relação à quantidade de metais pseudo-totais encontrados nos sedimentos de

Coroa Grande e da Enseada das Garças, indicam que Mn, Hg, Zn, Cu, Fe e Cr são

elementos mais suscetíveis à assimilação pelos organismos que habitam esses

ecossistemas. Entretanto em relação ao Zn e Cr, somente a espécie A. brasiliana

apresentou concentrações nos tecidos relacionadas às encontradas nos sedimentos,

sugerindo que existem diferenças nas assimilações de metais pesados em moluscos de

acordo com o tipo de metal e com a espécie estudada.

Apesar do Mn ser o elemento com maior potencialidade para ser assimilado pela

biota, nenhuma das duas espécies estudadas apresentou relação com as concentrações

encontradas no ambiente, indicando que esse elemento não seja necessário ao metabolismo

desses organismos. Além disso, os elevados valores de Mn e de Fe estão associados à

ocorrência natural destes elementos em áreas estuarinas, devido à composição

mineralógica das rochas da região e da formação de óxidos e hidróxidos de Fe e Mn

amorfos no ambiente estuarino (Feema, 2000; Lacerda et al., 1997).

A espécie M. guyanensis não refletiu as concentrações de Zn possivelmente por

esse elemento ser essencial, e provavelmente regulado por essa espécie, como também a

capacidade dos mitilídeos em excretar metais pelo bisso. Muitos estudos vêm observando a

alta capacidade do bisso em acumular metais mais eficientemente que os tecidos

(Salomons e Förstner, 1984; Szefer et al., 2002; Szefer et al., 1998; Szefer et al., 1999b;

Yap et al., 2003).

Vários estudos comparam as concentrações encontradas na fração fracamente

ligada ao sedimento com as encontradas em organismos (Bryan e Gibbs, 1983; Luoma e

Bryan, 1982; Szefer et al., 1999a).

Luoma e Bryan (1982) estudando as concentrações de metais na fração fracamente

ligada em sedimentos estuarinos britânicos com as concentrações encontradas no bivalve

Scrobicularia plana, que esta espécie reflete significativamente as concentrações de Zn,

Ag, Pb e Co.

Szefer et al. (1999a) relacionaram a concentração em sedimentos na fração total e

biodisponível com a de moluscos bivalves do Golfo de Áden (Iêmem) e observaram
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diferentes relações entre espécies, metais e tipo de extração. Em Acanthopleura haddoni,

as concentrações de Cd e Pb foram significativas em relação às encontradas para o

sedimento na concentração de metais totais e para as concentrações de Cd, Pb, Fe, Cr e Cu

com as concentrações na fração fracamente ligada ao sedimento. Na espécie Turbo

coronatus, foi observado que as concentrações de Cd, Cr e Ni refletiram as concentrações

dos sedimentos para a fração fracamente ligada ao sedimento e para a concentração de

metais totais.

Estudos feitos por Bryan e Gibbs (1983), comparando as concentrações de Cu, Fe,

Mn e Zn no poliqueta Perinereis cultrifera e nos sedimentos do estuário de Fal, Cornwall,

Inglaterra, observaram que as concentrações de Cu encontradas nesse organismo estavam

relacionadas às extraídas na fração fracamente ligada ao sedimento, enquanto que, para Fe,

Mn e Zn, não foram observadas relações entre as concentrações no ambiente e as

encontradas nesta mesma espécie.

A partir dos dados obtidos nesse e em outros trabalhos, podemos observar que as

concentrações dos metais encontrados em organismos e em sedimentos podem variar com

a espécie, o tipo de metal, com as concentrações ambientais.
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Figura 9 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Hg,
Cu, Zn, Cr e Fe na fração fracamente ligada ao sedimento de planície de maré e na espécie
A. brasiliana em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Figura 10 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Mn
na fração fracamente ligada ao sedimento de planície de de maré e na espécie A. brasiliana
em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.
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Figura 11 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Hg,
Cu e Fe na fração fracamente ligada ao sedimento de floresta de mangue e na espécie M.
guyanensis em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Figura 12 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Zn e
Mn na fração fracamente ligada ao sedimento de floresta de mangue e na espécie M.
guyanensis em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.
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6.4.2 Concentração de Metais Pseudo-Totais

As concentrações de Hg, Cu, Zn, Fe e Cr em A. brasiliana  e a concentração de

metais pseudo-totais do sedimento de planície de maré de Coroa Grande e da Enseada das

Garças são encontrados na Figura 13. Comportamento semelhante ao encontrado na fração

fracamente ligada ao sedimento foi observado para a concentração de metais pseudo-totais

do sedimento quando comparada com as concentrações de A. brasiliana, isto é,

independente do local, A. brasiliana  reflete as concentrações dos metais encontrados no

sedimento. Entretanto, para o Mn, A. brasiliana não refletiu as concentrações encontradas

nos sedimentos (Figura 14).

Como encontrado para a fração fracamente ligada ao sedimento de floresta de

mangue, as concentrações de Hg, Cu e Fe em M. guyanensis foram correspondentes às

concentrações de metais pseudo-totais do sedimento de floresta de mangue (Figura 15, p.

63). Entretanto, para Zn e Mn não foram observadas relações entre as concentrações

encontradas nos sedimentos e em M. guyanensis (Figura 16, p. 63).

As relações entre as concentrações de metais pseudo-totais no sedimento não

diferem das encontradas na fração fracamente ligada ao sedimento. Esses dados são

corroborados por Szefer et al. (1999a) que, em T. coronatus, encontraram concentrações de

metais que refletiram as encontradas em sedimentos tanto com relação às concentrações de

metais totais quanto para a fração fracamente ligada ao sedimento.
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Figura 13- Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Hg,
Cu, Zn, Fe e Cr dos metais pseudo-totais em sedimento de planície de maré e na espécie A.
brasiliana em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Figura 14 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Mn
dos metais pseudo-totais  em sedimento de planície de maré e na espécie A. brasiliana em
Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.
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Figura 15 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Hg,
Cu e Fe dos metais pseudo-totais em sedimento de floresta de mangue e na espécie M.
guyanensis em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.

Figura 16 - Gráfico de barras em escala logarítmica com as concentrações médias de Zn e
Mn dos metais pseudo-totais em sedimento de floresta de mangue e na espécie M.
guyanensis em Coroa Grande e na Enseada das Garças, Baía de Sepetiba, RJ.
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7 CONCLUSÕES

As concentrações de metais pesados encontrados nos sedimentos superficiais na

planície de maré e na floresta de mangue de Coroa Grande e Enseada das Graças, na Baía

de Sepetiba apresentam variações significativas entre os locais estudados.

Os sedimentos de Coroa Grande, principalmente os da planície de maré,

apresentaram maiores concentrações de metais que os sedimentos da Enseada das Garças,

fato que poderia ser explicado por essa área estar mais próxima das fontes de

contaminação.

Em relação às variações na concentração de metais pesados com o tamanho dos

organismos, na espécie A. brasiliana de ambas localidades não foi observada nenhuma

variação significativa, exceto para Hg, que apresentou correlação positiva com o tamanho

nos indivíduos coletados em Coroa Grande.

As concentrações de metais pesados em relação ao tamanho nos indivíduos da

espécie M. guyanensis, de um modo geral, apresentaram correlações inversas para todos os

metais com o tamanho, exceto o Fe, que não mostrou correlação nos indivíduos da Enseada

das Garças.

Com exceção do Hg e Mn, as maiores concentrações de metais pesados observadas

na espécie A. brasiliana foram dos indivíduos de Coroa Grande. Enquanto na espécie M.



guyanensis as maiores concentrações de metais pesados foram encontradas em Coroa

Grande, com exceção do Hg e Zn.

Com exceção do Mn, às concentrações de metais pesados na espécie A. brasiliana,

independentemente do local de amostragem, de uma maneira geral, refletiram as

concentrações encontradas nos sedimentos. Por outro lado, com exceção do Zn e Mn, M.

guyanensis reflete as concentrações de Hg, Cu e Fe encontradas nos sedimentos de floresta

de mangue.

Quanto à utilização de A. brasiliana e M. guyanensis como biomonitores os

resultados mostram que essas espécies são capazes de refletir o grau de contaminação

ambiental, entretanto fatores como tamanho do indivíduo devem ser considerados em

programas de monitoramento.

Além disso, ficou claro que entre as localidades estudadas, Coroa Grande é a que

oferece maior risco de transferência de metais pesados para a cadeia alimentar nos

ecossistemas adjacentes, inclusive para as populações humanas que utilizam esses recursos

como fonte de proteína em sua alimentação. Porém, é importante ressaltar as maiores

concentrações de Hg nos sedimentos e organismos na Enseada das Garças que representa

um fator de risco potencial pela toxicidade desse elemento, assim como, por sua

capacidade de sofrer metilação em sedimentos aquáticos, resultando na bioacumulação e

biomagnificação em organismos aquáticos das áreas de estudo e da cadeia alimentar

adjacente.
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