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“Se avexe não...
Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada.
Se avexe não...
A lagarta rasteja até o dia em que cria asas.
Se avexe não...
Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa.
Se avexe não...
Amanhã ela pára na porta da tua casa
Se avexe não...
Toda caminhada começa no primeiro passo
A natureza não tem pressa segue seu compasso
Inexoravelmente chega lá..
.
Se avexe não...
Observe quem vai subindo a ladeira
Seja princesa, seja lavadeira...
Pra ir mais alto vai ter que suar.”

(Acioly Neto)
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar indiretamente a biodisponibilidade de elementos
maiores e menores em sedimentos, através da determinação da concentração destes
elementos em moluscos bivalves coletados na Baía de Todos os Santos (BTS), Bahia,
Brasil. Adicionalmente objetivou-se avaliar, em nível de rastreamento, o risco a saúde
humana associado ao consumo de mariscos bivalves da região. Foram coletadas amostras
de Anomalocardia brasiliana (chumbinho), Brachidontes exustus (sururu-de-pedra),
Crassostrea rhizophorae (ostra de mangue) e Mytella guyanensis (sururu) ao longo de 34
estações de amostragem na BTS. Para digestão das amostras foi utilizado 2 ml de ácido
nítrico (HNO3) concentrado e 2 ml de água Milli-Q ultra pura, em bombas PARR à 120 ºC,
em estufa, durante 16 horas. Todos os metais, além dos elementos selênio e arsênio foram
determinados por ICP OES. As concentrações obtidas foram transformadas usando log
(x+1) e, posteriormente, foi realizado uma Análise de Componente Principal (PCA).
Verificou-se concentrações relativamente elevadas de elementos maiores e traço em várias
regiões da baía. Em termos gerais, as regiões mais contaminadas foram a Baía de Aratu,
foz do rio Subaé e Madre de Deus. Também foram encontrados níveis elevados de
contaminação, para alguns elementos, como As, no rio Jaguaripe e na contra costa da ilha
de Itaparica. Através do PCA foi possível verificar a associação dos diferentes elementos
estudados com as espécies de bivalves. As localidades que apresentaram os riscos mais
elevados foram a Baía de Aratu e a foz do rio Subaé. Valores elevados também foram
encontrados no rio Jaguaripe e ilha de Itaparica. A análise de risco também indicou que os
elementos Cu, Zn e As são os principais responsáveis pelo potencial risco não
carcinogênico a saúde humana, devido à ingestão de marisco, para todas as localidades
estudadas. Já o Pb, apresentou maior risco carcinogênico. A espécie que apresentou os
maiores riscos tanto carcinogênicos, como não carcinogênicos, foi o sururu, Mytella
guyanensis.

Palavras chaves: Análise de risco toxicológico; metais; mariscos bivalves; Baía de Todos os
Santos.
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1. Introdução
Os elementos químicos são constituintes naturais do ambiente, sendo encontrados
em baixas concentrações como elementos acessórios de minerais e rochas. Porém, o
aumento acelerado da produção industrial, associado ao elevado crescimento populacional,
o avanço tecnológico e o pensamento consumista da sociedade atual, onde o “ter se
sobrepõe ao ser” (FROMM, 1976), acarretaram no aumento do aporte de elementos para o
ambiente, principalmente metais, arsênio e selênio, pois são os elementos mais utilizados
na indústria. Como resultado, são observadas alterações importantes nos ciclos
biogeoquímicos dos elementos maiores e traço, e importantes mudanças no funcionamento
dos ecossistemas (VITOUSEK e colaboradores, 1997).
Os metais, As e Se são elementos reconhecidamente prejudiciais para os ambientes
marinhos

e

estuarinos

(FRÍAS-ESPERICUETA

e

colaboradores,

2005),

devido,

principalmente, à elevada persistência destes contaminantes. Estes elementos podem ser
acumulados ao longo da cadeia trófica (i.e. bioacumulados), afetando bactérias, que
desempenham papel importante na formação de complexos metálicos que exercem funções
diversas e, principalmente, predadores de topo de cadeia, que ingerem uma concentração
mais elevada de contaminantes devido à acumulação ao longo de toda a teia alimentar
(BASTOS & FREITAS, 2004).
Geoquimicamente, os elementos químicos, em ambientes marinhos, podem ser
classificados em majoritários, minoritários, traço e ultratraço. Os majoritários, como sódio
(Na) e potássio (K), apresentam concentrações em mmol.L-1. Já bário (Ba), lítio (Li) e
estrôncio (Sr), que são classificados como elementos minoritários, têm concentração na
ordem de µmol.L-1. Já os componentes traço e ultratraço, como os íons de metais tóxicos,
apresentam concentrações na faixa de 10-9 a 10-12 mol.L-1 (ORNELLA e colaboradores,
2001; SADIQ, 1992). Do ponto de vista biológico, os elementos podem ser classificados em
essenciais e não-essenciais (FÖRSTNER & WITTMANN, 1979). Os essenciais são
necessários para o desenvolvimento e bom desempenho de diversas funções metabólicas,
como por exemplo, o transporte de gases pelo sangue, que exige íons de ferro ligados a
hemoglobinas. Cobre, manganês, níquel e zinco também são essenciais devido à funções
que exercem em muitos processos bioquímicos que ocorrem nos sistemas enzimáticos
(MELLO, 2003; PARSON e colaboradores, 1997).
Por outro lado, cádmio (Cd) e chumbo (Pb), além de não desempenharem funções
biológicas conhecidas, são tóxicos mesmo em baixas concentrações. A toxicidade de um
elemento químico dissolvido em organismos aquáticos está basicamente relacionada à sua
habilidade em alterar o funcionamento de uma membrana biológica (FLORENCE, 1982). Até
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mesmo os elementos essenciais são potencialmente tóxicos quando em concentrações
excessiva (MELLO, 2003; LUOMA & RAINBOW, 2008).
A zona costeira é a região mais suscetível a impactos antrópicos, pois abriga mais de
2/3 dos principais centros urbanos do mundo (e.g. Tókio, Rio de Janeiro, Nova York e
Buenos Aires), onde há o crescimento desordenado da população e implantação de
inúmeros centros industriais (KENNISH, 1997). Na literatura, são encontrados diversos
estudos que comprovam esse aporte desordenado de metais, arsênio, selênio e outros
compostos para o ambiente. Como o trabalho de HATJE e colaboradores (2006) que
verificou a contaminação dos sedimentos estuarinos do rio Subaé, localizado na porção
noroeste da Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. Neste estudo foram evidenciados
elevados níveis de chumbo, cádmio e zinco (Zn), e o efeito maléfico dos mesmos na
comunidade de macrofauna bentônica.
Os solos e sedimentos são os mais estáveis reservatórios de elementos maiores e
menores (BAIRD, 2002). Porém, devido a modificações físico-químicas e a ocorrência de
processos biológicos (e.g. bioturbação), os metais podem se tornar disponíveis para a
coluna d’água, e conseqüentemente para a biota (i.e. biodisponíveis) (LUOMA & RAINBOW,
2008). Isto pode explicar a elevada concentração de metais do estuário do rio Subaé que
tem causado efeitos deletérios à saúde da população que vive em sua proximidade.
TAVARES e colaboradores (1992) e CARVALHO e colaboradores (2003 e 2007) avaliaram
os efeitos da exposição da população humana a elevada concentração de metais,
principalmente, o Pb no estuário do rio Subaé, sendo verificado inúmeros casos de
contaminação em crianças e adultos.
Para avaliar a concentração de elementos biodisponíveis nos sedimentos são
utilizados vários grupos biológicos que apresentam relação ecológica direta (i.e. alimentação
ou habitat) com o ambiente contaminado e que demonstrem capacidade de bioacumulação
(DOMINGOS, 2006). Dentre os organismos, destacam-se os polychaetas, algumas espécies
de peixes (e.g. arraias), crustáceos e bivalves. Os bivalves representam o principal grupo de
organismo biomonitor, sendo utilizado em diversos trabalhos científicos (e.g. GONÇALVES,
2006; PROTASOWICKI e colaboradores, 2008; ÖZDEN e colaboradores, 2009; ALMEIDA,
1990) e programas de biomonitoramento (e.g. CRA, 2004; MUSSEL WATCH, U.S) devido a
atributos que lhes conferem características singulares como: capacidade de bioacumular
contaminantes em concentrações entre 10² a 105 vezes superior ao ambiente; elevada
tolerância à contaminação ambiental; ciclo de vida bem conhecido; fácil coleta e manuseio;
além de serem organismos sedentários, cosmopolitas e consumidos em todo o globo
(GOLDBERG, 1975; FARRLNGTOM e colaboradores, 1983; GUNTHER e colaboradores,
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1999; O’CONNOR & LAUENSTEIN, 2004; GONÇALVES, 2006). Podendo, desta maneira,
avaliar a contaminação integrada ao longo de certo período de tempo (RAINBOW, 1995).
Por causa do aumento da concentração de elementos menores e maiores em
diversos compartimentos ambientais, como sedimentos, água e biota, o risco a saúde
humana vem aumentando exponencialmente. Buscando avaliar o risco associado à ingestão
destes contaminantes, diversos trabalhos foram desenvolvidos (e.g. CRA, 2005. LIMA e
colaboradores, 2005, KJAKOVIC-GASPIC e colaboradores, 2007, WIDMEYER & BENDELLYOUNG, 2008, SARKAR e colaboradores, 2008). Visando avaliar o risco a saúde humana
associado à ingestão de contaminantes a Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos da América (US EPA) propôs um guia, em 1987. Neste guia, são propostas etapas e
procedimentos necessários para estimar o risco toxicológico em nível de rastreamento. A
avaliação de risco é um processo de estimativa de probabilidade que um efeito adverso
aconteça. Através destas metodologias, estima-se qual a possibilidade da ingestão de certa
concentração de contaminante, durante um determinado período de tempo, acarretar em
efeitos deletérios a saúde humana (KOLLURU e colaboradores, 1996).
Na Baía de Todos os Santos (BTS), Bahia, o risco toxicológico associado à ingestão
de metais e As foi estimado como sendo significativo para algumas regiões (CRA, 2004 e
2005). A BTS abriga os principais pólos industriais da região e apresenta a maior densidade
demográfica do estado. Assim como outras regiões costeiras ao longo do mundo, a BTS
apresenta um histórico de contaminação por diversos compostos (hidrocarbonetos, metais e
arsênio) (HATJE e colaboradores, 2009). Desde a implantação da cidade fortaleza de São
Salvador até hoje, à BTS vêm recebendo grande carga de metais através do despejo de
esgotos domésticos, efluentes industriais, e atividade portuária. Entretanto, poucos estudos
foram desenvolvidos na região a fim de avaliar o grau de contaminação dos moluscos
bivalves por metais, assim como o seu possível impacto na saúde humana.
Contudo, muitas famílias ribeirinhas têm a BTS como principal fonte de alimento e
renda (CRA, 2004). A pesca na baía é fundamentalmente artesanal e praticada,
principalmente, por comunidades de baixa renda. Os homens praticam a pesca
propriamente dita, como a captura de peixes, polvos e lagostas, e as mulheres exercem a
captura de mariscos como crustáceos e bivalves (i.e. mariscagem) (SOARES e
colaboradores, 2009).
Sendo assim, faz-se necessário avaliar a concentração de elementos maiores e traço
em moluscos bivalves para estimar a concentração biodisponível destes contaminantes nos
sedimentos da Baía de Todos os Santos e estimar o risco toxicológico, em nível de
rastreamento, à saúde humana devido ao consumo de mariscos bivalves contaminados.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo geral
Avaliar indiretamente a biodisponibilidade de elementos maiores e menores em
sedimentos determinando a concentração de metais em moluscos bivalves da Baía de
Todos os Santos, Bahia, Brasil. Além de avaliar o risco a saúde humana associado ao
consumo de mariscos bivalves da região, com base nos teores dos elementos
determinados.

2.2 Objetivos específicos
i.

Determinar a concentração de metais em diferentes espécies de invertebrados
marinhos bentônicos (Anomalocardia brasiliana, Brachidontes exustus, Crassostrea
rhizophorae e Mytella guyanensis);

ii. Avaliar a distribuição espacial da contaminação por metais na BTS, através dos
invertebrados marinhos;
iii. Avaliar o padrão de acumulação de metais nas diferentes espécies estudadas;
iv. Estimar o risco toxicológico para a saúde humana através do consumo de biota
contaminada.
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3. Área de estudo
A Baía de Todos os Santos (BTS) é a segunda maior baía costeira do Brasil, com
uma área de 1.233 km², estando centrada entre a latitude de 12° 50’ S e a longitude de 38°
38’ W. Sua formação geológica é procedente da atividade tectônica responsável pela
separação dos continentes Sul-Americano e Africano, com inicio no Cretáceo Inferior, a 145
milhões de anos (DOMINGUEZ, 2009).
O clima da região se caracteriza por duas estações bem marcadas, uma chuvosa,
entre março e julho, e outra seca no restante do ano (PEREIRA, 2008). Na entrada da baía,
o clima é classificado como tropical úmido, com precipitação anual de 2000 mm e
temperatura média de 25,3°C. Porém, estes fatores c limatológicos variam significativamente
na região. Para se ter uma idéia, a cem quilômetros da entrada da baía o clima é semi-árido,
com precipitação anual de 900 mm, inferior à taxa de evaporação, que é de cerca de 1200
mm (CIRANO & LESSA, 2007).
Devido à baixa pluviosidade da região, o volume de água doce é duas ordens de
grandeza inferior ao aporte de água salgada, acarretando em uma baía com características
predominantemente marinhas (CELINO e colaboradores, 2008), sendo que, em seu interior,
a circulação é dominada por forçantes de maré (CIRANO & LESSA, 2007).
Os solos da BTS ocorrem de maneiras diversificadas, podendo ter origem de
sedimentos transportados ou da evolução da rocha no local de origem. São resultantes da
alteração de minerais existentes nas rochas, que contém Mn e Fe na estrutura cristalina
(CRA, 2004). A textura dos sedimentos de fundo varia de argila a areia muito grossa
(LESSA e colaboradores, 2002), com predominância de sedimento fino, especialmente na
parte central e norte da BTS, associados às áreas rasas (CRA, 2004).
São identificados ecossistemas de florestas Ombrófila Densa (GÉRMEN/UFBANIMA, 1997), denominada de Mata Atlântica, e restingas, característicos de regiões tropicais
e subtropicais. Onde há influencia das marés, são encontrados praias, recifes de corais e
manguezais (CRA, 2004). Os dois últimos ecossistemas citados apresentam características
peculiares. Os recifes de corais são estruturas construídas, principalmente, por corais e
algas calcárias. Essas estruturas fornecem abrigo e alimento para diversos organismos
(SOROKIN, 1995; CRA, 2004). Segundo LEÃO (1996), o estado da Bahia apresenta a maior
diversidade de recifes de corais do país, apresentando diversas espécies endêmicas.
Já

os

manguezais

possuem

peculiaridades

que

proporcionam

condições

permanentemente redutoras para os sedimentos e águas intersticiais, além de impor
variações extremas de pH e Eh. As espécies vegetais são adaptadas a grandes variações
de salinidade e capacidade de colonizar o substrato, predominantemente lodoso, com
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baixos teores de oxigênio (QUEIROZ & CELINO, 2008). Além disso, são grandes
exportadores de nutrientes para ecossistemas adjacentes, perdendo apenas para os recifes
de corais, com relação à produtividade. Apresentam baixa diversidade de espécies vegetais,
porém abrigam espécies de fauna com grande importância ecológica e econômica,
exercendo grande papel como fornecedor de proteína para parte da população costeira
(CRA, 2004).
A Baía de Todos os Santos, não diferentemente de outros ambientes costeiros,
apresenta impacto ecológico devido, principalmente, ao rápido crescimento populacional e a
atividade industrial (CRA, 2004). Ao seu redor estão situados 15 municípios como Santo
Amaro da Purificação, Madre de Deus e Salvador, capital do estado da Bahia, que,
juntamente com os municípios que englobam a RMS (Região Metropolitana de Salvador)
apresenta a mais elevada densidade demográfica do estado, com aproximadamente três
milhões de pessoas que vivem, principalmente, da agricultura, pesca, turismo e indústria
(LESSA e colaboradores, 2001). Estas atividades estão fundamentadas nas áreas químicas,
petroquímica, de celulose e mineral (WEBER & HERKENHOFF, 2005; CELINO e
colaboradores, 2007).
Além disso, a BTS abriga cerca de 80% dos portos do estado, dentre os quais estão
os portos de Salvador, Aratu e Madre de Deus, além de diversos outros portos particulares,
como o da FORD e Dow Química (CRA, 2004).
A Baía de Todos os Santos sofreu grandes alterações ambientais ao longo de sua
história, devido, sobretudo, a atividades antrópicas, o que acarretou em contaminação
química por hidrocarbonetos e metais (HATJE & ANDRADE, 2009).
Vários trabalhos relatam a situação da contaminação da BTS, como os estudos
desenvolvidos por ONOFRE e colaboradores (2007) que analisaram a distribuição espacial
de metais (Cd, Cu, Ni, Pb, e Zn) em sedimentos da porção norte da BTS, nas cidades de
Madre de Deus e São Francisco do Conde. Foi demonstrado que os teores dos metais
estudados foram inferiores as concentrações encontradas em sedimentos de manguezais
de outras áreas do Brasil e do mundo, exceto para o Ni (12,48 mg.kg-1) em uma estação. De
acordo com os autores, os valores determinados para os metais não apresentam efeitos
adversos a biota.
Já TAVARES (1996) evidenciou que a área próxima à refinaria Landulfo Alves
Mataripe – RLAM está contaminada por chumbo e cobre. Assim como no rio Subaé onde o
teor de cobre no sedimento é da ordem de 1%. Elevada concentração de Pb no estuário e
interior do rio Subaé também foram evidenciados em outros trabalhos (CARVALHO e
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colaboradores, 1987; CARVALHO e colaboradores, 2003; ANJOS & SÁNCHEZ, 2001; CRA,
2004; HATJE e colaboradores, 2006).
A Baía de Aratu, assim como o rio Subaé, apresenta comprometimento severo dos
sedimentos com cobre, chumbo e zinco (FREIRE FILHO, 1979; CRA, 2001a; CRA, 2001b).
A contaminação dos sedimentos da Baía de Aratu por estes metais pode estar associada às
atividades do Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aratu e a Siderúrgica Sibra (CRA,
2001b). AMADO-FILHO e colaboradores (2008) mostraram que ostras (Crassostrea
rhizophorae) da Baía de Aratu, em comparação com outras localidades da BTS,
apresentaram elevadas concentrações de Cd, Cr, Cu, Fe, Ni e Zn.
Localizada na cidade do Salvador, a enseada dos Tainheiros é uma das regiões mais
degradas da Baía de Todos os Santos. No trabalho do CRA (2001a) foi evidenciado
comprometimento dos sedimentos da enseada por mercúrio, chumbo, cobre, cádmio e
zinco. E as águas da enseada apresentam elevadas concentrações de Fe e Zn. Os autores
associam este fato ao grande despejo de esgotos domésticos e de atividades industriais da
Companhia Química do Recôncavo (CQR), transferida para o pólo petroquímico de
Camaçari, em 1978 (CRA, 2001a e 2001b).
Já a região de Itaparica e dos rios Paraguaçu e Jaguaripe pode ser considerada
como área de referência para alguns compostos químicos devido à baixa concentração
(CRA, 2001a e 2001b; HATJE & ANDRADE, 2009). No trabalho de Barros e colaboradores
(2008) foi observada correlação pouco significativa entre concentrações de metais em
sedimentos e estrutura da comunidade macro-bentônica no estuário do rio Paraguaçu. Uma
explicação dada pelos autores é o baixo impacto antrópico na região. Porém, Tavares
(1996) afirma que o canal de Itaparica está perdendo estas características de referencia
devido à contaminação por metais pesados e HPAs.
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4. Materiais e métodos
4.1 Estações de amostragens
As amostras utilizadas neste estudo foram coletadas entre os anos de 2006 e 2009
em 34 estações localizadas na Baía de Todos os Santos e seus três principais tributários
(Figura 1).

Figura 1. Estações de amostragem na Baía de Todos os Santos, Bahia.
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A escolha das localidades ocorreu com o objetivo de abranger toda a extensão da
baía, principalmente em localidades que a mariscagem é efetiva e em regiões com histórico
de contaminação. As coordenadas, localização e organismos coletados em cada estação
estão descritos na Tabela 1.
As amostras foram coletadas manualmente e, quando necessário, utilizado uma faca
de aço inoxidável. No local de coleta as amostras foram lavadas, para retirada do sedimento
associado, com água do ambiente. Buscou-se coletar indivíduos de mesmo tamanho para
diminuir as variações individuais de acumulação de contaminantes, já que não foi realizada
nenhuma análise biométrica (e.g. comprimento, sexo e idade). As amostras foram
acondicionadas em dois sacos plásticos e transportadas para o laboratório em geladeiras de
isopor, com gelo. Chegando ao laboratório, as amostras foram armazenadas em freezer até
o início das etapas de pré-tratamento.

Tabela 1. Coordenadas geográficas e espécies coletadas em cada estação de amostragem.
ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM
LATITUDE
LONGITUDE

ESTAÇÃO

LOCALIDADE

1

RIO MUCUJÓ

513242,405000 8551389,517000

2

RIO DAS VERGAS

514313,796800 8551530,899000

3

RIO DA ESTIVA

513937,348000 8550209,573000

4
5
6
7

ENSEADA DO CALABAR
ENSEADA DA BARRA
CACHA PREGOS
JIRIBATUBA

8

PONTA GROSSA BARRA GRANDE

529868,518328 8561779,079926

9

MISERICÓRDIA

535912,923348 8570256,422268

10

MOCAMBO

535193,688667 8573347,644737

11
12
13
14
15
16

SALINAS DAS
MARGARIDAS
GUAÍ - CAPANEMA
DENDÊ - CACHOEIRA
ENGENHO DA PONTE
CALOLÉ
SANTIAGO

516996,327000
517901,562000
522454,379853
522382,032895

8550604,640000
8550208,302000
8549271,285950
8556542,488224

ORGANISMO
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Crassostrea Rhizophorea
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Brachidontes Exustus
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Crassostrea Rhizophorea
Mytella Guyanensis

525688,121635 8577293,990141 Anomalocardia Brasiliana
508080,246000 8579987,253000
507990,500000 8584024,048000
514406,244000 8602263,090000
517522,462000 8600246,715000
514589,551000 8597405,456000

Crassostrea Rhizophorea
Crassostrea Rhizophorea
Crassostrea Rhizophorea
Crassostrea Rhizophorea
Crassostrea Rhizophorea
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Continuação da Tabela 1.
ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM
LATITUDE
LONGITUDE

ESTAÇÃO

LOCALIDADE

17

SÃO GONÇALO

527390,465400 8602845,857000

18
19

COROA DA TARIOBA
COROA BRANCA

529341,281100 8600202,169000
531210,972400 8597623,239000

20

TEMADRE

542005,047328 8591058,890570

21

1ª PONTE MADRE/CONTINENTE

543508,980348 8591946,218853

22

2ª PONTE

544639,814849 8594444,635153

23

BAÍA DE ARATU #7

553347,000000 8585584,000000

24

BAÍA DE ARATU #2

556843,000000 8585422,000000

25

BAÍA DE ARATU #1

557591,000000 8585620,000000

26

BAÍA DE ARATU #6

558617,000000 8584348,000000

27

BAÍA DE ARATU #4

557971,000000 8583456,000000

28

BAÍA DE ARATU #5

557208,000000 8583710,000000

29
30
31
32
33

BAÍA DE ARATU #3
PARIPE
PERIPERI
PLATAFORMA
FIM DE LINHA DA RIBEIRA

34

ATRÁS DA IGREJA DO
BONFIM

557193,000000
556583,871922
556536,678976
555246,600830
554632,705340

8583892,000000
8581150,730287
8577639,606839
8573488,626476
8572855,483170

553689,796566 8571453,444356

ORGANISMO
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Mytella Guyanensis
Anomalocardia Brasiliana
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Brachidontes Exustus
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Brachidontes Exustus
Anomalocardia Brasiliana
Crassostrea Rhizophorea
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Mytella Guyanensis
Crassostrea Rhizophorea
Brachidontes Exustus
Anomalocardia Brasiliana
Crassostrea Rhizophorea
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Anomalocardia Brasiliana
Brachidontes Exustus
Mytella Guyanensis

4.2 Espécies Estudadas
Todas as espécies estudadas são da classe bivalvia, do filo molusca, que tem como
características principais: a presença de concha na maioria das espécies, secretada pelo
manto e composto de uma, duas, ou oito partes; trato digestivo completo, complexo, com
tratos ciliados para selecionar partículas pequenas; excreção por rins; e sexos geralmente
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separados (STORER e colaboradores, 1989). Os bivalves são organismos simétricos e
comprimidos lateralmente envoltos por uma concha rígida composta por duas valvas. Sua
alimentação está baseada em sistemas de cílios, que provoca a entrada de água na
cavidade do manto, e muco, que aprisiona as partículas, principalmente orgânicas e
microorganismos, que constituem sua alimentação.

4.2.1 Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791)
Espécie da família Veneridae e da classe Bivalvia-marinha (EMERENCIANO e
colaboradores, 2008) (Figura 2), a Anomalocardia brasiliana possui uma ampla distribuição
geográfica, ocorrendo das Índias Ocidentais (Antilhas), passando pela costa do Brasil até o
Uruguai (RIOS, 1975; BOEHS e colaboradores, 2008). Também conhecida como papafumo, berbigão ou chumbinho, é um dos bivalves mais predados da região costeira da Baía
de Todos os Santos, representando cerca de 90% do total de mariscos capturados na região
(PESO, 1980), devido à alta densidade populacional aliada a facilidade de captura da
espécie.

Figura 2. Conchas de exemplares de Anomalocardia brasiliana.

Esta espécie possui concha triangular, grossa, variando de coloração desde o
amarelo esbranquiçado até totalmente escuro, com linhas concêntricas bem acentuadas.
Além disso, tem preferência por áreas protegidas da ação de ondas e correntes, ocorrendo
nas camadas superiores dos sedimentos de regiões inter-mareais, sem vegetação de
manguezal, em substratos arenosos a areno-lodoso (ALMEIDA, 1990; WALLNERKERSANACH, 1994; CRA, 2005; BOEHS e colaboradores, 2008). Devido ao seu baixo valor
comercial, grande parte do que é mariscado é consumido pela família dos pescadores
(CRA, 2005).
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4.2.2 Brachidontes exustus (Linneaus, 1758)
Membro da família Mytilidae, o sururu-de-pedra (Figura 3) é uma espécie que ocorre
em superfícies rochosas na zona inter-mareal. Muitas vezes confundido com a espécie
Mytella guyanensis (sururu), o sururu-de-pedra é encontrado da Flórida (EUA) a Argentina,
no sul da America do Sul, com tamanho entre 10 e 46 mm de comprimento (MEKKELSEN &
BIELER, 2008).

Figura 3. Exemplares de concha de Brachidontes exustus.

4.2.3 Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828)
Chamada de ostra-de-mangue ou apenas ostra, a Crassostrea rhizophorae (Figura
4) é um organismo de clima temperado e tropical sendo uma espécie estuarina nativa da
America do Sul, com distribuição ao longo de toda a costa brasileira, principalmente no
nordeste (GONÇALVES e colaboradores, 2007).

Figura 4. Exemplar de concha de Crassostrea rhizophorae.

Ocorrem tipicamente presas às raízes aéreas dos mangues, principalmente da
espécie Rhizophora mangle ou em outros substratos duros (NASCIMENTO, 1985; CRA,
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2005). Pode ocorrer ainda no sedimento, formando agregados submersos, sendo chamada
de ostra-de-fundo.
Além de servir como substrato, as raízes do manguezal constituem uma barreira às
correntes. De modo que o material em suspensão mais fino é depositado ao nível destas
raízes formando um substrato lamoso rico em matéria orgânica e anaeróbico logo abaixo da
superfície (NASCIMENTO, 1985; SILVA e colaboradores, 2001).

A ostra tem valvas

irregulares e ásperas, podendo alcançar até cerca de 20 cm (CRA, 2005). Possui alta taxa
de filtração de partículas em suspensão e alta capacidade de bioacumulação de metais
(AMADO-FILHO e colaboradores, 2008). É altamente consumido, crua ou parcialmente
cozida, e possui alto valor comercial (o mais alto no mercado da pesca) (CRA, 2005).

4.2.4 Mytella guyanensis (Lamarck, 1819)
Sururu, marisco-do-mangue, bacucu ou mexilhão (Figura 5) são denominações deste
marisco, que é da ordem dos Mytiloida e da família Mytilidae (ADORNO, 2003;
PATERNOSTER, 2003; CRA, 2005) distribuindo-se desde a Venezuela até o estado de
Santa Catarina, no Brasil (costa Atlântica da América do Sul), e do México até o Peru (costa
Pacífica) (PEREIRA, 2007).

Figura 5. Exemplares de concha de Mytella guyanensis.

São encontrados em grupos, fixos entre o substrato e as raízes do manguezal,
envolvidos por tufos de filamentos secretados (bisso) enterrado no substrato lodoso numa
profundidade máxima de 1,0 cm (PATERNOSTER, 2003; CRA, 2005). Situa-se na região
inter-maré com o lado posterior das valvas voltado para cima, sendo evidenciada por uma
fenda

elíptica

no

solo

(PATERNOSTER,

2003;

ADORNO,

2003).

É

preparado

preferencialmente aferventado e o seu caldo é muito procurado em restaurantes e barracas
de praia (CRA, 2005).
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4.3. Pré-tratamento de amostras
Antes da remoção do tecido mole, as amostras foram descongeladas em
temperatura ambiente e suas conchas lavadas externamente com água Milli-Q. A abertura
da concha foi feita manualmente, com auxílio de uma faca de aço inoxidável, pela região do
umbo (local onde há junção das duas valvas) como mostrado nas figuras 6 e 7.

Figura 6. Esquema ilustrativo do umbo.

Os mariscos também foram lavados internamente com água Milli-Q para retirada de
qualquer impureza macroscópica (e.g. sedimento). Pinças e/ou colheres de plásticos
descontaminadas foram utilizados para retirada do tecido mole. Os tecidos moles dos
indivíduos da mesma espécie, para cada estação de amostragem, foram colocados juntos
na mesma placa de petri e novamente congelados. Para a secagem, as amostras foram
submetidas ao processo de liofilização (Modulyo D, Thermo Scientific, USA ou TerroniFaúvel Modelo LT1000) durante um período de 48 horas. Caso neste período a amostra não
estivesse seca, era novamente congelada e, posteriormente, liofilizada. As amostras secas
foram acondicionadas em recipientes plásticos descontaminados e estocadas em
dissecadores.

Figura 7. Abertura da concha de Chumbinho para retirada do tecido mole.

Para cominuição das amostras, foi utilizado um moinho de bolas (modelo 8000M
Spex Sample Prep, USA, com frasco e bolas de carbeto de tungstênio). Primeiramente, foi
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feita a ambientação do frasco utilizado para a moagem da amostra com uma pequena
alíquota (amostra equivalente a um volume de 5 ml). Devido à capacidade do equipamento,
a moagem foi feita em diversos ciclos de 2 min de duração utilizando uma massa
equivalente a 15 ml. Após a cominuição, as amostras foram novamente colocadas em potes
plásticos e no dissecador. Durante a utilização do moinho, colheres de plásticos
descontaminados foram usadas para manipular a amostra. Entre a moagem das amostras o
frasco de moagem foi lavado com detergente e bucha (utilizando sempre o lado macio da
bucha) e posteriormente enxaguado com água Milli-Q para retirada de qualquer resquício da
amostra moída.

4.3.1 Limpeza de material
Todo material utilizado no campo e nos procedimentos laboratoriais foram
previamente descontaminados em banho com detergente Extran 2% durante pelo menos
24h. Posteriormente, foram lavados três vezes com água deionizada e submersos em banho
de ácido nítrico a 10% num período de pelo menos 24 horas. Ao retirar do banho ácido, o
material foi lavado três vezes com água ultrapura – Milli-Q (Millipore, Belford, MA, USA;
18.2mΩ cm−1).

4.4 Procedimento de digestão
As amostras de chumbinho, ostra, sururu e sururu-de-pedra foram digeridas
utilizando bombas Parr do modelo 4745 (Parr Instrument Company, IL, USA). As bombas
são compostas de uma jaqueta metálica e um copo de PTFE (Politetrafluoretileno), como
mostrado na Figura 8.

Figura 8. Jaqueta metálica e copo de Politetrafluoretileno (PTFE)
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Foi utilizada uma massa de aproximadamente 0,250 gramas de amostra à 120 ± 5 ºC
por um período de 16 h em estufa. Neste procedimento empregou-se 2 ml de HNO3
concentrado (Grau reagente; Merck, Alemanha) e 2 ml de água deionisada. As digestões
foram feitas em triplicatas. Após o procedimento de decomposição, as bombas foram
resfriadas e cuidadosamente abertas em uma capela. A solução final foi avolumada para
20,0 mL com água Milli-Q em tubos de plástico identificados. Brancos e material de
referência certificada de tecido de ostra (NIST, SRM 1566b - National Institute of Standard
and Technology, USA) foram utilizados para o controle analítico do procedimento.

4.5 Determinação
Utilizou-se um ICP OES (Espectrômetro de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado) com vista axial (VISTA PRO, Varian, Mulgrave, Australia) para
determinação dos elementos maiores e traço. A configuração do equipamento é
apresentada na Tabela 2.
Soluções stock de alta pureza analítica de 1000 mg L-1 (Titrisol®, Merck, Germany)
de cada elemento foram utilizados para o preparo de solução analítica multielementar de
referência. Para potássio (K) e sódio (Na) foram utilizados soluções stock de 10000 mg.L-1.

Tabela 2. Parâmetros operacionais e linhas espectrais utilizadas no ICP OES.
Sistema Ótico

Echelle

Potência (W)

1300

Vazão do gás do plasma (L min-1)

15

Vazão do gás auxiliar (L min-1)

1.5

Vazão do Argônio de nebulização (L min-1)

0.70

Vazão da amostra (L min -1)

0.70

Nebulizador

Seaspray

Câmera de nebulização

Ciclônica
Al 167.019; As 188.980; Ba 493.408; Cd 226.502;

Linhas espectrais (nm)

Co 238.892; Cr 267.716; Cu 327.395; Fe 238.204;
Mn 257.610; Pb 220.353; Se 196.026; Sr 421.552;
V 292.401; Zn 213.857
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4.6 Toxicidade e valores de referência dos elementos estudados
Os elementos maiores e menores avaliados apresentam algum nível de toxicidade à
saúde humana, a depender de inúmeros fatores (e.g. especiação química, concentração).
Agências nacionais e internacionais de saúde e meio ambiente, visando à preservação da
saúde da biota e dos seres humanos, procuram estabelecer valores de referência para os
elementos que apresentam elevado risco toxicológico. Os valores de referência de As, Cd,
Cr, Cu, Mn, Pb, Se e Zn em alimentos, peixes ou mariscos são mostrados na Tabela 3.

Tabela 3. Níveis máximos de metais e As em moluscos, peixes e alimentos.

As
Cd
Cr
Cu
Mn
Pb
Se
Zn

Peso úmido
1
1
0,1
54
0,5
-

Concentração em mg.kg-1
Órgão
Peso seco
Anvisa1 – Portaria nº 685
Anvisa1 – Portaria nº 685
Anvisa¹ - Decreto 55.871
12 (moluscos) e 370 (ostras)
U.S. EPA²
4,8 (moluscos) e 0,84 (ostras)
ANZFA³
200 (moluscos) e 5.100 (ostras)

Órgão
NOAA4
NOAA4
NOAA4

¹ Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ² United States Environmental Protection Agency;
4

³ Australia New Zealand Food Authority; National Oceanic and Atmospheric Administration.

Contudo, muitos elementos que apresentam potencial risco toxicológico ainda não
possuem valores de referência. A seguir serão apresentadas as enfermidades que podem
ser ocasionadas pelo excesso, ou ausência, dos elementos estudados, exceto para o
estrôncio (Sr), pois não foram encontradas estas informações para este elementos.

4.6.1 Alumínio
O alumínio não tem valores de referência para moluscos, ostras ou pescados
estabelecidos na legislação vigente. Apesar disso, o alumínio é um elemento que deve ser
investigado devido a sua importância toxicológica, uma vez que tem sido freqüentemente
associado a doenças degenerativas do sistema nervoso central - SNC, sobretudo a doença
de Alzheimer (KLASSEN, 1997; OMS, 1998; MINEROPAR, 2001).
Em níveis ultratraço o alumínio é um elemento essencial para os seres humanos.
Nos indivíduos sadios, o intestino serve como barreira natural para este metal, diminuindo
sua absorção. Além disso, a ingestão em excesso de Al pode reduzir a assimilação de
fosfato e flúor (ARAUJO & PINESE, 2006).

17

4.6.2 Arsênio
O arsênio é um elemento essencial em níveis traço para o organismo humano (OMS,
1998; FIGUEIREDO, 2000; SEIBERT, 2002). No entanto, concentrações elevadas de As
podem causar efeitos deletérios para a biota e também para a saúde humana. Inibição da
respiração mitocondrial, competição com o fosfato durante a fosforilação oxidativa, inibição
de enzimas de reparo de DNA, diminuição das defesas antioxidantes e diminuição da
atividade de algumas enzimas mitocondriais são os principais efeitos tóxicos causados pelo
arsênio (CURCHO, 2009). Estes efeitos podem causar a irritação da pele, problemas no
coração, distúrbios gastrointestinais, câncer de pele, pulmão, fígado, próstata, bexiga e rim,
além de distúrbios no SNC e abortos espontâneos (CASTRO, 2006; ARAÚJO & PINESE,
2006).
Deve-se, contudo, salientar que a toxidade do As é altamente dependente de sua
especiação química, sendo que as espécies inorgânicas (As (III) e As (V)) são mais tóxicas
do que as espécies orgânicas (FIGUEIREDO, 2000; CURCHO, 2009).

4.6.3 Bário
Assim como para o alumínio, não há valores de referência para bário em alimentos
estabelecidos na legislação. Apesar disso, a ingestão de Ba em excesso pode levar ao
aumento da pressão sanguínea, por vasoconstrição, podendo acarretar em sérios efeitos
tóxicos no coração (CASTRO, 2006).

4.6.4 Cobalto
O cobalto faz parte de certas enzimas, sendo vital para os organismos em nível de
traço. Sua deficiência provoca emagrecimento, cansaço e anemia. Por outro lado, elevadas
doses deste metal pode levar a falhas cardíacas e cânceres (ARAÚJO & PINESE, 2006;
CURCHO, 2009; ROSSI, 2009; FIGUEIREDO, 2000).

4.6.5 Cádmio
O cádmio é um elemento altamente tóxico para os seres humanos, porém, em
quantidades

extremamente

pequenas

atua

como

estimulante

do

metabolismo

(FIGUEIREDO, 2000). A retenção de Cd nos tecidos está relacionada com a formação do
complexo cádmio-metalotioneína. Neste complexo o Cd substitui os metais fisiologicamente
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essenciais, como o cobre, cálcio e zinco, ou compartilha com eles a mesma proteína.
Quando presente em excesso nos organismos o Cd pode causar deficiências renais,
respiratórias, problemas nos ossos e deformidades congênitas e cancerígenas (OMS, 1998;
FIGUEIREDO, 2000; CRA, 2004). Também existem registros que associam o excesso de
cádmio com a hipertensão (CURCHO, 2009).

4.6.6 Cromo
O cromo é um elemento essencial que funciona na potencialização da ação da
insulina, influenciando o metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas. Sua deficiência
induz ao diabetes e a neuropatia. Elevadas concentrações de Cr estão associadas ao
câncer de pulmão, intolerância severa a glicose, perda de peso, encefalopatia metabólica,
falhas renais e do fígado. Assim como para o As, a toxicidade deste metal depende de sua
especiação, sendo o Cr (IV) a forma mais tóxica, que pode causar mutagenecidade e câncer
(CURCHO, 2009; ARAUJO & PINESE, 2006; OMS, 1998; FIGUEIREDO, 2000). Outros
problemas associados ao Cr são alergias, dores e úlceras estomacais, enfraquecimento do
sistema imunológico podendo, inclusive, levar a morte (CASTRO, 2006).

4.6.7 Cobre
O cobre está envolvido com uma variedade de reações metabólicas, como a
transformação de oxigênio celular em energia e a síntese de proteínas complexas dos
ossos, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Adicionalmente, está relacionado ao bom
funcionamento do sistema imunológico. Em excesso pode provocar a doença de Wilson,
desordem neurológica e psiquiátrica (e.g. depressão), danos no fígado, rins, nervos e ossos,
além de provocar perda de glóbulos vermelhos, irritação e corrosão de mucosas e danos
capilares generalizados (OMS, 1998; FIGUEIREDO, 2000; VAZ & LIMA, 2003; CASTRO,
2006).

4.6.8 Ferro
Para o bom funcionamento do organismo o ferro é necessário em níveis traço. Sendo
utilizado em reações bioquímicas essenciais ao funcionamento do organismo humano,
fazendo parte da hemoglobina e complexos enzimáticos necessários na geração de energia
e ao sistema imunológico. Sua deficiência provoca anemia e prejudica absorção de outros
metais. Seu excesso pode levar a disfunções na absorção intestinal, hemacromatose
hereditária e o aparecimento de doenças cardíacas e diabetes (FIGUEIREDO, 2000; VAZ &
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LIMA, 2003). Apesar disso não há concentração máxima de Ferro recomendada pela
legislação vigente, nem proposta por órgãos ambientais.

4.6.9 Manganês
O manganês é um elemento necessário em níveis traço para todos os organismos.
Promovendo o crescimento e o desenvolvimento de funções celulares em ossos e
cartilagens, além de participar de reações enzimáticas. A deficiência de Mn pode prejudicar
o crescimento de cabelos e unhas, ocasionar dermatite, epilepsia e hipocolesterolemia. Já
seu excesso, pode levar ao desenvolvimento de câncer e má formações congênitas. Além
de poder causar doenças neurológicas, caso for aspirado para os pulmões (OMS, 1998;
FIGUEIREDO, 2000; SCARPELLI, 2003).

4.6.10 Chumbo
O chumbo é um metal altamente tóxico para os seres humanos. Fadiga, anemia e
desordens neurológicas são um dos primeiros sintomas de contaminação por este metal.
Seus efeitos crônicos produzem sintomas como a perda de apetite, constipação, anemia,
fraqueza, cólicas e dores musculares e nas juntas, cegueira, baixo QI e retardamento
mental. Além de hipertensão, disfunção renal, más formações congênitas e danos ao
sistema nervoso periférico (OMS, 1998; FIGUEIREDO, 2000; ZANELLO, 2006).

4.6.11 Selênio
O selênio é um micronutriente para inúmeras formas de vida. Atua como
antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres. Ainda estimula o sistema imunológico
e intervêm no funcionamento da glândula tireóide. Sua deficiência implica geralmente em
baixo crescimento, distrofia muscular, degeneração do miocárdio, anemia e hemorragia. Seu
excesso pode levar a problemas reprodutivos, esclerose lateral amiotrófica e cânceres. Além
de tornar unhas e cabelos quebradiços e provocar cáries (OMS, 1998; FIGUEIREDO, 2000).

4.6.12 Vanádio
O vanádio não tem valores de referência estabelecidos para mariscos, moluscos ou
pescado na legislação vigente, porém, de acordo com BRITO (2001) este metal deve ser
tratado como tóxico, merecendo atenção. O V é um elemento essencial em níveis traço,
tendo função muito importante associada ao prolongamento da vida dos dentes (OMS,
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1998). Sua deficiência pode provocar doenças cardiovasculares. Já seu excesso provoca
distúrbios gastrointestinais e câncer de pulmão, quando inalado (ARAÚJO & PINESE, 2006).

4.6.13 Zinco
O zinco desempenha papel importante nas atividades enzimáticas, no metabolismo
de ácidos nucléicos e na síntese de proteínas, sendo essencial em níveis traço. Atua na
manutenção da estrutura e função das membranas, atividade hormonal, e na reprodução e
maturidade sexual. Sua deficiência provoca retardamento de crescimento, síndrome de
Down, problemas de pele, dificuldade de cicatrização de feridas e falhas reprodutivas. Seu
excesso pode provocar vômito, febre, diarréia e letargia, além de ter grande influencia na
absorção do cobre (OMS, 1998; FIGUEIREDO, 2000; ZANELLO, 2006; VAZ & LIMA, 2006).

4.7 Avaliação de risco toxicológico em nível de rastreamento
A avaliação de risco é o processo de estimativa de probabilidade de ocorrência de
um determinado acontecimento e a provável magnitude de feitos adversos durante um
determinado período de tempo (KOLLURU e colaboradores, 1996). E por se tratar de uma
base conceitual, fornece o mecanismo estrutural para estimar possíveis impactos sobre a
saúde do ambiente e da população humana. Porém, há inúmeras definições e aplicações do
conceito de risco, o que induz a uma grande variedade de metodologias de avaliações
(CRA, 2005).
Na literatura são encontrados inúmeros trabalhos (e.g. HATJE, 1996; CRA, 2005;
WIDMEYER E BENDELL-YOUNG, 2008; CASTILHOS e colaboradores, 2003) que buscam
efetuar uma avaliação de risco com matrizes e metodologias diferentes. Porém, grande
parte dos trabalhos baseia-se no guia de avaliação de risco proposto pela Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (U.S. EPA) em 1989. Segundo este
guia, a avaliação de risco a saúde humana em nível de rastreamento, tem que envolver os
procedimentos de:
• Coleta e avaliação de dados – implica na reunião e análise de dados relevantes a
avaliação da saúde humana e identificação de substâncias presentes no local onde será
desenvolvido o estudo.
• Avaliação da exposição – é conduzida para estimar a magnitude da atual e/ou
potencial exposição humana, freqüência e duração da exposição. Os resultados da
avaliação da exposição combinados com informações especificas de toxicidade das
substâncias químicas são utilizados para caracterizar riscos potenciais.
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• Avaliação da toxicidade – analisa a toxicidade dos compostos através dos tipos de
efeitos adversos a saúde associados à exposição química, e a relação entre magnitude de
exposição e efeitos adversos.
• E, por fim, a caracterização do risco – onde se busca caracterizar a ocorrência de
potenciais efeitos adversos à saúde e avaliar sua incerteza.
De acordo com a U.S. EPA (1989) a caracterização deve ser efetuada através do
cálculo do risco, ao qual deve levar em consideração à natureza carcinogênica dos
compostos. Para os compostos carcinogênicos deve ser utilizada a equação a seguir:
RC = (ICD) x (SF)
Onde RC é a probabilidade de um individuo desenvolver câncer devido à exposição
a um agente cancerígeno. O ICD é à incorporação crônica diária de um agente cancerígeno
durante 70 anos (mg/kg-dia), sendo calculado com a mesma formula do nível de ingestão
(I), abaixo explicitado. Já o SF (fator de inclinação) é o fator potencial de carcinogenicidade
(mg/kg-dia) e representa o risco pela exposição diária a 1 mg/kg-dia da substância durante
toda a vida.
Já para os contaminantes não-carcinogênicos a estimativa do risco é calcula através
do quociente de risco (QR) que é calculado da seguinte forma:
QR = I / DRf
Onde o DRf é a dose de referência para o contaminante de interesse, podendo ser
interpretada como uma estimativa quantitativa das exposições diárias que não deveriam
causar efeitos deletérios nos indivíduos mais sensíveis da população. Já o I é o nível de
exposição ou ingestão, ou seja, a incorporação diária do poluente no organismo. Ele pode
ser calculado pela equação genérica:
I = (C x (CR x EFD) / BW) x (1 / AT)
Sendo que I é a ingestão (mg/kg por peso/dia) e C a concentração do composto
químico (e.g. mg/litro). CR a taxa de contato (e.g. litros/dia), que pode ser explicada como a
quantidade media de contaminante em contado por unidade de tempo ou evento. O EFD
(freqüência e duração da exposição) é geralmente calculado usando freqüência de
exposição (EF) (dias/ano) e duração da exposição (ED) (anos). Já o BW é o peso corporal
em quilogramas e AT (dias) é o período médio de exposição.
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4.7.1 Metodologia utilizada para análise preliminar de risco
A metodologia de análise de risco utilizada neste trabalho foi referenciada na análise
preliminar de risco à saúde humana, efetuada pelo Centro de Recursos Ambientais (CRA,
atual Instituto de Meio Ambiente - IMA) do estado da Bahia, publicado no ano de 2005. Este
trabalho foi desenvolvido na Baía de Todos os Santos utilizando mariscos, crustáceos e
peixes como matrizes analítica. Com isso, as três primeiras etapas do procedimento
explicitadas no guia da US. EPA (1989) foram baseadas no trabalho do CRA (2005). Deste
modo, este trabalho focará na caracterização da ocorrência de potenciais efeitos adversos à
saúde humana.
Esta metodologia baseia-se em pressupostos conservativos com o objetivo de
minimizar os efeitos da incerteza associada ao volume de dados e seguindo o princípio de
proteger a população mais exposta a qualquer risco potencial. Sendo que a via oral foi
considerada a principal rota de exposição.
O risco foi calculado de acordo com o método proposto pela U.S. EPA (1989) e
classificado em negligenciável (QR < 1), baixo (QR ≥ 1 e ≤ 9,9), moderado (QR ≥ 10 e ≤
19,9), alto (QR ≥ 20 e ≤ 99,9) e crítico (QR ≥ 100). O nível de exposição (I), aqui
denominado de dose administrada ou dose potencial (Dpot), foi calculado para adultos e
crianças, com a equação a seguir:
Dpot= (C x R(t )) / Pc
Onde C é a concentração do contaminante no percentil 95% (mg/kg), R(t) a taxa de
ingestão (0,3 kg/dia para adultos e 0,15 kg/dia para crianças) e Pc, o peso corpóreo (60 kg
para adultos e 15 kg para crianças). O termo (DE x FE)/AT, da equação proposta pela US
EPA (1989) foi considerado igual a 1. Ao substituirmos os valores de duração da exposição
(DE = 70 anos), freqüência de exposição (FE = 365 dias.ano-1) e período médio de
exposição (AT = DE x 365 dias.ano-1) encontramos a equação proposta pelo CRA, ou seja:
(DE x FE)/AT => (DE x FE)/(DE x 365) => (70 x 365)/(70 x 365) => 1

4.8 Análises Estatísticas
Médias, desvios padrões e desvios padrões relativos (RSD) foram calculados para os
dados de concentração de metais. Para as análises multivariadas, os dados de
concentração de metais foram transformados usando log (x + 1) para reduzir os valores a
uma única ordem de grandeza. Posteriormente, foi feita a análise de componentes principais
(PCA) com a matriz de dados transformados, utilizando o software Primer 5.
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5. Resultados e discussões
Neste trabalho foram analisados os elementos Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,
Pb, Se, Sr, V e Zn, em amostras de mariscos bivalves e de material de referência certificado
(MRC) (Oyster tissue 1556b – NIST-USA). As recuperações do material de referência
certificado variaram entre 33 e 103%. Os resultados podem ser observados na Tabela 4.

Tabela 4. Recuperação do material de referência certificada de tecido de ostra NIST 1566b.

Al
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Pb
Se
Sr
V
Zn

Valor Certificado (mg.kg-¹)
197,2 ± 6,00
7,65 ± 0,65
8,6 ± 0,30
2,48 ± 0,08
0,37 ± 0,01
Nd
71,6 ± 1,60
205,8 ± 6,80
18,5 ± 0,20
0,31 ± 0,01
2,06 ± 0,15
6,8 ± 0,20
0,577 ± 0,02
1424 ± 46,0

Valor Obtido (mg.kg-¹)
203,3 ± 13,91
6,29 ± 1,22
7,34 ± 0,72
2,35 ± 0,20
0,22 ± 0,03
0,08 ± 0,02
72,9 ± 5,17
211,2 ± 13,51
15,8 ± 1,52
0,19 ± 0,08
1,86 ± 0,29
5,50 ± 0,20
0,19 ± 0,02
1415 ± 29,3

% de recuperação
103
82
85
95
59
102
103
85
61
90
81
33
99

(Nd- O Material de Referência NIST 1566b não contem concentrações detectáveis de cromo)

Da análise dos resultados apresentados na Tabela 4 foi observado que os valores
obtidos foram quantitativos (i.e. > 80% de recuperação) para grande parte dos elementos.
Desta forma, estes resultados revelaram a eficiência dos processos de digestão e
determinação, garantindo a qualidade e robustez dos resultados analíticos obtidos para a
maior parte dos elementos. Contudo, Co, Pb e V apresentaram percentual de recuperação
de 55, 63 e 33, respectivamente. Apesar da baixa recuperação no MRC, estes elementos
foram analisados por apresentarem potencial risco toxicológico à biota e a saúde humana.
O baixo percentual de recuperação para estes elementos podem estar relacionados com a
metodologia de digestão utilizada, que, apesar de não obter boas recuperações para todos
os elementos, foi a que melhor se adaptou, logisticamente, a este trabalho.
A Tabela 5 apresenta as concentrações obtidas de metais, arsênio e selênio nas
amostras de chumbinho, ostra, sururu e sururu-de-pedra coletadas na Baía de Todos os
Santos. A seguir, os resultados serão descritos por elemento, mostrando as concentrações
obtidas para cada localidade.
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Tabela 5. Concentração (mg.kg-1, em peso seco) de Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Se, Sr, V e Zn em amostras de mariscos bivalves coletados na
Baía de Todos os Santos.
Estação
1

2

3

Espécie

Al

As

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Mn

Pb

Se

Sr

V

Zn

Mytella g.

1390 ± 1,48

10,1 ± 0,25

76,9 ± 4,77

Nd

183 ± 109

2,13 ± 0,23

18,5 ± 0,31

1073 ± 1,94

42,6 ± 0,88

6,34 ± 0,61

13,6 ± 6,17

58,7 ± 1,96

1,88 ± 1,04

54,9 ± 1,18

Crassostrea r.

288 ± 3,18

5,66 ± 0,62

Nd

Nd

0,39 ± 0,02

0,33 ± 0,00

35,1 ± 0,44

315 ± 5,90

24,6 ± 0,15

3,18 ± 0,00

ND

63,3 ± 0,27

Nd

990 ± 5,63

Mytella g.

1539 ± 14,1

12,5 ± 0,94

88,7 ± 4,69

Nd

611 ± 123

2,44 ± 0,06

10,8 ± 0,77

1421 ± 62,1

52,0 ± 1,22

10,4 ± 0,50

49,6 ± 8,24

55,5 ± 1,24

6,93 ± 1,14

59,6 ± 5,17

Crassostrea r.

202 ± 3,26

5,55 ± 0,37

Nd

Nd

152 ± 59,2

0,15 ± 0,00

28,4 ± 0,30

346 ± 8,97

18,9 ± 0,31

6,43 ± 0,00

6,87 ± 1,85

61,7 ± 0,93

1,34 ± 1,28

1273 ± 13,5

Mytella g.

1749 ±10,4

12,1 ± 1,04

67,6 ± 2,15

Nd

212 ± 112

Nd

24,2 ± 0,36

Nd

49,2 ± 1,11

6,28 ± 1,02

16,7 ± 6,93

59,5 ± 0,92

3,46 ± 1,45

50,8 ± 0,47

Crassostrea r.

181 ± 2,20

6,67 ± 0,40

Nd

Nd

0,23 ± 0,00

Nd

29,2 ± 0,79

292 ± 9,81

22,4 ± 0,53

Nd

0,18 ± 0,00

59,1 ± 0,47

Nd

1004 ± 14,4

4

Anomalocardia b.

1414 ± 14,7

10,1 ± 0,61

1,74 ± 0,09

Nd

62,8 ± 0,28

1,57 ± 0,05

4,29 ± 0,09

1184 ± 8,29

32,3 ± 0,33

4,24 ± 0,18

6,06 ± 0,58

130 ± 9,25

0,74 ± 0,03

51,5 ± 1,44

5

Anomalocardia b.

323 ± 7,91

15,6 ± 0,76

Nd

Nd

372 ± 71,9

0,62 ± 0,02

3,94 ± 0,18

299 ± 6,90

21,2 ± 1,24

4,19 ± 4,19

21,1 ± 1,79

109 ± 4,39

2,87 ± 0,35

53,27 ±
2,43

6

Anomalocardia b.

1660 ± 19,1

8,83 ± 0,13

5,33 ± 0,20

Nd

6,49 ± 0,21

2,23 ± 0,03

8,84 ± 0,26

1361 ± 43,1

18,3 ± 1,01

5,12 ± 0,33

3,43 ± 0,04

132 ± 4,89

1,63 ± 0,11

67,5 ± 2,62

7

Crassostrea r.

243 ± 12,7

6,05 ± 0,02

Nd

1,04 ± 0,09

9,28 ± 0,54

0,07 ± 0,02

44,8 ± 2,54

372,1717

16,8 ± 1,59

5,42 ± 0,00

4,64 ± 0,07

72,8 ± 3,39

0,33 ± 0,02

918 ± 46,1

8

9

10

Mytella g.

2365 ± 19,9

7,73 ± 0,62

4,19 ± 0,05

0,06 ± 0,00

0,43 ± 0,00

2,64 ± 0,06

12,1 ± 0,33

1431 ± 8,28

30,7 ± 0,35

6,56 ± 0,29

2,45 ± 0,00

64,3 ± 0,97

2,47 ± 0,03

69,7 ± 1,01

Crassostrea r.

187 ± 9,36

2,53 ± 0,72

Nd

1,71 ± 0,14

Nd

Nd

58,8 ± 3,62

212 ± 13,1

5,27 ± 0,27

Nd

3,54 ± 0,24

49,7 ± 3,19

0,15 ± 0,00

928 ± 67,1

Brachidontes e.

1919 ± 39,9

5,53 ± 0,18

1,82 ± 0,07

1,08 ± 0,02

21,8 ± 0,18

1,95 ± 0,15

24,4 ± 0,44

1123 ± 15,3

20,4 ± 0,45

7,39 ± 0,83

5,34 ± 0,18

63,6 ± 1,28

2,00 ± 0,01

43,8 ± 0,67

Mytella g.

2458 ± 5,58

9,22 ± 0,64

5,28 ± 0,14

0,19 ± 0,00

42,1 ± 1,52

3,13 ± 0,04

16,7 ± 0,34

1820 ± 39,8

45,8 ± 1,28

8,49 ± 0,31

5,71 ± 0,51

62,2 ± 1,72

3,25 ± 0,04

65,9 ± 1,13

Crassostrea r.

669 ± 36,9

2,94 ± 0,26

Nd

1,94 ± 0,06

3,37 ± 0,24

0,39 ± 0,02

65,9 ± 1,70

460 ± 14,9

26,7 ± 0,80

2,89 ± 0,00

3,17 ± 0,02

53,2 ± 1,84

0,43 ± 0,04

846 ± 10,7

Crassostrea r.

147 ± 6,29

4,08 ± 0,12

Nd

1,50 ± 0,02

11,5 ± 0,42

0,10 ± 0,00

68,6 ± 0,85

266 ± 10,9

19,8 ± 0,67

3,24 ± 0,00

3,52 ± 0,67

51,8 ± 2,17

Nd

1095 ± 10,8

Mytella g.

1997 ± 39,8

8,51 ± 0,51

6,44 ± 0,52

0,05 ± 0,00

16,1 ± 0,54

2,03 ± 0,09

15,3 ± 0,56

1802 ± 65,8

30,1 ± 1,44

7,24 ± 0,12

4,02 ± 0,27

72,5 ± 1,41

3,12 ± 0,08

59,2 ± 1,73

11

Anomalocardia b.

555 ± 9,78

8,07 ± 0,39

Nd

Nd

0,98 ± 0,06

2,57 ± 0,38

7,41 ± 0,12

396 ± 3,76

30,3 ± 0,78

4,66 ± 2,68

Nd

40,6 ± 0,44

Nd

55,2 ± 0,58

12

Crassostrea r.

335 ± 6,60

5,88 ± 0,37

Nd

1,03 ± 0,04

0,27 ± 0,03

0,66 ± 0,01

64,1 ± 1,45

376 ± 8,31

17,8 ± 0,42

2,81 ± 0,00

0,74 ± 0,30

27,1 ± 0,49

Nd

1024 ± 19,9

13

Crassostrea r.

864 ± 53,1

3,03 ± 0,19

Nd

0,53 ± 0,01

5,37 ± 0,39

0,22 ± 0,07

214 ± 3,41

637 ± 24,9

12,4 ± 0,57

6,49 ± 0,90

Nd

47,5 ± 0,76

Nd

2976 ± 19,9

14

Crassostrea r.

256 ± 12,3

13,2 ± 1,15

Nd

0,49 ± 0,06

Nd

1,53

158 ± 4,63

230 ± 4,76

12,3 ± 0,28

9,89 ± 0,70

68,6 ± 4,75

42,7 ± 1,07

11,0 ± 0,54

2396 ± 51,6

15

Crassostrea r.

278 ± 14,3

9,12 ± 0,26

Nd

Nd

755 ± 14,1

1,29 ± 0,12

147 ± 2,67

275 ± 11,8

13,9 ± 0,82

5,38 ± 1,29

42,0 ± 3,03

46,0 ± 2,21

6,23 ± 0,08

2046 ± 39,2

16

Crassostrea r.

343 ± 8,21

4,46 ± 0,04

Nd

0,35 ± 0,03

1,54 ± 0,11

Nd

124 ± 2,01

295 ± 5,64

8,45 ± 0,14

5,47 ± 0,00

Nd

34,9 ± 0,63

Nd

2121 ± 36,4

Mytella g.

1737 ± 21,3

7,39 ± 0,42

4,76 ± 0,22

0,52 ± 0,03

0,52 ± 0,06

2,08 ± 0,09

48,6 ± 1,42

Nd

126 ± 1,35

9,27 ± 1,36

Nd

39,0 ± 0,54

2,21 ± 0,06

60,8 ± 0,65

17

Crassostrea r.

271 ± 4,98

5,51 ± 0,04

Nd

13,7 ± 0,18

352 ± 42,2

0,20 ± 0,04

151 ± 2,50

410 ± 4,22

28,2 ± 0,21

5,73 ± 0,71

24,6 ± 3,73

45,0 ± 0,06

3,13 ± 0,30

2757 ± 36,6

18

Mytella g.

1888 ± 267

5,87 ± 0,21

4,74 ± 1,27

Nd

122 ± 41,2

2,13 ± 0,52

14,1 ± 1,02

Nd

57,1 ± 5,09

8,41 ± 1,58

Nd

35,5 ± 1,40

3,05 ± 0,32

182 ± 5,39

19

Anomalocardia b.

775 ± 28,5

8,92 ± 0,53

0,64 ± 0,3

Nd

467 ± 16,9

1,02 ± 0,10

8,62 ± 0,34

522 ± 23,7

29,4 ± 1,42

5,49 ± 0,32

19,4 ± 1,83

83,0 ± 2,19

3,90 ± 0,45

52,4 ± 1,93

Anomalocardia b.

142 ± 4,64

14,1 ± 0,27

0,59 ± 0,17

0,49 ± 0,01

8,27 ± 0,05

0,18 ± 0,03

44,8 ± 0,37

218 ± 4,53

35,6 ± 0,94

6,76 ± 0,00

5,24 ± 0,06

97,1 ± 0,91

0,15 ± 0,01

64,3 ± 1,22

Crassostrea r.

86,5 ± 5,53

7,88 ± 0,01

Nd

2,43 ± 0,15

12,4 ± 0,82

Nd

237 ± 11,6

152 ± 6,73

11,1 ± 0,69

5,90 ± 0,00

4,42 ± 0,42

65,6 ± 3,11

0,04 ± 0,00

1566 ± 67,4

20

25

Tabela 5. Continuação
Estação
21
22

23

24

25

26

27

28

Espécie

Al

As

Ba

Cd

Anomalocardia b.

305 ± 6,97

4,46 ± 0,34

Nd

0,53 ± 0,00

Crassostrea r.

191 ± 10,2

4,58 ± 0,02

Nd

1,25 ± 0,05

Anomalocardia b.

305 ± 5,50

5,92 ± 0,16

Nd

0,30 ± 0,00

Anomalocardia b.

780 ± 27,4

2,86 ± 0,63

4,34 ± 0,31

Crassostrea r.

394 ± 17,2

Nd

0,03 ± 0,00

Co

Cr

Cu

Fe

Mn

Pb

Se

Sr

V

Zn

Nd

0,14 ± 0,00

5,90 ± 0,02

8,66 ± 0,52

0,10 ± 0,09

114 ± 6,66

310 ± 6,11

109 ± 3,42

6,20 ± 0,48

2,94 ± 0,07

73,3 ± 0,87

0,21 ± 0,01

58,0 ± 0,64

248 ± 20,1

15,6 ± 0,63

3,39 ± 1,92

4,83 ± 0,33

57,8 ± 4,62

0,12 ± 0,00

2399 ± 107

4,51 ± 0,39

0,27 ± 0,00

4,48 ± 0,07

274 ± 1,33

64,4 ± 4,87

3,09 ± 0,00

5,63 ± 0,27

62,9 ± 0,97

0,22 ± 0,02

68,5 ± 0,61

0,59 ± 0,10

0,81 ± 0,56

1,79 ± 0,02

Nd

0,89 ± 0,08

48,7 ± 4,28

700 ± 40,0

209 ± 20,6

5,41 ± 1,59

2,11 ± 1,41

101 ± 6,21

0,93 ± 0,05

79,4 ± 5,57

0,15 ± 0,00

586 ± 15,1

298 ± 10,1

21,8 ± 2,07

2,41 ± 1,07

3,59 ± 0,18

80,4 ± 3,44

0,22 ± 0,02

1600 ± 30,6

Brachidontes e.

1923 ± 43,9

1,31 ± 0,57

6,12 ± 0,22

0,59 ± 0,04

1,43 ± 0,00

2,36 ± 0,14

53,3 ± 0,61

1448 ± 53,6

118 ± 0,87

6,08 ± 1,91

3,45 ± 0,38

185 ± 3,67

2,97 ± 0,02

56,2 ± 1,74

Brachidontes e.

1589 ± 13,6

Nd

18,6 ± 1,41

0,33 ± 0,01

Nd

1,64 ± 0,03

26,9 ± 0,44

1314 ± 9,82

119 ± 2,54

6,67 ± 0,26

2,62 ± 0,11

228 ± 8,17

2,66 ± 0,06

54,0 ± 1,12

Crassostrea r.

229 ± 3,71

0,79 ± 0,00

0,32 ± 0,00

1,88 ± 0,01

Nd

0,08 ± 0,06

248 ± 1,43

209 ± 3,03

13,6 ± 0,25

3,23 ± 0,7

2,81 ± 0,77

63,8 ± 0,16

0,16 ± 0,08

1300 ± 15,3

Anomalocardia b.

610 ± 10,7

1,35 ± 0,38

4,86 ± 0,30

0,35 ± 0,02

Nd

0,51 ± 0,02

7,05 ± 0,21

605 ± 8,23

110 ± 6,42

3,43 ± 0,36

2,52 ± 0,14

74,2 ± 2,20

0,59 ± 0,03

64,9 ± 2,82

Anomalocardia b.

835 ± 12,3

5,36 ± 0,52

6,15 ± 1,23

0,27 ± 0,01

Nd

0,97 ± 0,05

7,73 ± 0,21

749 ± 8,76

35,2 ± 0,17

4,82 ± 0,00

1,93 ± 0,42

86,5 ± 1,54

1,35 ± 0,05

82,2 ± 2,58

Crassostrea r.

178 ± 15,1

1,50 ± 0,00

1,13 ± 1,09

2,74 ± 0,18

Nd

0,18 ± 0,15

521 ± 30,8

200 ± 8,65

13,8 ± 0,64

Nd

3,94 ± 0,23

73,7 ± 4,15

0,18 ± 0,06

1445 ± 82,2

Mytella g.

1791 ± 30,4

1,44 ± 0,00

9,20 ± 0,62

0,56 ± 0,01

0,60 ± 0,19

2,23 ± 0,03

64,1 ± 1,10

1339 ± 15,1

94,7 ± 3,12

4,45 ± 0,18

3,59 ± 0,04

95,8 ± 4,58

2,74 ± 0,06

63,4 ± 1,41

Crassostrea r.

332 ± 11,2

Nd

0,25 ± 0,00

2,25 ± 0,02

Nd

0,14 ± 0,01

602 ± 9,15

266 ± 5,96

12,2 ± 0,55

1,31 ± 0,41

3,54 ± 0,26

67,1 ± 1,68

0,21 ± 0,05

1713 ± 25,7

Anomalocardia b.

834 ± 20,6

3,37 ± 0,14

3,75 ± 0,24

0,74 ± 0,07

1,19 ± 0,10

0,90 ± 0,08

10,9 ± 0,87

765 ± 24,7

316 ± 8,34

6,60 ± 3,07

2,21 ± 0,18

77,4 ± 3,64

1,19 ± 0,04

72,3 ± 5,16

Crassostrea r.

269 ± 10,1

1,09 ± 0,00

Nd

1,26 ± 0,05

Nd

0,0200

259 ± 8,48

287 ± 5,60

16,8 ± 0,31

3,75 ± 2,40

3,59 ± 0,12

95,8 ± 3,03

0,11 ± 0,00

1720 ± 48,6

Mytella g.

1428 ± 5,16

3,35 ± 0,43

3,44 ± 0,22

0,04 ± 0,00

Nd

1,09 ± 0,06

102 ± 8,88

1065 ± 4,26

37,5 ± 0,44

7,13 ± 0,39

2,20 ± 0,35

91,1 ± 18,2

1,77 ± 0,06

67,2 ± 1,71

Brachidontes e.

1330 ± 33,9

1,64 ± 0,00

6,52 ± 0,62

0,46 ± 0,01

Nd

1,12 ± 0,01

51,2 ± 0,73

886 ± 34,9

46,5 ± 2,77

5,81 ± 0,44

2,16 ± 0,14

40,1 ± 1,19

1,62 ± 0,03

45,0 ± 0,57

Crassostrea r.

313 ± 6,41

Nd

0,33 ± 0,27

2,33 ± 0,02

Nd

0,11 ± 0,04

396 ± 3,69

287 ± 3,53

18,8 ± 0,58

5,19 ± 0,63

3,33 ± 0,15

92,2 ± 0,60

0,18 ± 0,03

1109 ± 14,9

Anomalocardia b.

763 ± 28,4

Nd

2,11 ± 0,20

0,56 ± 0,01

Nd

0,68 ± 0,04

5,69 ± 0,01

673 ± 16,8

117 ± 3,68

5,71 ± 0,04

3,58 ± 0,71

71,9 ± 1,35

0,84 ± 0,02

68,8 ± 0,44
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Crassostrea r.

297 ± 10,1

Nd

0,08 ± 0,01

2,60 ± 0,09

Nd

0,05 ± 0,00

444 ± 12,8

288 ± 8,25

14,1 ± 0,89

5,39 ± 0,00

2,98 ± 0,12

62,9 ± 1,82

0,36 ± 0,01

1432 ± 23,1

30

Anomalocardia b.

669 ± 39,4

3,58 ± 0,32

0,73 ± 0,05

0,05 ± 0,00

27,5 ± 1,11

0,58 ± 0,05

9,55 ± 0,19

508 ± 32,2

11,8 ± 0,72

4,26 ± 0,00

4,73 ± 0,50

82,3 ± 4,82

0,78 ± 0,07

59,3 ± 2,56

31

Anomalocardia b.

404 ± 33,2

5,46 ± 0,23

Nd

0,08 ± 0,04

9,73 ± 0,84

0,37 ± 0,13

2,72 ± 0,03

309 ± 30,8

27,8 ± 0,14

3,17 ± 1,52

2,78 ± 0,24

56,3 ± 0,19

0,25 ± 0,04

46,9 ± 0,01

32

Anomalocardia b.

215 ± 15,8

7,77 ± 0,27

Nd

0,14 ± 0,01

Nd

0,46 ± 0,05

1,03 ± 0,03

205 ± 15,6

52,8 ± 3,09

Nd

1,73 ± 0,00

55,3 ± 3,45

0,06 ± 0,00

54,7 ± 4,36

33

34

Anomalocardia b.

73,5 ± 5,61

6,83 ± 0,57

Nd

0,42 ± 0,03

16,6 ± 0,34

0,02 ± 0,01

3,61 ± 0,28

122 ± 5,51

86,2 ± 4,54

2,53 ± 0,01

2,74 ± 0,35

77,7 ± 4,01

Nd

69,7 ± 3,54

Anomalocardia b.

504 ± 7,93

11,2 ± 0,23

0,14 ± 0,03

0,09 ± 0,01

15,5 ± 0,03

0,44 ± 0,04

5,38 ± 0,18

416 ± 5,02

6,56 ± 0,40

3,89 ± 2,97

4,48 ± 0,11

76,9 ± 0,63

0,49 ± 0,03

73,6 ± 1,38

Mytella g.

778 ± 20,1

23,1 ± 1,21

0,53 ± 0,02

1,42 ± 0,06

26,0 ± 0,99

1,38 ± 0,04

35,7 ± 0,85

518 ± 14,6

3520 ± 25,4

19,4 ± 0,23

9,57 ± 0,55

84,4 ± 1,97

1,43 ± 0,01

141 ± 5,69

Brachidontes e.

776 ± 11,6

6,26 ± 0,11

1,12 ± 0,08

Nd

19,3 ± 0,28

0,73 ± 0,02

25,8 ± 0,14

484 ± 5,59

2,80 ± 0,10

Nd

3,74 ± 0,10

56,0 ± 0,30

0,77 ± 0,06

42,7 ± 0,82

Nd – Concentrações não detectadas, ou seja, abaixo do limite de detecção. i. Anomalocardia b. – Anomalocardia brasiliana; ii. Brachidontes e. – Brachidontes exustus; iii. Crassostrea r. –
Crassostrea rhizophorae; iv. Mytella g. – Mytella guyanensis
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5.1.1 Alumínio
A concentração de alumínio nas amostras de mariscos variou entre 73,5 mg.kg-¹
(Tabela 5; Figura 9) para a amostra de chumbinho (Anomalocardia brasiliana) na enseada
da Ribeira (#33), e 2458 mg.kg-¹ na amostra de sururu (Mytella guyanensis) coletada na
comunidade de Misericórdia (#9), ilha de Itaparica.
A concentração de Al apresentou grande variação nas amostras de Anomalocardia
brasiliana. Os valores mínimos (73,5 mg.kg-¹) foram encontrados na Ribeira (#33), e valores
máximos, de 1660 mg.kg-¹, em Cacha Pregos (#6) (ilha de Itaparica). Estes valores foram
bem superiores aos encontrados por GONÇALVES (2006), que obteve concentrações
mínimas de 94 mg.kg-¹ e máximas de 724 mg.kg-¹. A elevada concentração de alumínio em
Cacha Pregos pode ter origem nas características socioeconômicas dos municípios da bacia
do rio Jaguaripe, que deságua nesta região. Estes municípios têm tradição de produzir
artesanatos de barro e argila, fontes antrópicas importantes deste metal para o ambiente
(CRA, 2004; ARAÚJO & PINESE, 2006).
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Figura 9. Concentração de Al em mg.kg-¹ em peso seco.
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Na espécie Crassostrea rhizophorae (ostra), a concentração mínima de alumínio foi
de 86,5 mg.kg-¹, em Madre de Deus (#20), e o valor máximo de 1073 mg.kg-¹, observado no
rio das Vergas (#2). Estas concentrações estão de acordo com o trabalho de GONÇALVES
(2006). A elevada concentração de alumínio no rio das Vergas pode ter relação com a
produção de artesanato de barro na região, assim como descrito anteriormente para as
amostra de chumbinho da comunidade de Cacha Pregos. As amostras da estação #7
(Jeribatuba, na ilha de Itaparica) apresentaram valores de 244 mg.kg-¹, os quais foram
superiores as concentrações encontradas em GONÇALVES (2006) para a mesma
localidade. O aumento da concentração de alumínio nesta localidade pode ser um indicativo
do aumento do impacto antrópico da região de contra costa da ilha de Itaparica.
As concentrações de Al para Mytella guyanenesis (sururu) foram, em geral,
superiores às concentrações observadas para as outras espécies e variaram entre 778 e
2458 mg.kg-¹.
As amostras da espécie Brachidontes exustus (sururu-de-pedra) obtiveram valores
mínimos 776 mg.kg-¹ no Bonfim (#34), e máximos de 1924 mg.kg-¹, na estação 23 (Aratu
#7). Os valores para o sururu e para o sururu-de-pedra estão bem superiores aos
encontrados por PROTASOWICKI e colaboradores (2008), que encontraram concentrações
que variaram entre 101 e 390 mg.kg-¹ em peso úmido em amostras de Mytilus edulis da
costa polonesa do mar Báltico. A diferença de apresentação dos dados (i.e. peso úmido e
seco) tem interferência significativa na comparação dos dados. Porém, mesmo se
transformarmos estes dados para peso seco as amostras da BTS terão concentrações bem
superiores.

5.1.2 Arsênio
O valor preconizado de arsênio em pescados diversos é de 1 mg.kg-1 em peso úmido
(Tabela 3). Todas as amostras apresentaram concentrações superiores aos valores
legislados, exceto as amostras de ostra da estação 24 (Tabela 5; Figura 10).
Para as amostras de chumbinho, os valores mínimos encontrados foram de 1,35
-

mg.kg ¹, observado na Baía de Aratu (#24), e máximos de 15,6 mg.kg-¹, na enseada da
Barra (#5). No trabalho do CRA (2004) foram encontradas concentrações bem inferiores
para esta mesma espécie. Os valores mínimos foram de 0,09 mg.kg-¹ e máximos de 0,17
mg.kg-¹ em peso úmido. Cabe explicar que quando os dados são apresentados em peso
úmido, as concentrações estão diluídas, visto que cerca de 70% do peso de bivalves é
composto por água (CARVALHO e colaboradores, 2001; JESUS, 2005). Já o trabalho da
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UFBA (1996) encontrou concentrações entre 2,06 mg.kg-¹ e 4,30 mg.kg-¹, em peso seco, ou
seja, concentrações similares as encontradas neste trabalho.
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Figura 10. Concentração de As em mg.kg-1, em peso seco. A linha horizontal no gráfico
indica o limite previsto na legislação (Tabela 3).

As amostras de ostra apresentaram concentrações entre 0,79 mg.kg-¹, na Baía de
Aratu (#24) e

9,42 mg.kg-¹, no rio das Vergas (#2). Concentrações semelhantes às

encontradas por CHAGAS-SPINELLI e colaboradores (2006). TURECK e colaboradores
(2006) obtiveram concentrações entre 0,17 e 2,58 mg.kg-¹ em amostra de ostras da espécie
Crassostrea gigas na baía de Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
As concentrações de As em sururu tiveram uma amplitude de variação de,
aproximadamente, 21 mg.kg-¹ , com valores mínimos de 1,44 mg.kg-¹, na Baía de Aratu
(#26), e valores máximos de 23,1 mg.kg-¹ no Bonfim (#34). Já para sururu-de-pedra as
concentrações de As variaram de 1,31 mg.kg-¹, na Baía de Aratu (#23), e 6,26 mg.kg-¹, no
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Bonfim (#34). Comparativamente aos valores aqui determinados, o estudo de UFBA (1996)
encontrou, para o sururu, concentrações inferiores, que variaram de 0,91 a 2,39 mg.kg-¹.
Avaliando as concentrações de arsênio por localidade vemos que os maiores valores
foram encontrados no rio Jaguaripe e na contra costa da ilha de Itaparica, tanto para
amostras de chumbinho, como para as amostras de ostra. Já para as amostras de sururu e
sururu-de-pedra as maiores concentrações foram encontradas na praia do Bonfim.
Elevadas concentrações também foram encontradas nas estações próximas a foz do rio
Subaé e do município de Madre de Deus. Estes resultados estão de acordo, com os
encontrados em CRA (2004) e HATJE e colaboradores (2010).

5.1.3 Bário
Os valores encontrados de bário para todas as espécies são mostrados na Tabela 5
e Figura 11. Devido a grande amplitude de variação das concentrações foi utilizada uma
escala logarítmica, para melhor ajuste dos dados.
Para a espécie Anomalocardia brasiliana, as concentrações mínimas encontradas
foram de 0,14 mg.kg-¹,no Bonfim (#34), e máximas de 6,15 mg.kg-¹ foram observados na
Baía de Aratu (#25). Valores bem inferiores aos encontrados por EMERENCIANO e
colaboradores (2008), que, para a mesma espécie, obteve valor máximo de 54,9 mg.kg-¹
em estudo feito no estuário do rio Potengi, Rio Grande do Norte.
Já para a espécie Crassostrea rhizophorae as concentrações variaram de 0,03 à
1,13 mg.kg-¹, na Baía de Aratu (#25).
Na espécie Mytella guyanensis a concentração mínima de bário foi de 0,53 mg.kg-¹
no Bonfim (#34) e máxima de 88,7 mg.kg-¹ no rio das Vergas (#2).
O valor mínimo para as amostras de sururu-de-pedra (Brachidontes exustus) foi 1,12
-

mg.kg ¹ no Bonfim (#34). Assim como para as amostras de chumbinho e ostra, as maiores
concentrações de Ba para as amostras de sururu-de-pedra foram encontradas na Baía de
Aratu (#24), com valores de 18,7 mg.kg-¹.
A elevada concentração de bário encontrada no rio Jaguaripe (estações 1, 2 e 3)
para as amostras de sururu podem estar relacionadas a produção de fogos de artifício no
município de Cruz das Almas, já que esta atividade é uma das principais fontes antrópicas
de bário para o ambiente.
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Figura 11. Concentração de Ba em mg.kg-¹ em peso seco.

5.1.4 Cobalto
As concentrações variaram entre 0,23 mg.kg-1 (Tabela 5; Figura 12), em amostra de
ostra no rio da Estiva (#2), e 755 mg.kg-1, em amostra de ostra de Calolé, rio Paraguaçu
(#15).
As amostras de chumbinho apresentaram concentrações mínimas de 0,81 mg.kg-¹ na
Baía de Aratu (#23), e máximas de 467 mg.kg-¹ na Coroa Branca (#19). Para as amostras
de ostra foram encontrados valores mínimos de 0,23 mg.kg-¹ no rio da Estiva (#3), e valores
máximos de 755 mg.kg-1, na comunidade de Calolé (#15). Ao compararmos estes resultados
com outros trabalhos vemos que estes valores estão muito elevados. O trabalho de FRÍASESPERICUETA e colaboradores (2005) obteve concentrações mínimas, em peso úmido, de
1,30 mg.kg-¹ e máximas de 2,10 mg.kg-¹ em amostras de ostras da espécie Crassostrea
corteziensis.
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As amostras de sururu tiveram concentrações mínimas de 0,43 mg.kg-¹ na
comunidade de Ponta Grossa (ilha de Itaparica) (#8), e máximas de 612 mg.kg-¹ no rio das
Vergas (#2). Já as amostras de sururu-de-pedra variaram de 1,43 mg.kg-¹ na Baía de Aratu
(#23) a 21,9 mg.kg-¹, na comunidade de Misericórdia (#9). NICHOLSON & SZEFER (2003)
encontraram valores entre 0,7 a 26,2 mg.kg-1 em peso seco de amostras de Perna viridis, da
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Figura 12. Concentração de Co em mg.kg-1 em peso seco.

Elevadas concentrações de cobalto foram encontradas nos três principais tributários
da BTS, em diferentes espécies (estações 1, 2, 3, 5, 15, 17 e 19). Podendo, essa elevada
concentração, ter sido originada do intemperismo das rochas, sendo carregadas pelos rios
(ARGOLO, 2001).

5.1.5 Cádmio
Assim com o As, o valor preconizado para Cd em pescados é igual a 1 mg.kg-1 em
peso úmido (Tabela 3). As amostras de ostra das estações 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 21, 23, 24,
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25, 26, 27, 28 e 29, de sururu da estação 34 e de sururu-de-pedra da estação 9
ultrapassaram os valores recomendados pela ANVISA (Tabela 5; Figura 13).
As amostras de chumbinho tiveram concentrações entre 0,05 mg.kg-1 em Paripe, na
praia de Tubarão (#30), e 0,74 mg.kg-1 na Baía de Aratu (#26). GONÇALVES (2006)
encontrou concentrações, para esta espécie, entre 1,83 e 4,58 mg.kg-1 em peso seco.
Concentrações elevadas também foram encontradas por SILVA e colaboradores (2006) em
amostras coletadas no rio Potengi, no estado de Natal. Os valores encontrados por SILVA e
colaboradores ficaram entre 1,68 e 2,14 mg.kg-1 em peso seco. WALLNER-KERSANACH e
colaboradores (1994) encontraram, para a BTS, valores próximos aos obtidos neste
trabalho.
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Figura 13. Concentração de Cd em mg.kg-1 em peso seco. A linha horizontal no gráfico
indica o limite previsto na legislação (Tabela 3).

Para ostras o valor mínimo encontrado foi de 0,35 mg.kg-1 em Santiago do
Paraguaçu (#16) e o valor máximo foi de 13,7 mg.kg-1 em São Gonçalo(#17). Valores
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inferiores foram encontrados por GONÇALVES (2006), com concentrações variando entre
4,85 mg.kg-1 e 6,92 mg.kg-1 em peso seco. AMADO-FILHO e colaboradores (2008)
encontraram valores entre 2,71 e 8,29 mg.kg-1 em peso seco. Já MACHADO e
colaboradores (2002) encontraram concentrações muito baixas de Cd em amostras no
estuário de Cananéia – SP, tendo valores médios de 0,11 mg.kg-1 em peso úmido. TURECK
e colaboradores (2006) encontraram concentrações médias de 3,08 mg.kg-1 para amostras
de ostras Crassostrea gigas da baía de Babitonga – SC.
Para sururu as concentrações de cádmio tiveram valores mínimos de 0,04 mg.kg-1 na
Baía de Aratu (#27), e máximos de 1,42 mg.kg-1 no Bonfim (#34). E as amostras de sururude-pedra apresentaram valores entre 0,33 mg.kg-1 na Baía de Aratu (#24) e 1,08 mg.kg-1 em
Misericórdia (ilha de Itaparica; #9).
PROTASOWICKI e colaboradores (2008) encontraram, para a espécie Mytilus edulis,
valores mínimos de 0,018 mg.kg-1 e máximos de 0,729 mg.kg-1 em amostras coletadas no
mar Báltico, Polônia. GONÇALVES (2006), em amostras da BTS, encontrou concentrações
médias de 0,36 mg.kg-1. As baixas concentrações de Cd nas espécies da família Mytilidae
são naturais. SOLOMONS & FORSTNER (1984) afirmam que os mytilideos possuem uma
alta capacidade de acumular metais. Sendo que a acumulação é mais eficientemente no
biso, do que nas brânquias e rins, tendo igual capacidade de excretar os metais pela mesma
rota.
A espécie que teve maiores concentrações de cádmio foi a Crassostrea rhizophorae
(ostra). IGNÁCIO e colaboradores (2000) sugerem que as ostras da espécie Crassostrea
rhizophorea possuem grande resistência e tolerância a este elemento, o que permite para
esta espécie um registro real do estado de contaminação.
As áreas de maiores concentrações de Cd foram encontradas na Baía de Aratu,
Madre de Deus e rio Subaé, assim como encontrado no trabalho do CRA (2004). A contra
costa da ilha de Itaparica também apresentou elevadas concentrações de cádmio.

5.1.6 Cromo
A ANVISA estabelece valores máximos de 0,1 mg.kg-1 em peso úmido de Cr em
alimentos. Com isso, as únicas amostras que não ultrapassaram o limite estabelecido foram:
Chumbinho do Ribeira (#33) e ostras de Jiribatuba (#7) e Baía de Aratu (#27 e #29). Nas
estações Engenho da Ponte e Santiago o Cr não foi detectado (Tabela 5; Figura 14).
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Para as amostras de Anomalocardia brasiliana as concentrações variaram entre 0,02
-1

mg.kg , na Ribeira (#33), e 2,57 mg.kg-1, em Salinas das Margaridas (#11). Resultados de
acordo com os trabalhos de EMERENCIANO e colaboradores (2008) e do CRA (2004).
Para esta espécie, COIMBRA (2003) em amostras de Coroa Grande – RJ, e
GONÇALVES (2006), em amostras da BTS, encontraram concentrações mínimas de 1,7
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mg.kg-1 e 3,62 mg.kg-1, e máximas de 13,7 mg.kg-1 e 11,5 mg.kg-1, respectivamente.
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Figura 14. Concentração de Cr em mg.kg-1 em peso seco. A linha horizontal no gráfico
indica o limite previsto na legislação (Tabela 3).

Já para a espécie Crassostrea rhizophorae foram encontrados valores mínimos de
0,02 mg.kg-1, na Baía de Aratu (#27), e valores máximos de 1,63 mg.kg-1, no rio das Vergas
(#2). Estas concentrações foram superiores as encontradas em CRA (2004), que obteve
valor mínimo de 0,15 mg.kg-1 e máximo de 0,29 mg.kg-1 em peso úmido. Já AMADO-FILHO
e colaboradores (2008) encontraram concentrações entre 2,2 e 4,5 mg.kg-1 em amostras na
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BTS. Semelhantes as encontradas por GONÇALVES (2006), que obteve concentrações
entre 2,32 e 5,01 mg.kg-1 em peso seco.
As amostras das espécies da família mytilidae foram as que apresentaram as mais
elevadas concentrações de Cr. O sururu obteve concentrações entre 1,10 mg.kg-1, na Baía
de Aratu (#27), e 3,13 mg.kg-1, na comunidade de Mocambo (ilha de Itaparica) (#10). Já o
sururu-de-pedra obteve concentrações entre 0,73 mg.kg-1, no Bonfim (#34), e 2,36 mg.kg-1,
na Baía de Aratu (#23). Estes valores foram superiores aos encontrados pelo CRA (2004)
que obteve concentrações entre 0,175 e 0,310 mg.kg-1 em peso úmido para amostras de
sururu.Apesar dos mytilidae apresentarem as maiores concentrações dentre as espécies
estudadas estes valores foram inferiores aos encontrados por GONÇALVES (2006). Que
obteve concentrações médias de 10,82 mg.kg-1 em peso seco para amostras de sururu
coletadas na BTS.
As localidades com maiores concentrações de Cr foram: Baía de Aratu, rio
Jaguaripe, foz do rio Subaé e contra costa da ilha de Itaparica. Segundo CRA (2004) a Baía
de Aratu apresenta uma elevada concentração de Cr devido à contribuição das empresas
que circundam a região, principalmente a Sibra, empresa de metalurgia. Já a região do rio
Jaguaripe e da ilha de Itaparica não foi encontrado fontes antrópicas significativas para este
metal. Uma explicação para as elevadas concentrações é a elevada concentração de olarias
nos municípios da região, já que a fabricação de tijolos é uma das fontes antrópicas deste
elemento para o ambiente (MINEROPAR, 2001).

5.1.7 Cobre
O valor máximo recomendado pela Agência NOAA, dos Estados Unidos, é de 12
mg.kg

-1

para moluscos e 370 mg.kg-1 para ostras, em peso seco (Tabela 3; Figura 15).

Como há dois valores de referência diferentes, iremos analisar as amostras de ostras
separadamente.
O chumbinho foi a espécie que obteve menores concentrações de cobre, com
valores entre 1,03 mg.kg-1, em Plataforma (Subúrbio Ferroviário; #32), e 48,7 mg.kg-1, na
Baía de Aratu (#23) (Tabela 5; Figura 15). As estações 20 e 23 foram as únicas em que o
chumbinho ultrapassou o valor máximo recomendado, valores estes muito discordantes
com os das outras estações e em relação a outros trabalhos da literatura. Porém, sabe-se
que as regiões onde estão as estações 20 e 23 apresentam elevadas concentrações de Cu,
o que será discutido posteriormente.
WALLNER-KERSANACH e colaboradores (1994) encontraram concentrações entre
7,70 mg.kg-1 e 8,31 mg.kg-1 em amostras coletadas na Baía de Aratu. Valores semelhantes
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aos encontrados por SILVA e colaboradores (2006) que obteve, em amostras coletadas no
estuário do rio Potengi (RN), concentrações que variaram entre 6,10 mg.kg-1 e 8,85 mg.kg-1.
Já para as amostras de sururu foram encontrados valores mínimos 10,8 mg.kg-1 no
rio das Vergas (#2) e valores máximos de 102 mg.kg-1 na Baía de Aratu (#23). Sendo
ultrapassado o valor recomendado nas estações 1, 3, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27 e 34. Os
valores médios encontrados foram próximos aos obtidos por GONÇALVES (2006), que
encontrou valores entre 23,8 e 62,3 mg.kg-1, e por CRA (2004) que obteve valores entre 3,8
e 43,5 mg.kg-1 em peso úmido.
As amostras de sururu-de-pedra apresentaram valores mínimos de 24,4 mg.kg-1 na
comunidade de Misericórdia (ilha de Itaparica) (#9) e máximos de 53,6 mg.kg-1 na Baía de
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Figura 15. Concentração de Cu em mg.kg-1 em peso seco. As linhas horizontais, contínua e
tracejada, no gráfico indicam a concentração limite indicadas pela NOAA para moluscos e
ostra, respectivamente (Tabela 3).
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concentrações semelhantes foram encontradas. ROJAS e colaboradores (2007), para a
espécie Mytella falcata encontraram valores médios de 27,7 mg.kg-¹ em amostra do rio
Bacanga em São Luis do Maranhão. PROTASOWICKI e colaboradores (2008) encontraram
concentrações mínimos de 2,36 mg.kg-1 e máximas de 8,51 mg.kg-1 em amostras da espécie
Mytilus edulis da costa polonesa.
As amostras de ostras da Baía de Aratu foram as únicas que ultrapassaram as
concentrações estabelecidas pelo NOAA para ostras (Tabela 5). Em geral, as amostras de
ostras tiveram concentrações de cobre entre 21,5 mg.kg-1, no rio das Vergas (#2) e 602
mg.kg-1, na Baía de Aratu (#26) (Tabela 4; Figura 15). Esses valores são concordantes aos
encontrados por AMADO-FILHO e colaboradores (2008) em amostras coletadas na BTS.
Eles encontraram concentrações mínimas de 224 mg.kg-1 e máximas de 526 mg.kg-1, em
peso seco.
Outros trabalhos encontraram concentrações inferiores, como o de ROJAS e
colaboradores (2007) que encontraram concentrações médias de 91,5 mg.kg-1 em amostras
coletadas no rio Bacanga, em São Luis do Maranhão. O’CONNOR & LAUENSTEIN (2005)
obtiveram, em amostras coletadas nas costas leste e oeste do EUA durante 1986 e 1991,
concentrações entre 100 e 138 mg.kg-1 em peso seco.
As amostras da Baía de Aratu (para todas as espécies) juntamente com a amostra
de chumbinho da estação 23 (Madre de Deus, Temadre) apresentaram as maiores
concentrações de Cu. CRA (2004) e TELES (2004) afirmam que a região de Madre de Deus
apresenta elevada concentração de cobre devido a influencia da refinaria Landulfo Alves. Já
a Baía de Aratu apresenta contaminação por cobre devido, principalmente, a carga e
descarga de minérios no terminal de gráneis sólidos do porto de Aratu e a lagoa de despejos
da Sibra.

5.1.8 Ferro
As concentrações de Fe variaram entre 122 mg.kg-1, em amostra de chumbinho
Ribeira (#33), e 1820 mg.kg-1 em amostra de sururu da estação 9 (Misericórdia, Ilha de
Itaparica) (Tabela 5; Figura 16).
Nas amostras de chumbinho o valor mínimo foi encontrado na Ribeira (# 33) (122
-

mg.kg ¹) e máximo de 1361 mg.kg-1 na estação 6 (Cacha pregos, ilha de Itaparica).
Concentrações próximas as encontradas por CHAGAS-SPINELLI e colaboradores (2006),
GONÇALVES (2006) e SILVA e colaboradores (2006). Porém, CRA (2004) encontrou
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concentrações bem inferiores nesta espécie, com concentrações entre 19 mg.kg-1 e 57

Concnetração de Fe em mg.kg-¹

mg.kg-1, em peso úmido.
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Figura 16. Concentração de Fe em mg.kg-1 em peso seco.

Já para as amostras de ostra as concentrações variaram entre 152 mg.kg-1, em
Madre de Deus (#20), e 936 mg.kg-1, no rio das Vergas (#2). Valores condizentes com as
concentrações encontradas por GONÇALVES (2006), Silva e colaboradores (2006) e
AMADO-FILHO e colaboradores (2008), que encontraram concentrações entre 152 mg.kg-1
e 924 mg.kg-1 em amostras coletadas na Baía de Todos os Santos.
Foram obtidas concentrações mínimas de 518 mg.kg-1, no Bonfim (# 34), e máximas
de 1820 mg.kg-1, em Misericórdia (# 9) em amostras de sururu (Mytella guyanensis). Valores
próximos aos encontrados por Gonçalves (2006), que obteve mínimos de 1596 mg.kg-1, e
máximos de 1965 mg.kg-1.
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Para o sururu-de-pedra os valores mínimos encontrados foram de 484 mg.kg-1, no
Bonfim (# 34), e os máximos foram 1448 mg.kg-1, na Baía de Aratu (# 23).
É verificado concentrações superiores nas espécies estudadas (sururu e sururu-depedra) em comparação com outras espécies da família Mytilidae. ASTORGA ESPAÑA e
colaboradores (2007) encontraram, na espécie Mytilus chilensis, concentração máxima de
63,1 mg.kg-1. NICHOLSON & SZEFER (2003) encontraram entre 100 mg.kg-1 e 354 mg.kg-1
na espécie Perna viridis. Foi verificada diferença de acumulação em diferentes órgãos do
bivalve, sendo o bisso, principal meio de excreção de metais nos Mytilidae, o órgão que
obteve maiores concentrações, chegando a 1162 mg.kg-1.
Contrapondo-se aos trabalhos de ASTORGA ESPAÑA (2007) e NICHOLSON &
SZEFER (2003) SILVA e colaboradores (2006) encontraram concentrações, na espécie
Mytella charruana, entre 557 mg.kg-1 e 767 mg.kg-1.
A Baía de Aratu, foz do rio Subaé e península Itapagipana foram as regiões que
apresentaram as maiores concentrações de ferro.

5.1.9 Manganês
As concentrações de Mn variaram entre 2,80 mg.kg-1 e 3529 mg.kg-1 (Tabela 5;
Figura 17). Devido a grande variação da concentração de Mn foi utilizada a escala
logarítmica para melhor ajuste dos valores nos gráficos. Os valores recomendados pela
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (USEPA) foi de 54 mg.kg-1
em peso úmido.
Algumas estações apresentaram concentrações acima do valor legislado, como as
amostras de chumbinho das estações 21, 23, 24, 26, 28 e 33, de sururu das estações 17, 26
e 34, e de sururu-de-pedra das estações 23 e 24. Evidenciando que as regiões da península
Itagipana, Baía de Aratu, foz do Subaé e Madre de Deus (próxima a RLAM) apresentam
elevadas concentrações de manganês (CRA, 2004). Teores elevados de Mn também foram
observados nos sedimentos da BTS e apresentaram origem natural (HATJE e
colaboradores, 2009), resultantes da alteração supergênica de minerais máficos existentes
na rocha, que contem Mn e Fe na estrutura cristalina (CRA, 2004).
Para o chumbinho (Anomalocardia brasiliana) as concentrações de Mn variaram
entre 6,56 mg.kg-1, no Bonfim (# 34), e 316 mg.kg-1, na Baía de Aratu (# 26). Estes valores
foram superiores aos encontrados nos trabalhos de SILVA e colaboradores (2006) e
GONÇALVES (2006), que encontraram valores entre 33,1 mg.kg-1 e 158 mg.kg-1, e entre
12,53 mg.kg-1 e 26,37 mg.kg-1, respectivamente.
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Para as amostras de ostras as concentrações obtidas variaram entre 5,27 mg.kg-1,
em Ponta Grossa (# 8), e 39,8 mg.kg-1 no rio das Vergas (# 2). Valores condizentes a
inúmeros trabalhos da literatura (e.g. CRA, 2004; GONÇALVES, 2006; SILVA e
colaboradores, 2006; AMADO-FILHO e colaboradores, 2008).
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Figura 17. Concentração de Mn em mg.kg-¹ em peso seco. A linha horizontal no gráfico
indica o limite previsto na legislação (Tabela 3).

As amostras de sururu apresentaram concentrações mínimas de 30,1 mg.kg-1, em
Mocambo (# 10) e máximas de 3520 mg.kg-1, no Bonfim (# 34). Já para o sururu-de-pedra
foram encontrados valores entre 2,80 mg.kg-1,no Bonfim (# 34), e 119 mg.kg-1, na Baía de
Aratu (# 24). As concentrações máximas para as duas espécies (Mytella guyanensis e
Brachidontes exustus) foram superiores às encontradas em outros trabalhos com a

41

utilização de outras espécies da família Mytitlidae (e.g NICHOLSON & SZEFER, 2003;
ASTROGA ESPAÑA e colaboradores, 2007; PROTASOWICKI e colaboradores, 2008).

5.1.10 Chumbo
O Pb, assim como o Cu, possui valores preconizados pela agência NOAA (Tabela 3)
para todos os moluscos (4,8 mg.kg-1) e um valor específico para as ostras (0,84 mg.kg-1). Os
valores de referência para moluscos e para as ostras, assim como as concentrações de Pb

Concentração de Pb em mg.kg-¹

em todas as amostras, estão na Figura 18.

20

Chumbinho

Ostra

Sururu-de-pedra

9

11

15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

Jaguaripe
Concentração de Pb em mg.kg-¹

Sururu

8

10

12

Itaparica

13

14

15

16

Paraguaçu

17

Subaé

20
15
10
5
0
18

Subaé

19

20

21

22

Madre de Deus

23

24

25

26

27

28

Baía de Aratu

29

30

31

32

33

34

Salvador

Figura 18. Concentração de Pb em mg.kg-¹ em peso seco. As linhas horizontais, contínua e
tracejada, no gráfico indicam a concentração limite indicadas pela NOAA para moluscos e
ostra, respectivamente (Tabela 3).
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Todas as estações apresentaram concentrações de Pb acima dos valores
recomendados, exceto as estações 4, 5, 11, 22, 24, 30, 31, 33 e 34, para amostras de
chumbinho, estações 9, 23, 24 e 28, para amostras de sururu-de-pedra, e a estação 26 para
amostras de sururu. Já para as ostras, todas as amostras tiveram concentrações acima dos
valores recomendados pela NOAA.
As concentrações de Pb nas amostras de chumbinho variam entre 2,53 mg.kg-1, na
Ribeira (# 33), e 6,76 mg.kg-1 em Madre de Deus (# 20) (Tabela 5; Figura 18). Este valores
foram semelhantes aos encontrados por EMERENCIANO e colaboradores (2008), cujo valor
médio de 4,80 mg.kg-1 em peso seco. Já os trabalhos de WALLNER-KERSARNACH e
colaboradores (1994) e do CRA (2004) encontraram concentrações de chumbo bem
inferiores, com valores máximos de 0,77 mg.kg-1, em peso seco, e 0,21 mg.kg-1,em peso
úmido, respectivamente.
As amostras de ostras tiveram valores mínimos de 1,31 mg.kg-1, na Baía de Aratu (#
26), e máximos de 6,66 mg.kg-1 no rio das Vergas (# 2). Valores concordantes com os
obtidos por AMADO-FILHO e colaboradores (2008) que encontraram valores mínimos de
4,5 mg.kg-1 e máximos de 6,6 mg.kg-1 em amostras da Baía de Todos os Santos. CRA
(2004) e MACHADO e colaboradores (2002) encontraram concentrações de Pb inferiores.
Para o sururu as concentrações de Pb variaram entre 4,45 mg.kg-1, na Baía de Aratu
(# 26), e 19,4 mg.kg-1 no Bonfim (# 34). Assim como as amostras de chumbinho e de ostra,
as amostras de sururu tiveram concentrações de chumbo superiores às encontradas em
CRA (2004).
As amostras de sururu-de-pedra tiveram valores mínimos de 5,81 mg.kg-1, na Baía
de Aratu (# 28), e máximos de 7,40 mg.kg-1, em Misericórdia (# 9). PROTASOWICKI e
colaboradores (2008) encontraram valores bem inferiores para a espécie Mytilus edulis, no
mar Báltico polonês.
As concentrações de Pb nas amostras de chumbinho (Anomalocardia brasiliana),
ostra (Crassostrea rhizophorae) e sururu (Mytella guyanensis) foram inferiores as
encontradas em GONÇALVES (2006). Contudo, outros trabalhos, como CRA (2004)
encontraram concentrações de Pb inferiores para todas as espécies.

5.1.11 Selênio
A legislação brasileira não tem limites estabelecidos para o selênio. Por isso foi
utilizado o valor de referência da Agência Alimentar da Austrália e Nova Zelândia – ANZFA,
o qual é de 0,5 mg.kg-1 em peso úmido (Tabela 3).
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A concentração de selênio nas amostras de mariscos bivalves variou entre 0,18
-1

mg.kg , na amostra de ostra do rio da Estiva (# 3), e 49,6 mg.kg-1 na amostra de sururu do
rio das Vergas. Sendo que apenas a amostra de ostra do rio da Estiva (# 3) ficou abaixo dos
limites recomendáveis (Tabela 4; Figura 19).
Para a espécie Anomalocardia brasiliana a concentração mínima foi de 1,73 mg.kg-1,
na Plataforma (# 32), e máximas de 21,1 mg.kg-1, na enseada da Barra (# 5).
Nas amostras de ostra a concentração de Se variou entre 0,18 mg.kg-1, no rio da

Concentração de Se em mg.kg-¹

Estiva (#3), e 42,0 mg.kg-1, em Calolé, no rio Paraguaçu (#15).
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Figura 19. Concentração de Se em mg.kg-1 em peso seco. A linha horizontal no gráfico
indica o limite previsto na pela ANZFA (Tabela 3).

As amostras de sururu tiveram concentrações entre 2,21 mg.kg-1, na Baía de Aratu (#27), e
49,9 mg.kg-1, no rio das Vergas (#2). Já para as amostras de sururu-de-pedra as
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concentrações ficaram entre 2,16 mg.kg-1, na Baía de Aratu (#28), e 5,34 mg.kg-1, em
Misericórdia (#9).
ASTORGA ESPAÑA e colaboradores (2007) encontraram concentrações médias de
95,0 mg.kg-1, para a espécie Mytilus chilensis do estreito de Magellan, Chile. SEIXAS e
colaboradores (2007) encontraram concentrações de Se entre 0,12 mg.kg-1 e 0,27 mg.kg-1,
em amostras de mexilhão Perna perna.

5.1.12 Estrôncio
O estrôncio não possui concentrações máximas estabelecidas pela legislação
vigente para moluscos, peixes ou alimentos. Na Tabela 5 e Figura 20 pode-se observar as
concentrações de Sr, que variaram entre 27,1 mg.kg-1, em amostra de ostra de Guaí-

Concentração de Sr em mg.kg-¹

Capanema (#12), e 228 mg.kg-1, em amostra de sururu-de-pedra da Baía de Aratu (#24).
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Figura 20. Concentração de Sr em mg.kg-¹ em peso seco.
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Nas amostras de chumbinho a concentração de Sr variaram entre 40,6 mg.kg-1, em
Salinas da Margaridas (#11), e 132 mg.kg-1, em Cacha pregos (#6). Já para as amostras de
ostra o valor mínimo encontrado foi de 21,1 mg.kg-1, na estação 12 (Guaí-Capanema), e
valor máximo de 95,8 mg.kg-1, na estação 27 (Baía de Aratu).
O sururu teve concentração mínima de 35,5 mg.kg-1, na coroa da Tarioba, foz do rio
Subaé (#18), e máximas de 95,8 mg.kg-1, na Baía de Aratu (#26). As amostras de sururu-depedra variaram entre 40,1 mg.kg-1, na Baía de Aratu (#28), e 228 mg.kg-1, na Baía de Aratu
(#24). Os valores para as duas espécies da família Mytilidae estão condizentes com os
encontrados por CEVIK e colaboradores (2008), em amostras coletadas no mar Negro,
Turquia.
Poucos trabalhos da literatura pesquisada avaliam a concentração de estrôncio no
tecido mole de bivalves. Segundo GIBBS & BRYAN (1972), o estrôncio é absorvido da água
do mar juntamente com o íon Ca2+ e incorporado no depósito do exoesqueleto, ou seja, na
concha.

5.1.13 Vanádio
As concentrações de V (Tabela 5; Figura 21) variaram entre 0,04 mg.kg-1, na amostra
de ostra de Madre de Deus (#20), e 6,23 mg.kg-1, na amostra de ostra de Calolé (#15).
Nas amostras de chumbinho as concentrações de vanádio variaram entre 0,06
mg.kg-1, em Plataforma (#32), e 3,90 mg.kg-1, em Coroa Branca (#19). Valores semelhantes
aos encontrados em GONÇALVES (2006), que obteve valores mínimos de 0,80 mg.kg-1 e
máximos de 1,08 mg.kg-1.
Para as amostras de ostras, a concentração mínima foi de 0,04 mg.kg-1, em Madre
de Deus (#20),

e máxima de 6,23 mg.kg-1, na comunidade de Calolé (#15). Valores

semelhantes aos encontrados por CHAGAS-SPINELLI e colaboradores (2007) e superiores
aos encontrados em GONÇALVES (2006).
As amostras de sururu obtiveram concentrações mínimas de 1,43 mg.kg-1, no Bonfim
(#34), e máximas de 6,93 mg.kg-1, no rio das Vergas (#2). Estes valores condizem com os
encontrados por GONÇALVES (2006) para a mesma espécie. Já as amostras de sururu-depedra obtiveram valores entre 0,77 mg.kg-1, no Bonfim (#34), e 2,97 mg.kg-1, na Baía de
Aratu (#23).
PROTASOWICKI e colaboradores (2008) encontraram em amostras de Mytilus
edulis concentração mínima de 0,96 mg.kg-1 e máximas de 1,37 mg.kg-1 em peso seco, em
amostras coletadas no mar Báltico (Polônia).

46

Concentração de V em mg.kg-¹
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Figura 21. Concentração de V em mg.kg-¹ em peso seco.

5.1.14 Zinco
Devido à grande variação das concentrações de zinco nas amostras de marisco
bivalves foi utilizada escala logarítmica na construção do gráfico (Figura 22) para melhor
ajuste dos valores.
O valor máximo de zinco proposto pela NOAA (Tabela 3) para os moluscos é de 200
mg.kg

-1

e para as ostras foi 5100 mg.kg-1. As ostras têm valor preconizado diferenciado

devido, às características fisiológica do animal, que tem capacidade de acumular grandes
concentrações de Zn devido a grande importância deste metal no desenvolvimento,
crescimento e função de todas as células vivas, atuando como co-fator em várias
metaloenzimas e proteínas reguladoras, incluindo a biossíntese e reparo do DNA e RNA
(BRZÓSKA & JAKONIUK, 2001). Além deste acúmulo está relacionado com as funções
reprodutivas do animal e a seu estágio de maturação gonadal.
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As concentrações de zinco variaram entre 42,7 mg.kg-1, em amostra de sururu na
estação 34 (Bonfim), e 2976 na estação 13 (Dendê-Cachoeira, no rio Paraguaçu). Nenhuma
das amostras de chumbinho, ostra, sururu e sururu-de-pedra violaram as concentrações
recomendáveis (Tabela 5; Figura 22).
Para as amostras de chumbinho as amostras variaram entre 46,9 mg.kg-1, em
Periperi (# 31), e 82,3 mg.kg-1, na Baía de Aratu (# 25). Resultados condizentes com alguns
trabalhos da literatura (e.g. SILVA e colaboradores, 2006; GONÇALVES, 2006; CHAGASSPINELLI e colaboradores, 2007; EMERENCIANO e colaboradores, 2008).
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Figura 22. Concentração de Zn em mg.kg-1 em peso seco. As linhas horizontais, contínua e
tracejada, no gráfico indicam a concentração limite indicadas pela NOAA para moluscos e
ostra, respectivamente.

As amostras de ostra tiveram concentração mínima de 368 mg.kg-1, no rio das
Vergas (# 2), e máxima de 2976 mg.kg-1, na comunidade de Dendê-Cachoeira, no rio
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Paraguaçu (# 15). Valores similares aos encontrados por CAVALCANTI e colaboradores
(2003) em amostras de ostras comercializadas no Recife (PE) e inferiores aos obtidos por
AMADO-FILHO e colaboradores (2008), que encontrou concentrações máximas de 4733
mg.kg-1.
As amostras de sururu variaram entre 50,8 mg.kg-1, na estação 3 (rio da Estiva), e
181 mg.kg-1, na estação 18 (coroa da Tarioba). GONÇALVES (2006) encontrou
concentrações máximas de 67,2 mg.kg-1, para a mesma espécie.
Já para as amostras de sururu-de-pedra foram encontrados valores mínimos de 42,7
-1

mg.kg , no Bonfim (# 34), e máximos de 56,3 mg.kg-1, na Baía de Aratu (# 23).
Enfim, a distribuição de metais em mariscos bivalves (chumbinho, ostra, sururu e
sururu-de-pedra) coletadas na Baía de Todos os Santos mostrou, para grande número dos
elementos, foi condizente com trabalhos da literatura. Ou seja, os maiores graus de
contaminação foram encontrados em regiões que já apresentavam este histórico, como
pode ser observado para o As, que obteve distribuição espacial de contaminação
semelhante aos encontrados por HATJE e colaboradores (2010) e CRA (2004).
Em termos gerais, as regiões mais contaminadas foram a Baía de Aratu, foz do rio
Subaé e Madre de Deus. Também foram encontrados níveis elevados de contaminação,
para alguns elementos, no rio Jaguaripe e na contra costa da ilha de Itaparica. Já as
amostras do rio Paraguaçu foram as que apresentaram menores níveis de contaminação.
A diferença entre os resultados obtidos e os encontrados na literatura podem ter
ocorrido devido às estações de amostragens e espécies estudadas. Mesmo em trabalhos
desenvolvidos dentro da Baía de Todos os Santos, a distância entre as estações de coleta
levam a concentrações diferentes. Outra dificuldade é encontrar uma boa base bibliográfica
disponível para a mesma localidade. No caso da Baía de Todos os Santos, a maioria dos
trabalhos feitos foram desenvolvidos por órgãos ambientais ou empresas de consultaria,
ocorrendo pequena distribuição destes dados.
Quanto às espécies estudadas, não foi possível coletar as quatro espécies em todas
as estações de amostragem, o que pode ter acarretado em diferença na concentração dos
elementos devido a características fisiológicas naturais da espécie.
Outro fator importante é a apresentação dos dados em peso seco ou úmido. Há
diferença significativa nas formas de apresentação, porém, não existe um consenso de qual
delas utilizar, já que as duas apresentam limitações. O peso úmido é utilizado por inúmeras
razões, dentre as quais estão à importância de apresentar os resultados na forma de
ingestão dos organismos marinhos. Contudo, o peso úmido não possui uma definição fácil,
já que os organismos marinhos perdem água rapidamente depois de serem retirados do seu
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habitat. Já peso seco exige que a matriz seja seca até atingir peso constante, o que nem
sempre é possível, devido presença excessiva de lipídios (GONÇALVES, 2006).
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5.2 Ordenação pela Análise de Componente Principal (PCA)
As concentrações dos metais obtidas para as amostras de invertebrados marinhos
(Tabela 4) foram ordenadas pela Análise de Componente Principal (PCA) visando um
melhor entendimento da associação entre os diferentes elementos estudados e as espécies
de bivalves. As ordenações foram realizadas com os dados de concentração de todos os
elementos e espécies biológicas estudadas.
A soma da variabilidade explicada pelos dois primeiros eixos do PCA foi de 51,5 %.
O eixo 1 (PC1, 37,3%; Figura 22) está relacionado negativamente com Al, Ba, Cr e V e,
positivamente, com Zn, Cd e Cu. Já o eixo 2 (PC2, 14,1%; Figura 22) está negativamente
relacionado com Sr e Mn e positivamente correlacionado com o Co e o As. Com a
ordenação, foi possível verificar a separação entre as diferentes espécies, sendo mais
evidente o agrupamento das ostras, que tiveram grande influência das elevadas
concentrações de Zn, uma característica desta espécie (Figura 22).

Figura 23. Análise de Componentes Principais das concentrações de metais nas espécies
Anomalocardia brasiliana (Chumbinho), Brachidontes exustus (sururu-de-pedra),
Crassostrea rhizophorae (ostra) e Mytella guyanensis (sururu).
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O PC1 foi preponderante na separação das espécies estudadas, principalmente em
função dos elementos tipicamente associados a fontes antrópicas, como o Zn, Cd e Cu. O
PC1 mostrou uma clara separação entre as amostras de ostras e as amostras de sururu.
Sururu

e

sururu-de-pedra

apresentaram

distribuições

semelhantes,

em

função,

principalmente, dos teores de Mn e Al encontrados nos tecidos biológicos. As amostras de
chumbinho concentraram-se na região central do PCA, apresentando certa sobreposição
com as amostras de sururu e de sururu-de-pedra. As três espécies vivem associados a
sedimentos incosolidados, no entanto, o chumbinho vive em sedimentos arenosos e as
espécies da família mytilidae vivem associadas a sedimentos finos, preferencialmente.
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5.3 Análise, em nível de rastreamento, de risco toxicológico a saúde humana por
ingestão de mariscos contaminados.
Esta análise está baseada em pressupostos conservativos, isto é, adota valores
máximos para a taxa de ingestão de mariscos e concentrações preconizadas na legislação.
Desta forma, a probabilidade da ocorrência de risco adverso, quando ele não for detectado é
consideravelmente reduzida.
Com a concentração dos elementos determinados foram calculadas as doses
potenciais, para adultos e crianças, para cada estação de amostragem (Apêndice 1),
espécies de bivalve (Apêndice 2) e elemento analisado (Apêndice 3). A partir das doses
potenciais, ou taxa de ingestão, foram calculados os quocientes de risco carcinogênico e
não carcinogênico.
As Figuras 23 e 24 apresentam os valores do quociente de risco (QR) calculados
para adultos e crianças, respectivamente. Como o valor do risco encontrado está fortemente
relacionado com o poder de acumulação das espécies avaliadas para cada contaminante, a
não ocorrência de risco para algumas localidades pode estar relacionada às espécies
capturadas em cada região avaliada. A dificuldade de capturar as quatro espécies
estudadas em todas as estações de amostragem pode, portanto, dificultar a comparação
entre as localidades amostradas. Idealmente, mais de uma espécie, com hábitos
alimentares distintos, deveria ser utilizada para uma avaliação completa.

Tabela 6. DRf e SF utilizados no cálculo do risco

Al
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Pb
Se
Sr
V
Zn

Dose de Referência (DRf)
1
0,0003
0,2
0,001
0,1
0,003
0,02
0,8
0,14
0,0036
0,005
2
0,01
0,3

Órgão
ATSDR
CRA
ATSDR
CRA
ATSDR
CRA
CRA
CRA
CRA
CRA
ATSDR
ATSDR
ATSDR
CRA

Fator de Inclinação (SF)

Órgão

1,5

CRA

0,38

CRA

0,0085

CRA

Como mencionado, para todos os elementos analisados foi aplicado um critério
conservativo. Assumiu-se que 100% do valor encontrado (Tabela 4) de cada metal estaria
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em sua forma tóxica. A exceção foi o arsênio que foi utilizado 10% do valor encontrado, já
que apenas esse percentual está, em geral, na forma mais tóxica (i.e. inorgânica) (FDA
2003; CRA, 2005).
Doses de referência (DRf) e fatores de inclinação (SF) utilizados no cálculo do risco
não-carcinogênico e carcinogênico, respectivamente, são apresentados na Tabela 6.

5.3.1 Risco não-Carcinogênico
Como foi explicitado no capitulo 4.7.1, o risco calculado foi classificado em: i.
Negligenciável, quando o quociente de risco (QR) for inferior a 1; ii. Baixo, QR entre 1 e 9,9;
iii. Moderado, QR entre 10 e 19,9; iv. Alto, QR entre 20 e 99,9; v. E crítico, com valores
maiores ou igual a 100.
Os riscos moderado, alto e crítico foram considerados como relevantes (i.e.
significativos) a saúde humana e merecem maior atenção. Portanto, a seguir serão
discutidos os contaminantes relevantes para cada localidade, assumindo a análise realizada
para adultos.
•

Alumínio: Ponta grossa (#8) e Misericórdia (#9), na ilha de Itaparica.

•

Arsênio: Rios Mucujó (#1), das Vergas (#2) e da Estiva (#3), Enseadas do Calabar
(#4) e da Barra (#5), Cacha pregos (#6), Jiribatuba (#7), Ponta grossa (#8),
Misericórdia (#9), Mocambo (#10), Salinas das Margaridas (#11), Calolé (#15), São
Gonçalo (#17), Coroa Branca (#19), Madre de Deus (#20), Plataforma (#32), Ribeira
(#33) e Bonfim (#34).

•

Cádmio: São Gonçalo (#17), Madre de Deus (#20) e Baía de Aratu (#25, #26, #28 e
#29).

•

Cobalto: Rio das Vergas (#2), da Estiva (#3), Enseada da Barra (#5), Calolé (#15),
São Gonçalo (#17) e Coroa Branca (#19).

•

Cobre: Jiribatuba (#7), Ponta grossa (#8), Misericórdia (#9), Mocambo (#10), Guaí –
Capanema (#12), Dendê-Cachoeira (#13), Engenho da Ponte (#14), Calolé (#15),
Santiago (#16), São Gonçalo (#17), Madre de Deus (#20 e #21), Baía de Aratu (#23,
#24, #25, #26, #27, #28 e #29).

•

Ferro: Misericórdia (#9) e Mocambo (#10).

•

Manganês: Baía de Aratu (#26) e Bonfim (#34)
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Figura 24. Risco não Carcinogênico para adultos obtidos por localidade
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Figura 25. Risco não Carcinogênico para crianças obtidas por localidade.
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•

Chumbo: Rio das Vergas (#2), Misericórdia (#9), São Gonçalo (#17), Coroa da
Tarioba (#18) e Bonfim (#34).

•

Selênio: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), da Estiva (#3), Enseada do Calabar (#5),
Calolé (#15), São Gonçalo (#17) e Coroa Branca (#19).

•

Zinco: Rio Mucujó (#1), da Estiva (#3), Jiribatuba (#7), Ponta Grossa (#8),
Misericórdia (#9), Mocambo (#10), Guaí-Capanema (#12), Dendê-Cachoeira (#13),
Engenho da Ponte (#14), Calolé (#15), Santiago (#16), São Gonçalo (#17), Madre de
Deus (#20 e #21), Baía de Aratu (#23, #24, #25, #26, #27, #28 e #29).
Já para as crianças, os quocientes de risco foram maiores, devido à maior dose

potencial relativa ao peso corpóreo. Para as crianças, os contaminantes relevantes por
localidade foram:
•

Alumínio: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), da Estiva (#3), Enseada do Calabar (#4),
da Barra (#6), Ponta Grossa (#8), Misericórdia (#9), Mocambo (#10), São Gonçalo
(#17), Coroa da Tarioba (#18), Coroa Branca (#23), Baía de Aratu (#24, #26, #27 e
#28) e Bonfim (#34).

•

Arsênio: Todas as estações de amostragens, exceto algumas estações da Baía de
Aratu (#23, #24, #28 e #29), apresentaram riscos relevantes.

•

Cádmio: Jiribatuba (#7), Ponta grossa (#8), Misericórdia (#9), Mocambo (#10), GuaíCapanema (#12), São Gonçalo (#17), Madre de Deus (#20 e #21), Baía de Aratu
(#23, #24, #25, #26, #27, #28 e #29) e Bonfim (#34).

•

Cobalto: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), da Estiva (#3), Enseada da Barra (#5),
Calolé (#15), São Gonçalo (#17), Coroa da Tarioba (#18) e Coroa Branca (#19).

•

Cromo: Misericórdia (#9).

•

Cobre: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), da Estiva (#3), Jiribatuba (#7), Ponta
grossa (#8), Misericórdia (#9), Mocambo (#10), Guaí-Capanema (#12), DendêCachoeira (#13), Engenho da Ponte (#14), Calolé (#15), Santiago (#16), São
Gonçalo (#17), Madre de Deus (#20 e #21), Baía de Aratu (#23, #24, #25, #26, #27,
#28 e #29) e Bonfim (#34).

•

Ferro: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), Enseada da Barra (#4), Cacha pregos (#6),
Ponta grossa (#8), Misericórdia (#9), Mocambo (#10), Baía de Aratu (#23, #24, #26,
#27 e #28) e Bonfim (#34).

•

Manganês: Baía de Aratu (#23 e #26) e Bonfim (#34).
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•

Chumbo: Todas as estações de amostragens, exceto Guaí-Capanema (#12), Madre
de Deus (#22), Periperi (#31), Plataforma (#32) e Ribeira (#33).

•

Selênio: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), da Estiva (#3), Enseada do Calabar (#4),
Enseada da Barra (#5), Misericórdia (#9), Calolé (#15), São Gonçalo (#17), Coroa
branca (#19), Madre de Deus (#20 e #22) e Bonfim (#34).

•

Zinco: Rio Mucujó (#1), das Vergas (#2), da Estiva (#3), Jiribatuba (#7), Ponta grossa
(#8), Misericórdia (#9), Mocambo (#10), Guaí-Capanema (#12), Dendê-Cachoeira
(#13), Engenho da Ponte (#14), Calolé (#15), Santiago (#16), São Gonçalo (#17),
Madre de Deus (#20 e #21), Baía de Aratu (#23 e #24, #25, #26, #27, #28 e #29).
Cacha Pregos, ilha de Itaparica (#6) foi a estação que apresentou risco não

carcinogênico para no mínimo um elemento. Por outro lado, em Misericórdia, na ilha de
Itaparica (#9) foi observada a ocorrência de risco não carcinogênico para nove elementos.
O risco não carcinogênico indicou que os elementos As, Zn e Cu foram os mais
críticos, para grande parte das estações de amostragem. Para o As foram encontrados
riscos relevantes nas estações de amostragem localizadas no rio Jaguaripe, contra costa da
ilha de Itaparica, Salinas das Margaridas, foz do rio Subaé, Madre de Deus e subúrbio de
Salvador, locais onde existe contaminação do sedimento e água deste não metal (ver
capítulo 5.1.2).
O risco não carcinogênico associado ao Zn foram influenciados pela elevada
concentração nas amostras de ostra. Isto pode ser evidenciado nas Figuras 23 e 24, que
mostram que as estações (#4, #5, #6, #11, #18, #19, #22, #30, #31, #32, #33 e #34) onde
não foram coletadas amostras de ostra não apresentaram risco relevante a saúde humana.
Ou seja, a ingestão de ostra contribui significativamente para o risco.
Tabela 7. Risco não carcinogênico para cada elemento estudado.

Adulto
Criança
Adulto
Criança

Al
9,67
19,35
Fe
8,98
17,96

Quociente de risco por elemento
As
Ba
Cd
Co
22,73
1,77
12,93
23,19
45,47
3,54
25,86
46,38
Mn
Pb
Se
Sr
4,94
12,23
26,72
0,33
9,87
24,46
53,43
0,65

Cr
4,33
8,65
V
1,87
3,75

Cu
114,12
228,24
Zn
36,06
72,12

Negligenciável <1 Baixo ≥1 e ≤9,9 Moderado ≥10 e ≤19,9 Alto ≥20 e ≤99,9 Crítico ≥100

O elemento que ofereceu maior risco foi o Cu, que apresentou riscos relevantes em
todas as estações, exceto para o rio Jaguaripe e a ilha de Itaparica, tanto para crianças
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como para adultos. O alto risco não carcinogênico do Cu também foi evidenciado na
avaliação do risco por elemento (Tabela 7), onde este metal obteve o maior risco seguido
pelo selênio, cobalto e arsênio. O que gera certa preocupação, já o que o cobre, em sua
forma inorgânica, é um dos metais mais tóxicos (LUOMA & RAINBOW, 2008) e encontra-se
amplamente distribuído nos ecossistemas da BTS (HATJE e colaboradores, 2009).
Também foi calculado o risco múltiplo para cada localidade. Este risco é a soma
aritmética de todos os riscos individuais de cada metal.
Risco múltiplo = Σc QRc
Onde o “c” refere-se a cada um dos contaminantes e o QRc é o quociente de risco
(i.e. risco) para cada contaminante.
O risco múltiplo mostrou-se relevantes, em sua maioria críticos, para todas as
estações de amostragens (Tabela 8). As estações que apresentaram menores riscos foram
Periperi (#31) e Plataforma (#32), no subúrbio ferroviário de Salvador, que apresentam
riscos moderados, ainda assim relevantes. Deve ser considerado que o risco múltiplo
calculado é uma aproximação do risco toxicológico, e que na realidade o risco representado
para uma amostra não é somente o somatório dos riscos individuais, pois envolve relações
bem mais complexas.

Tabela 8. Quociente de risco múltiplo para todas as estações.
Quociente de Risco Múltiplo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
Crianças 184 305 195 106 161 103 118 178 206 192 67 117 259 142 365 175 462
Adultos 92,0 153 97,7 52,9 80,5 51,4 59,0 88,9 103 95,9 33,5 58,6 130 70,8 182 87,3 231
18
19
20
21
22
23
24
Crianças 102 161 271 201 60,1 426 246
Adultos 50,9 80,3 135 100 30,1 198 110
Negligenciável

25 26 27
28
383 447 264 302
183 210 121 140

29
30
31
32
33 34
326 60,3 49,0 43,4 54,1 418
158 20,1 18,9 18,7 22,9 189

<1 Baixo ≥1 e ≤9,9 Moderado ≥10 e ≤19,9 Alto ≥20 e ≤99,9 Crítico ≥100

O risco não-Carcinogênico também foi calculado para cada espécie estudada
(Tabela 9). A seguir são mostrados os metais que apresentaram risco relevante de acordo
com as espécies analisadas:
•

Chumbinho: arsênio, cobalto, cobre e selênio para adultos e crianças. E alumínio
ferro, manganês e chumbo para crianças.
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•

Ostra: arsênio, cádmio, cobalto, cobre, selênio e zinco, para adultos e crianças. Para
crianças, apenas o Pb.

•

Sururu-de-pedra: arsênio, cobre e chumbo, para adultos e crianças. Cádmio, ferro e
selênio para crianças.

•

Sururu: alumínio, arsênio, cobalto, cobre, ferro, manganês, chumbo e selênio para
adultos e crianças. E, assim como para o sururu-de-pedra, Cd para crianças.

O sururu foi a espécie que apresentou risco significativo para o maior número de
elementos, tanto para criança, como para adultos. Já o sururu-de-pedra foi a espécie que
apresentou o menor número de elementos com risco a saúde. Contudo, ao analisarmos as
espécies através da Análise de Componente Principal (PCA) (ver capítulo 5.2) foi verificada
uma proximidade entre as duas espécies da família mytilidae (i.e. sururu e sururu-de-pedra).
O sururu-de-pedra ocorreu em apenas 5 estações de amostragem, enquanto o sururu
ocorreu em 14 estações. Essa diferença no número de amostras pode ter interferido nos
resultados da análise.
Tabela 9. Risco não-Carcinogênico para cada espécie estudada.

Chumbinho
Ostra
Sururu-depedra
Sururu

Chumbinho
Ostra
Sururu-depedra
Sururu

Adulto
Criança
Adulto
Criança
Adulto
Criança
Adulto
Criança

Al
7,3
14,5
4,3
8,6
9,6
19,2
12,1
24,1

As
23,9
47,9
15,3
30,6
10,3
20,5
29,7
59,4

Ba
0,1
0,3
0,0
0,0
0,4
0,8
2,1
4,1

Cd
3,3
6,5
21,9
43,9
5,0
10,1
5,8
11,6

Co
20,5
41,0
26,1
52,3
1,1
2,2
21,6
43,2

Cr
3,8
7,6
2,4
4,8
3,8
7,6
5,0
9,9

Cu
11,3
22,7
145,8
291,6
13,2
26,4
20,8
41,7

Adulto
Criança
Adulto
Criança
Adulto
Criança
Adulto
Criança

Fe
7,6
15,1
3,9
7,9
8,9
17,8
11,3
22,7

Mn
8,0
16,1
1,0
2,0
4,3
8,5
65,1
130,2

Pb
9,2
18,4
9,0
18,1
10,1
20,2
20,7
41,4

Se
19,6
39,3
32,1
64,3
5,0
10,0
34,8
69,6

Sr
0,3
0,7
0,2
0,5
0,6
1,1
0,2
0,5

V
1,6
3,1
2,1
4,2
1,5
2,9
2,6
5,2

Zn
1,3
2,7
45,7
91,3
0,9
1,9
2,7
5,4

Negligenciável <1 Baixo ≥1 e ≤9,9 Moderado ≥10 e ≤19,9 Alto ≥20 e ≤99,9 Crítico ≥100
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5.3.2 Risco carcinogênico
Nesta etapa do procedimento foram analisados os elementos arsênio, cádmio e
chumbo que, dentre os elementos determinados, são os que apresentam as maiores
probabilidades de causar câncer. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
– IARC (2003) o As é um não metal comprovadamente carcinogênico para o homem. Já
para os metais Cu e Pb não existe comprovação da carcinogenicidade para os seres
humanos, porém, estes elementos apresentam elevada toxicidade. Os fatores de inclinação
utilizados no cálculo do risco carcinogênico são apresentados na Tabela 6.
Cem por cento das concentrações obtidas (Tabela 4) para Cu e Pb foram utilizadas
para o cálculo da incorporação crônica diária (ICD). Já para o As foi utilizado 10 % da
concentração obtida, pois apenas este percentual equivale a arsênio inorgânico, espécie
química mais tóxica deste não metal.
Ao contrário do que foi feito para a análise de risco não-carcinogênico, não foi
utilizada uma escala para avaliar os resultados obtidos para o risco carcinogênico. Porém foi
adotado que valores maiores que 100 casos para cada 100.000 habitantes (i.e. 0,0001)
seriam considerados como valores que sugerem incremento de risco.
A Tabela 10 apresenta os riscos carcinogênicos devido a exposição dos metais e As,
sendo observado valores acima do sugerido para todos os elementos. Os riscos
carcinogênicos para crianças foram maiores que os riscos para os adultos, assim como foi
observado para o risco não-carcinogênico. Isso deve, principalmente, ao menor peso
corpóreo.
Tabela 10. Risco carcinogênico decorrente da exposição de adultos e crianças aos metais
analisados devido ao consumo de mariscos.

Adulto
Criança

As
0,005
0,01

Cd
0,03
0,07

Pb
5
10

Pôde ser observado que o Pb foi o elemento que apresentou o maior risco
carcinogênico associado ao consumo de marisco (Tabelas 10 e 11), diferentemente do que
foi encontrado pelo CRA (2005) que obteve maiores risco para o cádmio. Apesar de
elevadas probabilidade de risco carcinogênico associado ao Pb, este metal apresentou
concentrações inferiores a outros trabalhos da literatura realizados na Baía de Todos os
Santos (GONÇALVES, 2006; AMADO-FILHO e colaboradores, 2008).
Com relação as estações de amostragens, todas apresentaram riscos acima dos
valores aceitáveis para o risco carcinogênico (Tabela 11) e aos valores encontrados pelo
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CRA (2005). Deve-se levar em consideração que diversos fatores que não podem ser
controlados em um estudo de risco (e.g. características genéticas; hábitos pessoais e
culturais; fatores socioeconômicos e radiação solar) podem estar influenciando os
resultados encontrados, assim como para os outros elementos estudados.

Tabela 11. Risco carcinogênico decorrente da exposição de adultos e crianças aos metais
analisados devido ao consumo de mariscos em todas as estações de amostragens.
Estação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

As
Cd
Pb
Adultos Crianças Adultos Crianças Adultos Crianças
0,003
0,007
Nd
Nd
4
7
0,004
0,008
Nd
Nd
6
12
0,004
0,008
Nd
Nd
4
7
0,003
0,007
Nd
Nd
2
5
0,005
0,01
Nd
Nd
2
5
0,003
0,006
Nd
Nd
3
6
0,002
0,004
0,01
0,03
3
6
0,002
0,005
0,02
0,04
4
8
0,003
0,006
0,02
0,05
5
10
0,003
0,006
0,02
0,04
4
8
0,003
0,005
Nd
Nd
3
5
0,002
0,004
0,01
0,03
2
3
0,001
0,002
0,01
0,01
4
8
0,001
0,003
0,01
0,01
2
4
0,003
0,006
Nd
Nd
3
6
0,001
0,003
0,005
0,01
3
6
0,002
0,005
0,17
0,34
5
11
0,002
0,004
Nd
Nd
5
10
0,003
0,006
Nd
Nd
3
6
0,005
0,009
0,03
0,06
4
8
0,002
0,003
0,02
0,03
4
7
0,002
0,004
0,004
0,01
2
4
0,001
0,002
0,02
0,04
4
7
0,02
0,05
4
7
0,0004 0,001
0,002
0,003
0,03
0,07
3
6
0,001
0,002
0,03
0,06
4
8
0,001
0,002
0,02
0,03
4
8
0,001
0,001
0,03
0,06
3
7
Nd
Nd
0,03
0,07
3
6
0,001
0,002
0,001
0,001
3
5
0,002
0,004
0,001
0,002
2
4
0,003
0,005
0,002
0,004
Nd
Nd
0,002
0,005
0,01
0,01
1
3
0,007
0,014
0,02
0,04
10
20

ND- Concentração não detectável, abaixo do limite de detecção.

Os riscos carcinogênicos para cada espécie estudada estão apresentados na Tabela
12. As amostras de sururu foram as que apresentaram os maiores riscos carcinogênicos
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para os três elementos estudados, devido a esta espécie viver associada à substratos
incosolidados de granulometria fina (lama do manguezal), onde há maior acumulação de
metais devido a maior relação superfície/área (FÖRSTENER & WITTMANN, 1979). O
chumbinho obteve os menores riscos para Cd e Pb e o sururu-de-pedra apresentou o menor
risco carcinogênico associado ao As.
Um dos fatores que podem ter influenciado significativamente os riscos
carcinogênicos e não-carcinogênicos, em relação ao trabalho do CRA (2005), são as
espécies estudadas e as estações de coleta. O trabalho do CRA utilizou uma maior
variedade de bivalves (e.g. Rala-côco e pé-de-galinha), além de outros crustáceos, como
camarões, caranguejos e siris. Havendo variação na bioacumulação entre os grupos e
espécies estudadas. Além disso, existe um grande gradiente de concentração de metais ao
longo da BTS (HATJE e colaboradores, 2008) e o local de amostragem pode interferir
significativamente nos resultados.

Tabela 12. Risco carcinogênico decorrente da exposição de adultos e crianças aos metais
analisados devido ao consumo de mariscos em todas as espécies estudadas.

Chumbinho
Ostra
Sururu-depedra
Sururu

Adulto
Criança
Adulto
Criança
Adulto
Criança
Adulto
Criança

As
0,005
0,01
0,003
0,006
0,002
0,004
0,006
0,01

Cd
0,009
0,02
0,06
0,1
0,01
0,03
0,02
0,03

Pb
4
8
4
8
4
9
9
18

Outro fato que se deve levar em consideração na análise de risco não carcinogênico
e carcinogênico é a taxa de consumo de pescados da população local. Nas comunidades
ribeirinhas, principalmente as pesqueiras, existe maior consumo de pescados, o que torna
essas pessoas mais suscetíveis a enfermidades associada ao consumo de pescados
contaminados, como foi observado por SILVA e colaboradores (2005) em amostras de
peixes coletados em barra Mansa, Rio de Janeiro.
Deve ser levado em consideração que todos os mariscos bivalves analisados nesta
análise de risco, exceto a ostra, são consumidos após alguma forma de cocção, o que
diminui consideravelmente a concentração de metais no organismo do invertebrado
(PEDROSA & COZZOLINO, 2001).
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6. Considerações Finais
A utilização de mariscos bivalves como biomonitores ambientais já foi validada por
inúmeros trabalhos. Contudo, deve ser levado em consideração que as espécies de
mariscos bivalves apresentam mecanismo de acumulação diferenciado, devido a
características fisiológicas naturais, fatores ambientais (e.g. salinidade e pH), ou estresse
gerado por diversos fatores.
Para grande parte dos elementos estudados foi observado uma distribuição
semelhante às encontradas em trabalhos pretéritos (CRA, 2004 e 2005; GONÇALVES,
2006; HATJE e colaboradores, 2010), porém, com concentrações superiores para vários
elementos. Al, As, Ba, Cr, Pb e Sr foram encontrados em elevadas concentrações na região
do rio Jaguaripe e algumas estações localizadas na contra costa da ilha de Itaparica, o que
pode ser um indicativo de contaminação para esta região, que já foi considerada como área
controle para a Baía de Todos os Santos.
Quanto ao risco associado ao consumo de mariscos bivalves foram encontrados
valores relevantes em todas as estações de amostragens para ao menos um elemento
estudado. Contudo, a ingestão dos contaminantes sempre ocorre de forma múltipla, ou seja,
na avaliação do risco deve ser levado em consideração que a ingestão dos elementos
ocorre simultaneamente. Desta forma, todas as estações de amostragens têm risco de alto
à crítico para crianças e adultos, sendo a Baía de Aratu e a foz do rio Subaé as regiões que
apresentaram os riscos mais elevados. Foi observado que a espécie Mytella guyanensis
apresentou o maior risco carcinogênico e não carcinogênico ao ser humano associado a sua
ingestão.
Apesar dos resultados encontrados terem sido considerados elevados, deve-se levar
em consideração que outros fatores, que não são controlados em um estudo de risco (e.g.
características genéticas; hábitos pessoais e culturais; fatores socioeconômicos e radiação
solar), podem estar influenciando os resultados encontrados. Além disso, no cálculo do risco
foram utilizados cenários críticos, com a possibilidade de se encontrar riscos elevados onde,
na verdade, não há. Isto foi proposto com a finalidade de proteger a população, pois é
preferível tratar o risco quando ele não existe, do que o inverso, que poderia levar a diversas
enfermidades a população.
Os dados aqui apresentados, especialmente o alto valores de risco encontrados no
rio Jaguaripe, que para muitas pessoas não é considerado como região contaminada, e o
elevado risco associado ao cobre na maioria das estações de amostragem devem servir de
alerta aos gestores municipais e estaduais, já que a Baía de Todos os Santos é um dos
principais atrativos turísticos e pólos industriais do estado.
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Faz-se necessário avaliar a especiação dos metais, já que há diferença significativa
na toxidade do metal a depender em qual espécie ele se encontra no ambiente. Acarretando
em diferença significativa no risco toxicológico estimado.
Baseados nos resultados (i.e. concentração de metais e PCA) aqui apresentados, as
espécies Anomalocardia brasiliana e Mytella guyanensis teriam potencial para serem
utilizadas como biomonitores da Baía de Todos os Santos, já que as duas espécies, no
PCA, apresentaram influência de elevado número de elementos. Além disso, as duas
espécies são amplamente distribuídas e consumidas na Baía de Todos os Santos.
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8. Apêndices
Apêndice 1:
Dose potencial calculada, para adultos e crianças, em cada estação de amostragem.

Apêndice 2:
Dose potencial calculada, para adultos e crianças, para cada espécie estudada.

Apêndice 3:
Concentração no percentil de 95% e dose potencial calculada, para adultos e crianças, para
cada elemento estudado.
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Apêndice 1:

Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Al
6,678
7,582
8,357
7,075
1,618
8,302
1,219
11,285
12,021
9,524
2,776
1,679
4,325
2,927
1,391
1,717
8,318
9,442
3,874
0,700
1,496
1,524
9,047
7,456
4,012
8,479
6,853
6,370
1,487
3,350
2,023
1,075
0,367
8,108

As
0,005
0,006
0,006
0,005
0,008
0,004
0,003
0,004
0,004
0,004
0,004
0,003
0,002
0,002
0,005
0,002
0,004
0,003
0,004
0,007
0,002
0,003
0,001
0,001
0,003
0,002
0,002
0,001
0,000
0,002
0,003
0,004
0,003
0,011

Ba
0,385
0,443
0,338
0,009
0,000
0,027
0,000
0,021
0,026
0,032
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,024
0,024
0,003
0,003
0,000
0,000
0,030
0,086
0,030
0,043
0,017
0,030
0,000
0,004
0,000
0,000
0,000
0,014

Cd
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,008
0,009
0,007
0,000
0,005
0,003
0,003
0,000
0,002
0,065
0,000
0,000
0,012
0,006
0,002
0,008
0,009
0,013
0,010
0,006
0,011
0,013
0,000
0,000
0,001
0,002
0,007

Dose potencial calculada (Adultos)
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
0,874 0,010 0,172 5,177
0,208
3,006 0,012 0,105 6,984
0,257
1,010 0,014 0,145 1,461
0,239
0,314 0,008 0,021 5,923
0,162
1,862 0,003 0,020 1,496
0,106
0,032 0,011 0,044 6,807
0,092
0,046 0,000 0,224 1,861
0,084
0,002 0,013 0,283 6,855
0,147
0,201 0,015 0,309 8,756
0,219
0,079 0,010 0,330 8,627
0,148
0,005 0,013 0,037 1,981
0,151
0,001 0,003 0,320 1,883
0,089
0,027 0,001 1,075 3,190
0,062
0,011 0,007 0,477 2,352
0,101
3,775 0,006 0,736 1,375
0,070
0,008 0,000 0,622 1,475
0,042
1,677 0,010 0,733 2,052
0,604
0,608 0,011 0,070 0,000
0,285
2,337 0,005 0,043 2,611
0,147
0,061 0,001 1,139 1,075
0,172
0,043 0,001 0,547 1,537
0,522
0,023 0,001 0,022 1,371
0,322
0,007 0,011 2,666 6,871
1,001
0,000 0,008 1,130 6,218
0,594
0,000 0,005 2,480 3,612
0,171
0,006 0,011 2,744 6,411
1,473
0,000 0,005 1,257 5,132
0,183
0,000 0,005 1,811 4,325
0,551
0,000 0,000 2,225 1,443
0,071
0,138 0,003 0,048 2,544
0,059
0,049 0,002 0,014 1,546
0,139
0,000 0,002 0,005 1,025
0,264
0,083 0,000 0,018 0,612
0,431
0,123 0,011 0,169 6,173
14,169

Pb
0,031
0,051
0,031
0,021
0,021
0,026
0,027
0,033
0,042
0,035
0,023
0,014
0,032
0,019
0,027
0,027
0,045
0,042
0,027
0,034
0,030
0,015
0,030
0,032
0,024
0,032
0,035
0,029
0,027
0,021
0,016
0,000
0,013
0,086

Se
0,065
0,244
0,079
0,030
0,106
0,017
0,023
0,017
0,028
0,020
0,000
0,004
0,000
0,000
0,210
0,000
0,117
0,000
0,097
0,026
0,024
0,028
0,018
0,014
0,019
0,018
0,018
0,018
0,015
0,024
0,014
0,009
0,014
0,045

Sr
0,315
0,295
0,297
0,651
0,549
0,660
0,364
0,318
0,318
0,357
0,203
0,135
0,237
0,192
0,230
0,175
0,224
0,177
0,415
0,478
0,362
0,315
0,887
1,067
0,429
0,470
0,478
0,451
0,315
0,412
0,281
0,276
0,389
0,453

V
0,009
0,035
0,017
0,004
0,014
0,008
0,002
0,012
0,016
0,016
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
0,000
0,015
0,015
0,020
0,001
0,001
0,001
0,014
0,012
0,006
0,013
0,008
0,008
0,002
0,004
0,001
0,000
0,000
0,012

Zn
4,717
1,764
4,783
0,257
0,266
0,338
4,590
4,428
3,843
5,216
0,276
5,124
14,882
6,761
10,232
10,610
13,115
0,908
0,262
7,455
11,414
0,342
7,243
5,886
6,886
7,748
8,191
5,027
7,162
0,297
0,235
0,273
0,348
0,642
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Estação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Al
13,400
15,200
16,700
14,200
3,240
16,600
2,440
22,600
24,000
19,000
5,550
3,360
8,650
5,850
2,780
3,430
16,600
18,900
7,750
1,400
2,990
3,050
18,100
14,900
8,020
16,900
13,700
12,700
2,970
6,690
4,040
2,150
0,730
16,200

As
0,009
0,012
0,012
0,010
0,016
0,009
0,006
0,007
0,009
0,008
0,008
0,006
0,003
0,004
0,009
0,004
0,007
0,006
0,009
0,014
0,005
0,006
0,003
0,001
0,005
0,003
0,003
0,002
0,000
0,004
0,005
0,008
0,007
0,021

Ba
0,769
0,887
0,676
0,017
0,000
0,053
0,000
0,042
0,051
0,064
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,048
0,047
0,006
0,006
0,000
0,000
0,059
0,173
0,059
0,087
0,034
0,061
0,001
0,007
0,000
0,000
0,000
0,028

Cd
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,010
0,016
0,019
0,014
0,000
0,010
0,005
0,005
0,000
0,004
0,131
0,000
0,000
0,023
0,012
0,003
0,017
0,017
0,026
0,021
0,012
0,022
0,026
0,000
0,001
0,001
0,004
0,014

Dose potencial calculada (Crianças)
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
1,747 0,020 0,343 10,353
0,417
6,013 0,024 0,210 13,968
0,514
2,019 0,028 0,289
2,922
0,478
0,628 0,016 0,043 11,846
0,323
3,725 0,006 0,039
2,992
0,212
0,065 0,022 0,088 13,614
0,183
0,093 0,001 0,448
3,722
0,168
0,004 0,026 0,565 13,710
0,294
0,402 0,030 0,618 17,513
0,439
0,158 0,019 0,659 17,254
0,296
0,010 0,026 0,074
3,963
0,303
0,003 0,007 0,641
3,767
0,178
0,054 0,002 2,149
6,380
0,124
0,022 0,014 0,955
4,703
0,202
7,550 0,013 1,473
2,751
0,139
0,015 0,000 1,244
2,951
0,085
3,354 0,020 1,466
4,103
1,208
1,216 0,021 0,141
0,000
0,571
4,673 0,010 0,086
5,222
0,294
0,122 0,002 2,278
2,149
0,343
0,087 0,001 1,094
3,073
1,045
0,045 0,003 0,045
2,743
0,644
0,014 0,022 5,331 13,741
2,002
0,000 0,015 2,260 12,435
1,188
0,000 0,009 4,960
7,224
0,342
0,012 0,021 5,488 12,821
2,947
0,000 0,010 2,514 10,264
0,365
0,000 0,011 3,621
8,651
1,103
0,000 0,001 4,450
2,885
0,141
0,275 0,006 0,096
5,088
0,118
0,097 0,004 0,027
3,091
0,278
0,000 0,005 0,010
2,051
0,528
0,166 0,000 0,036
1,224
0,862
0,247 0,021 0,337 12,346
28,338

Pb
0,062
0,103
0,063
0,042
0,042
0,051
0,054
0,066
0,084
0,070
0,047
0,028
0,065
0,037
0,054
0,055
0,091
0,084
0,055
0,067
0,061
0,031
0,060
0,063
0,048
0,064
0,070
0,058
0,054
0,043
0,032
0,000
0,025
0,173

Se
0,129
0,487
0,158
0,061
0,211
0,034
0,046
0,035
0,057
0,040
0,000
0,007
0,000
0,000
0,420
0,000
0,234
0,000
0,194
0,052
0,047
0,056
0,036
0,028
0,038
0,036
0,035
0,036
0,030
0,047
0,028
0,017
0,027
0,091

Sr
0,631
0,590
0,595
1,301
1,098
1,320
0,729
0,635
0,635
0,715
0,406
0,271
0,475
0,384
0,461
0,350
0,447
0,355
0,830
0,955
0,725
0,630
1,773
2,134
0,859
0,940
0,956
0,902
0,629
0,823
0,563
0,553
0,777
0,907

V
0,019
0,069
0,035
0,007
0,029
0,016
0,003
0,024
0,031
0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,062
0,000
0,031
0,031
0,039
0,001
0,002
0,002
0,028
0,025
0,013
0,026
0,017
0,015
0,004
0,008
0,003
0,001
0,000
0,025

Zn
9,434
3,528
9,565
0,515
0,533
0,675
9,180
8,855
7,687
10,433
0,552
10,248
29,763
13,521
20,464
21,219
26,230
1,816
0,524
14,909
22,827
0,685
14,486
11,773
13,772
15,496
16,382
10,053
14,323
0,594
0,470
0,547
0,697
1,283
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Apêndice 2:

Anomalocardia
brasiliana
Brachydontes exustus
Crassostrea
rhizophorae
Mytella guyanensis

Adultos
Crianças
Adultos
Crianças
Adultos
Crianças
Adultos
Crianças

Al
7,259
14,517
9,614
19,229
4,276
8,552
12,060
24,120

As
0,007
0,014
0,003
0,006
0,005
0,009
0,009
0,018

Ba
0,029
0,057
0,081
0,162
0,005
0,009
0,414
0,828

Cd
0,003
0,007
0,005
0,010
0,022
0,044
0,006
0,012

Co
2,052
4,104
0,108
0,216
2,615
5,229
2,161
4,322

Dose potencial por espécie
Cr
Cu
Fe
Mn
0,011 0,227 6,055
1,127
0,023 0,454 12,111 2,253
0,011 0,264 7,110
0,597
0,023 0,529 14,220 1,195
0,007 2,916 3,148
0,141
0,014 5,832 6,296
0,281
0,015 0,417 9,072
9,115
0,030 0,833 18,144 18,230

Pb
0,033
0,066
0,036
0,073
0,033
0,065
0,075
0,149

Se
0,098
0,196
0,025
0,050
0,161
0,321
0,174
0,348

Sr
0,652
1,304
1,101
2,202
0,458
0,916
0,467
0,935

V
Zn
0,016 0,399
0,031 0,799
0,015 0,279
0,029 0,558
0,021 13,700
0,042 27,400
0,026 0,809
0,052 1,618

Apêndice 3:

Elemento Percentil de 95%
Al
1934,800
As
1,364
Ba
70,845
Cd
2,586
Co
463,838
Cr
2,595
Cu
456,471
Fe
1437,053
Mn
138,208
Pb
8,807
Se
26,715
Sr
130,401
V
3,749
Zn
2163,601

Dose Administrada
Adulto
Criança
9,674
19,348
0,007
0,014
0,354
0,708
0,013
0,026
2,319
4,638
0,013
0,026
2,282
4,565
7,185
14,371
0,691
1,382
0,044
0,088
0,134
0,267
0,652
1,304
0,019
0,037
10,818
21,636
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