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RESUMO 
 

A região da Baía de Todos os Santos/BA vem sofrendo com os impactos 
antrópicos oriundos de um crescimento populacional desordenado e a implantação 
de indústrias, em seu entorno. As atividades humanas podem liberar uma grande 
quantidade de metais pesados que, devido ao descarte efetuado de modo 
inadequado, são diretamente lançados nos corpos d´água costeiros, destruindo o 
equilíbrio natural e expondo as populações humanas a riscos de saúde, mediante a 
ingestão de organismos marinhos contaminados. Entre os metais pesados presentes 
nos resíduos, o mercúrio é um dos que causa mais preocupação, pois se transforma 
em espécies altamente tóxicas ao homem, como o metilmercúrio, que é facilmente 
absorvido pelos peixes e organismos bentônicos, favorecendo a bioacumulação no 
indivíduo e a biomagnificação na cadeia trófica. O presente trabalho teve como 
objetivo, determinar a concentração de mercúrio em arraias (Elasmobranquiomorpha 
rajiformes), capturadas na Baía de Todos os Santos, a fim de avaliar a qualidade do 
pescado consumido e/ou comercializado em municípios baianos. Foram coletadas 
dezessete amostras de indivíduos capturados nos litorais dos municípios de Madre 
de Deus, Saubara, Cabuçu, Itapema e São Francisco do Conde, todos no Estado da 
Bahia. A análise consistiu em digestão total da amostra seca e macerada, em 
sistema fechado, utilizando forno microondas, com a posterior leitura de mercúrio 
total utilizando-se Espectrometria de Absorção Atômica de Vapor a Frio. Os 
resultados obtidos indicam a presença de mercúrio em todas as amostras e que 
70,6% das arraias analisadas apresentaram concentração deste metal pesado 
acima do limite permitido pela legislação para consumo humano (Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA, valor máximo permitido 0,5 µg Hg/g). O método 
utilizado foi validado mediante a análise do padrão CRM DOLT 4 (fígado de peixe), 
com valor certificado de 2,58 ± 0,22 µg/g, sendo determinada a concentração de 
2,47 + 0,14 µg/g pelo método escolhido para análise, tratando-se, portanto, de 
método exato. O fato das arraias apresentarem elevados teores de mercúrio em 
seus organismos é preocupante, pois esta é uma espécie de peixe muito 
comercializada e consumida em toda a região, principalmente pela população de 
baixa renda, por possuir baixo custo de aquisição. 
 
Palavras-chave: metais pesados, contaminação química, poluição marinha. 
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ABSTRACT 
 

The region of the Baía de Todos os Santos/BA has suffered from the human impacts 

of uncontrolled population growth and the establishment of industries in its vicinity. 

Human activities can release a large amount of heavy metals, due to dispose 

improperly performed, are directly released in the coastal water bodies, destroying 

the natural balance and human populations exposed to health risks through the 

ingestion of organisms contaminated marine. Among the heavy metals in waste, 

mercury is one that causes more concern because the species becomes highly toxic 

to humans, such as methylmercury, which is easily absorbed by fish and benthic 

organisms, favoring the individual bioaccumulation and biomagnification in foodchain. 

This study aimed to determine the concentration of mercury in stingrays (Rajiformes 

Elasmobranquiomorpha) captured in the Baía de Todos os Santos, in order to 

assess the quality of fish consumed and/or marketed in municipalities in Bahia. 

Seventeen samples were collected from individuals captured in the coastal 

municipalities of Madre de Deus, Saubara, Cabuçu, Itapema and São Francisco do 

Conde, all in the state of Bahia. The analysis consisted of total digestion of the 

sample dry and macerated in a closed system, using a microwave oven, with the 

subsequent reading of total mercury using atomic absorption spectrometry Cold 

Vapor. The results indicate the presence of mercury in all samples and 70.6% of the 

rays analyzed had this heavy metal concentrations above the limit allowed by law for 

human consumption (National Environmental Council - CONAMA, the maximum 

allowable value 0.5 mg Hg/g). The method was validated by analysis of standard 

CRM Dolt-4 (fish liver), with the certified value of 2.58 ± 0.22 mg/g and determined 

the concentration of 2.47 + 0.14 mg/g the method chosen for analysis, as it is, 

therefore, accurate method. The fact of the rays present high levels of mercury in 

their bodies is disturbing because this is really a species of fish consumed and 

marketed throughout the region, especially for low-income population, because it has 

low cost. 
 
Keywords: heavy metals, chemical contamination, marine pollution 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

As atividades humanas podem liberar grande quantidade de metais pesados 

para o ambiente aquático e em função disto a Baía de Todos os Santos (BTS) vem 

sofrendo com o crescimento populacional desordenado e a implantação de 

indústrias em seu entorno. Em suas proximidades existem, além dos municípios e 

comunidades ribeirinhas, indústrias dos setores químicos, petroquímicos, 

metalúrgicas, mecânicas, farmacêuticas, de fertilizantes e alimentícias (HATJE & 

ANDRADE, 2009). 

No entorno da Baía de Todos os Santos, há hoje um contingente populacional 

superior a três milhões de habitantes, com dez terminais portuários de grande porte 

e uma extensa zona industrial que inclui o maior pólo petroquímico do hemisfério Sul 

(HATJE & ANDRADE, 2009). 

Os metais pesados podem ser diretamente lançados nos corpos d´água 

costeiros como derivados de processos industriais, associados aos esgotos urbanos, 

ou associados a atividades portuárias e de navegação, alterando o equilíbrio natural 

e expondo populações humanas a riscos de saúde, pela ingestão de organismos 

contaminados. Entre os metais pesados presentes nos resíduos, destaca-se o 

mercúrio que pode reagir com outras substâncias no meio ambiente, transformando-

se em espécies altamente tóxicas como o metilmercúrio (PLASTINA, 2009). 

Apesar dos elevados teores de metais nos sedimentos de algumas regiões, a 

coleta de mariscos e peixes é amplamente praticada em toda BTS, representando a 

principal fonte de proteína animal para as comunidades ribeirinhas (HATJE & 

ANDRADE, 2009). 

Marins et al. (2004) reuniram dados desde a década de 80, de mercúrio (Hg) 

presente em sedimentos superficiais, em diversas regiões da costa brasileira, sendo 

obtido para a Baía de Todos os Santos o teor de 10 a 820 ng/g na fração total de 

sedimento analisado. Nesse mesmo trabalho é proposta a formulação do Índice de 

Geoacumulação Regional de Hg (Igeoregional). 

Ainda nesse artigo são geradas novas faixas de variabilidades regionais da 

contaminação por Hg, que determinam classes de Índices de Geoacumulação 

Regionais (Igeoregional); atribuindo-se ao grau mais elevado de contaminação o valor 7, 

que reflete para o caso da costa brasileira um enriquecimento de cerca de 200 vezes 
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os valores de "background" regionais, e o grau mínimo 1 comprova a ausência de 

enriquecimento dos teores de Hg nos sedimentos costeiros. Obteve-se então para a 

BTS o Igeoregional no valor de 3,8; o Fator Máximo de Enriquecimento de 55,0 , sendo 

então inclusa na Classe 5 do Igeoregional, conforme Tabelas 1 e 2, abaixo (MARINS et 

al., 2004). 

 
                           Tabela 1. Classificação do Índice de Geoacumulação Regional. 

 
           FONTE : MARINS et al., 2004. 
 
Tabela 2. Comparação da contaminação por atividades antrópicas da costa Leste e Sul da Large Marine 

Ecosystem (LME)1 Brasileira, utilizando-se Hg como indicador de qualidade ambiental e os teores máximos 

encontrados por local de coleta. 

 
  FONTE : MARINS et al., 2004. 

 

 

1.1 . O ELEMENTO MERCÚRIO. 
O mercúrio (Hg) é um metal encontrado na forma líquida nas condições 

normais de temperatura e pressão. Sua alta volatilidade, que aumenta com a 

temperatura, gera vapores incolores e inodoros na atmosfera, sendo extremamente 

tóxicos ao ser humano (LIMA, 2005 apud BOENING, 2000). 

                                            
1 Recentemente uma tipologia para a costa brasileira foi proposta7, adotando o conceito de LME (“Large Marine 
Ecosystem”) que define regiões extensas de acordo com suas similaridades batimétricas, hidrográficas, de produtividade e de 
dependência trófica das cadeias alimentares costeiras. (MARINS et al., 2004). 
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A Tabela 3 abaixo relaciona as características físico-químicas do mercúrio, 

sendo este o único metal no estado líquido nas condições normais de temperatura e 

pressão. 

 
 

Na forma inorgânica pode ser encontrado sob três diferentes estados de 

oxidação: o Hg elementar (Hg0), o qual se encontra principalmente na forma de gás; 

o íon mercuroso (Hg2
2+), pouco estável em sistemas naturais; e o íon mercúrico 

(Hg2+). Na forma orgânica, o íon mercúrico pode apresentar-se ligado 

covalentemente a um radical orgânico, sendo o metilmercúrio (CH3Hg+) e o 

dimetilmercúrio ((CH3)2Hg) os mais comuns, ou ainda com ligantes orgânicos 

naturais (MICARONI, 2000). 

Existem diversas aplicações para o mercúrio, como: (i) terapêuticas: 

empregado por suas características fungicidas e antibacterianas como 

medicamentos e conservantes em soluções nasais, oftálmicas, vacinas, produtos 

injetáveis, germicidas, diuréticos, e contraceptivos; (ii) restaurações odontológicas; 
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(iii) pilhas; (iv) termômetros; e (v) germicida e fungicida em tintas e desinfetantes. Há 

ainda citações de sua aplicação na indústria de fabricação de cloro e soda, 

aparelhos elétricos, lâmpadas a vapor, pigmentos, papel e instrumentos de medição. 

No Brasil o mercúrio é mais empregado nos garimpos, onde é utilizado na extração 

do ouro, por meio do processo de amalgamação (Costa & Rohlfs, 2010 apud 

OLIVARES, 2003; PAVASI, 2006). 

A Tabela 4 relaciona algumas características do mercúrio e suas respectivas 

aplicações que podem variar de objetos de uso cotidiano a nível residencial, até sua 

utilização em indústrias e uso medicinal. 

 
   Tabela 4. Relacão entre forma química, características e aplicações do mercúrio. 
 

 
  FONTE: MICARONI, 2000. 

 

Os principais mecanismos que controlam a distribuição de mercúrio no meio 

ambiente são os processos de metilação/demetilação, de oxidação/redução, de 

precipitação/dissolução e de sorção/desorção (PLASTINA, 2009 apud LACERDA, 

1997; PARAQUETTI, 2005). 

O mercúrio presente na atmosfera é predominantemente metálico (Hg0) e está 

sob a forma de vapor. O seu período de permanência neste ambiente é longo, sendo 

consequentemente transportado pelas correntes de ar, o que representa um risco 

potencial de contaminação mesmo para regiões longínquas, onde não existe 

atividade antrópica. Esta é uma das características que torna o mercúrio um 

poluente global, de alta relevância em estudos de contaminação ambiental 

(PLASTINA, 2009). 
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As demais formas são mais encontradas em sistemas aquáticos, solo e 

sedimento, devido a sua maior solubilidade em água (SELIN, 2009; LEOPOLD et al., 

2010). 

Uma vez lançados no ambiente aquático, os metais podem associar-se ao 

material particulado em suspensão e, eventualmente, são depositados nos 

sedimentos de fundo, formando reservatórios relativamente estáveis. Entretanto, um 

dos principais problemas associados à contaminação ambiental por metais traço é a 

bioacumulação destes elementos pela biota (HATJE & ANDRADE, 2009). 

 A Figura 1 representa a mobilidade das espécies de mercúrio no ambiente 

através do ciclo biogeoquímico, onde MMeHg é o metilmercúrio e DMeHg é o 

dimetilmercúrio.  

 

 
  Figura 1. Ciclo biogeoquímico do mercúrio adaptado de LEOPOLD et al.(2010). 

 

O ciclo natural biogeoquímico  do mercúrio envolve transporte atmosférico, 

deposição na terra e oceano e revolatilização. Cerca de 90% do mercúrio presente 

na atmosfera está no estado elementar (Hg0); ao sofrer oxidação o íon metálico 

(Hg2+) pode ser depositado nos solos e ambientes aquáticos, onde, por meio do 

processo de metilação transforma-se em formas metiladas, sendo as principais o 

metilmercúrio e o dimetilmercúrio. Ainda no ambiente da Hidrosfera o íon Hg2+ pode 

unir-se às partículas em suspensão e ser depositado no sedimento, formando 

reservatórios relativamente estáveis. Tanto na hidrosfera como no sedimento o íon 
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Hg2+ pode sofrer reação de metilação, dando origem ao MMeHg, que é facilmente 

absorvido pelos peixes e animais bentônicos, e ao DMeHg.  

 

1.2 . A SUBSTÂNCIA METILMERCÚRIO. 
 

O metilmercúrio liga-se fortemente às proteínas, o que pode facilitar sua 

passagem através dos tecidos. É lipofílico, porém quando acumulado não é 

encontrado predominantemente em tecido adiposo, e sim em tecido muscular, 

representando cerca de 90% do Hg total. O processo de biomagnificação ocorre 

pela transferência do MeHg acumulado no primeiro nível trófico (produtores) para os 

consumidores, sendo que quanto mais longa a cadeia trófica, maior será a 

concentração acumulada pelo consumidor  (RODRIGUES e CASTILHOS, 2003). 

O mercúrio é fixado preferencialmente no grupamento sulfidrila da proteína do 

peixe, acumulando-se principalmente como metilmercúrio, que é caracteristicamente 

neurotóxico e a forma química mais deletéria ao homem (MORALES-AIZPURÚA et 

al., 1999). A Tabela 5 ressalta a toxicidade desta substância. 

Os principais fatores que afetam os níveis de metilmercúrio em peixes são: 

dieta, nível trófico da espécie, idade do peixe, atividade microbiana, concentração de 

mercúrio na camada superior do sedimento local, conteúdo de carbono orgânico 

dissolvido, salinidade, pH e potencial redox (MICARONI, 2000). 

 
Tabela 5. Propriedades físico-químicas do metilmercúrio. 

PROPRIEDADES VALORES 

Fórmula molecular [CH3Hg]+ 

Ponto de fusão 170°C 

 Estabilidade Estável, exceto na 
presença de oxidantes 
fortes. 

Toxicidade Muito tóxico por inalação, 
ingestão ou através do 
contato com a pele. 
Perigoso devido aos 
efeitos acumulativos. 

FONTE: Bisinoti, 2004. 
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A principal forma de exposição do homem ao metilmercúrio dá-se através da 

dieta, através da qual é absorvido rapidamente e eliminado lentamente se 

comparado às outras formas mercuriais. A maior fonte de metilmercúrio na 

alimentação está nos peixes, frutos do mar e derivados. Os peixes absorvem o 

metilmercúrio com facilidade e o acumulam em seus tecidos, sendo transmitido na 

cadeia alimentar por biomagnificação (BISINOTI, 2004). 

 

1.3. O COMPORTAMENTO DAS ESPÉCIES DE MERCÚRIO NOS 
ORGANISMOS E SERES HUMANOS. 
 

A taxa de excreção do MeHg por organismos vivos é baixa, e nos seres 

humanos a meia vida biológica desta espécie é de 30 a 120 dias. No sangue, o Hg 

inorgânico é encontrado no plasma e o Hg orgânico é agregado pelas hemácias e 

interage com as proteínas do plasma, principalmente com a albumina e com as 

globulinas. Nas hemácias de peixes, cerca de 90% do Hg está na forma orgânica 

(Rodrigues e Castilhos, 2003 apud CEMBER, 1968; SCHULTZ et al., 1994; OLSON, 

1973). 

Ainda no estudo conduzido por Rodrigues e Castilhos (2003), que avaliou a 

contaminação por mercúrio em tecido muscular, sangue total, soro e hemácias de 

bagres marinhos, ficou determinado que existe uma forte correlação positiva entre a 

concentração de mercúrio total no músculo e nas hemácias. Esta correlação 

possibilitou a derivação de uma equação [HgT Músculo] = ([HgT Hemácias] / 0,1020) – 0,9821 è 

com R2 = 0,488 (p<0,05); que pode ser utilizada para predizer teores de Hg no músculo a 

partir das concentrações de Hg nas hemácias, o que permitiria a monitoração 

sistemática, sem o sacrifício do animal, inclusive em áreas de proteção ambienta. 

 

1.4 . A CONTAMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS, ÁGUAS E PEIXES NA BTS. 
 

Um estudo recente realizado pelo CRA (2005), que avaliou os teores dos 

metais em peixes na BTS relatou que oito das doze localidades amostradas (Figura 

2 - P1 a P10, P12 e P13), apresentaram amostras de peixes com teores de Hg 

acima do permitido pela legislação. As espécies estudadas foram: tainha, arraia, 

coró, sardinha e linguado. 
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             Figura 2. Localidades amostradas na Baía de Todos os Santos (CRA, 2005). 

  

   
 
                    FONTE: CRA (2005). 
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     FONTE: CRA (2005). 

 

 De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7, acima, o 

elemento mercúrio apresenta os maiores níveis de riscos à saúde do ser humano, 

quando se trata de consumo de peixe contaminado; havendo inclusive a 

possibilidade de risco carcinogênico, atingindo principalmente os níveis de limites de 

alto a crítico (CRA, 2005). 

Os resultados encontrados sugerem que existem múltiplas fontes de 

contaminação para a BTS, as quais devem ser investigadas e controladas. Uma 

avaliação preliminar de risco à saúde humana mostrou que existe a possibilidade de 

que a ingestão de alguns pescados contaminados, coletados em algumas regiões da 

BTS, pode implicar em potenciais problemas à saúde (CRA, 2005). 

Uma fonte importante do metal mercúrio na BTS foi a Companhia Química do 

Recôncavo (CQR), que operou às margens da Baía de Itapagipe e hoje funciona no 

Pólo Petroquímico. Estima-se que esta empresa despejou entre 2 a 4 Kg diários de 

cloreto de mercúrio nas águas da Baía de Itapagipe, durante seus 12 anos de 

operação. Os sedimentos mais enriquecidos em mercúrio na BTS se encontram 

nesta parte do litoral na Baía de Itapagipe (HATJE & ANDRADE, 2009). 

De acordo com o relatório CRA (2004), outras fontes de mercúrio para a BTS 

são os rios Dom João e Mataripe, nas proximidades da Refinaria Landulpho Alves - 

RLAM. O canal do rio Paraguari (CRA, 2000) e as descargas atmosféricas. 

O descarte inadequado de lixo e o esgoto doméstico são classificados como 

fontes difusas de emissão de mercúrio; são difíceis de mensurar e de controlar, e 
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constituem um dos principais problemas de emissão de mercúrio para o meio 

ambiente (MICARONI, 2000). 

No levantamento realizado em 1999, sobre a distribuição do mercúrio na coluna 

d´água, os teores estiveram abaixo do limite de detecção do método (concentrações 

de 0,1 e 0,08 µg Hg/L – vide Tabela 8) em quase todas as estações analisadas. As 

únicas exceções foram registradas na maré de quadratura do período seco, onde 

teores acima de 0,1 µg Hg/L foram detectados nas estações de Mataripe, Madre de 

Deus e Ilha das Fontes, durante o período de maré vazia (CRA, 2000). De acordo 

com o GESAMP (1974) a concentração considerada “normal (background)” para o 

mercúrio em ambientes oceânicos se encontra na faixa entre 0,01 e 0,1 µg Hg/L, 

sendo que em águas equatoriais, as concentrações de mercúrio tendem a ser de 

uma a duas ordens de magnitude mais baixa, dada a utilização deste metal pelo 

fitoplâncton. Em vista da localização geográfica da BTS (relativamente próxima ao 

equador), considera-se que os dados detectados nas estações supracitadas 

fornecem indícios de aportes de ordem antropogênica, nas águas da BTS (CRA, 

2000). 

 
Tabela 8. Mercúrio (µg/L) em amostras de água da BTS em 1999. 

 
FONTE: CRA, 2000. 

 

 As principais fontes potenciais de contaminação nessa área incluem a 

Refinaria Landulpho Alves (RLAM), o Terminal Marítimo de Madre de Deus 

(TEMADRE), além da indústria de asfalto da Petrobras e o Campo de Petróleo de 

Dom João Mar, que apresenta diversas plataformas de petróleo desativadas. 

Também não pode ser descartada a hipótese de deposição atmosférica desse 

metal, sendo que as fontes em potencial, mais importantes de contaminação 

atmosférica na região são a RLAM e a fábrica de asfalto (CRA, 2000). Ainda de 

acordo com o relatório CRA (2000), os únicos dados secundários localizados 

referentes a concentrações de mercúrio em águas da BTS, são apresentados no 
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estudo da V&S ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA (1996) realizado na 

área adjacente ao canal do rio Paraguari, localizado nas imediações da praia de 

Periperi, na vertente BTS de Salvador. Os dados obtidos na região do Canal do rio 

Paraguari oscilaram entre 0,0002 e 0,0006 mg Hg/L, tendo sido registradas pelo 

menos 2 violações do padrão do CONAMA 20/86 para a Classe 5 (nesse estudo o 

limite de detecção do método foi superior ao padrão do CONAMA <0,0002 mg Hg/L), 

o que impediu uma avaliação mais detalhada do quadro de violações. Os dados do 

rio Paraguari apontam para o despejo de resíduos contendo mercúrio nas águas 

desse corpo hídrico, chegando a comprometer as águas costeiras na área próxima à 

sua descarga. 

 
O principal veículo de contaminação é o canal do rio Paraguari que devido 
à elevada quantidade de matéria orgânica em decomposição provoca um 
enriquecimento trófico das águas na desembocadura, [...] inclusive com o 
registro de alguns metais pesados em níveis acima dos padrões de 
tolerância na Resolução CONAMA 20/86 (CERQUEIRA et al., 2005). 

 

Em notícia veiculada no jornal eletrônico BAHIA NOTÍCIAS ONLINE, em 

28/05/2012, moradores dos bairros de Periperi e Nova Constituinte, no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, denunciaram a utilização do rio Paraguari como local de 

descarte de todo o esgoto do Hospital do Subúrbio. O Paraguari desemboca na 

praia de Periperi e, com isso, tem contribuído ainda mais com a poluição do local 

(CELESTINO, 2012). 

Além destas fontes, existe também as descargas atmosféricas, pois as 

imensas quantidades de gás natural queimadas anualmente poderiam representar 

uma emissão significativa de mercúrio, já que este elemento e seus compostos 

ocorrem naturalmente em hidrocarbonetos geológicos incluindo carvão, gás natural, 

gás condensado e petróleo (óleo cru). No Brasil, essas emissões correspondem a 

0,04 toneladas/ano do mercúrio liberado na atmosfera. A separação de mercúrio dos 

produtos e efluentes de processamento do petróleo é influenciada pela solubilidade 

e o processamento de petróleo, que inevitavelmente, gera resíduos tóxicos e que 

contém mercúrio (REIS, 2008). As indústrias devem então garantir que o petróleo 

que chega ao país tenha boa qualidade, analisando-o para constatar o nível de 

mercúrio existente. 
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A Figura 3 indica as prováveis fontes de mercúrio para a BTS, citadas na 

literatura. 

 

 
       Figura 3. Mapa da Baía de Todos os Santos – Fontes de mercúrio. 
       Adaptado de CRA, 2005. 
 

A fração fina dos sedimentos (silte, argila, > 200 mesh) é a que mais concentra 

os metais pesados despejados no meio aquático sendo, portanto, uma excelente 

indicadora dos aportes associados às atividades antrópicas na bacia de drenagem 

dos corpos hídricos avaliados (CRA, 2000). Isto quer dizer que é perfeitamente 

possível ter ambientes com águas onde a concentração de metais pesados é 

extremamente baixa, enquanto que os sedimentos apresentam teores elevados de 

contaminação (CRA, 2000). Ainda de acordo com esse relatório, os resultados 

obtidos para o mercúrio em sedimentos foram baixos na maioria das estações 

verificadas, à exceção da estação localizada na Enseada dos Tainheiros, cujo teor 

(0,38 e 0,42 µg Hg/g, período seco e chuvoso, respectivamente) excedeu a 

concentração referenciada pelo GESAMP (1974 e 1986), para ambientes isentos de 

contaminação (0,1 µg Hg/g); vide Tabela 9, Tabela 10 e Figura 4, a seguir. Este 

dado é coerente com a existência pregressa da Companhia Química do Recôncavo 

(CQR) na região, a qual introduziu um grande volume de efluentes contendo 

Rio Paraguari 
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mercúrio, como resultado do processo de fabricação de cloro-soda. Esta empresa foi 

transferida para o Pólo Petroquímico de Camaçari em 1978, e grande parte do 

sedimento contaminado foi recoberto por areia bombeada da BTS, proveniente de 

fora da própria enseada. Contudo, o mercúrio assimilado pelos sedimentos da 

enseada ainda se apresentam cerca de 4 a 6 vezes superiores àqueles registrados 

no resto da BTS. Os teores de mercúrio verificados nas outras estações de 

amostragem foram todos inferiores ao limite do GESAMP (1974 e 1986) para este 

metal, demonstrando a ausência de contaminação dos sedimentos nos outros 

setores da BTS. 

 

 
Tabela 9. Avaliação de mercúrio em sedimentos da BTS em 1999. 

 
FONTE: CRA, 2000. 
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1.5. INFLUÊNCIA DA COCÇÃO NO PREPARO DO ALIMENTO CONTAMINADO 
POR MERCÚRIO. 
 

A análise do peixe contaminado utilizando-se a matriz in natura, não reflete os 

valores reais ingeridos pelos seres humanos tendo em vista que, em geral, o 

alimento passa por diversos processos durante o preparo, incluindo-se lavagens e 

aquecimento (cocção), favorecendo perdas da substância tóxica por volatilização.  

Farias (2006), apresentou em seu estudo a análise de Hg em peixe in natura, e 

após o processo de preparo do alimento; sendo constatado que ocorrem perdas, 

com a diminuição da concentração de Hg no alimento, entretanto, a variabilidade na 

porcentagem de perda de Hg, para cada processo de cocção, parece ocorrer mais 

em função da espécie do que em função da forma de preparo. 

A Figura 5 apresenta a variação do teor de mercúrio total nas amostras de 

peixe em função da dieta alimentar de cada espécie, ficando explícito que as 

espécies carnívoras e piscívoras apresentam maior predisposição para a 

biomagnificação, e que as espécies herbívoras tendem a apresentar um menor nível 

de contaminação por mercúrio. 

De acordo com Farias (2006), as perdas de Hg variaram de 0 a 75% e as 

maiores perdas foram verificadas para o peixe frito, seguidas do peixe cozido, 

conforme mostrado na Figura 6. As menores perdas foram encontradas no peixe 
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assado, indicando que a maior parte do Hg ficou retida na amostra, e portanto, 

sujeita à ingestão. Entretanto, em um cenário ainda mais crítico, de acordo com os 

resultados obtidos por Verde Filho et al. (1999), os resultados indicam perdas não 

maiores que 30% do teor de mercúrio para o filé dos peixes analisados, após os 

processos de cocção. 

Algumas espécies, como o Aruanã (onívoro), Pescada (piscívoro), Surubim 

(piscívoro) e Tucunaré (carnívoro), mantiveram a concentração de Hg acima do 

limite permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1998) de 1 

mg Hg total/Kg, mesmo após o preparo, nos três processos utilizados, vide 

resultados na Tabela 11. Portanto, para estas espécies os processos de cocção não 

se mostraram suficientes para diminuir significativamente o risco à exposição ao Hg, 

em populações que consomem peixes com altos teores deste metal, em grande 

quantidade e frequência (FARIAS, 2006; VERDE FILHO et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

Figura 5. Box plot da variação do teor de Hg total nas amostras de 
peixe em função da dieta alimentar de cada espécie (Farias, 2006). 

 

Peixes predadores localizados no topo da cadeia trófica, como o cação e 

"swordfish", tendem a apresentar níveis acima de 1,2 mg Hg/kg. Em espécies de 

cação têm sido relatadas quantidades de mercúrio muito elevadas, como 4,9 mg/kg 

em Sphyrna lewine, 8,0 mg/kg em "squalo" e 10,50 mg/kg em Cephaloscyllium 

laticeps (MORALES-AIZPURÚA et al., 1999). 
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Tabela 11. Resultados obtidos na análise dos peixes preparados 
sob diferentes formas de cocção (µg.Kg-1) e perda percentual de 
mercúrio. 

 
  FONTE: Farias (2006). 

 
 
 
 

 
 
Figura 6. Variação do teor de Hg total nas amostras de peixe em função do 
processo de cocção (FARIAS, 2006). 
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A tabela 12 abaixo relaciona os resultados para mercúrio obtidos na análise de 

algumas espécies de peixes preparadas sob diferentes formas de cocção. 

 
Tabela 12. Resultados para mercúrio obtidos na análise de peixes preparados sob diferentes formas 

de cocção. 

	  	   µg.Kg	  -‐1	  

	  AMOSTRA	   Hg	   Desvio	  padrão	  

filé	  de	  pacu	  in	  natura	  com	  pele	   92	   2	  
filé	  de	  pacu	  in	  natura	  sem	  pele	   71	   10	  
pacu	  in	  natura	  com	  pele	   65	   2	  
pacu	  in	  natura	  sem	  pele	   44	   1	  
pacu	  frito	   37	   6	  
pacu	  tostado	   23	   8	  
pacu	  cozido	   43	   3	  
pacu	  assado	   56	   4	  
sardinha	  in	  natura	  com	  pele	  (filé)	   376	   28	  
sardinha	  in	  natura	  sem	  pele	  (filé)	   261	   20	  
sardinha	  in	  natura	  com	  pele	   192	   5	  
sardinha	  in	  natura	  sem	  pele	   275	   30	  
sardinha	  frita	   253	   32	  
sardinha	  tostada	   114	   9	  
sardinha	  cozida	   293	   6	  
aracu	  in	  natura	  com	  pele	  (filé)	   95	   23	  
aracu	  in	  natura	  sem	  pele	  (filé)	   410	   45	  
aracu	  cozido	   270	   13	  
aracu	  assado	   120	   11	  
aracu	  frito	   29	   4	  
pescada	  in	  natura	  com	  pele	   964	   211	  
pescada	  in	  natura	  sem	  pele	   1328	   283	  
pescada	  assada	   1401	   385	  
pescada	  cozida	   1320	   141	  
pescada	  frita	   1163	   64	  
tucunaré	  in	  natura	  com	  pele	  (filé)	   767	   155	  
tucunaré	  in	  natura	  sem	  pele	  (filé)	   1302	   122	  
tucunaré	  assado	   1063	   30	  
tucunaré	  cozido	   1187	   8	  
tucunaré	  frito	   1102	   42	  
jaraqui	  in	  natura	  com	  pele	   872	   6	  
jaraqui	  in	  natura	  sem	  pele	   995	   7	  
jaraqui	  assado	   963	   9	  
jaraqui	  cozido	   680	   3	  
jaraqui	  frito	   445	   3	  
curimatã	  in	  natura	  com	  pele	   60	   1	  
curimatã	  in	  natura	  sem	  pele	   74	   1	  
curimatã	  assado	   73	   1	  
curimatã	  cozido	   35	   4	  
curimatã	  frito	   38	   1	  
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Tabela	  12.	  Continuação.	  
	   	  pirapitinga	  in	  natura	  com	  pele	   27	   1	  

pirapitinga	  in	  natura	  sem	  pele	   30	   1	  
pirapitinga	  assado	   46	   1	  
pirapitinga	  cozido	   19	   1	  
pirapitinga	  frito	   23	   1	  
surubim	  in	  natura	  com	  pele	   893	   45	  
surubim	  in	  natura	  sem	  pele	   937	   12	  
surubim	  assado	   1138	   130	  
surubim	  cozido	   755	   71	  
surubim	  frito	   1604	   283	  
aruanã	  in	  natura	  com	  pele	   1508	   70	  
aruanã	  in	  natura	  sem	  pele	   2392	   352	  
aruanã	  assado	   1674	   209	  
aruanã	  cozido	   588	   30	  
branquinha	  in	  natura	  com	  pele	   131	   13	  
branquinha	  in	  natura	  sem	  pele	   194	   22	  
branquinha	  assado	   117	   6	  
branquinha	  cozido	   161	   11	  
branquinha	  frito	   133	   9	  
tambaqui	  in	  natura	  com	  pele	   149	   21	  
tambaqui	  in	  natura	  sem	  pele	   151	   9	  
tambaqui	  assado	   642	   49	  
tambaqui	  cozido	   129	   15	  
tambaqui	  frito	   101	   8	  

 

FONTE: Adaptado de Farias, 2006. 
 
 
4.2. RAIAS (ELASMOBRANQUIOMORPHA RAJIFORMES). 
 

As arraias ou raias, são animais da subclasse Elasmobranchii, que são peixes 

cartilaginosos, da superordem Bathoidea, ou seja, que possuem o corpo achatado 

dorsiventralmente e, por consequência, as fendas branquiais encontram-se por 

baixo da cabeça. Esta espécie foi escolhida como objeto de estudo deste trabalho, 

por existir um estudo prévio indicando que este animal apresenta risco à saúde 

humana quando se trata de contaminação por mercúrio (CRA,2005). 
As raias Rajiformes podem ser classificadas como primariamente piscívoros 

bentopelágicos ou predadores epibentônicos especializados em invertebrados marinhos e 

pequenos crustáceos, como moluscos e bivalves bentônicos (SHIBUYA, 2009; Aguiar e 

Valentin, 2010 apud EBERT & BIZZARRO, 2007). 
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5. MOTIVAÇÃO. 
A contaminação ambiental por mercúrio na BTS, associada às transformações 

sofridas por este elemento, com a consequente formação de espécies de elevada 

toxicidade, as quais são bioacumuladas na biota e biomagnificadas ao longo da 

cadeia trófica, colocando em risco a saúde humana em função do consumo de 

alimentos contaminados, se constituíram na motivação deste trabalho. 

 

6. OBJETIVO. 
Determinar a concentração de mercúrio em arraias (Elasmobranquiomorpha 

rajiformes), capturadas na Baía de Todos os Santos, a fim de avaliar a qualidade do 

pescado consumido e/ou comercializado em municípios baianos. 

 

4. METODOLOGIA. 
 
 4.1. ÁREA DE ESTUDO. 

A Baía de Todos os Santos (BTS) possui aproximadamente 450 km de 

extensão costeira da Ponta do Garcez até o Farol de Santo Antônio, sendo 

caracterizada pela presença de pequenas baías e enseadas, possuindo uma área 

de 1233 km2, onde se encontram mais de 30 ilhas e cerca de 221 km de linha de 

costa (CELINO e QUEIROZ, 2006; DA SILVA, 1994). O padrão de precipitação 

pluviométrica apresenta um período seco, entre setembro e fevereiro, e um período 

chuvoso entre março e agosto (SEI, 1999).  

A pequena descarga fluvial presente na BTS é refletida nas características 

essencialmente marinhas encontradas na maior parte da baía, onde a circulação é 

forçada pela maré, a coluna d`água é bem misturada e condições estuarinas são 

observadas apenas próximo a saída dos rios (HATJE & ANDRADE, 2009). As marés 

no interior da BTS são semi-diurnas e variam de menos de 2m no período de 

quadratura, até cerca de 3m no período de sizígia. Tem-se notícia de registros de 

velocidades de correntes da ordem de 1,3 m/s na superfície, no canal de acesso à 

baía. As velocidades médias das correntes alcançam a ordem de 0,4 cm/s. A 

velocidade da corrente do Porto de Salvador alcança 0,81 m/s, 3 horas após a 

preamar (DHN, 1975). Na Ilha de Itaparica, as correntes medidas apresentaram 
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valores mais baixos, que não ultrapassaram 0,44 m/s na superfície e 0,28 m/s no 

fundo (GUZMAN & NUNES FILHO, 1977). 

O ambiente hidrográfico da BTS abrange três bacias regionais, a saber: a 

Bacia do Recôncavo Norte, onde se destacam o rio Subaé; a Bacia do Paraguaçu, 

em sua porção leste, representada pelo próprio rio Paraguaçu; e a Bacia do 

Recôncavo Sul, onde deságua o rio Jaguaripe, cuja foz situa-se próxima à entrada 

do Canal de Itaparica, com pouca influência sobre o regime hidrológico da Baía de 

Todos os Santos (CRA, 1982). Nesta bacia de drenagem apenas três rios 

(Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé) compõem 74% da descarga fluvial total (CIRANO & 

LESSA, 2007). 

Foram coletados 17 indivíduos distribuídos entre os municípios de Madre de 

Deus (amostras 01 a 05), Cabuçu (amostras 06 a 10), Itapema (amostras 11 a 13), 

Bom Jesus dos Pobres (amostras 14 a 16) e São Francisco do Conde (amostra 17). 

Foi registrada a envergadura de cada animal e retiradas amostras da musculatura, 

acondicionadas individualmente em embalagens plásticas e armazenadas sob 

refrigeração durante o translado até o laboratório, onde foram imediatamente 

fragmentados, acondicionados em coletores plásticos estéreis e armazenados em  

freezer. 

As amostras de número 01 a 10 foram secas em liofilizador e posteriormente 

processadas para a homogeinização. As amostras de número 11 a 17 foram secas 

em estufa a temperatura controlada (T< 60oC), sendo posteriormente trituradas 

mecanicamente e passadas em processador para a homogeinização. As análises 

foram realizadas no Laboratório de Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) - Instituto 

de Geologia da UFBA, e também no Laboratório de Grupo de Pesquisa em Química 

e Quimiometria - Instituto de Química da UFBA, utilizando-se técnica de 

espectrometria de absorção atômica acoplada a gerador de hidretos para a 

determinação de mercúrio. 

 
4.2. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE. 

 
 4.2.1. Digestão total do tecido animal: foi pesado 0,25 a 0,30 g de carne 

de peixe previamente liofilizada (ou seca em estufa) e macerada, adicionado 3,5 mL 

de ácido nítrico concentrado e 1,0 mL de peróxido de hidrogênio. Aguardou-se 30 
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min (pré-digestão), agitando com cuidado a cada 5 min. Foram adicionados 3,5 mL 

de água ultra-pura e a amostra foi conduzida ao forno microondas para digestão em 

cinco etapas a uma pressão de 35 bar, conforme especificado na Tabela 14. Na 

etapa 5, que consiste no resfriamento da amostra, o sistema foi arrefecido durante 

20 min, utilizando ventilação forçada. As amostras e brancos foram transferidos para 

tubos de centrífuga de 15 mL, adicionando-se água ultrapura até o volume total de 

10 mL (SILVA, 2012; NEA - MANUAL DE MÉTODOS DGT 100, Método nº.55). 

 
Figura 7. Fluxograma de Análise, conforme Manual de 
Métodos DGT 100 – Laboratório do NEA/IGEO/UFBA. 

 
 
Tabela 13. Programa de aquecimento (Forno microondas), P = 35 bar. 

Etapa Tempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Potência (W) 

1 4 120 750 

2 2 120 750 

3 6 180 1000 

4 10 180 1000 

5 20 Ventilação  
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4.2.2. Determinação de mercúrio (Espectrometria de Absorção 
Atômica com Geração de Vapor a Frio – CV AAS): foi transferida uma alíquota de 

3 mL do digerido para o frasco reacional de geração de vapor frio (tubo de centrífuga 

de 50 mL), e adicionado 200 µL de álcool isoamílico (para evitar a formação de 

espuma durante a análise) e água ultrapura até o volume de 10 mL. Em seguida, foi 

inserido o frasco reacional no módulo de geração de hidreto HS50 acoplado ao 

espectrômetro e adicionado 4 mL de solução de borohidreto de sódio 1% (m/v), por 

um período de 6 segundos (SILVA, 2012). 

 
4.3. VALIDAÇÃO DO MÉTODO. 

 

A validação da metodologia quanto à precisão e à exatidão, foi realizada por 

meio da análise do material de referência CRM DOLT-4 (2,58 ± 0,22) µg/g. 

 
          Tabela 14. Pesagem do padrão CRM DOLT 4. 

Amostras Massa (g) 
Concentração de 

mercúrio. µg.g-1 

1 0,2514 2,47 

2 0,2521 2,52 

3 0,2505 2,41 

MÉDIA INTERVALO DE CONFIANÇA 

2,47 µg.g-1 0,14 µg.g-1 

 

 

 
                                               Figura 8. Curva de calibração do método empregado. 
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Valor encontrado = (2,47 ± 0,14) µg/g 
Aplicando-se o teste t para avaliar se há diferença significativa entre o valor 

encontrado e o valor certificado, tem-se: 

Equação 01.                               | t| = |
s
nx )( µ− | 

Equação 02.                               | t| = |
0544,0
3)58,247,2( − | = 3,5 

 

O índice t = 3,5 é menor que o valor tabelado para n-1 (t = 4,303) e, portanto,  

não há diferença significativa entre o valor obtido pelo método proposto e o valor 

certificado, indicando que o método é exato. 

 
Tabela 15. Limites de Detecção (LD) e Quantificação (LQ) do Método. 

 
 (µg g-1) 

LD 0,001 

LQ 0,004 

 

Os limites de detecção e quantificação são fatores críticos na seleção de um 

método para análise de traços. O limite de detecção (LD) representa a menor 

concentração do analito que pode ser detectada por um determinado método 

analítico, mas não necessariamente quantificada, ou seja, é a menor concentração 

que proporciona um sinal no instrumento significativamente diferente do sinal de um 

branco (MILLER e MILLER, 1993). 

 A precisão é usualmente expressa em termos de desvio padrão relativo 

(RSD%), também conhecido como coeficiente de variação (CV%). A mesma é 

calculada através da razão entre o desvio padrão das medidas de uma mesma 

concentração (σ ) e a média das medidas dessa concentração (Xm), sendo 

expressa normalmente em porcentagem (Equação 03). 
 

Equação 03.                              100.% ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=
Xm

RSD σ  
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A precisão expressa em termos de desvio padrão relativo, calculado a partir de 

7 medidas consecutivas de amostras digeridas, foi de 2,29 e 4,92% para amostras 

digeridas preparadas a partir de duas amostras de músculo de peixe (amostra 16 e 

17), com as concentrações de mercúrio de 3,29 e 0,34 µg.g-‐1, respectivamente. 

 

4.4. METODOLOGIA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

 
 4.4.1 - Estatística descritiva. 

 Foram estimados os valores de concentração média de mercúrio (µg.g-1), 

valores mínimos e máximos, além do desvio-padrão, cujos resultados foram 

empregados para a geração do gráfico Box-plot. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas através do programa BIOESTAT 5.3. 

 

4.4.2 - Estatística Inferencial. 

 Inicialmente os dados de concentração de mercúrio foram submetidos ao 

teste de Shapiro-Wilk visando verificar a sua normalidade. Como as áreas de Madre 

de Deus, Itapema e Bom Jesus não apresentaram resultados normais aplicou-se a 

ANOVA não paramétrica de Kruskal-Wallis, para comprovar a existência de diferença 

significativa, entre as 5 áreas de estudo (Madre de Deus, Cabuçu, Itapema, Bom 

Jesus e São Francisco do Conde). Em seguida, foi aplicado o teste de comparações 

múltiplas de Student.Newman-Kiels (SNK), visando encontrar as diferenças 

significativas entre as áreas de estudo.   

 

4.4.3 - Correlação de Pearson (CCP). 

 O coeficiente de Correlação de Pearson (CCP) foi empregado para 

verificar a existência de correlação significativa entre o tamanho das arraias 

(comprimento) e a concentração de mercúrio. Este coeficiente varia entre –1 e 1. 
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5. RESULTADOS. 
 

5.1 - Concentração de mercúrio. 
 

A concentração de mercúrio e o respectivo tamanho das arraias capturadas 

nos diferentes municípios podem ser observados na Tabela 16. 

 
Tabela 16. Resultados das análises – concentração de mercúrio nas amostras. 

 

MUNICÍPIO MD MD MD MD MD CB CB CB CB CB IT IT IT BJ BJ BJ 

Nº  AMOSTRA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

ELEMENTO 

ANALISADO 
Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg 

REPLICA 01 
(µg.g-1) 

0,8243 0,4298 0,4877 1,0500 2,0630 2,1630 0,9790 2,7730 1,7000 1,1830 0,5490 0,1230 0,1350 2,3560 1,7920 == 

REPLICA 02 
(µg.g-1) 

0,8054 0,4055 0,4922 1,1080 2,0970 2,3060 1,0110 2,8180 1,7010 1,2140 0,5470 0,1210 0,1290 2,4250 1,7550 == 

REPLICA 03 

(µg.g-1) 
0,8570 0,4500 0,4447 1,0310 2,2450 2,1440 1,0180 2,7490 1,6150 1,2640 0,5000 0,1100 0,1240 2,4450 1,7060 == 

MÉDIA 

(µg.g-1) 
0,8290 0,4280 0,4750 1,0600 2,1400 2,2000 1,0000 2,7800 1,6700 1,2200 0,5320 0,1180 0,1300 2,4100 1,7500 3,2900 

DESVIO 

PADRÃO 
0,0261 0,0223 0,0263 0,0405 0,0967 0,0886 0,0206 0,0347 0,0495 0,0412 0,0275 0,0072 0,0055 0,0471 0,0433 0,0433 

COMPRIMENTO 

(cm) 
40 35 47 59 64 49 56 51 70 41 61 52 49 45 59 59 

SECAGEM L L L L L L L L L L E E E E E E 
 

MD = Madre de Deus               CB = Cabuçu               IT = Itapema               BJ = Bom Jesus dos Pobres 

L = Liofilizador                         E = Estufa a Temperatura Controlada (T< 60°C). 
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Tabela 17. Resultados das análises – amostras utilizadas para cálculo de precisão do método. 
 

MUNICÍPIO BJ SF 

Nº DA AMOSTRA 16 17 

RÉPLICA 01 (µg.g-1) 3,2290 0,3380 

RÉPLICA 02 (µg.g-1) 3,1820 0,3570 

RÉPLICA 03 (µg.g-1) 3,2520 0,3310 

RÉPLICA 04 (µg.g-1) 3,3270 0,3270 

RÉPLICA 05 (µg.g-1) 3,3080 0,3600 

RÉPLICA 06 (µg.g-1) 3,4080 0,3140 

RÉPLICA 07 (µg.g-1) 3,3310 0,3440 

MÉDIA (µg.g-1) 3,2900 0,3390 

DESVIO PADRÃO RELATIVO (RSD%) 2,29 4,92 
COMPRIMENTO 

 (cm) 48 42 

SECAGEM E E 

BJ = Bom Jesus dos Pobres  SF = São Francisco do Conde  

E = Estufa a Temperatura Controlada (T< 60°C). 

 

5.2. Estatística descritiva e inferencial. 

 Os resultados da estatística descritiva e inferencial da concentração de mercúrio 

nas arraias das diferentes áreas estudadas encontram-se na Tabela 18. Os valores 

mínimos, máximos, média aritmética e desvio padrão, também se encontram 

representados no gráfico Box-plot (Figura 9). 
 

 

Tabela 18. Resultados da estatística descritiva e inferencial da concentração de mercúrio 

nas arraias das diferentes áreas estudadas. 

Áreas de estudo MD CB IT BJ SFC 

Tamanho da amostra  15 15 9 13 7 

Mínimo 0.406 0.979 0.110 1.706 0.314 

Máximo 2.245 2.818 0.549 3.408 0.360 

Média Aritmética 0.986 1.776 0.259 2.732 0.339 

Mediana 0.8243 1.7 0.129 3.182 0.338 

Desvio Padrão 0.643 0.673 0.205 0.673 0.016 

Teste de Shapiro-Wilk 0.009 0.079 0.008 0.010 0.838 

Teste de Kruskal-Wallis <0,0001     

Teste de SNK      

Áreas ( 2 e 3) = < 0.0001     

Áreas ( 3 e 4) = < 0.0001     

Áreas ( 4 e 5) = < 0.0001     

           MD = Madre de Deus;    CB = Cabuçu;     IT = Itapema 

  BJ = Bom Jesus dos Pobres; SFC = São Francisco do Conde. 
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 Foi verificada diferença estatística significativa entre os valores médios de 

mercúrio (Tabela 21), entre as cinco áreas de estudo (Teste de Kruskal-Wallis, 

p<0,0001). Isto ocorreu em função dos valores mais elevados de mercúrio nas arraias 

capturadas nas áreas de Cabuçu e Bom Jesus, em relação as áreas de Itapema (Teste 

de SNK, p<0,0001) e Bom Jesus (Teste de SNK, p<0,0001), que apresentaram as 

menores concentrações médias. Não foi verificada diferença com relação a Madre de 

Deus, que apresentou concentração média intermediária em relação às outras áreas 

(Teste de SNK, p>0,0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Gráfico Box-Plot representando a estatística descritiva da concentração 

de mercúrio nas 5 áreas de estudo (1- Madre de Deus; 2 - Cabuçu; 3 - Itapema;  

4 - Bom Jesus; 5 - São Francisco do Conde). 

 

5.3. Coeficiente de Correlação de Pearson 

 O coeficiente de Correlação de Pearson (CCP), empregado para verificar a 

existência de correlação significativa entre o tamanho das arraias (comprimento) e a 

concentração de mercúrio (µg.g-1), foi considerando muito baixo (r = 0,2), e não 

apresentou significância estatística (Teste CCP, p=0,4474), impedindo a geração de 

uma equação de regressão. 
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CORRELAÇÃO	  TAMANHO	  X	  [Hg]	  (Teste	  CCP,	  p	  =	  0,4474)
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30 40 50 60 70 80

média	  µg	  g-‐1

 O diagrama de dispersão ilustra a ausência de correlação entre as variáveis 

analisadas (Figura 10). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           Figura 10. Diagrama de dispersão entre o tamanho dos animais (cm) e a concentração média de Hg (µg.g-1 ). 

 
 
6. DISCUSSÃO. 
 

De acordo com o que foi pesquisado, podemos afirmar que a contaminação por 

metilmercúrio em peixes e mamíferos que se alimentam de peixes é uma 

preocupação mundial de saúde pública. Existe uma grande preocupação com as 

pessoas que se alimentam basicamente de peixe, quando este está contaminado 

por mercúrio, principalmente crianças e gestantes, pois há o risco de efeitos 

neurotóxicos no desenvolvimento dos bebês (MERCURY POLICY PROJECT, 2009).  

A contaminação das águas por mercúrio pode ocorrer mediante as atividades 

industriais e portuárias, visto que o mercúrio ocorre naturalmente em 

hidrocarbonetos geológicos incluindo carvão, gás natural, gás condensado e 

petróleo (óleo cru); pela queima de combustíveis fósseis, deposição atmosférica, 

como pode ocorrer também pelo descarte de esgotos domésticos lançados 

diretamente nos efluentes, constituindo-se em uma das principais fontes de 

contaminação, classificada como fonte difusa por ser difícil de mensurar e de 

controlar.  
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Ficou constatada a ocorrência de concentrações de Hg acima do permitido pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (0,5 mg/Kg ou µg/g) nas arraias 

capturadas e analisadas neste experimento, em todos os municípios. O maior valor 

encontrado foi em Bom Jesus dos Pobres, onde um indivíduo apresentou a 

concentração de Hg de 3,29 µg/g, quase sete vezes maior que o permitido para 

consumo humano pelo CONAMA. Em São Francisco do Conde obteve-se a média 

de mercúrio total de 0,3390 µg/g, menor que o valor máximo permitido supracitado. 

Entretanto, vale salientar que se tratava de um indivíduo jovem e que, talvez por 

isso, não tenha havido o tempo necessário para que uma bioacumulação de valor 

mais alto pudesse se apresentar. 

Não foi possível estabelecer uma correlação entre o tamanho do indivíduo e a 

concentração de Hg em seu músculo, mas seriam necessárias mais pesquisas para 

se estabelecer uma conclusão categórica quanto a estes parâmetros, tendo em vista 

o número reduzido de indivíduos analisados e os diversos fatores que influenciam a 

presença do Hg no músculo do animal. Estima-se que, pela lógica, indivíduos mais 

jovens, de menor porte e ainda em desenvolvimento, quando comparados a 

indivíduos adultos, deveriam apresentar uma menor concentração de Hg total. 

Considerando que os valores de concentração de Hg nas arraias capturadas na 

Baía de Todos os Santos, encontram-se acima do valor recomendado pelo 

CONAMA, surge uma preocupação que se estabelece nas comunidades mais 

carentes, principalmente aquelas que retiram a maior parte de seu alimento proteico 

da Baía de Todos os Santos. Alguns estudos demonstram que mesmo após o 

preparo do alimento contaminado, o nível de Hg no peixe e/ou frutos do mar, ainda 

pode permanecer acima do permitido pela legislação, e, portanto, sujeito à ingestão 

pelos consumidores. 

Além disso, este animal, por possuir carne macia e ser desprovido de espinhas, 

tem a preferência de crianças e idosos para sua alimentação; duas faixas etárias 

que devido às suas características de pessoas mais frágeis, apresentam 

vulnerabilidade diante de uma provável contaminação por mercúrio em seus 

organismos. 

Deste modo, tendo em vista o crescimento populacional, comercial e industrial, 

no entorno da Baía de Todos os Santos, os quais favorecem a multiplicação das 

fontes difusas de contaminação por mercúrio e outros metais pesados, fazem-se 
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necessárias medidas públicas eficientes no sentido de minimizar os dejetos e 

resíduos que chegam à Baía, como coleta e tratamento específico para o lixo sólido 

que hoje é descartado a céu aberto. 

Em pesquisa aos municípios elencados neste trabalho, onde foram coletadas 

as amostras para análise de Hg, foi constatada a comercialização livre e direta das 

arraias e demais pescados, entre os pescadores e consumidores.  

 
 

7. CONCLUSÕES. 
  

Ficou constatada a presença do metal Hg nas arraias capturadas na Baía de 

Todos os Santos. Entre os dezessete indivíduos analisados, três (17,6%) 

apresentaram concentração de mercúrio abaixo do valor máximo permitido pelo 

CONAMA (0,5 µg HgT/g), dois (11,8%) apresentaram valores muito próximos ao 

máximo e doze (70,6%) apresentaram média de concentração do metal mercúrio 

acima do permitido, tornando-se incompatíveis para o consumo. 

Os municípios de Bom Jesus dos Pobres e de Cabuçu apresentaram os 

maiores valores de contaminação, sendo encontrado um valor máximo de 3,29 µg/g, 

o que equivale a 6,6 vezes o valor máximo permitido de concentração de mercúrio 

em peixes para consumo, tornando-se uma fonte de risco ao ser humano, havendo a 

necessidade de fiscalização, monitoramento e até, provavelmente, indicação de 

restrição do consumo. 
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9. ANEXOS. 
 
Resultados obtidos para concentração de mercúrio em arraias e comprimento de 

cada indivíduo, por localidade analisada. 

 
Tabela 19. Concentração de mercúrio nas arraias capturadas no município de Madre de Deus. 
 

MUNICÍPIO MADRE DE DEUS 

Nº DA AMOSTRA 01 02 03 04 05 

Concentração (µg.g-1) 0,8243 0,4298 0,4877 1,0500 2,0630 

Concentração (µg.g-1) 0,8054 0,4055 0,4922 1,1080 2,0970 

Concentração (µg.g-1) 0,8570 0,4500 0,4447 1,0310 2,2450 

média (µg.g-1) 0,8290 0,4280 0,4750 1,0600 2,1400 

DESVIO PADRÃO 0,0261 0,0223 0,0263 0,0405 0,0967 

COMPRIMENTO (cm) 40 35 47 59 64 

SECAGEM LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR 
 

 
Tabela 20. Concentração de mercúrio nas arraias capturadas no município de Cabuçu. 
 

MUNICÍPIO CABUÇU 

Nº DA AMOSTRA 06 07 08 09 10 

Concentração (µg.g-1) 2,1630 0,9790 2,7730 1,7000 1,1830 

Concentração (µg.g-1) 2,3060 1,0110 2,8180 1,7010 1,2140 

Concentração (µg.g-1) 2,1440 1,0180 2,7490 1,6150 1,2640 

média (µg.g-1) 2,2000 1,0000 2,7800 1,6700 1,2200 

DESVIO PADRÃO 0,0886 0,0206 0,0347 0,0495 0,0412 

COMPRIMENTO (cm) 49 56 51 70 41 

SECAGEM LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR LIOFILIZADOR 

 
Tabela 21. Concentração de mercúrio nas arraias capturadas no município de Itapema. 
 

MUNICÍPIO ITAPEMA 

Nº DA AMOSTRA 11 12 13 

Concentração (µg.g-1) 0,5490 0,1230 0,1350 

Concentração (µg.g-1) 0,5470 0,1210 0,1290 

Concentração (µg.g-1) 0,5000 0,1100 0,1240 

média (µg.g-1) 0,5320 0,1180 0,1300 

DESVIO PADRÃO 0,0275 0,0072 0,0055 

COMPRIMENTO (cm) 61 52 49 

SECAGEM ESTUFA ESTUFA ESTUFA 
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Tabela 22. Concentração de Hg nas arraias capturadas no município de Bom Jesus dos Pobres. 
 

MUNICÍPIO BOM JESUS DOS POBRES 

Nº DA AMOSTRA 14 15 16 

Concentração (µg.g-1) 2,3560 1,7920 3,2290 

Concentração (µg.g-1) 2,4250 1,7550 3,1820 

Concentração (µg.g-1) 2,4450 1,7060 3,2520 

Concentração (µg.g-1)   3,3270 

Concentração (µg.g-1)   3,3080 

Concentração (µg.g-1)   3,4080 

Concentração (µg.g-1)   3,3310 

média (µg g-1) 2,4100 1,7500 3,2900 

DESVIO PADRÃO 0,0471 0,0433 0,0752 

COMPRIMENTO (cm) 45 59 48 

SECAGEM ESTUFA ESTUFA ESTUFA 

 
Tabela 23. Concentração de Hg nas arraias capturadas no município de São Francisco do Conde. 
 

MUNICÍPIO S. FRANCISCO CONDE 

Nº DA AMOSTRA 17   

Concentração (µg.g-1) 0,3380   

Concentração (µg.g-1) 0,3570   

Concentração (µg.g-1) 0,3310   

Concentração (µg.g-1) 0,3270   

Concentração (µg.g-1) 0,3600   

Concentração (µg.g-1) 0,3140   

Concentração (µg.g-1) 0,3440   

média µg g-1 0,3390   

DESVIO PADRÃO 0,0167   

COMPRIMENTO (cm) 42   

SECAGEM ESTUFA   

 

 


