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Fearless 

 

You say the hill's too steep to climb 

Chiding 

You say you'd like to see me try 

Climbing 

 

You pick the place and I'll choose the time 

And I'll climb 

That hill in my own way 

Just wait a while for the right day 

And as I rise above the tree lines and the clouds 

I look down, hear the sound of the things you said today 

 

Fearlessly the idiot faced the crowd 

Smiling 

Merciless the magistrate turns 'round 

Frowning 

 

And who's the fool who wears the crown? 

Go down 

In your own way 

And every day is the right day 

And as you rise above the fear-lines in the crowd 

You look down, hear the sound of the faces in the crowd 

 

(David Gilmour & Roger Waters, Pink Floyd) 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às minhas filhas Cora e Lara, que são minha força motriz! 

 

 

 

 



vi 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradecer, agradecer, agradecer... Obrigada Senhor! 

 

Obrigada Professor Charrid, pelo apoio incondicional e abrir todas as portas necessárias 

para minhas pesquisas. Obrigada por acreditar e sempre querer meu melhor. Fica minha 

gratidão! 

 

Obrigada Professor Thadeu, por sempre dizer: “tudo vai dar certo” em minhas horas de 

desespero. Fica meu reconhecimento! 

 

Obrigada Pai e Mãe (João e Olivia) por me ensinarem com amor a importância do estudo e 

do trabalho. Serei eternamente grata! 

 

Obrigada Mário, por ser meu companheiro, entender e apoiar meus objetivos durante esses 

quatro anos de privação. Amo-te! 

 

Obrigada a minha família, as manas Lucélia e Patrícia e ao cunhado Serginho por sempre 

me cobrirem nas horas de apuro, quando estava em campo, em laboratório ou em frente a um 

computador. Brindaremos a isso! 

 

Obrigada Danielle Vieira, Juliana Friedrichsen, Rafael Camargo Souza, Carla Camila, Ana 

Paula Stein, Jéssica Montebeller, Danika Azevedo, Luísa Lucian e Jocássio, colegas do 

LETOX e ainda ao Carlos Eduardo (Cadu) e ao Thilan pela amizade construída, auxilio 

quando necessário e por fazer esse caminho mais alegre e divertido. Sentirei saudades... 

 

Obrigada aos professores Therezinha Novais e João Luiz Baptista de Carvalho pelas 

informações e auxilio quando recorri aos seus conhecimentos. Serão sempre meus mestres! 

 

Obrigada ao Senhor Gentil do Laboratório de Geologia e Sedimentologia do CTTMar, por 

ensinar e auxiliar nos ensaios de granulometria. Gratidão! 

 

Obrigada aos colegas de curso Regina Gouvea, Solange Medeiros, Angélica Petermann, Ana 

Rosso, Gabriela Felix, Mariana Carrion, Fabiane Gern, Gustavo Zambrano, Eduardo Cubas, 

pelo companheirismo no PCTA. Muitas amizades! 

 

Obrigada ao Instituto Federal Catarinense, a CAPES e ao Programa em Ciência e 

Tecnologia Ambiental pelo apoio financeiro no desenvolvimento do presente trabalho. 

 

Um obrigada a todos que direta ou indiretamente contribuíram na realização desta pesquisa! 

 

  



vii 

 

RESUMO GERAL 

A Baía da Babitonga é um dos estuários mais importantes com um dos maiores remanescentes 

de manguezais do estado de Santa Catarina. Apresenta um impasse ambiental em função do 

fechamento de uma de suas conexões com o Oceano Atlântico, na década de 1930, no Canal 

do Linguado. A alteração da hidrodinâmica local e a presença de um dos maiores polos 

industriais, somados aos baixos índices de tratamento de esgoto, tornam esse ambiente 

susceptível à contaminação química, tendo os sedimentos como principais receptores. 

Entretanto, inexistem estudos que avaliem a qualidade dos sedimentos acumulados e sua 

dispersão durante um processo de dragagem e/ou rompimento do dique. Assim, esta tese tem 

como objetivo avaliar o risco ecotoxicologico associado a caracterização física, presença de 

compostos químicos, potencial de toxicidade e a dispersão dos contaminantes acumulados no 

Canal do Linguado Sul em uma possível reabertura. O espectro amostral foi concebido 

levando em consideração também estudos pretéritos no ambiente de pesquisa. Foram 

coletados sedimentos superficiais durante as estações de outono, inverno e primavera de 2014 

e verão de 2015 e determinados a granulometria, carbonatos de cálcio, matéria orgânica, 

carbono orgânico total, nutrientes e compostos químicos preconizados na Resolução 

CONAMA Nº 454/2012. Para a campanha de primavera de 2014 não foram medidos os teores 

de nutrientes, COT e orgânicos. Ensaios com o sedimento total usando H. azteca e M. 

schubartii e elutriatos com L. variegatus foram executados. Uma análise de componentes 

principais (ACP) foi realizada para obter uma correlação entre os efeitos ecotoxicológicos 

com as caracteristicas físico-químicas do sedimento. Dados dos compostos inorgânicos foram 

utilizados para gerar um quociente de risco e a média de Valores de Qualidade de Sedimentos 

(mVQS). Informações da concentração de químicos, toxicidade e biomagnificação foram 

adotados para a caracterização do risco em uma matriz de peso e evidência. O modelo 

MOHID Studio foi utilizado para avaliar a dispersão dos contaminantes. Os resultados 

indicam que existe uma complexidade do ambiente com a presença de elementos finos, teores 

de COT, carbonatos, nutrientes, argila e matéria orgânica associados a compostos químicos 

inorgânicos e hidrocarbonetos. Apesar dos teores dos químicos estarem abaixo do Nível 1 do 

CONAMA, exceto para Hg e Ni, observa-se um acréscimo das concentrações dos elementos 

em relação a estudos pretéritos na mesma região. Os efeitos ecotoxicológicos observados 

indicam que o compartimento apresenta um reduzido comprometimento da qualidade. 

Entretanto, foi observado um possível potencial de biomagnificação, a presença de fatores 

interferentes e químicos não mensurados que merecem atenção. Enfim, a complexidade 

ambiental pode potencializar os efeitos tóxicos sobre a biota aquática e precisam ser 

considerados como fator de risco em uma possível reabertura e dragagem do Canal. 

 

Palavras chaves: Estuários; Canal do Linguado; Baía de Babitonga; Resolução CONAMA nº 

454/2012; sedimentos; ecotoxicologia; análise de risco;  

 

ABSTRAT 

Babitonga Bay is one of the most important estuaries with one of the largest mangrove 

remnants in the Santa Catarina State. It presents an environmental impasse due to the closure 

of one of its connections with the Atlantic Ocean, in the 1930s, in the Canal do Linguado. The 

alteration of the local hydrodynamics and the presence of one of the largest industrial poles, 

together with low rates of sewage treatment, make this environment susceptible to chemical 

contamination, where the sediments one the main receptors. However, there are no studies 

evaluating neither the quality of accumulated sediments and their dispersion during a 

dredging nor breaking process. Thus, this thesis aims to evaluate the ecotoxicological risk 
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associated with the physical characterization, presence of chemical compounds, toxicity 

potential and the dispersion of contaminants accumulated in the Channel of the Southern 

Linguado in a possible reopening. The sample spectrum was designed taking into account also 

previous studies in the research environment. Surface sediments were collected during the 

autumn, winter and spring seasons of 2014 and summer 2015 and determined the 

granulometry, calcium carbonates, organic matter, total organic carbon, nutrients and 

chemical compounds recommended in CONAMA Resolution No. 454/2012. For the spring 

2014 campaign, nutrient, TOC and organic contents were not measured. Tests with total 

sediment using H. azteca and M. schubartii and elutriates with L. variegatus had been 

performed. A principal component analysis (PCA) had been performed to obtain a correlation 

between the ecotoxicological effects and the physicochemical characteristics of the sediment. 

Data from the inorganic compounds were used to generate a risk quotient and the mean 

Sediment Quality Values (mVQS). Chemical concentration, toxicity and biomagnification 

information were used to characterize the risk in a matrix of weight and evidence. The 

MOHID Studio model was used to evaluate the dispersion of contaminants. The results 

indicate that there is a complexity of the environment with the presence of fine elements, 

TOC contents, carbonates, nutrients, clay and organic matter associated with inorganic 

chemical compounds and hydrocarbons. Although the chemical content is below Level 1 of 

CONAMA, except for Hg and Ni, there is an increase in the concentrations of the elements in 

relation to previous studies in the same region. The ecotoxicological effects that had been 

observed indicate that the compartment presents a reduced quality compromise. However, a 

potential biomagnification potential had been observed, the presence of interfering factors and 

unmeasured chemicals that deserve attention. Finally, the environmental complexity may 

potentiate the toxic effects on the aquatic biota and must be considered as a risk factor in a 

possible reopening and dredging of the Canal. 

 

Key words: Estuaries; Canal do Linguado; Bay of Babitonga; CONAMA Resolution No. 

454/2012; Sediments; Ecotoxicology; risk analysis; 
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INTRODUÇÃO GERAL E CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Complexo Hídrico da Baía de Babitonga (BB) encontra-se na porção norte do litoral 

catarinense e abrange os municípios de Joinville, Itapoá, Araquari, Balneário Barra do Sul e 

São Francisco do Sul, abrangendo uma população de 686.962 habitantes e uma área de 1.400 

km
2
 (IBGE, 2016). A região está posicionada entre as economias mais dinâmicas do estado 

catarinense com destaque ao setor metal mecânico, têxtil e plástico (PMJ, 2016) e contribui 

com aproximadamente 14,5% do PIB do estado (FIESC, 2014). Apesar da economia pulsante, 

pouco investimento em tratamento de esgoto doméstico tem sido realizado. Apenas a cidade 

de Joinville apresenta o modesto índice de 21,85% de rede de captação e tratamento de esgoto 

(OLIVEIRA, 2016).  

Sua localização geográfica nas proximidades da Serra do Mar favorece o desenvolvimento de 

uma rede hidrográfica densa e peculiar destacando os rios Palmital, Cubatão do Norte, 

Cachoeira e Parati. Esta localização também contribui para elevados índices pluviométricos, 

com média anual de 1.908 mm e temperatura média de 20,3ºC (FRANÇA, 2015). O clima da 

região é classificado sendo Köppen-Geiser como subtropical com verões quentes e sem 

estação seca definida (Cfa).  

Conhecida como a última grande formação de manguezal do hemisfério Sul, a Baía da 

Babitonga (26º02'-26º28'S e 48º28'-48º50'W) é um dos estuários mais importantes do estado 

catarinense (figura 1). Sua lâmina de água corresponde a uma área total de 134 km
2
 e um 

volume de armazenamento em torno de 780 milhões de metros cúbicos (DENIT, 2004). 

Observa-se uma grande diversidade ambiental com a presença de bancos sedimentares, praias 

arenosas, ilhas e costões rochosos, estuário e um substrato rochoso metamórfico (CREMER, 

2006). A diversidade física da baía possibilita a criação de habitats e consequentemente uma 

rica biodiversidade na região. 

A atividade pesqueira é comum na região, com a importante pesca artesanal para uma parcela 

da população dos municípios do entorno da Baía, sendo essa a principal fonte de renda 

familiar. Segundo Bastos (in CREMER, 2006), os organismos mais capturados são diversas 

espécies de camarões e tainha, tainhota e paratis. A atividade da maricultura, também é 

relevante o cultivo de mexilhões, ostras e camarões.  
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Figura 1 – Localização no ambiente de pesquisa, com destaque o Canal do Linguado e a Ilha 

João Dias com a presença dos Diques Norte e Sul - Baía de Babitonga, Santa Catarina. 

 

Devido a sua amplitude, a baía pode ser segmentada em três setores: o canal principal e dois 

eixos alongados no sentido SE/NW, ao norte o Canal do Palmital e ao sul o Canal do 

Linguado. No Canal Principal, com direção NE/SW, de largura aproximada de 3,8 km ocorre 

a comunicação com o Oceano Atlântico e possui as maiores profundidades de até 28 m 

(FRANKLIN DA SILVA, 2011). Neste segmento estão instalados os portos de São Francisco 

do Sul e Itapoá. O Canal do Palmital é a parte mais conservada da baía, com características 

predominantemente estuarinas diferencia-se das demais áreas por receber as maiores 

contribuições hidrológicas da escarpa da serra do mar. O Canal do Linguado contorna a Ilha 

de São Francisco na sua porção sul e apresentava uma segunda ligação com o Oceano 

Atlântico antes da construção do dique em 1935. 

 

Dique Norte

Dique Sul

Ilha João Dias

Balneário Barra do Sul

Dique do Caal 
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Histórico do Fechamento do Canal do Linguado 

Escoar a produção manufaturada da região norte catarinense era uma necessidade que foi 

suprida com a construção, em 1907, de um ramal ferroviário até o Porto da Ilha de São 

Francisco do Sul (figura 2). Seu traçado corta a Ilha João Dias, no Canal do Linguado, em 

duas porções: norte e sul. A porção norte, de maior largura com 600 metros sofreu 

aterramento total, reduzindo a secção de vazão apenas na porção sul do Canal do Linguado.   

 

Figura 2 - Fotografia do ramal ferroviário, antes da construção do dique no Canal do 

Linguado. Fonte: Autor desconhecido 

Em continuidade das obras, o canal sul, que apresentava 400 metros de largura, teve 

aterramento permitindo uma secção de escoamento com apenas 120 metros. As restrições do 

fluxo natural das águas causadas pela redução da secção transversal intensificaram as 

correntes que escoavam entre os vãos da ponte gerando um processo erosivo. O 

comprometimento de seus pilares resultou em riscos à segurança do tráfego ferroviário, 

resultando, em 1935, o fechamento total do canal sul, obstruindo completamente a passagem 

da água (Figuras 3 e 4).  
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Figuras - 3: Fotografias do processo de construção do Dique no Canal do Linguado em 

1935. Fonte: Autor desconhecido 

 

  

Figura - 4: Fotografias do processo de conclusão do Dique no Canal do Linguado em 1935. 

Fonte: Autor desconhecido. 

 

Com a restrição da passagem da água no Canal do Linguado, a Baia de Babitonga foi divida 

em dois estuários no Canal do Linguado: um na região da Baía da Babitonga, onde o presente 

estudo foi desenvolvido, e outro no Balneário de Barra do Sul. 

A construção do dique modificou a hidrodinâmica local com alterações da fauna e flora desse 

ecossistema. No estuário na Baía da Babitonga foi observada a diminuição do potencial de 

navegabilidade, acumulo de sedimentos próximos ao dique e diminuição da circulação das 

águas.  No estuário do Balneário Barra do Sul em sua ligação com o Oceano Atlântico, a 

dominância da ação das ondas e consequentemente do transporte litorâneo favoreceu o 

processo de assoreamento da barra (INPH, 1985) (figura 5) exigindo obras de engenharia para 

a manutenção do acesso ao oceano.  
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Figura 5: Desenhos ilustrativos da evolução histórica da barra, no estuário do Balneário Barra 

do Sul, a partir de 1862 (livre circulação). Fonte: Franklin da Silva (2011). 

Após oito décadas a região apresentou uma expansão urbana às margens do Canal do 

Linguado na porção Balneário Barra do Sul, aumentando os riscos e custos associados à 

reabertura do dique dificultando a tomada de decisão sobre uma provável reabertura do dique, 

Diante dos problemas causados pela obstrução do Canal, diferentes projetos e estudos 

relacionados à viabilidade e às alternativas de reabertura foram desenvolvidos. Essa situação 

tornou-se um tema recorrente nos meios de comunicação provocando discussões de 

pesquisadores e órgãos ambientais. Diversos estudos foram realizados buscando encontrar 

uma resposta dos possíveis riscos associados à reabertura do Canal do Linguado. 

Estudos Pretéritos relativos à abertura do Canal do Linguado 

Os debates sobre as consequências do fechamento do Canal do Linguado surgiram logo após 

a obra ser finalizada. Em 1948 jornais já discutiam a reabertura do canal, apontando a obra 

como um erro com sérias consequências (INPH, 1985). A seguir é apresentado um compêndio 

das principais conclusões dos estudos desenvolvidos sobre o tema;  

1967 - Relatório do Grupo de Trabalho (Ministério dos Transportes): com o objetivo de 

avaliar o restabelecimento do fluxo das correntes de maré do local e rompimento do canal e 

sua fixação. Sugere-se a fixação da embocadura no Balneário Barra do Sul, a retirada dos 

diques e a fixação de 6,5 hectares de dunas. 
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1972 - Estudos Batimétricos realizados pelo INPH (Instituto de Pesquisas Hidroviárias): 

sugeriu a retirada do dique e a construção de dois molhes em Balneário Barra do Sul, como 

solução alternativa para a manutenção do aterro. 

1979 - Fixação da Barra do Linguado (INPH/FATMA) que apresenta um projeto executivo 

com considerações técnicas que permitiram dimensionar e calcular o projeto dos molhes; 

1983 a 1985 - Estudos de reabertura do Canal do Linguado de um relatório de levantamentos 

topo hidrográficos, cadastramento e sondagens (INPH) com diversos estudos recomendando a 

reabertura do Canal do Linguado com 18 simulações a partir de diferentes alternativas. 

Concluem que a reabertura do Canal proporcionará um aumento na circulação das águas, 

porém com elevações de seus níveis, durante as preamares de sizígia, na ordem de 50 cm em 

média, ao longo do Canal, próximo a localidade de Balneário Barra do Sul. 

1986 - Relatório sobre os impactos ambientais no ecossistema estuarino do Canal do 

Linguado (APREMA) e que considera a manutenção do aterro, com dragagem e fixação no 

canal do Balneário Barra do Sul. Recomenda, ainda, o monitoramento das alterações. 

2002 a 2004 - Consórcio entre o DENIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

transporte), IME (Instituto Militar de Engenharia), UNIVILLE (Universidade da Região de 

Joinville) e UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí) realizaram um estudo de maior 

complexidade tendo com principais conclusões destacadas em DENIT/IME (2004) e Cremer 

(2006):  

a) Presença de metais foi observada em toda a baía de Babitonga e em todos os 

compartimentos analisados (água, sedimentos e organismos), com aumento nas 

regiões de foz e no canal principal. Os metais presentes nos sedimentos estiveram 

associados a descargas de efluentes industriais e esgoto sanitário. A remoção do 

dique remobilizaria os poluentes;  

b) A remoção do dique melhoria os padrões de qualidade de circulação de água na Baía, 

aumentando em 50 cm no nível de água nas margens ao longo do Canal do Linguado 

e com possíveis inundações de residências e da infraestrutura urbana local;  



7 

 

c) Os índices de diversidade e biomassa da biota são menores na porção Balneário 

Barra do Sul que a média para a Baía da Babitonga, com comprometimento do 

intercâmbio genético da ictiofauna; 

d) De 5 a 10 anos é o tempo para o reestabelecimento do ecossistema local. Sugere-se a 

avaliação da concentração de metais pesados e da toxicidade do sedimento em um 

perfil considerando a profundidade a ser dragada; 

e) Foi recomendado à remoção parcial do aterro do Canal do Linguado, lado Sul, com 

dragagem no aterro e no Balneário Barra do Sul, pois apresenta menor volume de 

dragagem, menor possibilidade (carga) de ressuspensão de poluentes e menor custo. 

 

2011 - Franklin da Silva (2011) em sua tese "Alterações morfodinâmicas no Canal do 

Linguado pela remoção do dique que o separa da Baía da Babitonga (SC)", concluiu que:  

a) Existe uma adaptação da comunidade ao novo ambiente;  

b) Corrobora com os estudos do DENIT/IME que a remoção do dique irá promover a 

estabilidade da desembocadura em Balneário Barra do Sul; com possíveis 

inundações e solapamento de obras civis estabelecidas; e que a melhor opção é a 

remoção apenas do Canal Sul; 

c) Adverte da necessidade de estudos sobre processos de transporte de sedimentos e seu 

efeito na morfodinâmica do Canal do Linguado, identifica a ausência de estudos 

sobre a qualidade ambiental dos sedimentos na região.  

 

Os estudos de modelagem numérica desenvolvidos pelo DENIT/IME (2004) e por Franklin da 

Silva (2011) concluíram que a melhor alternativa ambiental e econômica, é a remoção apenas 

do dique sul com abertura de 75 metros e aprofundamento do canal de 5 metros. O 

DENIT/IME, em seus estudos, estimou um volume do material a ser dragado na ordem de 2,9 

milhões de m
3
. 

Diante do exposto este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade física, química e 

ecotoxicológica dos sedimentos acumulados no canal do linguado sul, em uma possível 

dragagem desse material conforme recomendação da legislação ambiental brasileira e o 

comportamento da dispersão dos contaminantes em uma possível reabertura. 

 



8 

 

HIPOTESES 

A qualidade dos sedimentos existente no Canal do Linguado Sul, na Baía de Babitonga (SC), 

apresenta contaminação em níveis capazes de gerar riscos ecológicos à biota em um processo 

de dragagem. A avaliação física, química e ecotoxicológica aliada a ferramenta de 

modelagem numérica ambiental, permite avaliar o risco associado aos contaminantes e prever 

sua dispersão. 

OBJETIVOS 

Geral 

Avaliar o risco associado à presença e dispersão de contaminantes nos sedimentos superficiais 

acumulados no Canal do Linguado Sul (Baía de Babitonga -SC), através da caracterização 

física, química e potencial de toxicidade em um possível dragagem no processo de reabertura 

do dique.  

Específicos: 

Legitimar o uso do anfípoda de água doce Hyalella azteca em testes ecotoxicológicos 

em ambientes estuarinos, para uso em ensaios nos sedimentos do Canal do Linguado 

identificando possíveis fatores interferentes; 

Avaliar as características físicas e nutrientes nos sedimentos superficiais (textura 

granulométrica, COT, nitrogênio e fósforo) que possibilitam maior acúmulo de 

químicos e seu grau de contaminação conforme Resolução Conama Nº 454/2012; 

Identificar a presença de químicos orgânicos e inorgânicos nos sedimentos superficiais 

conforme recomendação da Resolução Conama Nº 454/2012; 

Avaliar a toxicidade do material acumulado no canal do linguado através de ensaios 

com sedimento total em testes de bioensaios com Hyalella azteca e 

Monokalliapseudes schubartii e em testes com crônico com equinodermo Lytechinus 

variegatus; 
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Caracterizar os sedimentos do Canal do Linguado quanto ao risco associado à 

presença de compostos químicos, seu grau de toxicidade e biomagnificação através de 

uma matriz de peso e evidência e 

Avaliar a dispersão dos contaminantes no canal do linguado, associada a uma 

reabertura do dique através de uma modelagem numérica. 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, onde cada objetivo especifico é apresentado de 

maneira individualizada. Assim, o primeiro capítulo aborda uma avaliação dos potenciais 

interferentes (granulometria e salinidade) em testes de toxicidade de sedimentos com Hyalella 

azteca, com o objetivo de validar esse anfípoda de água doce às características estuarinas da 

baía da Babitonga. 

No segundo capítulo é realizada uma caracterização física e composição de nitrogênio, 

fósforo, carbono orgânico total e presença de matéria orgânica dos sedimentos do Canal do 

Linguado para identificar aspectos que promovem o acúmulo de químicos e seu grau de 

contaminação conforme Resolução Conama Nº 454/2012 

O terceiro capítulo apresenta uma avaliação de compostos orgânicos e inorgânicos dos 

sedimentos superficiais recomendados e comparados com os limites basais da Resolução 

Conama Nº 454/2012, que estabelece diretrizes e procedimentos para o gerenciamento do 

material a ser dragado e sua disposição em águas do território nacional. 

O quarto capítulo tem como objetivo a caracterização ecotoxicológica do material acumulado 

na área de estudo com sedimento total com Hyalella azteca e Monokalliapseudes schubartii e 

em testes com crônico com Lytechinus variegatus; 

A análise de risco é abordada no capítulo 5 utilizando como metodologia a elaboração de uma 

matriz de peso e evidência, considerando a concentração química, evidências toxicológicas e 

de biomagnificação; 

No capítulo 6 a modelagem ambiental é inserida como uma ferramenta para identificar os 

riscos associados à dispersão dos contaminantes de maior relevância em uma possível 

reabertura do Canal do Linguado sul; 

Ao final da tese é apresentada uma conclusão geral de todos os resultados obtidos. 
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Capítulo 1 - AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS FATORES INTERFERENTES EM TESTES 

DE TOXICIDADE DE SEDIMENTOS COM Hyalella azteca (Saussure, 1858) 

 

RESUMO 

Ensaios ecotoxicológicos realizados em água com baixa salinidade, típicas de ambientes 

estuarinos, são limitados em termos de disponibilidade de organismos teste. O anfípoda 

Hyalella azteca, um organismo protocolado para ensaios com sedimentos de água doce, 

apresenta potencial para uso em testes de água salgada, porém fatores interferentes tais como, 

salinidade e granulometria dos sedimentos, devem ser avaliadas, evitando erros nos resultados 

em relação à sensibilidade do organismo. Assim, cultivos com os anfípodas em salinidades de 

5, 10 e 16 foram realizados, a fim de avaliar sua tolerância à salinidade e sensibilidade a um 

tóxico de referência. Testes com sedimentos reconstituído em cinco diferentes composições, 

variando o teor de matéria orgânica (5% a 20%), argila e areia (0% a 95%) foram realizados 

para quantificar o nível de tolerância da espécies para diferentes granulometrias. Os resultados 

dos cultivos demonstraram que a salinidade de 5 apresenta as melhores taxas de reprodução e 

sobrevivência, com um limite de tolerância da espécie em condições crônicas de 16. A 

espécie aclimatada em maiores salinidades apresenta maior resistência ao tóxico de 

referência, portando a salinidade pode ser considerada um fator interferente, já que a mesma 

apresenta tolerância a diferentes granulometrias de sedimento, tal fator não interfere nos testes 

ecotoxicológicos.  
 

Palavras chaves: Hyalella azteca; sedimento reconstituído; salinidade; 

 

ABSTRACT 

Ecotoxicological test conducted low salinity water, typical of estuarine environments, are 

limited in terms of the availability of test organisms. The amphipod Hyalella azteca, an 

organism registered for trials with freshwater sediments, presents potential for use in saltwater 

tests, but interfering factors such as salinity and sediment grain size should be evaluated, in 

order to avoid errors in results concerning the sensitivity of the organism. Thus, cultures with 

amphipods at salinity of 5, 10 and 16 were performed in order to evaluate their tolerance to 

salinity and sensitivity to a reference toxicant. Tests with sediments reconstituted in five 

different compositions, varying the content of organic matter (5% to 20%), clay and sand (0% 

to 95%) were performed to quantify the tolerance level of the species for different grain size. 

The results of the cultivars showed that the salinity of 5 shows the best reproduction and 

survival rates, with a tolerance limit of the species under chronic conditions of 16. The 

acclimatized species at higher salinities presents greater resistance to the toxic reference, be 

considered an interfering factor, since it presents tolerance to different sediment grain size, 

this factor does not interfere in the ecotoxicological tests. 

 

Key words: Hyalella azteca; Reconstituted sediment; salinity; 
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INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas estuarinos são ambientes com uma estrutura hidromorfológica que caracteriza a 

formação de um gradiente de salinidade e granulometria (ELLIOTT & WHITFIELD, 2011). 

E são considerados ambientes sensíveis e vulneráveis devido às diversas influências das 

atividades humanas (ERICSON et al., 2006). Reações geoquímicas nesse ambiente 

oportunizam a adsorção de contaminantes e matéria orgânica que ao se decantarem formam 

depósitos de sedimentos que podem concentrar contaminantes. Os sedimentos, aos serem 

resuspensos promovem a liberação desses contaminantes que podem ficar disponíveis 

também na coluna da água para a absorção por organismos aquáticos podendo causar danos às 

espécies estuarinas (EGGLETON & THOMAS, 2004). 

 

Os testes de toxicidade em sedimentos estuarinos têm sido usados desde a década de 1980, 

costumeiramente em locais de despejo de resíduos e áreas de dragagens. Entretanto, poucas 

espécies têm sido protocoladas para esses ensaios. No Brasil os anfípodas Leptocheirus 

plumulosus, Tiburonella viscana, (BERTOLETTI, 2011), Grandidierella bonnieroides 

(ABNT, 2008; ABESSA, 2006; MOLISANI et al., 2012) e o Tanaidaceo Monokalliapseudes 

schubartii (RESGALLA JR. & LAITANO, 2002; MELO et al., 2002; PÓSPERI & 

NASCIMENTO, 2008), são as espécies mais utilizadas para este tipo de estudo, mas cada 

uma com limites diferentes de tolerância conforme as condições de ensaios. 

 

A necessidade de ampliar o número de espécies para avaliação ecotoxicológica em ambientes 

estuarinos e em condições de baixa salinidade direciona o anfípoda, Hyalella azteca, como 

alternativa de um organismo de água doce. Além de ser recomendada pela US EPA (United 

States Environmental Protection Agency) (2000), para avaliar o material dragado em águas 

interiores e costeiras, a espécie apresenta vantagens de grande capacidade de aclimatação em 

laboratório, ciclo de vida curto e sensibilidade em teste de toxicidade (NEBECKER & 

MULLER, 1988; BORGMANN et al., 1990, 1993; MCGEE et al., 1993; SUEDEL et al., 

1994; ARAUJO, 2005). 

 

Uma segunda limitação dos ensaios com sedimentos é a resposta que os organismos testes 

podem apresentar frente a granulometria. O tamanho das partículas do sedimento é um 

parâmetro, que muitas vezes, define se um substrato é um habitat adequado para biota 

(SIMPSON et al., 2005) e podem ser considerados como um estresse adicional e um fator 
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interferente nas análises ecotoxicológicas. Segundo Spies (1989), se as características físico-

químicas do sedimento teste forem menos adequados para o organismo de teste que o seu 

sedimento controle, o resultado pode ser um falso positivo. Por isso, a necessidade de se 

conhecer o quão um organismo teste é suscetível a este tipo de interferência. 

 

Por outro lado, a variabilidade granulométrica e os altos teores de matéria orgânica em 

ambientes estuarinos são fatores que dificultam encontrar locais isentos de contaminantes, 

cujos sedimentos poderiam ser utilizados como referência. Uma solução tem sido a avaliação 

de sedimentos artificiais ou reconstituídos com materiais isentos de contaminantes 

(GONZALEZ, 2012). Estes sedimentos são preparados usando areia, argila e constituintes 

orgânicos não tóxicos obtidos a partir de fontes comerciais, com hidratação realizada com 

água reconstituída ou natural (OECD, 2004). 

 

Assim sendo, este trabalho teve como um dos objetivos, avaliar as possíveis interferências da 

salinidade na sensibilidade do  anfípoda de água doce H. azteca em testes ecotoxicológicos 

em ambientes estuarinos, legitimando seu uso para os ensaios nos sedimentos do Canal do 

Linguado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Cultivo do anfípoda Hyalella azteca 

Os cultivos de H. azteca foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia na Univali, em 

caixas plásticas com tampa de 2,5 L, em sistema estático com aeração branda e 100 

organismos iniciais conforme recomendado pela NBR ABNT 15470 (2013). A água doce foi 

proveniente de fonte natural localizada na praia de Cabeçudas (Itajaí-SC), sendo filtrada em 

malha de 45 µm apresentando dureza entre 36 a 45 mg/L de CaCO3 e pH de 7,6±0,2. O 

fotoperíodo foi de 16L:8D e temperatura de 23±1ºC. O composto RL (ração de peixe mais 

levedura e óleo de prímula) preparado segundo Araújo (2005): foi oferecido todos os dias na 

razão de 2,5 mL para cada lote de 100 organismos. Os substratos utilizados nos cultivos 

foram folhas de bananeira (Família Musaceae) previamente autoclavadas e deixadas em 

imersão com aeração em água por sete dias para remoção da lignina. Este substrato foi 

fornecido em quantidade suficiente para cobrir o fundo das caixas plásticas. A manutenção do 

cultivo foi realizada a cada sete dias, sendo observado o estado geral dos organismos, número 
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de casais, presença de juvenis e invasores. Os jovens, utilizados nos ensaios, foram obtidos 

separando dos adultos por filtragem em malha de 145 µm. 

 

Para os ensaios de aclimatação foram realizados quatro cultivos em menor escala (1,5 L e 50 

organismos) independentes e executados nas salinidades de 0 (controle), 5, 10 e 16 e nas 

mesmas condições descritas anteriormente. Para a obtenção das diferentes salinidades de 

cultivo, a água doce foi mistura com água do mar natural filtrada em filtro de 0,45 mm e 

salinidade de 31, sendo a aferição final realizada com refratômetro. Para a aclimatação dos 

organismos foi realizado o aumento de 2 de salinidade a cada semana de cultivo até atingir a 

concentração final desejada. A manutenção de 50 adultos foi realizada pela própria produção 

dos cultivos iniciada na sétima semana de manutenção com exceção do cultivo de 16 de 

salinidade. 

 

Para a avaliação dos cultivos foram determinadas, a cada semana, as taxas de mortalidade dos 

adultos, de natalidade ou de número de juvenis produzidos por adultos e o número de novos 

casais presentes no cultivo. 

 

Testes com substância de referência 

Os testes com substância de referência foram realizados para avaliar a sensibilidade dos 

organismos cultivados, assim como determinar a influência da salinidade nos ensaios. Para 

isto, foi utilizado o sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) como tóxico de referência, em teste com 

duração de 96 horas sem sedimento. Os ensaios foram realizados em béqueres com 200 mL 

de solução teste, utilizando-se seis concentrações do tóxico com 4 réplicas para cada 

concentração mais o controle. Para cada réplica foram transferidos 10 juvenis de H. azteca 

entre 7 a 14 dias de idade e registrado o número de organismos mortos a cada 24 horas. Os 

resultados foram considerados válidos se, no período de ensaio, a porcentagem de letalidade 

dos organismos teste no controle, for inferior ou igual a 20%. Para os percentuais de 

mortalidade foram obtidos os valores de CL50 (Concentração Letal Mediana) e seu intervalo 

de confiança de 95% pelo método de Trimmed Spearman-Karber. 

 

Foram realizados 10 ensaios com tóxico de referência em condições padrões da ABNT 

(2013), ou seja, em salinidade 0 (tanto para a água de diluição como para a água de cultivo 
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dos organismos), e oito ensaios envolvendo diferentes salinidades de aclimatação e da 

substância teste. 

Ensaios de salinidade 

Para os ensaios com variação de salinidade foram utilizados os juvenis procedentes dos 

cultivos de salinidade de 0 (zero) e de 5, pois estes cultivos apresentaram maiores taxas de 

natalidade e, consequentemente, organismos testes a serem utilizados nos ensaios. 

 

Em uma primeira avaliação, foi determinada a tolerância (mortalidade) dos organismos frente 

a variação da salinidade. Nesse caso, foram utilizados juvenis obtidos em cultivos a 0 e a 5 de 

salinidade, e expostos a diferentes salinidades (de 0 a 25) em condições agudas. Os 

experimentos foram realizados nas mesmas condições como descrito para os ensaios com o 

tóxico de referência. 

 

Já na segunda avaliação, foi determinada a sensibilidade dos organismos cultivados em 0 e 5 

de salinidade frente ao tóxico de referência sulfato de zinco cujas soluções foram preparadas 

nas salinidades de 0, 5 e 10. As condições de teste foram as mesmas descritas nos ensaios 

com o tóxico de referência. 

 

Ensaios com sedimento reconstituído 

Para avaliar a influência da granulometria do sedimento sobre a sobrevivência de H. azteca 

foram realizados dois ensaios conduzidos com sedimentos reconstituídos em cinco 

composições granulométricas distintas (de S1 a S5) e partindo-se da formulação descrita pela 

OECD (2004). A formulação dos sedimentos elaborada apresentou uma variação no teor de 

matéria orgânica de 5 a 20% e de argila e areia alternando entre 0 a 95% (tabela 1). O 

sedimento reconstituído S5 apresenta composição similar a um ambiente natural do litoral 

norte de Santa Catarina (Baía de Babitonga no Canal do Linguado). 

TABELA 1 – Composição granulométrica do sedimento reconstituído utilizados nos ensaios 

de Hyalella azteca. 

Componentes 

(%) 
S1 OECD S2 S3 S4 S5* 

Areia 95 75 - 76 60 30 10 0 

Argila 5 20 35 60 75 80 

Matéria 

Orgânica 
0 4 - 5 5 10 15 20 

*Composição similar aos sedimentos acumulados no Canal do Linguado – Baía de Babitonga (SC). 
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Para tal, os sedimentos foram elaborados com material livre de contaminantes sendo a matéria 

orgânica constituída por húmus de minhoca peneirada em malha de um mm, areia lavada 

(obtida na plataforma continental do sul do Brasil a uma profundidade de 70 m) ≤ 2mm e 

argila constituída por caulita (tipo comercial utilizado para a fabricação de porcelana). Para a 

reconstituição dos sedimentos foi acrescentado 11,5 vezes o peso da matéria orgânica seca em 

água deionizada para obter um teor de umidade de 30% (ARRATE, 2004). A matéria 

orgânica permaneceu em agitação suave (em agitador mecânico) por 48 horas conforme a 

recomendação da OECD (2004). Após esse período foi aferido o pH (entre 6,5 a 7,5) e a 

mistura de todos os constituintes do sedimento que foi acondicionado em local escuro por sete 

dias para maturação. 

 

Os ensaios ecotoxicológicos de sedimento foram conduzidos conforme ABNT (2013), sendo 

que 100 gramas de sedimento reconstituído distribuídos em frascos de vidro com 200 mL de 

água de cultivo (salinidade 0) adicionadas cuidadosamente, sendo preparadas quatro replicatas 

para cada formulação. Antes do início dos ensaios foram aferidos o pH e o oxigênio 

dissolvido e 10 juvenis de H. azteca (cultivadas em salinidade 0), foram transferidos para 

cada recipiente teste. A cada dois dias foram renovadas 2/3 da água teste e adicionado 

alimento aos frascos teste (2 mL do composto RL). O ensaio foi mantido à temperatura de 

23±1ºC, com fotoperíodo de 16L:8D com iluminação difusa. Após 10 dias o ensaio foi 

encerrado, com contagem dos organismos vivos, mortos e desaparecidos por peneiramento e 

medido o pH e oxigênio dissolvido da água dos recipientes. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados dos cultivos mostraram percentuais de mortalidade inferiores a 20% para o 

controle (salinidade 0) e para as salinidades 5 e 10, entretanto para ao cultivo na salinidade 16 

foi observada mortalidade de 100% na 8ª semana de cultivo quando a salinidade estava em 16 

(figura 2). As médias semanais de mortalidade média foram menores no controle (6,3%) e na 

salinidade 5 (5,02%), enquanto que na salinidade 10 a mortalidade média foi de 11,7% e na 

salinidade 16 foi de 43,7 % de mortalidade média observada. 

 

As taxas de reprodução foram maiores nas salinidades de 5 e 10 (médias 5,9 e 3,6 

juvenis/adultos respectivamente) em relação ao controle (salinidade 0) com uma média de 1,4 

juvenis/adultos (figura 1). Não foram observadas diferenças marcantes entre os períodos 
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reprodutivos nos diferentes cultivos, sendo os picos observados nas 6º e 7º semanas. Para o 

cultivo de 16 de salinidade foi observado uma diminuição na taxa de reprodução após a 6º 

semana de aclimatação, quando a salinidade esteve acima de 10. 

 

Uma maior presença de casais foi observado na salinidade 5 (média de 7,6 casais/semana) em 

relação ao controle (média de 4,5) e a salinidade 10 (média 4,4). Novos casais foram 

observados na 7ª semana para todos os cultivos, exceto para a salinidade 16. 
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Figura 1 – Taxas de mortalidade (%) e produção de juvenis por adultos por semana e em 

diferentes salinidades de cultivo. Sendo 1 correspondente a semana a qual a salinidade 

desejada foi atingida, com exceção do cultivo a 16 de salinidade em que na sétima semana a 

salinidade atingida foi de 16. E 2, correspondente a semana a qual houve reposição de adultos 

aos cultivos. 
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Em termos de tolerância, tanto os organismos cultivados em salinidade 0 como em 5 

apresentaram baixas taxas de mortalidade até a salinidade de 10 (figura 2). Os organismos 

cultivados em salinidade de 5 mostraram maior resistência às salinidades de 15 e 16, apesar 

de ainda mostrarem percentuais de mortalidade superiores a 20% nestas condições. 

 

 

Figura 2 – Mortalidade (%) de H. azteca em ensaios agudo em diferentes salinidades em duas 

condições de aclimatação, em água doce (A0) e em água a 5 de salinidade (A5). 

 

Quanto a sensibilidade de H. azteca ao tóxico de referência (ZnSO4.7H2O), observou-se que 

para os ensaios em água doce a CL50 média foi de 0,604 mg L
-1

 com um coeficiente de 

variação de 17,23% (com um N de 10 ensaios). 

 

Ao que os resultados da CL50 sugerem, o anfípoda apresenta um aumento da sua resistência 

ao tóxico com o aumento da salinidade da água de diluição (figura 3). Esta tendência foi 

observada para organismos cultivados a salinidade zero, embora, fosse mais pronunciada para 

organismos cultivados a salinidade 5. 
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Figura 3 – Valores de LC50 (barra) e intervalo de confiança de 95% (linha) para o sulfato de 

zinco em ensaios em diferentes salinidades e utilizando organismos aclimatados a zero (A 0) e 

a 5 (A 5) de salinidade. 

 

Quanto aos ensaios a distintas granulometrias do sedimento, os resultados demonstraram que 

a variação nos teores de matéria orgânica, areia e argila não apresentaram influência sobre a 

taxa de sobrevivência do anfípoda. Todas as formulações apresentaram taxas de sobrevivência 

média acima de 80% (figura 4) e sem uma tendência clara de preferência pela granulometria. 

Figura 4 – Valores médios (barra) e desvio padrão (linha) das taxas de sobrevivência de H. 

azteca em ensaios com sedimento reconstituído em diferentes granulometrias e conteúdo em 

matéria orgânica. 
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DISCUSSÃO 

 

Os cultivos realizados em diferentes salinidades foram avaliados quanto a sobrevivência dos 

organismos e dentro da taxa de aceitabilidade de mortalidade de 20%, conforme 

recomendação da ABNT (2013). Neste ponto, somente o cultivo de 16 de salinidade 

apresentou taxas de mortalidade que inviabilizaram a sua realização, confirmando que a 

espécie apresenta um limite de sobrevivência de 15 de salinidade conforme sugerido por 

Ingersoll et al., (1992); McGee et al., (1993) e US EPA (2000). O cultivo em salinidade 5 

apresentou maiores taxas de sobrevivência comparada com o controle, o que pode sugerir que 

essa espécie se adapta muito bem a salinidade 5. 

 

Esta tolerância foi confirmada pela produção de juvenis, sendo inicialmente estimulada em 

salinidade 5 e inibida em salinidade de 10 e 16. Este resultado está em acordo com Nebeker & 

Miller (1988) que observaram inibição reprodutiva a partir de 10,4 de salinidade. 

 

Apesar dos resultados sugerirem que a salinidade não tenha promovido algum atraso no início 

da reprodução em comparação com o cultivo em água doce, os picos reprodutivos ocorridos 

na 6
a
 e 7

a
 semanas de cultivo foram menos prematuros que o apresentado por Araújo (2005) 

que observou a reprodução entre a 5ª e 6ª semana e a maior taxa a partir da 8ª semana. 

 

Quanto a aclimatação, em fisiologia é sabido que organismos aclimatados em condições 

diferentes dos padrões, apresentam maior tolerância as variações dos parâmetros físico-

químicos aos quais são mantidos (SCHMIDT NIELSEN, 1997). De qualquer forma, 

Borgmann (2002) destaca que nem todos os lotes de H. azteca têm a mesma tolerância à 

salinidade e, portanto, quando há necessidade da realização de testes em salinidades mais 

elevadas, é sempre recomendado uma avaliação prévia e uso de um controle adicional de 

salinidade. 

 

Em termos de sensibilidade, os valores de CL50 obtidos para o sulfato de zinco comprovam a 

maior sensibilidade de H. azteca em relação ao anfípoda marinho Tiburonella viscana e ao 

tanaidáceo Monokalliapseudes schubartii (MOTTOLA et al., 2009). Entretanto, H. azteca 

apresenta uma perda de sensibilidade quando o ensaio é realizado em salinidade, ou utilizado 

organismos aclimatados a água salobra. Esta perda de sensibilidade parece estar associada 

tanto à questões de osmorregulação do organismo como a biodisponibilidade de metais em 
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água de maior salinidade (McLUSKI & HAGERMAN, 1987) já que a sensibilidade de H. 

azteca também foi alterada pela sua aclimatação a salinidade de 5. Apesar do comportamento 

dos metais combinados com a osmorregulação ainda não ser um processo claro e apresentar 

variabilidade com os metais envolvidos (DUTTON & FISHER, 2011), o efeito da salinidade 

com a presença do zinco pode resultar em uma diminuição da sua toxicidade (RAINBOW & 

BLACK, 2002; LORO et al., 2012; YUNG et al., 2015). 

 

O zinco em salinidades elevadas forma uma complexação por cloretos, diminuindo a presença 

de íons de metais livres, principalmente na forma de Zn
2+

 que é a forma mais biodisponível e 

reativa (LORO, 2012 e PARK et al., 2014), levando a uma menor toxicidade do metal 

(PAQUIN et al., 2000). Associado a isto, em maiores salinidades e em meio de maiores 

concentrações de cátions potencialmente competitivos, especialmente Ca
2+

, podem disputar 

diretamente com o mecanismo de absorção do zinco pelo organismo, diminuindo a taxa de 

absorção desse tóxico (JONES, 1975; BAMBANG et al., 1995; PINHO et al., 2007). 

 

A alta tolerância de H. azteca frente a diversidade de granulometria do sedimento, confere 

vantagens metodológicas importantes nos ensaios de avaliação da qualidade ambiental. Estes 

resultados concordam com os estudos de Ingersoll & Nelson (1990) e Suedel & Rodgers 

(1994) que verificaram que esta espécie tem uma ampla tolerância ao tamanho de grãos dos 

sedimentos, não sendo observadas alterações na sobrevivência e nas taxas de crescimento da 

espécie. Mesmo para as variações no conteúdo orgânico do sedimento, Ankley et al., (1994) e 

Ingersoll & Nelson (1990) igualmente não observaram alterações nas taxas de sobrevivência 

de H. azteca. 

 

Por outro lado, um estudo desenvolvido por Hindarti et al., (2015) demonstrou que o anfípoda 

Grandidierella bonnieroides apresenta sobrevivência acima de 80% em sedimentos 

constituídos com teores predominantemente de finos (silte e argila), enquanto nos sedimentos 

com predominância de areia, a sobrevivência foi significativamente menor (44%). 

Igualmente, estudos conduzidos por Melo & Nipper (2006) demonstram que a sobrevivência 

de Tiburonella viscana não foi afetada pelo tamanho de grão em sedimentos coletados no 

campo que variaram de 60% de finos para 95% areia, mas a sobrevivência foi 

significativamente reduzida nos sedimentos, contendo apenas um ou dois tamanhos de 
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partículas, sugerindo que uma distribuição de tamanho de grão é necessária à sobrevivência 

deste anfípoda. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo indicam que a salinidade pode ser considerada um fator 

interferente para os ensaios utilizando o anfípoda de água doce H. azteca. Em salinidades de 5 

a 10, o organismo teste pode apresentar maior resistência aos efeitos tóxicos de contaminantes 

presentes no sedimento. Por outro lado, o cultivo deste organismo em salinidade pode ser 

vantajoso na produção de juvenis para uso em ensaios ecotoxicológicos. 

 

A espécie apresenta tolerância às diversas variações granulométricas de sedimentos, com 

teores de areia variando de 0 a 95%, argila de 80 a 5% e teores de matéria orgânica entre 0 a 

20%, não sendo considerado, portanto, um fator de confusão em ensaios ecotoxicológicos. 

 

Portanto, os resultados dos testes realizados, legitimaram o uso do anfípoda para ensaios 

ecotoxicologicos nos sedimentos do Canal do Linguado. 
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Capítulo 2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DOS SEDIMENTOS NO 

CANAL DO LINGUADO 

 

RESUMO 

Ambientes estuarinos são historicamente ocupados por assentamentos humanos, resultando 

em efeitos negativos sobre esses ecossistemas. No processo de mistura, as forças atrativas 

entre as partículas variam em função de suas características físico-químicas como tamanho, 

composição e tendência de coesão. Essas partículas em suspensão podem agregar potenciais 

contaminantes presentes no ambiente e se depositam. Os sedimentos tornam-se, então, 

depósitos de materiais orgânicos e inorgânicos, e regidos pelas características de sua 

hidrodinâmica e pela presença de argila e matéria orgânica, promovem os estuários ao status 

de "filtro," com os contaminantes sendo retidos nesse ambiente. Este capítulo tem como 

objetivo caracterizar os sedimentos do Canal do Linguado quanto a sua granulometria, 

presença de nutrientes, carbono orgânico total e matéria orgânica. Os pontos amostrais foram 

estabelecidos levando em consideração estudos anteriores já desenvolvidos no ambiente de 

pesquisa. Foram coletados sedimentos superficiais durante as estações de outono, inverno e 

primavera de 2014 e verão de 2015 e determinados a granulometria, porcentagem de 

carbonatos de cálcio, teor de matéria orgânica, teores de carbono orgânico total (COT) e 

nutrientes (Nitrogênio e Fósforo). Para a campanha de primavera de 2014 não foram medidos 

os parâmetros nitrogênio, fósforo e COT. Dados de condutividade, pH, oxigênio dissolvido 

(OD), salinidade e temperatura da água foram medidos em campo na coluna da água. Os 

procedimentos de coleta e preservação de amostras seguiram as recomendações da CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A caracterização da coluna da água no 

Canal do Linguado apresenta padrões comportamentais de ambiente mixoalino que 

oportuniza a floculação e precipitação do material particulado em suspensão. A composição 

granulométrica evidencia moderada variação sazonal, com predominância de elementos finos, 

em todo o espectro amostral. A região mais próxima ao dique apresenta os maiores valores de 

COT, carbonatos de cálcio, nutrientes, argila e matéria orgânica o que possibilita uma maior 

capacidade de retenção de químicos.  
 

Palavras chaves: Estuários; Granulometria; Canal do Linguado. 
 

ABSTRAT  

Estuarine environments are historically occupied by human settlements resulting in negative 

effects to these ecosystems. In the process of mixing, attractive forces between the particles 

vary in function of their physical-chemical characteristics such as size, composition and 

tendency of cohesion, forming flocs that deposited to the botton. While forming flocs, the 

suspended particles combine with potential contaminants present and settle. Thus, sediments 

become repository of organic and inorganic materials and, driven by their hydrodynamic 

characteristics and the presence of clay, estuaries are therefore promoted to the status of 

"filter", with contaminants retained in that environment. This chapter aims to characterize the 

sediments of the Canal do Linguado for texture level of nutrients, total organic carbon and 

organic matter. The sampling sites were established considering previous studies in the area. 
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Surface sediments were collected during autumn, winter and spring seasons of 2014 and 

summer of 2015, and afterwards their grain sites distribution, calcium, organic matter content, 

total organic carbon (TOC) and nutrient content (NTK and phosphorus) were determined. In 

the spring 2014 campaign, the parameters nitrogen, phosphorus and TOC were not measured. 

Conductivity, pH, dissolved oxygen (DO), salinity and water temperature were measured in 

the field, in the water column. The procedures for collection and preservation of samples 

followed the recommendations of CETESB. The characterization of the water column in the 

Canal do Linguado presents behavioral patterns of Mixoaline environment, which facilitates 

the flocculation and precipitation of suspended particulate matter. The grain size composition 

suggests moderate seasonal variation, with predominance of thin elements, throughout the 

sample spectrum. The closest region to the dam presents the highest values of TOC, calcium, 

nutrients, clay and organic matter, which allows a greater capacity of chemical retention. 

 

Key words: Estuaries; Granulometry; Canal do Linguado. 

 

INTRODUÇÃO 

Ambientes estuarinos são áreas ao longo da costa com aporte fluvial e marinho que geram 

variação de salinidade, originando um ecossistema singular. Apresentam alta produtividade 

biológica devido à grande quantidade de nutrientes, conferindo um ambiente de abrigo e 

criadouro para numerosas espécies de relevante importância ecológica e econômica 

(CLOERN & JASSBY, 2010). 

 

O conceito de estuário tem sido tema recorrente de pesquisadores e parece ser consenso que 

sua definição é dinâmica em função dos objetivos de um estudo ou de uma matéria, devido a 

sua complexidade. Os mais variados conceitos abrangem matéria da física, químicas e até um 

enfoque de manejo e conservação (DA SILVA, 2000; ELLIOTT, & MCLUSKY, 2002). 

Entretanto, a definição científica de estuário mais difundida e clássica, abrange o cunho 

oceanográfico, citada por Cameron & Pritchard (1963) que define estuários: “como um corpo 

costeiro semifechado de água, que tem uma livre ligação com o mar aberto e na qual a água 

do mar é diluída pela água doce de origem continental”.  

 

Historicamente os estuários são ocupados pelos assentamentos humanos, o que resultou em 

efeitos adversos sobre esse ecossistema. As atividades portuárias, dragagens, supressão de 

áreas úmidas e urbanização com crescente atividade industrial, exerceram e exercem pressões 

sobre esses ambientes lançando uma enorme variedade de substâncias com características 
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diversas (AMIARD-TRIQUET & RAINBOW, 2009;  HO & BURGESS, 2009; PAN & 

WANG, 2012). Tais eventos associados à descarga da rede hídrica, com importante aporte de 

nutrientes, enriquecem as águas assegurando seu papel como berçários para muitas espécies 

comerciais, permitindo uma atividade econômica rentável.  

 

As drenagens das águas fluviais carreiam elementos naturais e lixiviam compostos das 

atividades antropogênicas disponibilizadas ao longo de seus contribuintes. Assim essas águas 

apresentam grandes quantidades de material dissolvido e particulado em suspensão que 

chegam aos estuários. No processo de mistura da água fluvial com a marinha ocorre o 

processo de floculação, devido às forças atrativas entre as partículas em meio de maior carga 

iônica que variam com as características físico-químicas dessas partículas como tamanho, 

composição e tendência de coesão (VAN RIJN, 1993; VAN LEUSSEN & DRONKERS, 

1988). 

 

Quanto ao tamanho dos sedimentos estuarinos, esses geralmente são caracterizados por 

apresentarem estrutura entre 4 mm e 0,002 mm, com predominância de elementos mais finos, 

como as argilas (BIANCHI, 2017). O termo "argila" exprime duas conotações, uma baseada 

no conceito de granulometria que é o tamanho do grão em si, e outra de cunho minerológico, 

com características químicas e granulometria fina (SUGUIO, 2003). As argilas minerais 

apresentam propriedades físico-químicas que aumentam sua capacidade de coesão, pois 

possuem em sua composição silicatos de alumínio e/ou de ferro, manganês e água e contém 

ânios e cátions distribuídos ao longo de sua estrutura, promovendo a troca iônica. Essa 

característica favorece fenômenos de floculação e adsorção de material orgânico e inorgânico 

(LANDRUM & ROBBINS 1990; CHAPMAN & WANG, 2001; THOMPSON & LOWE 

2004; McNALLY & MEHTA, 2001).  

 

Importante ressaltar, que o tamanho do grão está relacionado com a capacidade de coesão e 

sorção das partículas, tornando-se progressivamente mais importante quanto o tamanho de 

grão diminui. A superfície de contacto promove a sorção de elementos orgânicos e 

inorgânicos, tanto de origem natural como antropogênico e, consequentemente, apresenta as 

maiores concentrações de metais e químicos orgânicos (FÖRSTNER, 1990; LAMBERSON et 

al., 1992; THOMPSON & LOWE, 2004). 

 

http://www-sciencedirect-com.ez317.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0025326X13000532#b0175
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As partículas em suspensão ao se depositarem no ambiente estuarino, devido ao peso dos 

flóculos, carregam potenciais contaminantes presentes em suspensão ou dissolvidos. Esse 

processo de deposição é controlado por componentes físicos do ambiente e características das 

partículas. O destino desse material é governado pelo tamanho da partícula, geomorfologia do 

estuário (que influencia na hidrodinâmica do ambiente) e correntes de marés (GIBBS et al., 

1983; TRENTO, 2005; SCHAAFF et al., 2006). Ambientes com baixa hidrodinâmica 

favorecem a deposição de partículas mais finas, como as argilas e matéria orgânica, formando 

delta deposicionais (CANCINO & NEVES, 1999).  

 

Assim os sedimentos em estuários tornam-se depósitos de materiais orgânicos (incluindo 

nutrientes) e inorgânicos. Entretanto alguns fatores naturais ou antropogênicos, podem 

promover a ressuspensão desses materiais tornando-se também disponíveis para a biota 

(BURTON & MacPHERSON, 1995; BURTON et al., 2002). Desta forma, os sedimentos 

apresentam extrema importância na cadeia alimentar além de servirem como habitat para a 

comunidade bentônica (LEPPÄNEN, et al., 2003; HO & BURGESS, 2013).  

 

A hidrodinâmica estuarina e a presença predominante de argila mineral nos sedimentos 

promovem aos estuários o status de "filtro". Muitos contaminantes ficam retidos nesse 

ambiente impedindo sua dispersão para o mar tornando os sedimentos estuarinos receptores e 

reservatórios dos contaminantes orgânicos e inorgânicos (KENNEDY & ELDERFIELD, 

1984; CHAPMAN & WANG, 2001; BIANCHI, 2007; AMIARD-TRIQUET & RAINBOW, 

2009). Entretanto o movimento dos contaminantes através dos compartimentos é determinado 

pelas propriedades dos químicos e do ambiente (WALKER et al., 2012). 

 

Fatores como a polaridade e solubilidade em água, coeficiente de partição (Kwo), pressão de 

vapor e estabilidade das moléculas são propriedades químicas que podem influenciar na 

movimentação e distribuição dos contaminantes orgânicos no ambiente. Temperatura, 

circulação de massa de ar, pH, granulometria, teor de matéria orgânica são alguns dos fatores 

ambientais que influenciam o comportamento dos químicos nos diversos compartimentos 

(CALMANO, 1996; MAMELONA & PELLETIER, 2003; WALKER et al., 2012). 
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Em síntese, o presente capítulo tem como objetivo caracterizar os sedimentos superficiais do 

Canal do Linguado Sul em sua textura granulométrica, COT, carbonato de cálcio e nutrientes 

- nitrogênio e fósforo que possibilitam a retenção de contaminantes. 

 

METODOLOGIA 

 

Delineamento amostral  

Os pontos amostrais para este estudo foram estabelecidos levando em consideração estudos 

anteriores desenvolvidos pelo DNIT/IME (2004) e por FRANKLIN DA SILVA (2011), de 

forma a caracterizar o material sedimentado a montante do dique sul no Canal do Linguado na 

Baia da Babitonga (SC). Na distribuição espacial das amostras, apresentada na figura 1, 

buscou-se uma representatividade do material acumulado em função do dique, através de 

amostragens simples. Os pontos foram definidos primeiramente pelas condições de 

navegabilidade da região e um espaçamento equidistante entre as amostras, definindo o 

espectro amostral da seguinte forma: 

 

Ponto 01: Ponto mais próximo ao dique sul distante a 300 metros. Situado em frente a antena 

de transmissão, apresenta completo assoreamento em períodos de baixa-mar e profundidade 

máxima de 1,5 m. Coordenadas UTM: 732457.75E; 7081685.64N, Datum SIRGAS 2000, 

Zona 22S; 

 

Ponto 02: 900 metros do dique sul. Situado em frente à entrada do canal, também apresenta 

completo assoreamento em período de baixa-mar e profundidade máxima de 1,5 m. 

Coordenadas UTM: 732220.76E e 7082231.81N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S; 

 

Ponto 03: localizado a 1.700 metros do dique sul, em frente a ilha João Dias. Apresenta 

melhores condições de navegabilidade, sem apresentar completo assoreamento. Coordenadas 

UTM: 731898.78E e 7082680.98N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S;  

 

Ponto 04: distante linearmente a 2.240 metros do dique sul, no centro da confluência da ilha 

João Dias e do Papagaio. Coordenadas UTM: 731196.17E e 7083096.95N, Datum SIRGAS 

2000, Zona 22S; 
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Ponto 05: distante linearmente a 3.200 metros do dique sul, próximo a foz do rio Parati. 

Recebe influência das atividades antropogênicas dos municípios de Araquari e Joinville. 

Coordenadas UTM: 729943.09E e 7082980.85N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S; 

 

 

Figura 1- Localização dos pontos de coleta de amostras de sedimentos no Canal  do Linguado 

Sul, a montante do dique da BR 280, na Baía de Babitonga (SC) 

 

Campanha amostral 

As campanhas amostrais foram realizadas durante um ano com a seguinte configuração:  

12/05/14 (Outono), 07/08/14 (inverno), 03/11/14 (primavera) e 05/02/15 (verão). Os 

parâmetros mensurados no sedimento superficial foram nutrientes (nitrogênio e fósforo) e 

carbono orgânico total, granulométrica, carbonatos de cálcio, matéria orgânica. Para a 

campanha de primavera de 2014 não formam medidos os parâmetros nitrogênio, fósforo e 

COT.  

 

 

 

Dique – BR280
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Coleta e armazenamento de sedimento 

Amostras de sedimentos foram coletadas com busca-fundo tipo Ponar, armazenadas em sacos 

plásticos e transportadas em caixas térmicas com gelo até o Laboratório de Ecotoxicologia 

CTTMar/Univali (Letox) e estocadas a temperatura de 4±2ºC. Dados de condutividade, pH, 

oxigênio dissolvido (OD), salinidade e temperatura da água foram medidos em campo com 

sonda multiparâmetro Horiba
®
. Os procedimentos de coletas e preservação de amostras 

seguiram as recomendações da CETESB (2011) descritos no guia nacional de coleta e 

preservação de amostras.  

 

Procedimentos metodológicos 

Informações sobre a precipitação foram obtidas junto a estação meteorológica do Instituto 

Federal Catarinense, em Araquari (FRANÇA, 2016 - dados não publicados). Condições de 

marés, para definir data e hora das coletas, foram obtidas no Banco Nacional de Dados 

Oceanográficos (BNDO) no site da Marinha do Brasil, para a estação do Porto de São 

Francisco do Sul (Delegacia da CPSFS). 

 

A caracterização física do ambiente, granulometria, carbonatos de cálcio e teor de matéria 

orgânica, foi realizada no Laboratório de Geologia e Sedimentologia do CTTMar/Univali com 

procedimentos segundo metodologia descrita por Suguio (1973). Primeiramente, para a 

remoção de sais solúveis, foram realizadas sucessivas lavagens e secagem em estufa das 

amostras em temperatura entre 40 a 50°C. Como estas apresentavam elevado teor de lama, foi 

necessário a maceração e quarteamento, destinando 100 gramas para análise granulométrica, 

50 gramas para análise de carbonato e matéria orgânica e 100 gramas de reserva da amostra. 

 

Para a análise granulométrica foi realizada a queima da matéria orgânica com peróxido de 

hidrogênio (H2O2), sendo as amostras lavadas, secas em estufa e quarteadas. Uma fração de 

40 gramas da amostra foi utilizada para separação via úmida com peneira de 0,0625mm. O 

material retido foi colocado em estufa para secagem e posterior peneiramento mecânico. Para 

análise granulométrica da fração menor que 0,0625mm, o método empregado foi da 

pipetagem. O Peneiramento foi realizado em agitador mecânico por 10 minutos em peneiras 

de 0,5 a 0,0625 mm de abertura. O material retido em cada peneira foi pesado e calculados 

percentuais de cada fração de tamanho. Para o processo de pipetagem, foi utilizado uma 

proveta de 1000 ml, adicionado à amostra 100 ml dispersante hexametafosfato de sódio e 
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finalizadas com água. Duas subamostras de 20 ml a cada 10 cm de profundidade foram 

retiradas, a primeira após 1 minuto e 56 segundos de decantação e a segunda após 2 horas e 

30 minutos. As subamostras foram secas e pesadas, depois de calculados os percentuais de 

silte e argila respectivamente.  

 

Os Percentuais de carbonato foram quantificados utilizando 20 gramas da amostra lavada com 

ácido clorídrico (HCl), após seca em estufa e pesada novamente. A relação entre os pesos 

forneceu o teor de carbonatos de cálcio em percentagem. A matéria orgânica foi quantificada 

com a amostra sem a presença de carbonatos de cálcio, queimada em mufla por 8 horas em 

temperatura de 800ºC. Após resfriada, a amostra foi novamente pesada e estimado o 

percentual de matéria orgânica pela diferença de seu peso inicial. 

 

Os resultados das análises granulométricas foram analisados no sistema SysGran 3.0, obtendo 

a média, mediana, assimetria, curtose e percentuais de areia, silte e argila. 

 

Teores de carbono orgânico total (COT) e nutrientes (Nitrogênio e Fósforo) foram realizados 

pelo Laboratório NSF Bioensaios (Viamão/RS). Para quantificar o COT, a metodologia 

empregada foi por combustão úmida, que visa a redução de dicromato por compostos de 

carbono orgânico e subsequente a determinação dos teores de dicromato não reduzido por 

titulação, obtendo-se a quantificação do COT.  

 

Para determinar as concentrações de fósforo, as amostras sofreram digestão ácida prévia com 

adições repetidas de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio (EPA Method 3050B, 2007). O 

digestato resultante foi reduzindo por aquecimento para decompor os compostos orgânicos e 

inorgânicos e após diluído. Ácido clorídrico foi adicionado ao digestato inicial e a amostra 

submetida a refluxo. Após foram realizadas suas leituras em um espectrômetro de emissão 

atômica por plasma induzido (EPA Method 6010C, 2000). Esse método consiste em nebulizar 

as amostras produzindo espectros característicos dos elementos presentes. As intensidades 

produzidas foram medidas por detectores de radiação específicas e correlacionadas às 

concentrações do elemento através de curvas de calibração. 

 

Os teores de nitrogênio total kjedahl foram obtidos através de titulação com destilação prévia, 

conforme descrito pela EPA Method 351-2 (1993). O método baseia-se no aquecimento da 
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amostra na presença de ácido sulfúrico, após diluído e uma análise de amoníaco é realizada. A 

amostra é, então, destilada, liberando amônia que é fixada em solução ácida e titulada. 

 

O NTKjeldahl é determinado pela soma do amoníaco livre e compostos orgânicos de 

nitrogênio que são convertidos em sulfato de amônio. O NTKjeldahl orgânico é a diferença 

obtida subtraindo o valor de amônia livre do valor NTKjeldahl.  

 

Os resultados das análises de carbono orgânico total, nitrogênio e fósforo foram comparados 

com a legislação CONAMA Nº 454/2012. 

 

RESULTADOS 

 

O elevado acúmulo de sedimentos a montante do dique no Canal do Linguado dificultou a 

realização das coletas de sedimentos, principalmente nos pontos 01 e 02, restringindo a 

amostragem em períodos de maré de quadratura, em todos os pontos.  

 

Os volumes de precipitação ocorridos previamente ao período de coleta estão apresentados na 

tabela 1. Foram contempladas as chuvas de até três dias antecedentes a medição, considerando 

os valores acumulados, às nove horas da manhã, no dia da campanha. Somente na campanha 

do Verão foi observada uma precipitação mais representativa, o Inverno ficou com os 

menores valores acumulados de chuvas.  

 

TABELA 1 - Dados de precipitação (mm) de três dias antecedentes ao dia da coleta indicado 

pelos números de 1 a 3 e o dia da coleta "COLETA". Fonte: Estação Meteorológica do IFC 

campus Araquari. FRANÇA, 2016 - Dados não publicados (2016). Dados de precipitação 

acumulada. 

 

 

OUTONO INVERNO PRIMAVERA VERÃO

DIA 1 1,2 0 0 0

DIA 2 4,8 0 1,4 7,2

DIA 3 9,8 0,2 2,6 41,9

Coleta (até às 9h) 0,6 0 0 51

Total de precipitação 16,4 0,2 4 100,1

Precipitação (mm)
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Características físico-químicas da coluna da água 

Os dados dos parâmetros físico-químicos da coluna da água foram agrupados por pontos de 

coleta e período amostral (tabela 2). Considerando todas as campanhas o pH variou de 7,66 a 

8,15, o Outono apresentou a maior média com 8,1±0,04 e menor no Verão (7,69±0,03). De 

forma geral a salinidade apresentou pouca variação e oscilou entre 21,7 e 27,3 com os maiores 

valores na Primavera (média de 26,9±0,32) e menores no Verão (21,9±0,36), indicando um 

ambiente tipicamente mixohalino. 

 

A temperatura da água apresentou variações entre 20ºC e 28,6ºC, com a maior média no 

Verão e menor no Inverno. O Oxigênio Dissolvido mostrou uma variação entre 5,75 mg l
-1

 e 

6,09mg l
-1

 com maior média na Primavera (6,02±0,18 mg l
-1

) e menor no Verão 

(5,83±0,15mg l
-1

). 

TABELA 2-Características físico-químicas (pH, salinidade, temperatura e oxigênio 

dissolvido) da água dos pontos amostrais para as campanhas de Outono, Inverno, Primavera 

de 2014 e Verão de 2015. 

Parâmetros 
Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 05 

Média 

Outono 

pH 8,11 8,05 8,14 8,14 8,15 8,14±0,04 

Salinidade 25,1 26,3 26,3 26,8 27,1 26,3±0,76 

Temperatura (ºC) 23 23,5 23,5 23 23,5 23,5±0,27 

O.D. (mgl-1) 5,99 5,9 5,91 5,85 5,7 5,9±0,05 

  Inverno   

pH 7,79 7,84 7,9 7,89 7,89 7,89±0,05 

Salinidade 23,9 24,4 24,5 24,7 24,6 24,5±0,31 

Temperatura (ºC) 20 20,1 20,5 20 21 20±0,43 

O.D. (mgl-1) 5,94 5,87 5,86 5,8 5,81 5,86±0,06 

  Primavera   

pH 7,8 7,85 7,85 7,87 7,85 7,87±0,03 

Salinidade 27,3 27,1 27,1 26,9 26,5 26,9±0,32 

Temperatura (ºC) 27 27 27 27,4 27,3 27±0,2 

O.D. (mgl-1) 6 6,01 6,02 6,04 6 6,02±0,18 

  Verão   

pH 7,69 7,73 7,68 7,66 7,71 7,69±0,03 

Salinidade 21,5 21,7 22,3 21,9 22,3 21,9±0,36 

Temperatura (ºC) 28,1 28 28,7 28,7 28,6 28,6±0,34 

O.D. (mgl-1) 6,09 5,98 5,77 5,75 5,83 5,83±0,15 
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As variações dos parâmetros analisados entre os pontos amostrais apresentaram um gradiente 

discreto. Amostras de água no ponto 01 apresentaram as menores médias para os parâmetros 

pH (7,85±0,18), Salinidade (24,45±2,4), Temperatura (24,5±3,7ºC) e maior média para o 

Oxigênio Dissolvido (6,0±0,06 mg l
-1

). Na outra extremidade as amostras do ponto 05 

apresentaram as maiores médias de pH (7,9±0,18), Salinidade (25,13±2,16), Temperatura 

(25,1±3,49) e menor média de Oxigênio Dissolvido (5,84±0,12).  

 

TABELA 3-Médias das características físico-químicas (pH, Salinidade, Temperatura (TºC) e 

Oxigênio Dissolvido (mg L
-1

) da água superficial dos pontos de coleta para as campanhas 

amostrais.  

 

 

 

Análise das propriedades físicas dos sedimentos 

As propriedades físicas dos sedimentos obtidas por análise granulométrica foram classificadas 

pelo Software Sysgran e estão apresentadas na tabela 4, com as médias, seleção, assimetria e 

curtose. Analisando os dados do diâmetro médio observou-se uma predominância de material 

sedimentar distribuído em cinco classes granulométricas principais: argila grossa; silte muito 

fino; silte fino; silte médio e areia fina.  

 

Os sedimentos dos pontos 01 e 02 não apresentaram variações temporais com predominância 

de argila síltica. O ponto 03 apresentou maior variação granulométrica entre as campanhas 

realizadas, caracterizado por argila síltica, areia argilosa e areia. O ponto 04 evidenciou a 

presença de areia argilosa em todas as campanhas e o Ponto 05 a granulometria foi 

classificada como argila arenosa e areia argilosa. A figura 2 apresenta a classificação do 

tamanho dos grãos conforme o diagrama de Shepard. 

Pontos 

de 

Coleta

pH Salinidade Temp. (ºC) OD (mg L
-1

)

PT01 7,85±0,18 24,45±2,40 24,50±3,70 6,00±0,06

PT02 7,86±0,14 24,80±2,31 24,65±3,60 5,94±0,07

PT03 7,89±0,19 25,05±2,13 24,93±3,67 5,89±0,10

PT04 7,89±0,20 25,08±2,35 24,78±4,00 5,86±0,13

PT05 7,90±0,18 25,13±2,16 25,10±3,49 5,84±0,12
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Figura 2 - Representação gráfica da classificação de Shepard do tamanho dos grãos para os 

sedimentos, durante as campanhas realizadas (Outono, Inverno, Primavera e Verão) e dos 

cinco pontos amostrais. 

 

Na análise temporal observou-se uma granulometria mais fina na campanha de Outono, 

seguida da Primavera, Inverno e Verão.  
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A análise do grau de seleção das amostras indicou um domínio de sedimentos muito 

pobremente selecionados, caracterizado pela ampla distribuição de argilas e siltes da área. A 

assimetria apresentou variação entre negativa, muito positiva aproximadamente simétrica e 

muito positiva entre os pontos. A curtose dos sedimentos da área estudada variou entre Muito 

Platicúrtica a Extremamente Leptocúrtica. Destaque para o ponto 03, que apresentou maior 

variação das componentes granulométricas, conforme pode ser observado na tabela 4.  

 

Caracterização da matéria orgânica, carbonatos de cálcio, COT e nutrientes dos 

sedimentos. 

Os valores obtidos de teores de Matéria Orgânica, Carbonatos de cálcio, COT e Nutrientes 

(Nitrogênio e Fósforo) das campanhas realizadas estão apresentados na tabela 5.  

 

O percentual de matéria orgânica variou de 20,8% no ponto INV-01 a 6,2% no ponto VER-

03, com maiores percentuais nos pontos 01, 02 e 05. A análise das campanhas aponta 

sedimentos mais ricos em matéria orgânica no Outono e mais pobres no Verão. Os teores de 

carbonatos de cálcio apresentam variação de 9,3% (PRI-01) a 1,4% ( INV-03). A variação 

temporal indicou maiores teores de carbonatos de cálcio no Outono, seguido da Primavera e 

Inverno. A percentagem de COT foi maior no ponto OUT-01 (5,8%) e o menor valor 

observado no ponto INV-03 (1,4%), similar ou observado com a matéria orgânica. As maiores 

concentrações de nutrientes (nitrogênio e fósforo) foram obtidos no INV-01 (3.841 mg L
-1

 de 

nitrogênio e 757 mg L
-1

 de fósforo), e os menores teores foram obtidos no ponto INV-03 para 

nitrogênio (806 mg L
-1

) e no ponto VER-03 para o fósforo (61,4 mg L
-1

).
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TABELA 4 - Propriedades físicas dos sedimentos obtidas por análise granulométrica e classificadas pelo Software Sysgran dos sedimentos do 

Canal do Linguado para o período amostral. 

PONTOS Mediana Areia(% ) Silte(% ) Argila (% )

OUT-1 8,725 Argila siltica 9,016 2,285 Muito pobremente selecionado -0,2016 Negativa 0,8382 Platicúrtica 1,926 31,06 67,02

OUT-02 8,844 Argila siltica 9,12 2,191 Muito pobremente selecionado -0,1964 Negativa 0,8508 Platicúrtica 0,7307 29,84 69,43

OUT-03 8,422 Argila siltica 8,868 2,66 Muito pobremente selecionado -0,2806 Negativa 0,8804 Platicúrtica 9,277 26,87 63,85

OUT-04 5,373 Areia argilosa 3,495 2,972 Muito pobremente selecionado 0,8354 Muito positiva 0,6803 Platicúrtica 58,58 13,73 27,69

OUT-05 6,86 Argila arenosa 6,771 3,13 Muito pobremente selecionado 0,06633 Aproximadamente simétrica 0,5677 Muito platicúrtica 35,4 21,16 43,45

INV-01 8,833 Argila siltica 9,131 2,228 Muito pobremente selecionado -0,2131 Negativa 0,8694 Platicúrtica 1,224 29,06 69,72

INV-02 7,516 Argila siltica 8,311 3,178 Muito pobremente selecionado -0,2824 Negativa 0,6821 Platicúrtica 21,52 24,2 54,22

INV-03 3,884 Areia 2,962 1,942 Pobremente selecionado 0,9219 Muito positiva 5,258 Extrem Leptocúrtica 82,55 4,208 13,24

INV-04 5,273 Areia argilosa 3,481 2,878 Muito pobremente selecionado 0,8372 Muito positiva 0,7542 Platicúrtica 62,39 13,12 24,5

INV-05 7,191 Argila arenosa 7,893 3,263 Muito pobremente selecionado -0,2148 Negativa 0,5506 Muito platicúrtica 29,63 21 49,37

PRI-01 8,968 Argila siltica 9,225 2,118 Muito pobremente selecionado -0,1995 Negativa 0,8959 Platicúrtica 1,152 26,77 72,08

PRI-02 8,464 Argila siltica 8,888 2,556 Muito pobremente selecionado -0,2557 Negativa 0,8387 Platicúrtica 6,286 29,45 64,26

PRI-03 5,293 Areia argilosa 3,386 2,997 Muito pobremente selecionado 0,845 Muito positiva 0,6393 Muito platicúrtica 59,5 13,12 27,37

PRI-04 5,293 Areia argilosa 3,49 2,9 Muito pobremente selecionado 0,8335 Muito positiva 0,7283 Platicúrtica 59,71 15,22 25,07

PRI-05 7,099 Argila arenosa 7,324 3,132 Muito pobremente selecionado -0,05853 Aproximadamente simétrica 0,5621 Muito platicúrtica 30,49 23,27 46,24

VER-01 8,854 Argila siltica 9,142 2,2 Muito pobremente selecionado -0,2059 Negativa 0,8648 Platicúrtica 2,302 27,73 69,97

VER-02 7,412 Argila siltica 8,14 3,19 Muito pobremente selecionado -0,2515 Negativa 0,6562 Muito platicúrtica 23,08 25,11 51,81

VER-03 3,741 Areia 2,974 1,8 Pobremente selecionado 0,9076 Muito positiva 4,946 Extrem Leptocúrtica 81,21 7,137 11,65

VER-04 5,806 Areia argilosa 4,286 3,098 Muito pobremente selecionado 0,646 Muito positiva 0,6111 Muito platicúrtica 49 16,38 34,62

VER-05 6,336 Areia argilosa 5,445 3,042 Muito pobremente selecionado 0,3901 Muito positiva 0,6022 Muito platicúrtica 40,12 23,21 36,67

Média Seleção Assimetria Curtose
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TABELA 5 - Teores de Matéria orgânica, Carbonatos de cálcio, COT (Carbono Orgânico 

Total) e nutrientes (Nitrogênio e Fósforo) das campanhas Outono, Inverno e Verão nos 

diversos pontos amostrais. NA-Não Analisados; SL- Sem limite na CONAMA. 

 

Na tabela 5, também se observa que na variação temporal o período do Outono indicou as 

maiores concentrações de matéria orgânica, carbonatos de cálcio, COT e nutrientes.  

 

Os teores de matéria orgânica, Carbono Orgânico Total, Nitrogênio Total e Fósforo Total 

encontram-se abaixo dos valores de alerta para o nível 1, conforme citados na Resolução 

CONAMA Nº 454/2010.  

 

 

 

 

mg.kg N
-1

 mg.kg 
-1

Carbonatos de 

Cálcio

Matéria 

Organica
COT NTKjedahl Fósforo

OUT-01 7,4 19,7 5,8 3227 723

OUT-02 8,4 20,4 5,6 3581 748

OUT-03 7,3 18,2 5,1 1317 645

OUT-04 4,6 10,1 2,4 2600 322

OUT-05 7,7 13,6 3,92 1327 484

Média OUT 7,08±1,5 16,4±4,4 4,6±1,4 2410,4±1053,8 584,4±179,3

INV-01 6,5 20,8 5,9 3841,0 757,0

INV-02 4,8 16,8 2,1 987,0 269,0

INV-03 1,4 4,6 1,4 806,0 156,0

INV-04 3,2 9,6 2,3 1633,0 236,0

INV-05 5,3 15,8 1,8 972,0 264,0

Média INV 4,3±2,0 13,5±6,4 2,7±1,8 1647,8±1266,1 336,4±239,4

PRI-01 9,3 20,6 NA NA NA

PRI-02 8,3 19,3 NA NA NA

PRI-03 3,8 9,7 NA NA NA

PRI-04 3,4 9,3 NA NA NA

PRI-05 6,0 15,9 NA NA NA

Média PRI 6,2±2,6 15,0±5,3 NA NA NA

VER-01 5,0 19,7 5,2 1695 306

VER-02 4,0 19,6 5,2 2763 340

VER-03 2,0 6,2 1,8 1028 61,4

VER-04 3,3 9,7 2,8 1733 195

VER-05 4,6 12,1 3,2 1850 248

Média VER 3,8±1,2 13,5±1,2 3,6±1,5 1813,8±620,6 230,08±109,4

CONAMA 

valor Alerta - 

Nível 1

SC SC 10 4800 2000

Pontos 

Amostrais

%
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DISCUSSÃO 

 

Características físico-químicas da coluna da água 

A distribuição espaço temporal dos constituintes pH, oxigênio dissolvido, salinidade e 

temperatura da coluna da água, apresentam pouca variação, caracterizando um ambiente 

uniforme dentro do intervalo amostrado e com características mixohalinas, de médio estuário 

e levemente alcalino. Os padrões medidos para os parâmetros são aceitáveis para esse tipo de 

ecossistema segundo Bianchi (2007). 

 

Na análise sazonal dos valores de temperatura e salinidade observou-se comportamento 

similar para todas as estações, com as maiores médias de temperaturas registradas com o 

aumento da salinidade, exceto no período de verão. Nesta estação as altas precipitações 

ocorridas no período amostral possivelmente determinaram um maior aporte de água fluvial, o 

que pode ter influenciado na salinidade do ambiente. 

 

A textura dos sedimentos aponta uma predominância de sedimentos finos, pobremente 

selecionados, evidenciado pelo diagrama de Shepard com moderada variação sazonal dos 

elementos texturais. Observou-se a predominância argila na região mais próxima ao dique 

(pontos 01 e 02) e uma maior inconstância dos elementos texturais no ponto 03, que transita 

entre uma argila síltica, areia argilosa e areia. Os gráficos na figura 4, apresentam a curva de 

frequência simples dos pontos os quais se pode observar a variação textural dos pontos 

amostrais com destaque para a campanha de Outono, a qual o conjunto das caudas das curvas 

são mais acentuadas. Segundo SUGUIO (2003), a tipologia do sedimento aportado está 

relacionada com o tipo de ambiente, em baixa hidrodinâmica ocorre alta sedimentação de 

materiais finos com diferentes texturas, o que é observado na área de estudo. 

 

Observou-se que nos Pontos 03 e 04, apesar do material fino ser dominante, esses pontos 

possuem classes de tamanho de grãos maiores. Essa região apresenta um maior nível 

energético comparado com os demais pontos amostrais (FRANKLIN DA SILVA, 2011). 

Segundo SUGUIO (2003) e DIAS (2004) um ambiente com maior movimentação das águas a 

decantação das partículas finas em suspensão são menores, com uma deposição maior dos 

grãos mais grossos e consequente melhor seleção granulométrica, fato que pode explicar a 

presença de sedimentos com maior granulometria no Ponto 03. Teor de finos, carbonatos de 
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cálcio, matéria orgânica, COT e nutrientes (P e N) foram mais significativos nos Pontos 01, e 

02, indicando maior capacidade de retenção de químicos.  

 

Franklin da Silva (2011) ao analisar o escoamento hidrodinâmico do Canal do Linguado na 

área do aterro, indica que esse é praticamente nulo. Esse fato sugere a predominância de 

material fino (argila e silte) encontrado nos resultados desse trabalho. A seleção do material, 

classificada como pobre e pobremente selecionadas as amostras, que é influenciada pela 

presença de diferentes texturas.   

 

MAZZER & GONÇALVES (2011) ao estudar os aspectos geomorfológicos da Baía de 

Babitonga, descrevem a área próxima ao dique como canais com amplas planícies de marés e 

com um delta deposicional, o que é evidenciado por bancos sedimentares com cotas entre 0 e 

2 metros. Os autores apontam, ainda, a proximidade da desembocadura dos rios Parati e 

Paranaguá-mirim, e a diminuição da circulação hidrodinâmica, em função do dique no Canal 

do Linguado, como prováveis contribuintes do caráter deposicional da área.  

 

Caracterização da Matéria Orgânica, COT, Nutrientes e Carbonatos de cálcio. 

O aporte de matéria orgânica em geral é originário de descargas fluviais e antropogênicas, 

como esgotos sanitários, efluentes industriais, resíduos agrícolas, drenagem urbana, além da 

contribuição da vegetação ripária. Também fontes autóctones contribuem para a presença de 

matéria orgânica em um ambiente decorrente da produção primária. O processo de 

decomposição da matéria orgânica acontece em função de diversos fatores abióticos (pH, 

temperatura, disponibilidade de luz) e bióticos (fungos e bactérias). Nesse processo, a matéria 

orgânica é transformada em compostos mais simples, como o nitrogênio e fósforo, através de 

ciclos biogeoquímicos, promovendo a produção primária ou a depleção de oxigênio. Segundo 

KUTNER (1976) apud SUGUIO (2003) conteúdos de matéria orgânica estão relacionadas 

com os padrões de circulação da água e a configuração textural dos sedimentos. 

 

Com percentuais de matéria orgânica oscilando entre 20,8% a 6,2%, e uma média de 14,6%, o 

Canal do Linguado apresenta concentrações similares a Baía de Guanabara (RJ), Sepetiba 

(RJ) e Sistema Santos e São Vicente (SP), como é observado na tabela 6. Os maiores teores 

de matéria orgânica e nutrientes foram apontados na campanha de Outono, o que pode estar 

relacionado com as características próprias da estação, com o decréscimo foliar 

potencializando a contribuição da vegetação ripária alóctone no estuário (BENFIELD, 1997; 
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SINGH, et al., 2014). Assim, como os maiores valores de nitrogênio e fósforo em função da 

decomposição da matéria orgânica que ocorre no ambiente. 

 

As frações de COT, Carbonatos de cálcio e Matéria Orgânica contida nas amostras analisadas 

apresentam distribuições similares, comprovando uma relação entre esses fatores. Maiores 

conteúdos de COT, carbonatos de cálcio e matéria orgânica estão presentes nos pontos com 

maior teor de argila (Ponto 01, 02 e 05). A matéria orgânica possui capacidade de 

complexação, sorção e imobilização de substâncias orgânicas e pode estar presente sob 

diversas formas (Carbonatos de cálcio e COT) (BERGAMASCHI et al., 1997; FISHER-

POWER, et al., 2016) o que explica a relação entre a matéria orgânica e COT. Também é 

significativo que as argilas minerais possuem a capacidade de promover processos de sorção, 

pois apresentam maior área superficial com tendência de troca iônica, influenciado na 

habilidade do sedimento em reter nutrientes e matéria orgânica (TANOUE & HANDA, 1980; 

WELIKY, 1983; MAYER et al., 1988; LAVORENTI et al., 2003; HUGUET et al., 2008).  

 

Pesquisas pretéritas realizadas por Vieira et al., (2008) na Baía de Babitonga, correlacionaram 

as concentrações de matéria orgânica com a presença de sedimentos finos e menor 

hidrodinâmica, corroborando com os estudos desenvolvidos neste trabalho. 

 

Os altos percentuais de matéria orgânica no Canal do Linguado parecem não ocasionar efeitos 

adversos na qualidade da coluna da água, o que pode ser atribuído ao aprisionamento da 

matéria orgânica e nutrientes nos sedimentos (BRAMORSKI, 2004). Apesar dos percentuais 

de matéria orgânica serem altos, teores de nutrientes são menores comparativamente com 

outros ambientes estuarinos com teor de matéria orgânica elevada (tabela 6), sugerindo 

aportes naturais e acompanham o padrão deposicional na área estudada. Questões de forçantes 

físicos (ventos, temperatura e correntes) e dinâmica hidrológica podem estar influenciando 

nos valores de nutrientes da área. 
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TABELA 6 – Percentuais de matéria orgânica, carbono orgânico total, nitrogênio, fósforo e 

finos (silte+argila) em diversos estuários brasileiros e do Canal do Linguado (Baía de 

Babitonga-SC).  

Componentes (%) 

Canal do 

Linguado 

Sul 

Baía de 

Guanabara (RJ) 

Baía de 

Sepetiba (RJ) 

Sistema Estuarino Santos e 

São Vicente (SP) 

Matéria Orgânica 4 a 20 21 19,8 a 22,2 0,6 a 20,2 

COT 1,4 a 5,9 1 a 7,05 3,78 a 3,9 0,85 a 3,75 

Nitrogênio 0,097 a 0,38 4,5 0,8 a 1,01 - 

Fósforo 0,006 a 0,07 1,6 6,41 a 6,62 1,2 a 48,6 

Finos (silte + argila) 17,5 a 99,2 - - 1,42 a 11,56 

Referência 
Neste 

Trabalho 

Guimarães et al. 

(2007) e  

Catanzaro et al. 

(2004) 

Fiori et al. 

(2013) 

Cesar et al. (2007) e Amorim 

(2012) 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As características físico-químicas da coluna da água no Canal do Linguado indicam tratar-se 

de ambiente mixoalino. 

 

A composição granulométrica evidencia baixa a moderada variação sazonal, com 

predominância de elementos finos, em todo o espectro amostral. Outono apresentou o período 

de maiores níveis de COT, carbonatos de cálcio, matéria orgânica e nutrientes (N e P).  

 

A região mais próxima ao dique (pontos 1 e 2) apresenta os maiores valores de COT, 

carbonatos de cálcio, nutrientes (N e P), argila e matéria orgânica, o que possibilita uma maior 

capacidade de retenção de químicos.  

 

Os níveis de nutrientes e enriquecimento orgânico são baixos e sugerem serem naturais 

apresentando-se abaixo dos valores de alerta da Resolução CONAMA Nº 454/2012.  
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Capítulo 3 - AVALIAÇÃO DOS CONTAMINANTES ORGÂNICOS E 

INORGÂNICOS EM SEDIMENTOS SUPERFICIAIS NO CANAL DO LINGUADO, 

BAÍA DE BABITONGA (SC) 

 

RESUMO 

A tipologia industrial predominante na região da Baía de Babitonga e o baixo índice de 

tratamento de esgoto sanitário geram efluentes complexos com diversidade de químicos. 

Somados a dinâmica estuarina local, envolvendo a variação de salinidade e aos mecanismos 

hidrodinâmicos - tornam esse ambiente susceptível à contaminação química - tendo os 

sedimentos os principais receptores desses químicos. A caracterização física e química do 

Canal do Linguado indicou condições propícias para processos de floculação e sedimentação 

do material particulado em suspensão e potencial enriquecimento dos sedimentos por 

químicos. Nesta etapa do trabalho foram caracterizadas amostras superficiais dos sedimentos 

quanto as suas concentrações de metais/metaloides e compostos orgânicos conforme 

determinado pela Resolução CONAMA Nº 454/2012, acrescido de hidrocarbonetos de 

petróleo. As concentrações dos químicos inorgânicos apresentam distribuições similares com 

as características físicas e químicas do sedimento, com as maiores concentrações nas áreas de 

maior conteúdo em matéria orgânica, COT e argila. A maioria dos químicos mensurados 

apresentaram concentrações abaixo do Nível 1 do CONAMA, sendo os metais/metaloides Hg 

e Ni com teores acima dos valores basais em alguns pontos amostrais. Nas comparações com 

estudos pretéritos, observou-se um acréscimo das concentrações dos teores de 

metais/metaloides em 2015. Quanto aos elementos orgânicos, apesar das baixas concentrações 

recomenda-se um monitoramento, devido à presença de carcinogênicos. As características 

químicas dos sedimentos no canal do linguado, podem recomendar a necessidade da 

realização de ensaios ecotoxicológicos.  

 

Palavras chaves: Baía de Babitonga; Metais e compostos orgânicos; sedimentos. 

 

ABSTRAT 

The predominant industrial typology in the Bay of Babitonga region and the low sanitary 

sewage treatment rate generate complex effluents with chemical diversity. In addition to local 

estuarine dynamics, involving salinity variation and hydrodynamic mechanisms - make this 

environment susceptible to chemical contamination - sediments are the main receptors of 

these chemicals. The physical and chemical characterization of the Canal do Linguado 

indicated favorable conditions for flocculation and sedimentation processes of suspended 

particulate matter and potential enrichment of sediments by chemicals. At this stage of the 

work, superficial samples of the sediments were characterized as their concentrations of 

metals / metalloids and organic compounds as determined by CONAMA Resolution No. 

454/2012, plus petroleum hydrocarbons. The concentrations of the inorganic chemicals 

present similar distributions with the physical and chemical characteristics of the sediment, 

with the highest concentrations in the sites with higher organic matter content, TOC and clay. 
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Most of the measured chemicals had concentrations below level 1 of CONAMA, with metals 

/ metalloids Hg and Ni with levels above basal values in some sample points. In comparisons 

with previous studies, there was an increase in the concentrations of metals / metalloids in 

2015. Regarding the organic elements, despite the low concentrations, monitoring is 

recommended due to the presence of carcinogens. The chemical characteristics of sediments 

in the sole canal may recommend the need for ecotoxicological tests. 

 

Key words: Sediments; Bay of Babitonga; Metals and organic compounds; Resolution 

CONAMA nº454/2012; 

 

INTRODUÇÃO 

 

As pressões antropogênicas em regiões estuarinas potencializam as concentrações de uma 

diversidade de químicos que ficam complexados ao sedimento. Especificamente para esses 

ambientes, que apresentam características físicas adequadas para a instalação de terminais 

portuários, existe a possibilidade de um conflito ambiental em função das necessidades de 

dragagens dos sedimentos (WASSERMAN et al., 2013). Tal atividade pode promover a 

ressuspensão dos químicos aumentando a disponibilidade desses para a biota aquática, 

necessitando de regulamentação legal. 

 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabeleceu a Resolução Nº 

454 de 01 de novembro de 2012 que determina as diretrizes e procedimentos para o 

gerenciamento do material a ser dragado e sua disposição em águas do território nacional. Tal 

normativa estabelece a necessidade de caracterização física e química dos sedimentos tanto 

para águas doces e salinas, assim como apresenta os limites dos potenciais contaminantes 

presentes no sedimento determinando dois níveis, o Nível 01 que é o limiar abaixo o qual 

ocorre menor probabilidade de efeitos adversos à biota e o Nível 02 que é o limiar acima e 

ocorre maior probabilidade de efeitos adversos à biota no processo de dragagem.  

 

Os químicos a serem caracterizados, segundo o CONAMA, são os metais e metaloides, 

Tributilestanho (TBT); Pestícidadas organoclorados, Bifenilas policloradas (PCB) e 

Hidrocarbonetos Policíclicos aromáticos (HPA). 

 

Metais ocorrem naturalmente no meio ambiente e são provenientes de inúmeras fontes como 

o intemperismo e a erosão do solo, ocasionando concentrações variadas em diferentes regiões 
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geográficas. As atividades antropogênicas potencializam suas concentrações no ambiente 

(CALLENDER, 2004) e as fontes variam para cada metal. Alguns metais desempenham um 

papel importante em sistemas metabólicos de organismos vivos, geralmente em pequenas 

quantidades, e quando em concentrações elevadas, podem resultar em toxicidade e em efeitos 

adversos (LUOMA & RAINBOW, 2008; WEIS et al., 2011).  

 

Quanto à presença no ambiente, os metais podem estar em solução, complexados à matéria 

orgânica dissolvida ou coloidal, presente na água intersticial ou ligados às partículas do 

sedimento (LAMBERSON et al., 1992). Compostos orgânicos apresentam biodisponibilidade 

e mobilidade ambiental distintas em função das características de cada composto (ALLEN, 

1993). No processo dos ciclos biogeoquímicos esses elementos transitam entre os diferentes 

compartimentos bióticos e abióticos (solo, água, ar e organismo). 

 

A associação dos metais em sedimentos é influenciada pelas características desta matriz e dos 

metais. Matéria orgânica, óxidos metálicos e argila mineral, apresentam elevada afinidade 

com os metais e são importantes componentes de absorção em sedimentos (BRADL, 2004; 

ALESSI & FEIN, 2010; SHIETAL, 2013). A capacidade desses componentes para absorver 

metais é influenciada pelas condições da água incluindo o pH, salinidade, potencial de oxi-

redução, atração eletrostática e matéria orgânica (SAUVÉ et al., 2000; WANGAND MUL-

LIGAN, 2006; FISHER-POWER et al., 2016).  

 

O teor de matéria orgânica é um dos fatores mais importantes que afeta o acumulo e a 

biodisponibilidade dos metais em sedimentos, pois proporciona locais de ligação 

suficientemente forte na superfície do sedimento e da matéria orgânica (TIPPING, 2005; 

CHAKRABORTY et al., 2009 e 2015; FISHER-POWER et al., 2016 (HAMMER & 

SCHMIDT et al., 2004; STOICHEV et al., 2004).   

 

A remobilização dos metais para a coluna da água pode ocorrer de forma natural, através da 

hidrodinâmica local, bioperturbação (FICHET et al., 1998; VAN DEN BERG et al., 2001) ou 

por atividades antropogênicas como os processo de dragagens (KERNER & WALLMANN 

1992; CANTWELL et al.,  2002; ZHANG & ZHANG, 2007). No entanto, a compreensão 

sobre a relação entre a quantidade de metal que pode ser remobilizada em função das 

características físico-químicas do sedimento, bem como o teor de matéria orgânica, 

granulometria ou potencial redox, ainda não estão muito bem esclarecidos.  
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Outra importante classe de poluentes citada pela Resolução Conama são os orgânicos. 

Poluentes orgânicos são, em sua grande maioria, compostos que contém carbonos. O carbono 

tem a habilidade de formar uma infinidade de componentes complexos, pois apresenta 

tendência em formar ligações estáveis com outros átomos de carbono criando moléculas com 

forma de anéis ou de extensas cadeias carbônicas (WALKER et al., 2012).  

 

Moléculas constituídas apenas de carbono ou de carbonos e hidrogênio (hidrocarbonetos) 

apresentam baixa polaridade com pouca ou nenhuma carga elétrica, caracterizando pequena 

atratividade entre as cargas opostas. Portanto, são pouco solúveis em água (hidrofóbicos), 

apesar de serem altamente solúveis em oléos e solventes orgânicos (WALKER et al., 2012). 

 

Os hidrocarbonetos podem ser subdivididos em subgrupos: os alcanos, alcenos e alcinos e os 

hidrocarbonetos aromáticos. Os alcanos são saturados, pois apresentam somente ligações 

simples entre carbono-carbono. Os alcenos e alcinos são insaturados e apresentam uma 

ligação dupla e tripla, respectivamente, entre seus átomos de carbono. Os Hidrocarbonetos 

aromáticos apresentam distinção pela presença de um ou mais anéis aromáticos em sua 

estrutura (NETTO et al., 2000; SISINNO et al., 2003; WALKER et al., 2012). 

 

Hidrocarbonetos podem ser transportados por longas distâncias sem degradação significativa 

e podem ser classificados, de acordo com sua origem, como petrogênicos, pirolíticos ou 

biogênicos. As fontes pirolitícas são resultado da combustão incompleta de combustíveis 

fósseis e entram no ambiente sorvidos ao material particulado, enquanto que as fontes 

petrogênicas representam o petróleo e todos os seus derivados. Os hidrocarbonetos alifáticos 

podem ser sintetizados por organismos marinhos e terrestres, sendo as principais fontes 

biogênicas representadas pelas plantas terrestres, o fitoplâncton e as bactérias (THORSEN et 

al., 2004).  

 

As taxas de remoção dos hidrocarbonetos em sedimentos são normalmente associadas aos 

processos de biodegradação, fotodegradação, evaporação ou óxido-redução, que podem variar 

e geralmente diminuem com o aumento do número de anéis aromáticos. Hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos de baixo peso molecular podem volatilizar rapidamente na água. Em 

condições anaeróbias a biodegradação torna-se mais lenta para todos os compostos (NEFF, 

1979; HERBES & SCHWALL, 1978) e para compostos de baixa massa molecular podem ser 
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completamente biodegradados. Estas transformações químicas são afetadas por vários fatores, 

incluindo a natureza das partículas para o qual os HPA está adsorvidos (KORFMACHER et 

al., 1980;. NRCC, 1983; BEHYMER & RITOS, 1988).  

 

A diferenciação entre os vários HPA com base no peso molecular é útil, pois a 

hidrofobicidade, tendência à bioacumulação, resistência à biodegradação e persistência no 

ambiente, geralmente aumenta com o aumento do peso molecular. Compostos com peso 

molecular menor, geralmente possuem menor coeficiente de partição (Kow), maior polaridade 

e maior solubilidade em água (WALKER, 2012; BROCKS & SUMMONS, 2003). Os HPA, 

tais como naftaleno, tendem a ser mais tóxicos para os organismos aquáticos que os HPA de 

maior peso molecular, pois são mais solúveis em água. Os HPA apresentam padrão de 

adsorção forte com a presença de altos teores de carbono orgânico em solos e sedimentos 

(SCHWARZENBACH et al., 1995; WALKER, 2012). 

 

Nos sedimentos marinhos os hidrocarbonetos possuem comportamento diferente que 

possibilitam identificar a origem desses compostos no ambiente aquático (MARTINS, 2001; 

PERRA, 2011). Diversos pesquisadores têm utilizado razões geoquímicas para avaliar a 

presença e origem dos hidrocarbonetos em sedimentos. Os n-alcanos, são utilizados para 

identificar fontes biogênicas e petrogênicas (DE LUCA et al., 2005; QIAO et al., 2006; YIM 

et al., 2007; MOSTAFA, 2009, SANCHES FILHO, 2012; PERRA et al., 2011, SUJINO, 

2012). 

 

Os Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) correspondem ao somatório das frações dos 

Hidrocarbonetos Resolvidos de Petróleo (HRP) e da Mistura Complexa Não Resolvida 

(MCNR). Os HRP referem-se à fração recente, não degradada do petróleo. O MCNR é 

considerado mistura complexa não resolvida, geralmente de vários compostos de estruturas 

complexas, que não podem ser resolvidos por cromatografia gasosa e resistentes a 

degradação. A presença abundante de MCNR em cromatogramas é considerada como 

indicativo aporte petrogênicos, com teores acima de 100.000 µg kg
-1

 (LE DRÉAU et al., 

1997; BOULOUBASSI et al., 1997; BOULOUBASSI et al., 2001). Sua concentração 

absoluta é pertinente ao grau de contribuição crônica de hidrocarbonetos de petróleo e sua 

magnitude está relacionada com a contribuição antropogênica. Em relação às razões 

diagênicas entre os MCNR/HRP, quando superiores a 4 são consideradas altas e sugerem 
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processo de degradação, enquanto valores inferiores indicam aporte recente de petróleo 

(COMMENDATORE et al., 2000). 

As bifenilas policloradas (PCB) são outro importante grupo dos compostos orgânicos. Esses 

xenobióticos são misturas comerciais com diversas substituições de átomos de cloro obtendo 

até 209 estruturas diferentes (congêneres). Suas propriedades físico-químicas de elevada 

estabilidade térmica possibilitaram seu uso no setor elétrico em transformadores, capacitores, 

fluídos de transferência de calor, aditivos na formulação de plastificantes, tintas, adesivos e 

pesticidas (PENTEADO & VAZ, 2001; PERELO, 2010). Apesar da restrição de fabricação 

dos PCB, na década de 1970, a comercialização e uso no Brasil são permitidos em 

equipamentos já instalados até sua substituição integral ou troca do fluído, tornando possível 

uma fonte de contaminação ambiental (PENTEADO, 2001).  

 

Quanto aos Tributilestanho (TBT), também exigido sua mensuração pela legislação 

ambiental, é um composto orgânico de estanho com o princípio ativo de tintas incrustantes 

aplicadas em embarcações muito utilizados desde a década de 1970. Altas concentrações de 

organoestanho produzem alterações morfológicas em molúsculos e crustáceos conhecidas 

como imposex e intersex, respectivamente. O imposex é caracterizado pelo surgimento de 

órgãos sexuais masculinos não funcionais, sobretudo pseudo-pênis em fêmeas de moluscos 

neogastrópodes (SMITH, 1971). O intersex se caracteriza por uma mudança radical no sexo 

do animal inclusive com o surgimento de espermatogênese nas fêmeas afetadas (CASTRO et 

al., 2007).  

 

As maiores fontes de TBT são áreas em que o fluxo de embarcações é intenso, principalmente 

terminais portuários, estaleiros, offshore, marinas e estruturas destinadas a aquicultura. Nos 

portos japoneses a concentração do TBT em amostras de água chega a 6,8 ng. L
-1 

(TAKEUCHI et al., 2004). No Mar do Norte as concentrações em sedimentos chegam a 296 

μg. Kg
-1

 (HAMER & KARIUS, 2005).  

 

A restrição para o uso desses compostos já está sendo efetivada em vários países. Na União 

Europeia, vários países restringem o uso do TBT em embarcações de tamanho inferior a 25 m 

(CHAMP, 2000), assim como a Organização Marítima Internacional (IMO). No Brasil, para 

processo de dragagem (CONAMA Nº 454 de 2012) os limites são de 100 (μg/kg) para o nível 

1 e 1.000 (μg/kg) para o nível 2, o que tem gerado discussão entre os cientistas brasileiros que 

afirmam a necessidade de estudos para uma adequação mais realista (CASTRO et al., 2007). 
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O Canal do Linguado apresenta volume expressivo de sedimentos acumulados na ordem de 

2,9 milhões de m
3 

(DENIT, 2004) que necessitam ser dragados em uma possível reabertura. 

Assim, esse capítulo tem como objetivo a caracterização dos sedimentos superficiais do Canal 

do Linguado quanto a Resolução CONAMA Nº 454/2012, identificando seu grau de 

contaminação e compostos que apresentam interesse de impacto ambiental em um possível 

processo de dragagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Delineamento amostral  

Os pontos amostrais para este estudo foram estabelecidos levando em consideração estudos 

anteriores desenvolvidos pelo DNIT/IME (2004) e por FRANKLIN DA SILVA (2011), de 

forma a caracterizar o material sedimentado a montante do dique sul no Canal do Linguado na 

Baia da Babitonga (SC). Na distribuição espacial das amostras, apresentada na figura 1, 

buscou-se uma representatividade do material acumulado em função do dique, através de 

amostragens simples. Os pontos foram definidos primeiramente pelas condições de 

navegabilidade da região e um espaçamento equidistante entre as amostras, definindo o 

espectro amostral da seguinte forma: 

 

Ponto 01: Ponto mais próximo ao dique sul distante a 300 metros. Situado em frente à antena 

de transmissão, apresenta completo assoreamento em períodos de baixa-mar e profundidade 

máxima de 1,5 m. Coordenadas UTM: 732457.75E; 7081685.64N, Datum SIRGAS 2000, 

Zona 22S; 

 

Ponto 02: 900 metros do dique sul. Situado em frente à entrada do canal, também apresenta 

completo assoreamento em período de baixa - mar e profundidade máxima de 1,5 m. 

Coordenadas UTM: 732220.76E e 7082231.81N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S; 

 

Ponto 03: localizado a 1.700 metros do dique sul, em frente à ilha João Dias. Apresenta 

melhores condições de navegabilidade, sem apresentar completo assoreamento. Coordenadas 

UTM: 731898.78E e 7082680.98N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S;  
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Ponto 04: distante linearmente a 2.240 metros do dique sul, no centro da confluência da ilha 

João Dias e do Papagaio. Coordenadas UTM: 731196.17E e 7083096.95N, Datum SIRGAS 

2000, Zona 22S; 

Ponto 05: distante linearmente a 3.200 metros do dique sul, próximo à foz do rio Parati. 

Recebe influência das atividades antropogênicas dos municípios de Araquari e Joinville. 

Coordenadas UTM: 729943.09E e 7082980.85N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S; 

 

 

Figura 1 - Localização dos pontos de coleta de amostras de sedimentos no Canal do Linguado 

Sul, a montante do dique da BR 280 e rede ferroviária, na Baía de Babitonga (SC). 

 

Campanha amostral 

As campanhas amostrais foram realizadas durante um ano com a seguinte configuração: 

12/05/14 (Outono), 07/08/14 (inverno), 03/11/14 (primavera) e 05/02/15 (verão). Os 

parâmetros mensurados no sedimento superficial foram metais/metaloides (arsênio, cádmio, 

chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco); tributilestanho (TBT); pesticidas 

organoclorados, bifenilas policloradas (PCB) - PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180 e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) - benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, acenaftaleno, acenaftileno, antraceno, fenantreno, fluoranteno, 

Dique – BR280
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fluoreno, 2-metilnaftaleno, naftaleno e pireno, conforme solicitação da Resolução CONAMA, 

acrescidos dos hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP), n-alcanos com pristanos e 

phystanos. Para a campanha de primavera de 2014 não foram medidos os parâmetros TBT, 

HPA, PCBs, HTP, n-alcanos, pristanos e phystanos. 

  

Coleta e armazenamento de sedimento 

Amostras de sedimentos foram coletadas com busca-fundo tipo Ponar, armazenadas em sacos 

plásticos e transportadas em caixas térmicas com gelo até o Laboratório de Ecotoxicologia 

CTTMar/Univali (Letox) e estocadas a temperatura de 4±2ºC. Dados de condutividade, pH, 

oxigênio dissolvido (OD), salinidade e temperatura da água foram medidos em campo com 

sonda multiparâmetro Horiba
®
. Os procedimentos de coletas e preservação de amostras 

seguiram as recomendações da CETESB (2011) descritos no guia nacional de coleta e 

preservação de amostras.  

 

Procedimentos metodológicos 

Metais e metaloides 

Os procedimentos analíticos para arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, níquel e zinco 

seguiram descrição do EPA (EPA Method 3050B, 1996). As amostras sofreram digestão ácida 

prévia com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, após processadas em espectrômetro de 

emissão atômica por plasma induzido (EPA Method 6010 C, 2007).  

 

O metal mercúrio foi determinado conforme método do EPA Method 7471 B (2007), por 

absorção atômica de vapor frio. Nesse método o mercúrio é reduzido para seu estado 

elementar e aspirado em um sistema fechado. O vapor de mercúrio passa por uma célula 

óptica de um espectrofotômetro de absorção atômica e a absorvância é medida em função da 

concentração de mercúrio.  

 

Dos limites de detecção dos métodos analíticos 

Para cada substância analisada o método analítico apresenta um limite de detecção distinto, 

importante para averiguar o nível de concentração da substância no ambiente avaliado. O 

limite de detecção (LD) do método refere-se à concentração mínima do analito medido e 

declarada com 95% de significância estatística de que a concentração do analito é maior que 

zero. Já o limite de quantificação (LQ) é a menor concentração do analito que pode ser 
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determinada com um nível aceitável de precisão e veracidade. Na prática, corresponde 

normalmente o produto do padrão de calibração de menor concentração ao fator de preparo da 

amostra.  

 

A tabela 1 apresenta os limites de detecção e de quantificação do método analíticos para os 

metais e semimetais analisado. 

 

TABELA 1 - Limites de detecção e quantificação das amostras com os métodos analíticos 

para os metais/metaloides avaliados. 

Parâmetro Unidade LQ LD Método 

Arsênio; 

Chumbo; 

Cromo 

mg Kg-1 2,5 0,3 
EPA 3050B (1996)/6010C 

(2007) 

Digestão ácida e Espectrômetro de 

Emissão Atômica por Plasma 

Induzido (ICP) 

Cádmio mg Kg-1 0,5 0,05 
EPA 3050B (1996)/6010C 

(2007) 

Digestão ácida e Espectrômetro de 

Emissão Atômica por Plasma 

Induzido (ICP) 

Cobre; 

Níquel 
mg Kg-1 2,5 0,2 

EPA 3050B (1996)/6010C 

(2007) 

Digestão ácida e Espectrômetro de 

Emissão Atômica por Plasma 

Induzido (ICP) 

Zinco mg Kg-1 2,5 0,4 
EPA 3050B (1996)/6010C 

(2007) 

Digestão ácida e Espectrômetro de 

Emissão Atômica por Plasma 

Induzido (ICP) 

Mercúrio mg Kg-1 0,15 0,15 EPA 7471B (2007) 

Absorção atômica de vapor frio e 

Espectrômetro de Emissão por 

Plasma Induzido (ICP) 

 

Garantia da Qualidade das análises metais 

A validação da metodologia analítica EPA 3050B, através da técnica ICP-OES 

(espectrometria de emissão óptica com plasma) em matriz sólida, utilizando digestão nítrico-

clorídrico-água oxigenada, foi realizada conforme normativa 2002/657 da Comunidade 

Europeia para a técnica de ICP-OES. Dois experimentos com 21 alíquotas de amostras de solo 

foram preparados e analisados, no primeiro foram utilizados um branco e 20 alíquotas 

fortificadas com padrões analíticos dos metais variando entre 2,5 a 25 mg kg
-1

. O segundo 

experimento 10 amostras foram fortificadas com 5 mg kg-1 e 10 amostras foram utilizadas 

como branco. Os limites de quantificação e quantificação da incerteza de medição foram 
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determinados conforme orientação INMETRO-DOQ-CGCRE-008 - Orientações sobre 

validação de métodos de ensaios químicos, o limite de quantificação foi obtido considerando 

o padrão de calibração de menor concentração. 

 

Todos os limites de detecção e quantificação atenderam a necessidade de sensibilidade 

analítica necessária para avaliação destes analitos em solos, visto que as variações 

identificadas foram aceitáveis e estiveram dentro dos limites propostos pela ABNT NBR 

14029:2005, com faixa de recuperação entre 80 a 110%, sendo uma variação de 88 a 110%. O 

coeficiente de variação apresentou taxas menores que 16%, sendo observados até 14%.  

 

Compostos Orgânicos 

Foram analisados todos os parâmetros exigidos pela Resolução Conama Nº 454/2012 e 

acrescidos dos hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) e os n-alcanos com pristanos e 

fistanos, com o objetivo de identificar a presença e fonte de óleo nas amostras.  

 

A cromatografia gasosa é uma técnica empregada em análises quantitativas e qualitativas. Os 

componentes de uma amostra são vaporizados e separados em função de suas propriedades 

específicas e da partição dos analíticos com a fase móvel (gás de arraste) e a fase estacionária 

(coluna cromatográfica). Na cromatografia gasosa a amostra é injetada no início da coluna 

cromatográfica e é eluída por um fluxo de fase móvel que não interage com as moléculas dos 

analíticos, apenas os carreia ao longo da coluna (SKOOG et al., 2006).  

 

Os analíticos carreados pela fase estacionária chegam até o detector, que pode ser de vários 

tipos, entre eles o Detector por Ionização de Chama (FID) e Detector por Captura de Elétron 

(ECD). O FID é utilizado principalmente na análise de hidrocarbonetos e usa uma chama de 

hidrogênio/ar pela qual passa a amostra para oxidar moléculas orgânicas e produz partículas 

eletricamente carregadas (íons). Os íons são recolhidos e produzem um sinal elétrico que é 

então mensurado. Já o ECD é utilizado principalmente para análise de compostos 

halogenados. Nesse, quando certas moléculas passam pelo detector, capturam alguns dos 

elétrons na amostra e isso reduz a corrente medida. A compensação por essa redução é 

registrada como um pico positivo (SKOOG et al., 2006). 

 

A Cromatografia Gasosa acoplada à espectrometria de massa é uma técnica à qual os 

componentes da amostra, são primeiramente vaporizados e separados no cromatográfico, 
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conforme descrição acima. Após esse processo os analíticos entram no espectrômetro de 

massas, em que as moléculas de gás presentes são fragmentadas, ionizadas pela fonte, 

analisadas e detectadas pelo multiplicador de elétrons. 

 

O tipo de cromatografia gasosa FID e ECD utilizada para mensurar os compostos orgânicos 

estão detalhados na tabela 2, assim como o limite de detecção de cada método. As amostras 

sofreram digestão ácida preliminar conforme método descrito US EPA Method 3550 C, 

exceto para pesticidas organoclorados.  

 

TABELA 2-  Descrição do tipo de método com os limites de quantificação (LQ), limites de 

detecção (LD) das amostras utilizada para identifica os compostos orgânicos. 

Parâmetro Unidade LQ LD Método 

2 - Metilnaftaleno; 

Acenaftileno 
µg Kg-1 0,7 0,3 

EPA 8270D 

(2007) 

Cromatografia Gasosa 
acoplada à 

espectrometria de massa 

Acenafteno; Antraceno; 

Benzo(a)antraceno; 

Benzo(a)pireno; Criseno; 

Dibenzo(a,h)antraceno; 

Fenantreno; Fluoranteno; 

Fluoreno; Naftaleno; Pireno 

µg Kg-1 0,15 0,05 
EPA 8270D 

(2007) 

Cromatografia Gasosa 

acoplada à 

espectrometria de massa 

 HPA Soma µg Kg-1 _ _ 
EPA 8270D 

(2007) 

Cromatografia Gasosa 

acoplada à 

espectrometria de massa 

Hidrocarbonetos MCNR µg Kg-1 3000 900 
EPA 8015D 

(2003) 

Cromatografia Gasosa 

(GC-FID) 

HRP (Hidrocarbonetos 

resolvidos de petróleo) 
µg Kg-1 _ 3 

EPA 8015D 

(2003) 

Cromatografia Gasosa 

(GC-FID) 

n-alcanos µg Kg-1 10 3 
EPA 8015D 

(2003) 

Cromatografia Gasosa 

(GC-FID) 

TPH DRO (C10- C28) µg Kg-1 3000 _ 
EPA 8015D 

(2003) 

Cromatografia Gasosa 

(GC-FID) 

TPH GRO (C6-C10) µg Kg-1 3000 _ 
EPA 8015D 

(2003) 
Cromatografia Gasosa 
(GC-FID) 

TPH total (C6-C40) µg Kg-1 3000 900 
EPA 8015D 

(2003) 

Cromatografia Gasosa 

(GC-FID) 

2,4-DDD; 2,4-DDE; 4,4-

DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 
BHC (delta); Dieldrin 

µg Kg-1 0,01 _ 
EPA   8081B    

(2007) 

Cromatografia gasosa 

(GC-ECD) 

2,4-DDT µg Kg-1 0,01 0,003 
EPA   8081B    

(2007) 

Cromatografia gasosa 

(GC-ECD) 
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BHC (alfa); BHC (beta); 

BHC (gama)-lindano 
µg Kg-1 0,1 0,03 

EPA   8081B    

(2007) 

Cromatografia gasosa 

(GC-ECD) 

Clordano (alfa) e (gama), 

Endrin 
µg Kg-1 0,01 0,003 

EPA   8081B    

(2007) 

Cromatografia gasosa 

(GC-ECD) 

PCB 101; PCB 118; PCB 

138; PCB 153; PCB 180; 

PCB 28; PCB 52 

µg Kg-1 0,3 0,1 
EPA 8082A 

(2000) 

Cromatografia Gasosa 

(GC-ECD) 

Tributilestanho µg Kg-1 20 5 
EPA 8270D 

(2007) 

Cromatografia Gasosa 

acoplada à 

espectrometria de massa 

 

 

Garantia da Qualidade das análises orgânicas 

Organoclorados  

A garantia de qualidade incluiu análises das curvas de calibração, de picos testes de precisão e 

materiais de referência certificados (SPEXorganics®) de alguns compostos representativos do 

grupo organiclorados (Alfa BHC, Endosulfan I, II e Endosulfan Sulfate). Testes com a curva 

de calibração foram preparados com os padrões dos parâmetros analisados. Sete pontos de 

curva foram injetados em duplicata e realizados com as soluções preparadas a partir da 

solução padrão com concentração adequada para a faixa de aceitação do pipetador. Os picos 

medidos  não interferiram as análises dos compostos alvo. O método utilizado apresentou-se 

linear as faixas de trabalho (0,005 a 0,25 mg.kg-1) e os limites de detecção atendem as 

necessidades de sensibilidade analítica para a avaliação dos analitos, a recuperação apresentou 

faixa de 89,7 a 103,14 com coeficiente de validação entre 2,3 a 6,1%. abaixo do 

recomendável de 20%.  

 

Bifenilas policloradas 

A validação da técnica analítica para determinação de PCBs em solo e sedimentos foi 

realizada conforme INMETRO – DOQ-CGCRE-008: “Orientações sobre validação de 

métodos de ensaios químicos", para alguns compostos representativos do grupo. Para a 

metodologia utilizando GC/ECD, foi aplicado um cromatográfico gasoso (GC-14B) com 

captura de elétrons Shimadzu. Cinco soluções de diferentes concentrações foram preparadas 

com substância de referência para verificação da linearidade. Não foram verificadas 

interferência da matriz e específica para compostos halogenados como os PCBs. O método 

GC/ECD apresentou-se linear nas faixas de trabalho de 10 a 350 g/L. Os limites de detecção 

estão harmonizados e atendem a necessidade de sensibilidade analítica necessária para 
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avaliação destes analitos em solo e sedimento. A recuperação de ambos analitos está 

conforme a faixa estabelecida 70 a 120%, sendo observada uma variação de 77 a 119,7%. Os 

resultados obtidos para as diferentes faixas trabalhadas mostram que o método sofreu 

variações aceitáveis, com coeficiente de variação menor que 20% e uma incerteza de medição 

de até ±0,005(µg Kg
-1

). 

 

Hidrocarbonetos 

A garantia da qualidade para análise dos HPA foram executadas com base na análise do 

branco processual, material de referência padrão. As recuperações médias de substituto e 

compostos estavam dentro da faixa de 92 a 110,9%. O desvio padrão da incerteza da medição 

foi no máximo ±0,02, sendo o limite de detecção variando entre 5,8 a 18,4, com base em sete 

repetições de uma amostra de sedimento contendo compostos. O método apresentou 

recuperação em conformidade com a faixa estabelecida entre 60 a 120% e os resultados 

obtidos para as diferentes faixas trabalhadas mostram que o método sofreu variações 

aceitáveis, com coeficiente de variação menor que 20%. 

 

Razões diagênicas: fontes de HPA 

A classificação das origens dos HPA foi definida em função das razões diagênicas. Esse 

método é utilizado por diversos pesquisadores com o objetivo de identificar as fontes dos 

HPA presentes nas amostras. Na Tabela 3 são apresentadas as razões diagênicas, anéis 

aromáticos de alto peso molecular apresentam aporte pirolítico e baixo peso molecular as 

fontes são petrogênicas. 

 

TABELA 3 -  Razões diagênicas utilizadas para identificar as fontes de Hidrocarbonetos nos 

sedimentos analisados do Canal do Linguado (Baía de Babitonga-SC) 

Razões diagênicas 
Caracterização de Origens 

Referências 
Petrogênicos           Pirolíticos 

Ʃ BMM HPA/ Ʃ AMM HPA* >1 <1 

Gogou et al., 2002  

Soclo et al., 2000 

Budzinski et al., 1997 

MCNR/HRP >4 Resíduos de petróleo 
Colombo et al., 1989  

Readman et al., 2002 

* Ʃ BMM HPA/ Ʃ AMM HPA = ƩBaixa massa molecular (Antraceno, fenantreno, fluoreno) / ƩAlta 

massa molecular (Benzo (a) antraceno, Benzo (a) pireno, Criseno, Fluoranteno, Pireno e Dibenzo 

(a,h) antraceno); 
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Para os hidrocarbonetos alifáticos saturados foi utilizado o Índice preferencial de carbono 

(IPC). O IPC distingue a fonte desses hidrocarbonetos encontrados no meio ambiente. Os 

hidrocarbonetos saturados naturais são produtos da descarboxilação de ácidos graxos 

presentes em plantas terrestres e apresentam IPC>1, a contaminação de petróleo é indicada 

por um índice próximo ao número 1. Como o ambiente marinho é normalmente anóxico, o 

que provoca as formações de hidrocarbonetos saturados pares a partir da relação de ácidos 

graxos, quando o IPC é < 1, indica a presença de óleo marinho no ambiente. O IPC é 

calculado : 

IPC = 0.5 [2(Σ ímpares C25‐ C33)/ [Σ (pares C24 – C32) + Σ(pares C26 – C34)] 

 

RESULTADOS 

As maiores concentrações de metais foram observadas na campanha de Outono e as menores 

no Inverno. As análises revelaram que os pontos 01 e 02 apresentam maiores concentrações 

de metais/metaloides e as menores foram identificadas nos pontos 03 e 04 para todo o plano 

amostral.  

 

O comparativo com os limites para o nível 1 da Resolução CONAMA indicaram que os 

elementos mercúrio e níquel apresentaram teores pouco acima do permitido. Essa situação foi 

observada nos pontos 01 e 02 para as campanhas de Outono, Inverno e Primavera. A figura 2 

apresenta as concentrações dos metais/metaloides Arsênio, Cádmio, Cobre e Chumbo e o 

valor de alerta para o Nível 1 da Resolução Conama Nº 454/2012. 

 

Arsênio 

O conteúdo de arsênio nas amostras de sedimentos foi menor que o limites de detecção do 

método analítico utilizado (0,3 mg Kg
-1

) para as campanhas do Outono e Inverno em todos os 

pontos. As campanhas de Primavera e Verão apresentaram médias de 5,5 mg Kg
-1

 ocorrendo 

o maior teor no ponto VER-01 com 7,3 mg Kg
-1

 e o menor valor no ponto 02 (1,2±2,4 mg Kg
-

1
). Não foram observados teores acima do nível 1 do CONAMA (19 mg Kg

-1
). 

 

Cádmio 

Apenas no OUT-02 foram identificados concentrações de cádmio de 0,5 mg Kg
-1, 

, para os 

demais pontos da campanha de Outono e Inverno as concentrações de Cd foram <0,5 mg kg
-1

. 

Primavera e Verão não foram detectados teores de Cd. Todas as concentrações observadas 

estão abaixo do nível 1 do CONAMA (1,2 mg Kg
-1

).  
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Chumbo 

Os teores variaram de 3,9 mg Kg
-1

 (INV-03) a 16,4 mg Kg
-1

 (VER-01), com maiores 

concentrações no ponto 01 (14±3 mg Kg
-1

) e menores no ponto 04 (8,7±1,7 mg Kg
-1

). A 

campanha de Outono apresentou as maiores concentrações, mas todos os teores estiveram 

abaixo do nível 1 do CONAMA (46,7 mg Kg
-1

). 

 

Cobre 

Os teores de cobre nas amostras de sedimentos variaram de 17,7 (VER-01) a 3,4 mg Kg
-1

 

(INV-03). O ponto 01 apresentou a maior média (15±3,2 mg Kg
-1

) e a menor foi detectada no 

ponto 04 (7,8±1,4 mg Kg
-1

). As maiores concentrações foram observadas na campanha de 

Outono sendo todos os teores abaixo do nível 1 do CONAMA (34 mg Kg
-1

).  

 

A figura 3 apresenta a representação gráfica dos elementos Cromo, Mercúrio, Níquel e Zinco 

e o valor de alerta para o Nível 1 da Resolução Conama Nº 454/2012. 

 

Cromo 

O cromo esteve presente em todos os pontos amostrais e em todas as campanhas sempre 

abaixo do Nível 01 da Resolução CONAMA (81 mg Kg
-1

). As concentrações variaram de 

65,5 (OUT-01) a 15,5 mg Kg
-1

 (INV-03), com a maior média no ponto 01 (15±3,2 mg Kg
-1

) e 

a menor no ponto 04 (mg Kg
-1

). As análises indicam maior concentração na campanha de 

Outono.  

 

Mercúrio 

Mercúrio apresentou teores pouco acima do limite de detecção do método analítico utilizado 

(0,15 mg kg
-1

) em todos os pontos e campanhas realizadas, com as maiores concentrações 

observadas na campanha de Outono. Nos pontos INV-01 e INV-02 apresentaram teores pouco 

acima do nível 1 da Resolução CONAMA (0,3 mg Kg
-1

). 

 

Níquel 

Os teores de níquel variaram entre 23,1 mg Kg
-1

 (OUT-02) a 5,2 mg Kg
-1

 (INV-03), com 

valores pouco acima do nível 1 da Resolução CONAMA (20,9 mg Kg
-1

) nos pontos OUT-01, 

OUT-02 com 22,8 mg Kg
-1

 , OUT-03 (21,9 mg Kg
-1

) e PRI-02 em 22,4 mg Kg
-1

. A maior 
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média foi obtida no ponto 01 (19,3±3,43mg Kg
-1

) e a menor no ponto 04 (11,1±1,6 mg Kg
-1

). 

A campanha de Outono apresentou as maiores concentrações deste metal. 

Zinco 

O conteúdo de zinco nas amostras de sedimento do Canal do Linguado esteve abaixo do Nível 

01 da CONAMA (150 mg Kg
-1

) para todos os pontos e campanhas realizadas. Os teores 

variaram entre 28,3 (INV-03) a 123,7 mg Kg
-1

 (OUT-01) com a maior média observada no 

ponto 01 (101,2 mg Kg
-1

) e a menor no ponto 04 (63,5±8 mg Kg
-1

). 

 

Figura 2 – Concentração dos metais Arsênio, Cádmio, Cobre e Chumbo (mg Kg
-1

) 

identificados nas amostras de sedimentos nos pontos amostrais (01, 02, 03, 04, 05) e nas 

diferentes campanhas (OUT, INV, PRI, VER). A linha horizontal apresenta o valor de alerta 

nível 1 da Resolução CONAMA. 
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Figura 3 - Concentrações de Mercúrio, Cromo, Níquel e Zinco (mg Kg
-1

) identificados nas 

amostras nos pontos amostrais (01, 02, 03, 04, 05) e nas campanhas (OUT, INV, PRI, VER). 

A linha horizontal apresenta o valor de alerta nível 1 da Resolução CONAMA. 

 

Tributiestanho (TBT)  

Os resultados analíticos para o composto tributiestanho (TBT) mostraram concentrações não 

detectáveis (ND) nas amostras de sedimento, com limite do método analítico de 5 µg kg
-1

.  

 

Pesticidas organoclorados  

Resultados analíticos mostraram concentrações não detectáveis (ND) para os pesticidas 

organoclorados, tendo como limite analítico de 0,1 µg kg
-1

.  

 

Bifenilas policloradas (PCBs) 

Análise dos congêneres PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180 resultaram em concentrações 

não detectáveis (ND), tendo como limite analítico 0,1 µg kg
-1

. 

 

A relação dos compostos analisados e o limite legal estão listados na tabela 4.  
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Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) 

A somatória das concentrações dos HPA em todos os pontos, durante a campanha de Outono 

e Inverno foram semelhantes com concentrações de 25,3 μg kg
-1

 e 24,1 μg kg
-1

, 

respectivamente. Na campanha do Verão as concentrações dos n-alcanos ficaram restritas aos 

pontos 01 e 05 apresentando um total de 7,3 µg kg
-1

. Esses pontos (01 e 05) apresentaram as 

maiores concentrações em todo o estudo, enquanto que o ponto 02 apresentou as menores 

concentrações, diferente dos metais, porém em concentrações muito baixas. A maior 

diversidade de compostos, com dominância de tri, tetra e penta aromáticos, foi observada no 

ponto OUT-01 (ƩHPA 16,3 µg kg
-1

).  

 

Os compostos que apresentaram as maiores concentrações variaram entre as campanhas 

realizadas. Pireno e Fluoranteno foram importantes em termos de concentração e frequência, 

enquanto que benzo(a)antraceno, apesar das baixas concentrações, esteve presente em todas 

as campanhas.O composto benzo (a) pireno, com cinco anéis aromáticos, apresentou a maior 

concentração entre os compostos analisados  (7,18 µg kg
-1

 no ponto OUT-01) seguido do 

pireno (3,12 µg kg
-1 

no ponto OUT-01) e fluoranteno (2,59 µg kg
-1

 no ponto INV-03).  

 

Apesar da presença dos HPA nos sedimentos, os teores detectados foram abaixo dos limites 

estabelecidos para o Nível 01 da Resolução CONAMA Nº 454/2012. Os compostos, 

acenaftaleno, acenaftileno, 2-metilnaftaleno e naftaleno não foram detectados pelo método 

analítico. A tabela 5 apresenta as concentrações mensuradas para os HPA em todas as 

campanhas amostrais. 
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TABELA 4- Resultados das análises dos compostos Tributilestanho (TBT) e dos pesticidas organoclorados (PCBs) nas campanhas de Outono, 

Inverno e Verão e os valores de alerta, nível 1 estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 454/2012.  

   Substância (µg kg
-1

) 
CONAMA 

Nível 1 

OUT-

01 

OUT-

02 

OUT-

03 

OUT-

04 

OUT-

05 

INV-

01 

INV-

02 

INV-

03 

INV-

04 

INV-

05 

VER-

01 

VER-

02 

VER-

03 

VER-

04 

VER-

05 

(TBT) Tributiestanho 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Pesticidas Organoclorados 

HCH (Alfa-HCH) 0,32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

HCH (Beta-HCH) 0,32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

HCH (Delta-HCH) 0,32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

HCH (Gama- HCH/Lindano) 0,32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Clordano (Alfa) 2,26 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Clordano (Gama) 2,26 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

DDD 1,22 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

DDE 2,07 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

DDT 1,19 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Dieldrin 0,71 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Endrin 2,67 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

PCBs (somatória das 7 bifenilas) 22,7                               
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TABELA 5- Teores de HPA detectados nas amostras nas campanhas de Outono, Inverno e Verão e os Níveis 1 de alerta da Resolução 

CONAMA Nº 454/2012.  

Substância  

(µg Kg
-1

) 

CONAMA  

Nível 01  

(µg Kg
-1

) 

OUT-

01 

OUT-

02 

OUT-

03 

OUT-

04 

OUT-

05 

Ʃ 

HPA 

INV-

01 

INV-

02 

INV-

03 

INV-

04 

INV-

05 

Ʃ 

HPA 

VER-

01 

VER-

02 

VER-

03 

VER-

04 

VER-

05 

Ʃ 

HPA 

Benzo (a) 

antraceno 
280 1,15 0,28 0,29 ND 0,24 1,96 0,33 0,24 0,26 0,34 ND 1,17 0,54 ND ND ND 0,9 1,44 

Benzo (a) pireno 230 7,18 ND ND ND ND 7,18 ND ND ND ND ND 0 0,55 ND ND ND 1,03 1,58 

Criseno 300 1,91 ND ND ND 0,74 2,65 0,29 0,43 0,51 0,7 ND 1,93 0,24 ND ND ND 0,37 0,61 

Dibenzo (a,h) 

antraceno 
43 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 0,15 ND ND ND ND 0,15 

Acenafteno 16 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 

Acenaftileno 44 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 

Antraceno 85,3 0,39 ND ND ND ND 0,39 0,17 ND 0,19 <0,15 ND 0,36 ND ND ND ND 0,35 0,35 

Fenantreno 240 ND ND ND 0,56 ND 0,56 1,65 1,74 2,79 2,16 0,37 8,71 ND ND ND ND ND 0 

Fluoranteno 600 2,59 0,6 0,61 0,51 1,13 5,44 0,79 0,91 1,12 1,32 0,31 4,45 0,49 ND ND ND 0,85 1,34 

Fluoreno 19 ND ND ND ND ND 0 0,31 0,38 0,39 0,33 ND 1,41 ND ND ND ND ND 0 

2 - Metilnaftaleno 70 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 

Naftaleno 160 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 ND ND ND ND ND 0 

Pireno 665 3,12 0,86 0,88 0,63 1,74 7,23 0,71 1,73 1,55 1,58 0,4 5,97 0,55 ND ND ND 0,95 1,5 

HPA Soma 4000 16,3 1,7 1,8 1,7 3,8 25,3 4,2 5,4 6,8 6,6 1,1 24,1 2,9 ND ND ND 4,4 7,3 
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A pesquisa de n-alcanos foi realizada na campanha de Verão, sendo detectados apenas nos 

pontos 01 e 05 e apresentados na tabela 6. A concentração total de n-alcanos nos sedimentos 

foi de 3.767,5 μg kg
-1

 (ponto 01) e 11.304 μg kg
-1

 (ponto 05). Concentrações de pristano e 

fitano não foram identificadas nas amostras. 

 

TABELA 6- Teores de n-alcanos mensurados na Campanha Verão nos pontos 01 e 05, com a 

classificação em função da cadeia carbônica e o índice Preferencial de Carbono. 

n-alcanos VER-01 VER-05 

n-C11 1.065,35 ND 

n-C12 126,98 243,76 

n-C13 ND 65,13 

n-C14 50,66 466,66 

n-C15 ND 355,12 

n-C16 137,34 1.016,79 

n-C17 299,79 175,32 

n-C18 171,93 1.219,54 

n-C19 ND 54,43 

n-C20 188,37 1.113,38 

n-C21 ND 39,01 

n-C22 120,1 801 

n-C23 48,35 57,22 

n-C24 114,22 817,92 

n-C25 87,28 89,59 

n-C26 100,92 1.535,81 

n-C27 141,57 150,28 

n-C28 185,04 758,84 

n-C29 289,07 416,12 

n-C30 197,81 697,64 

n-C31 87,47 102,26 

n-C32 225,74 652,32 

n-C33 ND 96,48 

n-C34 129,53 379,68 

Pristano ND ND 

Fistano ND ND 

Ʃ n-alcanos 3.767,52 11.304,3 

C6-C10 (TPH GRO) 0 0 

C10-C25 (TPH DRO) 2.410,37 6.514,87 

IPC 0,46 0,10 
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A presença de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP), identificadas nos pontos 01 e 05, 

correspondem ao somatório das frações dos Hidrocarbonetos Resolvidos de Petróleo (HRP) e 

a Mistura Complexa Não Resolvida (MCNR). Os HRP referem-se à fração recente, não 

degradada do petróleo. 

 

Para o ponto VER-01, a cromatografia em fase gasosa identificou a concentração de MCNR, 

em 33%. Os resultados de TPH DRO (C10-C28), foram de 44.233,21μg kg
-1

 e de resíduos não 

detectados de TPH GRO (C6-C10), que indicaram a presença de gasolina. 

 

Para o ponto VER-05, os resultados analíticos sugerem que 28,12% dos n-alcanos presente na 

amostra não são identificados. A fração dos n-alcanos totais de TPH DRO C10-C28 somaram 

teores de 62.351,17 μg kg
-1,

 e a relação entre os MCNR/HRP, para o ponto VER-01 foi de 

0,49 e de 0,38 para VER- 05. 

  

O IPC de 0,46 e 0,10 nas amostras de VER-01 e VER-05, respectivamente, indicaram que o 

óleo presente é de origem marinha e o predomínio de cadeias pares e curtas são indicativas de 

sedimentos marinhos recentes relacionados a bactérias marinhas, plantas terrestres de 

manguezais. 

 

A tabela 7 apresenta as concentrações dos hidrocarbonetos totais de petróleo e as frações das 

misturas não resolvidas (MCNR), hidrocarbonetos resolvidos (HRP) as taxas de 

Hidrocarbonetos de Diesel (TPH DRO) e Gasolina (TPH GRO). 

 

TABELA    7 - Concentrações de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo, com as frações das 

Misturas não Resolvidas (MCNR), Hidrocarbonetos Resolvidos (HRP) e taxas de 

Hidrocarbonetos de Diesel (TPH DRO) e Gasolina (TPH GRO) em µg kg
-1

. 

Campanhas 
Hidrocarbonetos 

MCNR 

HRP 

(Hidrocarbonetos 

resolvidos de 

petróleo) 

TPH 

DRO 

(C10-C28) 

TPH 

GRO 

(C6-

C10) 

TPH 

total 

(C6-C40) 

Relação 

MCNR/HRP 

VER-01 14922,65 30486,18 44233,21 ND 44233,21 0,49 

VER-05 17533,74 45613,74 62351,17 ND 62351,17 0,38 
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DISCUSSÃO  

 

O Canal do Linguado, além de suas características inerentes a um ambiente estuarino, sua 

baixa hidrodinâmica potencializa a deposição de substâncias químicas orgânicas e 

inorgânicas. Os teores de matéria orgânica, COT e granulometria predominante argilosa, 

estabelecem condições adequadas para a adsorção de substâncias, configurando este ambiente 

propício para deposição de químicos nos sedimentos. 

 

As concentrações dos químicos inorgânicos mensurados neste trabalho apresentam padrão 

com as características dos sedimentos mostrando que os maiores teores de contaminantes, 

orgânicos e inorgânicos, ocorrem onde há maior presença de matéria orgânica, COT e argila.  

 

A sazonalidade da presença de metais pode estar relacionada a diversos fatores com a 

precipitação, fatores físico-químicos (pH, oxigenação, salinidade), hidrodinâmica do ambiente 

e/ou uma variação granulométrica (CALMANO & FÖRSTENER, 1996; PELLETIER et al., 

2003; WALKER et al., 2012). Tais eventos possibilitam uma mobilidade dos compostos 

influenciando nos teores detectados. Neste trabalho, o outono foi a campanha com maior 

concentração de metais e com a maior presença de argila, COT, matéria orgânica e nutrientes, 

apresentados no capítulo 2. 

 

Entre os metais/metaloides mensurados, mercúrio e níquel apresentam eventualmente 

concentrações pouco acima do nível 01. Para o mercúrio as variações das concentrações 

podem estar relacionadas com o ciclo biogeoquímico do elemento, pois esse metal apresenta 

relativa facilidade em transitar entre os compartimentos e se biotranformar tornando-o um 

elemento ubíquo. Atividades meteorológicas e geoquímicas possuem a capacidade de 

modificar o ciclo natural do mercúrio, elevando suas concentrações normais o que pode 

dificultar a identificação do elemento no ambiente (AZEVEDO, 2003).  

 

Os teores de mercúrio no Canal do Linguado devem ser observados com prudência, pois esse 

elemento pode ser metilado por bactérias elevando sua capacidade em superar as membranas 

biológicas apresentando maior capacidade de bioacumulação. Entretanto o metil mercúrio 

aparentemente é resultado da transformação causada por distintas bactérias presente no 

ambiente o que torna o processo complexo e difícil de ser  entendido (CORREIA & 
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GUIMARÃES, 2017). Sabe-se que sua exposição prolongada e em pequenas doses pode 

promover perturbações neurológicas e renais (IARC, 1993; AZEVEDO, 2003).  

Para o níquel uma atenção especial deve ser dirigida. Suas concentrações mensuradas, nos 

pontos OUT-01 e OUT-02, estão acima do nível 1 dos valores basais da legislação para 

dragagens. O níquel é classificado pelo IARC no grupo 1 com características de 

carcinogênicos para seres humanos (IARC, 1990).  

 

Em relação a estudos anteriores, a Baía de Babitonga já foi tema de diversas pesquisas com a 

descrição de seus atributos ambientais. Os estudos apresentam enfoque na coluna da água 

(FATMA, 1981, 1982, 1985; OLIVEIRA, 1999; TURECK, 2002; OLIVIERIA et al. 2006), 

nos sedimentos (FATMA, 1982, 1982, 1985; TURECK, 2002; OLIVIERA, et al .2006) e em 

organismos (FATMA, 1981, 1982, 1985; TURECK, 2002; BRITO, 2005; OLIVEIRA et al. 

2006). Porém há poucos esforços enfatizando os sedimentos do Canal do Linguado para uma 

análise comparativa. A análise com dados pretéritos é restrita em dois estudos, sendo um 

realizado pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA) em 1985 e outro estudo, bem mais 

amplo e considera mais pontos no Canal do Linguado, desenvolvido por Oliveira et al. em 

2006, que contempla o EIA/RIMA do DENIT-IME de 2004.  

 

Em uma análise sintética destes estudos, é apontado que os metais em concentrações acima do 

limite legal no Canal do Linguado, foram o cobre com 41,7 mg kg
-1

 em maio de 1985 e o 

níquel, elemento mais recorrente em duas campanhas, uma em janeiro de 1985 com 

concentração de 23,5 mg kg
-1

 e outra em maio de 1985 com concentração de 51,1 mg kg
-1

. 

Também se observou que nos estudos da FATMA as maiores concentrações de metais foram 

mensuradas no mesmo período amostral de outono. Os comparativos devem ser observados 

com cautela, pois apresentam distintos métodos de extração dos metais influenciando os 

resultados apresentados pelos pesquisadores, porém são os únicos disponíveis.  

 

Uma representação gráfica da evolução das concentrações dos metais e metaloides nos 

sedimentos do Canal do Linguado (figura 4) apontam uma diminuição entre 1985 a 2004 e um 

ligeiro acréscimo em 2015 para cromo, mercúrio e zinco e redução para chumbo, cobre e 

níquel.  
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Figura 4 - Variação temporal da evolução dos teores de metais e metaloides mensurados em 

estudos pretéritos no Canal do Linguado, Baía de Babitonga (SC). 

 

As concentrações de metais no Canal do Linguado podem estar associadas à tipologia 

industrial dominante na região da Baía de Babitonga. A atividade de galvanoplastia e 

fabricação de ligas de aço e aço inoxidável, assim como a fabricação de componentes 

eletrônicos, podem contribuir com os teores de níquel na região.  

 

Um comparativo entre as concentrações médias de metais e metaloides em sedimentos no 

Canal do Linguado com toda a Baía de Babitonga e alguns dos principais estuários brasileiros 

podem ser observados na figura 5. Os valores apresentados sugerem que o estuário da Baía de 

Babitonga apresenta concentrações maiores que a Baía de Todos os Santos (BA), similares a 

Baía de Cananéia (SP) e menores que os estuários da Lagoa dos Patos (RS), do rio Itajaí-açu 
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(SC), do Sistema Santos-São Vicente (SP), da Baía de Guanabara (RJ) e da Baía de Vitória 

(ES).  

 

 

Figura 5 - Representação gráfica do comparativo das concentrações médias de 

metais/metaloides em sedimentos da Lagoa dos Patos (RS), Itajaí Açu (SC), Baia de 

Babitonga (SC), Santos e São Vicente (SP), Cananéia (SP), Baía de Guanabara (RJ), Vitória 

(ES), Baía de Todos os Santos (BA) e Canal do Linguado (SC).  

1SANTOS, I. R. et al., 2012; 2KUROSHIMA, K.N. ,2012. 8OLIVEIRA et al, 2006. 4CHOUERI, R. B. et al., 2009. 5DE 

AMORIM, E.P., 2012; 6CORDEIRO, R. C. et al., 2015. 7DE JESUS, H.C. et al., 2004. 4DE ELIAS ONOFRE, C. R.et al., 

2007. 3Presente trabalho, 2015. 

 

Entretanto uma análise mais objetiva entre as médias obtidas no estudo desenvolvido por 

Oliveira et al., (2006) em toda a Baía de Babitonga, sugere que a região do Canal do 

Linguado não é o local de maior acúmulo de metais na Baía de Babitonga (figura 6). O 

comparativo comprova que as maiores concentrações não estão no canal do Linguado, porém 

esse ambiente apresenta condições propícias para o acúmulo desses químicos. Demori (2008) 

ao avaliar estudos pretéritos de metais em sedimentos da Babitonga já havia identificado que 

a região da Lagoa de Saguaçú, exutório do Rio Cachoeira, apresenta as maiores concentrações 

de metais de toda a baía. 
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Figura 6 - Representação gráfica do comparativo das concentrações médias de 

metais/metaloides em sedimentos nas seções da Baia de Babitonga (Canal central, Lagoa 

Saguacú, Palmital e Linguado) com dados extraídos de Oliveira et al, 2006.   

 

Em relação aos compostos orgânicos, as análises foram realizadas em apenas três campanhas 

(Outono, inverno e verão) com concentrações abaixo do Nível 1 da resolução CONAMA, 

quando identificados. 

 

O composto TBT, que está diretamente relacionado com a presença de tintas incrustantes 

utilizadas em embarcações, não foi identificado durante as campanhas. O baixo fluxo de 

embarcações na região do Canal do Linguado e a localização de setores dos portos e marinas 

mais afastados e sem influência da hidrodinâmica do Canal do Linguado, podem explicar a 

não detecção do TBT no sedimento na área de estudo, além de sua restrição de uso nas 

legislações em distintos países, que pode contribuir pela diminuição de seus teores no 

ambiente.  

 

Em relação à análise HPA, esses seguem a mesma linha de evidência dos metais. Apesar dos 

teores identificados estarem muito abaixo do limite para o nível 1 da CONAMA, as maiores 

concentrações foram identificadas nos pontos onde a presença de matéria orgânica, COT e 

argila foi maior, Foi observado uma grande variação sazonal o que pode estar relacionado a 
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diferentes fontes dos compostos (BUDZINSKi et al., 1997), entretanto poucos autores têm 

reportando possíveis fatores sazonais interferentes no aporte dos HPA. 

 

Os compostos benzos (a) antraceno, pireno, fluoranteno, dibenzo(a,h), antraceno e criseno 

apresentaram maior frequência nos sedimentos do Canal do Linguado, sendo detectados em 

todas as campanhas e presentes em todos os pontos. Esse cenário pode estar relacionado com 

as características dos compostos que apresentam 4 anéis aromáticos, peso molecular Kow 

elevado, tornando mais lipofílicos, menos biodegradáveis e com menor mobilidade em 

sistemas aquáticos. Tais características sugerem uma maior resistência à biodegradação ou 

fotodegradação elevando sua persistência ambiental (BUDZINSKI et al., 1997; CCME, 2008; 

WALKER et al., 2012;).   

 

Já os compostos fenantreno, fluoreno e antraceno estiverem presente somente na campanha do 

Inverno. Esses orgânicos apresentaram 3 anéis aromáticos, massa molecular e Kow menor 

comparado aos compostos anteriormente mencionados. Essas características conferem aos 

compostos maior biodegradabilidade e menor hidrofobicidade, o que permite uma maior 

mobilidade no sistema aquático (BEHYMER & RITOS, 1988; SLOOFF et al., 1989; 

BUDZINSKI et al., 1997; ALEXANDRE, 2006; WALKER et al., 2012).   

 

Apesar da pequena concentração encontrada nos sedimentos, os compostos 

benzos(a)antraceno e criseno, dibenzo(a,h)antraceno são classificados como possivelmente 

carcinogênicos (Grupo 2B) e o benzo(a)pireno como carcinogênico (Grupo 1) para seres 

humanos (IARC, 2016). Esses compostos apresentam um alto coeficiente de partição o que 

favorece a cumulação em sedimentos e a bioacumulação em sistemas biológicos (NEFF, 

1984; IARC,2010). A mistura com outros compostos pode potencializar o efeito 

carcinogênico dos HPA (IARC, 2010), sendo importante o seu monitoramento no ambiente 

(US EPA, 1986), apesar dos baixos teores detectados. 

 

De acordo com a tabela 8 os teores de HPA encontrados no Canal do Linguado estão abaixo 

das concentrações observadas para estuários no Brasil e no mundo.  
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TABELA 8 - Níveis de HPA (µg kg
-1

) em sedimentos alguns estuários no mundo, no Brasil e 

no Canal do Linguado na Baía de Babitonga (SC). 

 

 

Em relação as possíveis fontes dos HPA presentes nas amostras, a predominância de 

compostos indicam fontes pirogênicas, pois a maioria destes apresentam 4 ou 5 anéis 

aromáticos. Tais compostos são derivados de fontes de combustão, como escape de veículos, 

carvão e incêndios florestais. A situação é comprovada com as razões geoquímicas dos HPA 

ƩLMW/ƩHMW, as quais todas as amostras, exceto OUT-01, os resultados variaram entre 0,2 

a 0,7 sugerindo aportes predominantes de fonte pirolíticos (YUNKER et al, 2002; BURGESS 

et al., 2003).  

 

Já os hidrocarbonetos de petróleo somente foram identificados nos pontos VER-01 e VER-02. 

Ao avaliar a razão entre os hidrocarbonetos não resolvidos de petróleo e os hidrocarbonetos 

resolvidos (MCNR/HRP) essas indicaram um aporte recente de óleo (GOUGH & 

ROWLAND, 1990; BOULOUBASSI & SALIOT, 1993). Os hidrocarbonetos dominantes são 

de cadeias pares e curtas, que estão relacionadas as bactérias marinhas e presença de plantas 

terrestres como as mais representativas no ambiente. Assim como o IPC que indica que o óleo 

presente é de origem marinha. Considerando que os pontos amostrais apresentam altos 

percentuais de matéria orgânica e finos, próximos a grandes formações de manguezais, podem 

auxiliar a explicar a distribuição desses compostos.  

 

Para os autores Le Dréau et al. (1997) e Bouloubassi et al. (1997 e 2001) as concentrações de 

hidrocarbonetos superiores a 100.000 µg kg
-1 

são consideradas elevadas, sugerindo uma 

contaminação antropogênica crônica. Os sedimentos do Canal do Linguado apresentaram 

Localização  ƩHPAs (µg kg
-1

) Autor

Lago Michigan (EUA) 3.500 Simick et al, 1996

Deep Bay (China) 237 a 726 Zhang. J et al, 2004

Mai Po (China) 685 a 4680 Tam, N.F, 2001

Rio Ceára, CE - Brasil 96,4 a 1859,21 Cavalcante et al, 2006

Baía de Todos os Santos, BA – Brasil 8,0 - 4.163 Venturi & Tomasi, 2004

Baia Guanabara, RJ – Brasil 1,5 - 3130 Pietzsch et al, 2010

Estuário de Santos, SP - Brasil 22 à 68130 Bicego et al, 2006

Canal de São Sebastião, SP - Brasil 20,4 a 200,3 Medeiros et al, 2004

Lagoa dos Patos, RS – Brasil 37, 3 a 11789 Medeiros et al, 2005

Canal do Linguado, Baía Babitonga (SC) 7,3 a 25,3 Presente estudo, 2015
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concentrações inferiores ao citado pelos autores (de 44.233,21 µg kg
-1

 a 62.351,17 µg kg
-1

 ) 

atestando uma contaminação antropogênica baixa desses n-alcanos.  

 

Em relação à recomendação dos ensaios ecotoxicológicos da Resolução CONAMA Nº 

454/2012, as caracterizações químicas dos sedimentos no canal do linguado, indicam a 

necessidade da realização desses ensaios em função da presença do mercúrio, na campanha de 

inverno, com teores acima do nível da normativa. Entretanto essa condição foi esporádica 

para a campanha de inverno. 

 

CONCLUSÕES 

 

A análise das concentrações dos químicos orgânicos e inorgânicos obtidos neste trabalho, 

apresentaram um padrão de distribuição similar com as características físicas da área, 

mostrando que a região com os maiores conteúdos de matéria orgânica, COT e argila no 

sedimento apresentam maior concentração de químicos. 

 

Apesar de o ambiente apresentar características para o aporte e sorção dos químicos, 

orgânicos e inorgânicos, teores mensurados reportam a região com teores abaixo da normativa 

legal para o Nível 1, exceto para os elementos Hg e Ni, que apresentam ocorrência sazonal e 

limitada a alguns pontos.  

 

Nas comparações com estudos anteriores, observou-se uma diminuição das concentrações dos 

teores de metais/metaloides entre 1985 a 2004 e um acréscimo em 2015. Destaque para o 

elemento Ni que apresenta maior recorrência dos teores acima do limite legal.  

 

Elementos orgânicos como, benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno, identificados nos sedimentos, mesmo em pequenas concentrações e 

em baixa frequência de ocorrência, merecem uma alerta para um constante monitoramento. 

 

As razões diagênicas indicaram que o tipo de aporte dos HPA apresenta dominância de aporte 

pirogênico e os n-alcanos aporte biogênico. 
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Comparativamente com ambientes similares os teores de HPA encontrados no Canal do 

Linguado estão abaixo de concentrações observadas para outros estuários. 

 

Em relação à Resolução CONAMA Nº 454/2012, é indicado à realização de ensaios 

ecotoxicológicos, quando teores de mercúrio estão acima no limiar legal. Entretanto as médias 

do Hg estão abaixo dos teores da normativa, sendo questionável sua indicação de avaliação 

complementar em termos ecotoxicologico. 
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Capítulo 4 – CARACTERIZAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DO SEDIMENTO DO 

CANAL DO LINGUADO UTILIZANDO O ANFÍPODE Hyalella azteca, O 

TANAIDÁCEO Monokalliapseudes schubartii E O OURIÇO-DO-MAR Lytechinus 

variegatus  

 

RESUMO 

A ecotoxicologia tem sido utilizada para avaliar a qualidade dos sedimentos de forma ampla 

abrangendo distintas metodologias, desde a fase líquida como a água intersticial e elutriatos, 

até os ensaios com sedimento total, podendo com isto serem conduzidos com diferentes 

organismos testes. Este capítulo, teve como objetivo avaliar a toxicidade do sedimento do 

Canal do Linguado mediante o uso de ensaios com o sedimento total, com os organismos 

Hyalella azteca e Monokalliapseudes schubartii assim, como o elutriato utilizando o ensaio 

crônico com o ouriço-do-mar Lytechinus variegatus com a remoção da amônia. Foi 

empregada uma análise de componentes principais (ACP) na tentativa de obter uma 

correlação entre os efeitos observados nos ensaios com as características físico-químicos do 

sedimento. Os ensaios ecotoxicológicos não apresentam um ponto crítico na área de estudo 

assim como, não foi observado um período amostral de maior destaque no plano amostral 

sazonal. Entretanto, foi observada uma correlação entre a fração de finos e a presença de 

metais no sedimento e a toxicidade para o anfípode H. azteca. O uso da U. fasciata apresentou 

uma boa eficiência para a remoção da amônia nas amostras de elutriato, porém, o ensaio com 

esta fração aquosa foi a menos indicado para a avaliação da qualidade do sedimento. De 

forma geral os sedimentos do Canal do Linguado apresentaram baixo efeito tóxico sobre os 

organismos testados em ensaios com o sedimento total. 

 

Palavras chave: ecotoxicologia; sedimentos; Canal do Linguado; sedimento total; fração 

aquosa 

 

ABSTRAT 

Ecotoxicology has been used to evaluate the quality of the sediments in a wide way covering 

different methodologies, from the liquid phase such as interstitial water and elutriates, to the 

tests with total sediment, being able to with this be conducted with different test organisms. 

The objective of this chapter was to evaluate the toxicity of the sediment of the Canal do 

Linguado using tests with the total sediment with the organisms Hyalella azteca and 

Monokalliapseudes schubartii, as the elutriate using the chronic test with the sea urchin 

Lytechinus Variegatus with the removal of ammonia. A principal component analysis (PCA) 

was employed in an attempt to obtain a correlation between the effects observed in the tests 

with the physicochemical characteristics of the sediment. The ecotoxicological tests do not 

present a critical point in the study area, as well as, a sample period of greater prominence 

was not observed in the seasonal sampling plan. However, a correlation was observed 

between the fraction of fines and the presence of metals in the sediment and the toxicity to the 

amphipod H. azteca. The use of U. fasciata showed a good efficiency for the removal of 

ammonia in the elutriate samples, but the test with this aqueous fraction was the least 

indicated for the evaluation of sediment quality. In general, the sediments of the Canal do 

Linguado had a low toxic effect on the organisms tested in trials with the total sediment. 

Key words: ecotoxicology; Sediments; Canal do Linguado; Total sediment; Aqueous fraction 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros esforços para entender a problemática dos sedimentos através de ensaios 

ecotoxicológicos foram desenvolvidos pela US EPA (United States Environmental Protection 

Agency) e US ACE (United States Army Corps of Engineers) na década de 1970 e início da 

década de 1980. Essas primeiras abordagens objetivaram investigar os danos de processos de 

dragagem e a disposição final de material em ambientes marinhos. Os ensaios foram 

conduzidos utilizando sedimento total, sedimento em suspensão e elutriatos (CALMANO & 

FÖRSTNER, 1996; ZAGATTO & BERTOLETTI, 2014). 

 

Um dos objetivos da eco toxicologia é entender o mecanismo de contaminação e modo de 

ação dos poluentes. Devido a grande variedade de contaminantes que causam distintos efeitos 

alterando o equilíbrio ecológico, o estudo da eco toxicologia abrange uma ampla variedade de 

áreas do conhecimento, envolvendo desde a biologia,  bioquímica, química analítica, 

medicina e engenharia. Isso tem contribuído para uma maior compreensão da ação de 

diferentes substâncias químicas que afetam as espécies e as interações com as comunidades e 

o ecossistema (JAAFAR, 2015). 

 

Os poluentes associados aos diversos compartimentos (ar, água e solo/sedimentos) ficam 

disponíveis para organismos podendo ser biotransformados, bioacumulados, biomagnificados, 

biodegradados e/ou ainda apresentar efeitos tóxicos. Esses efeitos podem afetar populações, 

interferindo na reprodução, migração, comportamento e mortalidade. As respostas podem 

então, ocorrer em nível ecossistêmico e de comunidade comprometendo a qualidade 

ambiental e representando, em última instância, riscos à saúde humana. 

 

A ecotoxicologia recorre aos bioensaios para mensurar os efeitos dos tóxicos presentes sobre 

os ecossistemas. As técnicas de avaliação por bioensaios podem ser realizadas em laboratório 

ou "in situ", e todas apresentam como fundamento a exposição de organismos a substâncias 

químicas ou as condições do meio ambiente sob impacto (SIBLEY et al., 1999). 

 

Os efeitos avaliados na ecotoxicologia variam em função dos objetivos da pesquisa. Teste de 

toxicidade agudo tem com endpoint a mortalidade, entretanto índices mais sofisticados, 

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
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avaliados em testes crônicos, incluem efeitos sobre os processos bioquímicos, fisiológicos, 

reprodução, crescimento e comportamento (WALKER et al., 2012; BESSER et al., 2015). 

 

Testes de toxicidade em fases aquosas extraídas do sedimento podem ser conduzidos com a 

água intersticial e com elutriatos. Geralmente são mais rápidos que os testes com sedimento 

total e podem ser realizados com diferentes organismos e estágios larvais (BURTON & 

SCOTT, 1992; LAMBERSON et al., 1992). A abordagem com sedimento total é mais versátil 

e utilizada para caracterizar a biodisponibilidade e toxicidade de contaminantes associados 

aos sedimentos. Esse método proporciona uma simulação mais realista da exposição dos 

organismos bentônicos que habitam a superfície dos sedimentos (BESSER et al., 2015). 

 

Os ensaios com elutriatos são utilizados para estimar impactos na coluna d'água, prever danos 

em obras de recuperação de áreas degradadas e a ressuspensão de sedimentos durante eventos 

de alto fluxo e atividade de dragagens (US EPA 1994; BESSER et al., 2015). Entretanto 

deve-se observar a liberação de resíduos metabólicos tóxicos (amônia não ionizada) que 

podem interferir nos resultados dos testes, gerando fatores de confusão. 

 

Alguns fatores de confusão devem ser levados em conta ao realizar os ensaios. A US EPA 

(2007) recomenda a utilização da Ulva lactusa para a remoção da amônia nos testes 

(BORGMANN, 1993; PELLETIER et al., 2001; GOMUŁKA, 2014; SUN et al., 2014). Outro 

fator que merece destaque é a granulometria. Para organismos escavadores a granulometria 

pode influenciar na sua capacidade de escavação e de manter seu contato com o sedimento, 

causando sua mortalidade. Além disso sedimentos com altos teores de argila (grãos mais 

finos) contêm níveis mais elevados de carbono orgânico, indicando uma atividade bacteriana 

maior e consequentemente uma menor disponibilidade de oxigênio e maior quantidade de 

amônia.  

 

Em termo de efeito toxicológico, estudos indicam que os danos provocados por interações 

sinergéticas e antagônicas dos compostos orgânicos e inorgânicos sobre os organismos são 

complexos. A mistura de contaminantes pode acarretar em interações toxicológicas devido à 

exposição de diversos contaminantes, levando a uma resposta biológica diferente da esperada 

quando expostos a um contaminante apenas (ZAGATTO & BERTOLETTI, 2014). Ou ainda 

a liberação de resíduos metabólicos tóxicos (por exemplo: amônia e sulfetos) que podem gerar 
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fatores de confusão (LAPOTA, et al., 2000; POSTMA, et al., 2000; HO & BURGESS, 2013). 

Porém diversos efeitos causados por tais interações ainda são tema de pesquisa e muitas ainda 

não estão bem explicadas.  

 

A seleção de organismos teste é uma importante decisão para a avaliação da qualidade dos 

sedimentos, pois fatores como as suas características fisiológicas, sensibilidade aos 

contaminantes, tolerância para as características dos sedimentos, relevância ecológica 

(distribuição geográfica), grau de contato com os sedimentos, representatividade na 

comunidade bentônica local/regional e considerações práticas (facilidade de cultivo, ampla 

divulgação científica) devem ser consideradas (ZAGATTO & & BERTOLETTI, 2014; 

BESSER et al., 2015). 

 

A normativa legal brasileira, Resolução CONAMA Nº 454/2012, estabelece a necessidade de 

ensaios ecotoxicológicos para áreas a serem dragadas, como uma 3ª etapa do processo. A 

regra recomenda que esses ensaios sejam realizados quando as amostras apresentarem 

concentração de HPA do grupo A (B(a)A; B9a)P; Criseno e Dibenzo(a,h)antraceno) e/ou 

arsênio, cádmio, chumbo ou mercúrio estejam acima do estabelecido no Nível 1 e/ou quando 

a concentração de HPA do grupo B estiver entre os Níveis 1 e 2, desde que a soma das 

concentrações individuais de todos os HPA presentes na amostra seja maior que o valor 

orientador para o HPA total, indicado; e quando a concentração de qualquer substância 

relacionado na resolução for superior ao Nível 2 (CONAMA, 2012). 

 

Ainda, segundo a Resolução CONAMA Nº454/2012 que classifica o material a ser dragado, 

os resultados da caracterização ecotoxicológica serão considerados como: efeito tóxico não 

significativo, quando o efeito tóxico medido for menor ou igual a 50%, e significativo quando 

for maior que 50%.  

 

Organismos testes utilizados: 

Hyalella azteca (Saussure, 1858) 

H. azteca é um anfipode epibentônico de água doce encontrada em sedimentos superficiais (1 

a 2 cm) cuja alimentação é dentritívora e seletiva de bactérias e algas que se aderem a 

partículas de sedimentos <65µm (HARGRAVE, 1970). Estes organismos são uma importante 

fonte de alimento para muitas espécies de peixes, aves aquáticas, salamandras e invertebrados 
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maiores. Sua distribuição é ampla no continente norte americano, encontradas a partir do 

norte do México até o Canadá e Alasca (BOUSFIELD 1958; DeMARCH, 1981).  

 

Ecologicamente, a espécie prefere águas doces com pH entre 6,0 e 8,0, alcalinidade ou dureza 

baixas, entre 40 a 48 CaCO3 L
-1

.  Apresenta tolerância para baixos níveis de oxigênio 

dissolvido e de níveis elevados de dióxido de carbono. Apesar destas preferências a espécie 

demonstra adaptação à variações de salinidade e dureza, sendo encontrada em estuários 

costeiros marinhos a qual a salinidade pode atingir 3 ou mais e em alguns lagos alcalinos em 

que a dureza total pode exceder 200 mg L
-1 

(DeMARCH, 1981; ENVIRONMENT 

CANADA, 2013). Nebeker & Miller (1988) demonstraram que a espécie pode ser cultivada 

em águas com salinidade até 15 e ser utilizada em testes com sedimentos estuarinos 

(INGERSOLL, 1992; US EPA, 2000).  

 

A espécie apresenta ciclo de vida em três estágios: imaturo, juvenil e adulto. A fase adulta é 

caracterizada pela maturidade sexual, que segundo DeMarch (1991) ocorre em 28 a 33 dis 

quando a temperatura é de 25ºC. Estudos desenvolvidos por Borgmann et al (1993, 1997) 

demosntra que o acumulo de metais (zinco, chumbo e mercúrio) no anfípode indicaram que o 

acumulo de metais aumenta com a sua exposição. 

 

H. azteca tem sido historicamente utilizada em testes ecotoxicológico por pesquisadores 

canadenses e americanos com procedimentos publicados por US EPA (1994) e também 

normalizados pelo Comité E47 da Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM, 1995 

e 2010) com algumas modificações. A US EPA e o Corpo de Engenheiros do Exército dos 

Estados Unidos recomendam a utilização da espécie para avaliar danos do material dragado 

sobre o ambiente (US EPA, 1994a).  

 

No Brasil, a CETESB vem utilizando essa espécie desde o ano 2000, com o objetivo de 

avaliar a qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo (ARAÚJO, 2005). A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), protocolou em 2013 a NBR 15470 

especificando método de ensaio para testes de toxicidade aguda e crônica em Hyalella spp 

(amphipoda) em sedimentos. 
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Estudos comparativos da sensibilidade da H. azteca com outras espécies também já foram 

avaliados. Phipps et al. (1995) compararam a espécie com C. tentans (de água doce) e 

Lytechinus variegatus (de água salgada) em testes desenvolvidos em água com cinco metais e 

cinco pesticidas expostos separadamente. Seus resultados indicaram que a H. azteca foi a 

espécie mais sensível a todos os metais. Os mesmos autores compararam a sensibilidade de H. 

azteca com outras espécies aquáticas expostas aos mesmos produtos químicos e constataram 

sua maior sensibilidade.  Kemble et al. (1994) compararam a sensibilidade do H. azteca, C. 

riparius, Daphnia magna e truta arco-íris com amostras de sedimentos contaminados com 

metais e os resultados apontaram que a H. azteca foi a mais sensível das quatro espécies 

testadas e que o crescimento foi o endpoint mais relevante para a espécie. Dados publicados 

por Burton & Ingersoll (1994) e US EPA (1994) com sedimentos contaminados dos Grandes 

Lagos, demonstraram que a H. azteca estava entre as mais sensíveis das 24 espécies testadas. 

 

A concentração de amônia não ionizada pode apresentar efeito tóxico sobre a espécie e ser 

considerado um fator de confusão. A toxicidade da amônia apresenta diferenças se presente 

na água sobre-nadante ou na água intersticial. Environment Canada (2013) relata que 

variações de 0,2 a 0,4 mg L
-1

 NH3-N na água sobre-nadante pode apresentar toxicidade para a 

espécie e sugere que o teste deverá ter renovação, de no mínimo 3 vezes, quando a água 

sobre-nadante apresentar teores maiores. Os parâmetros de tolerância da espécie H. azteca 

estão apresentados na tabela 1. 

 

TABELA 1- Parâmetros de tolerância da espécie H. azteca 

 

Monokalliapseudes Schubartii (Mañe-Garzón, 1949)  

Tem sido frequentemente citados na literatura como Kaliapseudes schubartii, porém estudos 

desenvolvidos por Gutu (2006) incluíram no gênero monotípico Monokalliapseudes. Trata-se 

de um tanaidáceo tubícola que está entre as espécies mais comumente encontradas em 

ambientes estuarinos da costa sul sudeste brasileira (MELO et al. In NASCIMENTO et al., 

Parâmetro Tolerância Referência 

Amônia (NH3-N)  0,2 - 0,4 mgL-1 Environment Canada, 2013 

pH 6 - 8 Borgman & Borgman, 1997 

Dureza 120 - 140 mgL-1 CaCO3 

DeMARCH, 1981 
Alcalinidade 60 - 80 CaCO3 

Temperatura 20 ± 3ºC 

Oxigênio Dissolvido < 40% 
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2002) e com distribuição desde o Sul na desembocadura do Rio da Prata (Uruguai) até o norte 

na Ilha Grande (Angra dos Reis - RJ) (DE ALMEIDA, 1994).  

 

Representa-se como uma espécie dominante na comunidade faunística em ambientes 

estuarinos onde tem sido relatada sua ocorrência. De alta relevância ecológica, esse 

tanaidáceo faz parte da cadeia alimentar de vários consumidores secundários, aves aquáticas, 

peixes e crustáceos (BEMNEVENUTTI, 1987).  

 

De hábito infaunal suspensívoro, sua capacidade de dispersão é baixa. Habitam estuários de 

limitada energia onde indivíduos constroem tubos em forma de "U" que atingem até 15 cm de 

profundidade (BEMNEVENUTTI 1987; GUTU, 2006). Apresenta preferência a substratos 

sílticos e argilosos com altos teores de matéria orgânica, que contribuem na disponibilidade 

de alimento e baixas concentrações de cálcio, que normalmente estão associados à presença 

de conchas e podem interferir na construção dos tubos (BEMNEVENUTTI 1987; LEITE et 

al., 1995; FREITAS-JUNIOR et al., 2013).  

 

A espécie possui preferência por ambientes com predominância de sedimentos finos, suporta 

grandes variações de salinidade e amônia não ionizada, apresenta sensibilidade às 

temperaturas acima de 25ºC e é mais tolerante ao zinco que outras espécies utilizadas em 

testes ecotoxicológicos (MOTTOLA et al., 2009; FONSECA & D’INCAO, 2003) 

 

Apesar da sua importância e ampla distribuição em muito ambientes costeiros, há poucas 

informações sobre sua biologia reprodutiva e estrutura populacional. Além disso a influência 

do ambiente e a abundância desta espécie não são bem compreendidos (MONTAGNOLLI, 

2004). A tabela 2 apresenta os principais parâmetros de tolerância para a espécie M. 

schubartii, conforme estudos desenvolvidos por Mottola et al. (2009). 

 

TABELA 2 - Parâmetros de tolerância da espécie M. schubartii 

 

Parâmetro Tolerância 

Amônia (NH3-N)  3,31 - 3,77 4 mgL-1 

Cádmio 0,22 a 0,314 mgL-1 

DSS (dodecil sulfato de sódio) 12,12 - 26,39 4 mgL-1 

Zinco 7,07 - 15,87 4 mgL-1 
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Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) 

L. variegatus habitualmente chamado de ouriço-do-mar verde, é uma espécie descrita como 

cosmopolita, com distribuição abundante na costa brasileira. Habita águas tranquilas marinhas 

com fundo rochoso não consolidado, constituídas por areia e macroalgas (DOMINGUEZ et 

al., 2007). A maioria dos indivíduos são encontrados em profundidades inferiores a 50 m 

(SANCHEZ-JEREZ, et al., 2003).    

 

Sua dieta pode variar em função da disponibilidade do tipo de alimento, embora as algas 

sejam o alimento mais importante, mas a maioria dos ouriços é onívora, incluindo em sua 

dieta grande variedade de material vegetal e animal. O tamanho da espécie pode variar em 

função das condições oceanográficas locais, disponibilidade de alimento e presença ou não de 

outras espécies de ouriços (HILL & LAWRENCE, 2003).  

 

A espécie apresenta dimorfismo sexual de difícil identificação, tornando-se necessária a 

observação da coloração dos gametas. Cor em tons de amarelo - laranja são características de 

fêmeas, e machos apresentam espermas de coloração esbranquiçadas. Na reprodução, os 

espermatozóides e óvulos são expelidos na água do mar por contração das gônadas em que 

ocorre a fecundação (ZAGATTO & BERTOLETTI, 2014).  

 

Os ouriços têm sido utilizados em testes ecotoxicológicos desde 1920 e 1930, quando 

pesquisadores investigaram os efeitos de metais sobre sua fertilização e desenvolvimento, 

pois são as fases críticas para o crescimento normal do organismo (DINNEL et al., 1988). Os 

ensaios constituem na exposição de embriões dos organismos a várias concentrações de uma 

amostra por 24±4 horas. Observa-se o retardamento no desenvolvimento de em brio-larval 

e/ou ocorrência de anomalias morfológicas nas larvas expostas (ZAGATTO & 

BERTOLETTI, 2014). 

 

Características como a sensibilidade, a facilidade de obtenção de gametas, o baixo custo do 

ensaio, a rapidez na execução dos experimentos e a ocorrência cosmopolita são fatores que 

impulsionaram a utilização desses organismos em testes ecotoxicológicos em todo o mundo 

(PUSCEDDU, FH et al., 2007; SILVA et al., 2013; EL-BIBANY AH et al., 2014). 
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Assim sendo, este capítulo tem como objetivo avaliar a qualidade do sedimento do Canal do 

Linguado através de ensaios ecotoxicológicos com diferentes matrizes e organismos teste, 

bem como averiguar a existência de correlações entre os efeitos ecotoxicológicos com os 

principais componentes abióticos do sedimento. 

 

METODOLOGIA 

 

Delineamento amostral  

Os pontos amostrais para este estudo foram estabelecidos levando em consideração estudos 

anteriores desenvolvidos pelo DNIT/IME (2004) e por FRANKLIN DA SILVA (2011), de 

forma a caracterizar o material sedimentado a montante do dique sul no Canal do Linguado na 

Baía da Babitonga (SC). Na distribuição espacial das amostras, apresentada na figura 1, 

buscou-se uma representatividade do material acumulado em função do dique, através de 

amostragens simples. Os pontos foram definidos primeiramente pelas condições de 

navegabilidade da região e um espaçamento equidistante entre as amostras, definindo o 

espectro amostral da seguinte forma: 

 

Ponto 01: Ponto mais próximo ao dique sul distante a 300 metros. Situado em frente à antena 

de transmissão, apresenta completo assoreamento em períodos de baixa-mar e profundidade 

máxima de 1,5 m. Coordenadas UTM: 732457.75E; 7081685.64N, Datum SIRGAS 2000, 

Zona 22S; 

 

Ponto 02: localizado a 900 metros do dique sul. Situado em frente à entrada do canal, também 

apresenta completo assoreamento em período de baixa - mar e profundidade máxima de 1,5 

m. Coordenadas UTM: 732220.76E e 7082231.81N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S; 

 

Ponto 03: localizado a 1.700 metros do dique sul, em frente à ilha João Dias. Apresenta 

melhores condições de navegabilidade, sem apresentar completo assoreamento. Coordenadas 

UTM: 731898.78E e 7082680.98N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S;  

 

Ponto 04: distante linearmente a 2.240 metros do dique sul, no centro da confluência da ilha 

João Dias e do Papagaio. Coordenadas UTM:    731196.17E e 7083096.95N, Datum SIRGAS 

2000, Zona 22S; 
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Ponto 05: distante linearmente a 3.200 metros do dique sul, próximo à foz do rio Parati. 

Recebe influência das atividades antropogênicas dos municípios de Araquari e Joinville. 

Coordenadas UTM: 729943.09E e 7082980.85N, Datum SIRGAS 2000, Zona 22S; 

 

 

Figura 1 - Localização dos pontos de coleta de amostras de sedimentos no Canal do Linguado 

Sul, a montante do dique da BR 280, na Baía de Babitonga (SC) 

 

Campanha amostral 

As campanhas amostrais foram realizadas durante um ano com a seguinte configuração: 

12/05/14 (Outono), 07/08/14 (inverno), e 03/11/14 (primavera) e 05/02/15 (verão).  

 

Coleta e armazenamento de sedimento 

Amostras de sedimentos foram coletadas com busca-fundo tipo Ponar, armazenadas em sacos 

plásticos e transportadas em caixas térmicas com gelo até o Laboratório de Ecotoxicologia 

CTTMar/Univali (Letox) e estocadas a temperatura de 4±2ºC. Dados de condutividade, pH, 

oxigênio dissolvido (OD), salinidade e temperatura da água foram medidos em campo com 
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sonda multi-parâmetro Horiba
®
. Os procedimentos de coletas e preservação de amostras 

seguiram as recomendações da CETESB (2011) descritos no guia nacional de coleta e 

preservação de amostras.  

 

Procedimentos metodológicos 

Testes de toxicidade 

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Ecotoxicologia CTTMar/Univali com três 

organismos teste. Hyalella azteca e Monokalliapseudes schubartii foram utilizados nos 

ensaios com sedimento total e Lytechinus variegatus para a fração aquosa do sedimento 

(elutriato) tratadas e não tratadas com Ulva fasciata. 

 

Hyalella azteca (Saussure, 1858)- Testes com sedimento total. 

O cultivo de H. azteca foi realizado em caixas plásticas com 2,5 L de água para um lote de 

100 organismos com aeração branda, fotoperíodo 16L:8D e temperatura de 24±2ºC. Folhas de 

bananeiras secas, auto-clavadas e sem lignina foram utilizadas como substrato. Para a água de 

cultivo foi utilizada uma água doce de fonte natural da região de Cabeçudas (Itajaí, SC), 

previamente filtrada em malha de 45 µm, com pH entre 7,2 a 7,6 e dureza entre 40 a 45 de 

CaCO3 L
-1

, que foram medidos pelo método de Spectroquant MERCK
®
. Um composto de 

ração e levedura (RL), preparado segundo Araújo (2005), foi fornecido como alimento todos 

os dias na razão de 2,5 mL para cada lote de 100 organismos. 

 

Os bioensaios foram conduzidos conforme NBR/ABNT 15470 com o uso de juvenis com 0 a 

7 dias de idade. Para cada amostra de sedimento foram preparadas quatro réplicas constituídas 

por 100 mL de sedimentos e por 175 a 200 mL de água de cultivo. Após o preparo dos frascos 

teste, estes foram deixados em repouso por 12 horas e conferido OD, pH, salinidade e amônia 

não ionizada (NH3), e 10 organismos testes foram distribuídos por radonização. O controle do 

ensaio foi constituído por frascos teste em quatro réplicas e sem sedimento, e substrato 

preparado de folhas de bananeiras. O teste foi conduzido com fotoperíodo de 16L:8D e 

temperatura de 24±2º. A cada 2 ou 3 dias a água de diluição foi renovada em 2/3 de seu 

volume e os organismos alimentados com 1 a 1,5 mL do alimento composto RL. No início, 

meio e fim dos testes eram medidos o pH, OD e salinidade. Após 10 dias o ensaio foi 

encerrado com a contagem dos organismos vivos, mortos e desaparecidos por peneiramento. 

Os resultados foram validados quando, no térmico do período de exposição, a porcentagem de 
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organismos mortos no controle foi inferior ou igual a 20%. Durante a condução de todos os 

ensaios deste trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos: pHgâmetro Orion
®

 

modelo 370 Perphect, Oxímetro Hach
®

 modelo HQ40de condutivímetro Orion
®
 modelo 162A 

Thermo, kit da Merck e leitor de microplaca da BioTek para amônia, com limite de detecção 

de 0,01 mg L
-1

 de NH4. 

 

Teste de sensibilidade à substância de referência – H. azteca 

Testes agudos e estáticos com sulfato de zinco foram realizados mensalmente para ensaios 

com o tóxico de referência. Para tanto, cada concentração do tóxico e o controle com água de 

diluição, foram preparadas em 4 réplicas com 200 mL de solução e 10 juvenis. Os organismos 

foram alimentados no início do ensaio e após 48 h. Durante o experimento não foram 

fornecidas aeração e a temperatura foi mantida constante em 24±2ºC com fotoperíodo de doze 

luz. A cada 24 horas os organismos mortos foram contados, retirados dos frascos e 

registrados. Após 96 horas de exposição o teste foi encerrado e considerado aceito para uma 

taxa de mortalidade máxima de 20% no controle. A concentração letal mediana (CL50) foi 

calculada pelo método de Trimmed Spearman-karber, através do programa TSK. 

 

A carta controle foi elaborada com os dados da CL50, calculando dois desvios-padrão (2σ), 

superior e inferior à média obtida. 

 

Monokalliapseudes schubartii (Mañé-Garzón, 1949) - Testes com sedimento total 

Os organismos utilizados para estes ensaios foram coletados nos molhes da praia de 

Navegantes (SC), em uma camada de sedimento de até 20 cm de espessura, imediatamente 

peneirados em malha de 300 µm e acondicionados em baldes com água e sedimento local. 

Amostras do sedimento local foram coletadas para serem utilizados como controle. Os 

organismos foram transportados e aclimatados no Letox por um período mínimo de 7 dias e 

com o ajuste da salinidade para 15 na razão de 2 de salinidade por dia. A temperatura foi 

mantida em 24±2 ºC, fotoperíodo de doze luz e aeração branda. O composto RL foi oferecido 

como alimento a cada 48hs.  

 

Os ensaios foram conduzidos conforme Nascimento (2002) com quatro réplicas por amostra e 

controle constituídos por 150 mL de sedimento e 350 mL de água de cultivo com salinidade 

15. Antes dos ensaios, os frascos testes foram aerados levemente por 24 horas e tampados 
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com filme de PVC. Exemplares do tanaidáceos de tamanho 0,7 e 1,0 cm selecionados 

manualmente com auxílio de pipetas, foram distribuídos nos frasco-teste por randomização. O 

experimento foi conduzido nas mesmas condições da aclimatização. No início e no final dos 

experimentos foram medidos pH, oxigênio dissolvido, salinidade e concentração de amônia 

não ionizada. Após 10 dias de exposição, os sedimentos foram peneirados em malha 300 µm 

e o número de organismos vivos, mortos e desaparecidos foram registrados. 

 

Teste de sensibilidade à substância de referência – M. schubartii 

Testes agudos e estáticos com sulfato de zinco foram realizados para a montagem da carta 

controle de sensibilidade. Para cada concentração do tóxico e do controle com água de 

diluição foram preparadas em 4 réplicas com 180 mL de solução e 5 organismos. Durante o 

experimento não foram fornecidas alimentação e aeração. A temperatura foi mantida 

constante em 24±2 ºC e fotoperíodo de doze luz. A cada 24 horas os organismos mortos 

foram contados, retirados dos frascos e registrados. Após 96 horas de exposição o teste foi 

encerrado e considerado aceito se a taxa de mortalidade no controle não tenha excedido 20%. 

A CL50 foi calculada pelo método de Trimmed Spearman-karber, através do programa TSK.  

 

Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) - Teste de toxicidade crônica 

Os testes crônicos foram conduzidos com amostras elutriadas e tratamento prévio com U. 

fasciata. O teste com elutriato é uma simulação simplificada do processo de dragagem a qual 

a água e os sedimentos são misturados. O elutriato tem como característica a alta 

concentração de amônia, que devido a sua toxicidade, podem mascarar os resultados e, por 

isto, recomenda-se sua remoção. Os ensaios padronizados com a utilização da macroalga U. 

Fasciata para a remoção da amônia tem sido amplamente utilizado e aceito (HO et al., 2007). 

 

Elutriato 

Os elutriatos das amostras dos sedimentos foram obtidos conforme descrito por US EPA 

(1998). Amostras de sedimentos foram misturadas com água marinha, na porção de 1 parte de 

sedimento para 4 partes de água e colocadas em agitador mecânico por 30 minutos. Após o 

repouso overnight o sobrenadante foi filtrado em membrana de fibra de vidro de 0,45 µm de 

poro. O nitrogênio amoniacal do elutriato foi medido pelo método Spectroquant Merck
®

 e o 

pH e a salinidade medidos com pHgâmetro e condutivímetro. As amostras de elutriato foram 

armazenadas em frasco âmbar e refrigeradas até a realização dos testes.   
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Tratamento com Ulva fasciata 

Para a remoção da amônia do elutriato, que pode interferir nos resultados dos experimentos, 

foram utilizadas as macroalgas Ulva fasciata obtidas na praia de cabeçudas em Itajaí (SC). As 

algas foram limpas manualmente para a remoção de epífitas e mantidas em água marinha sob 

condições estáticas, aeradas, com fotoperíodo de 12L:12D e temperatura 20 º C por 4 dias 

para inanição. Após este período foram adicionados os elutriatos com as algas na proporção 

de 5 gramas de algas para 60 mL de elutriato e incubadas por até 5 horas em luz contínua, e a 

temperatura de 20ºC. Um controle contendo apenas água marinha e algas também foi 

preparado. Após esse período as amostras foram filtradas em filtros de 0,45µm. O teor de 

nitrogênio amoniacal foi medido antes e depois do tratamento com a alga para a confirmação 

de sua retirada. 

 

Teste de toxicidade crônica com L. variegatus 

Exemplares do ouriço-do-mar L. variegatus foram coletados por mergulho autônomo na praia 

de Penha (SC) e transportados para o laboratório em caixas de isopor encobertos com 

macroalgas. Em laboratório foram mantidos em tanques de água do mar até a sua utilização 

nos ensaios. 

 

Devido à dificuldade de identificar o dimorfismo sexual externo, a diferenciação dos ouriços é 

realizada observando a cor dos gametas, sendo que as fêmeas apresentam gametas amarelo-

laranja enquanto que os machos apresentam a cor branca. Os testes foram iniciados com o 

estímulo para a liberação dos gametas com a injeção de 2,5 mL de solução de KCl a 0,5 M na 

região perioral do ouriço. A coleta dos óvulos foi realizada de forma úmida sendo que as 

fêmeas foram apoiadas em béqueres com água do mar com a superfície aboral voltada para 

baixo por um período máximo de 5 minutos para evitar a coleta de óvulos imaturos. Amostras 

dos óvulos foram observadas em microscópio, sendo aceitos para testes os lotes que 

apresentavam óvulos arredondados, lisos e de tamanho homogêneo. Após decantação dos 

óvulos, a água sobrenadante foi descartada e procedeu-se a filtragem em malha de 150 µm e 

os óvulos foram transferidos para um béquer com água de diluição. Esse procedimento foi 

repetido por mais três vezes para a limpeza do material biológico. O esperma foi coletado a 

seco com uma pipeta Pasteur de ponta fina e transferidos para um béquer de 30 mL mantido 

em refrigeração em caixa de isopor e gelo. Uma diluição com 24,5 mL de água do mar filtrada 
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e 0,5 mL de esperma foi preparada. De um a dois ml da solução espermática foram 

adicionadas ao béquer com os óvulos, agitada suavemente e aguardado 5 minutos para 

confirmar a fecundação. Para uso nos ensaios foram utilizados óvulos com percentual mínimo 

de 80% de fecundação. 

 

Os ensaios foram realizados em frascos testes de 15 mL contento 10 mL de solução teste com 

as amostras elutriadas brutas, tratadas com U. fasciata, mais o controle. Para cada amostra e 

controle foram preparadas 4 réplicas, sendo uma quinta réplica destinada para as leituras dos 

parâmetros físico-químicos de pH, salinidade e OD. Em cada frasco teste foi adicionado 100 

L da solução com gametas o que correspondeu a densidade final de 30 a 40 ovos por mL. Os 

ensaios foram executados em incubadora a 25±2ºC e fotoperíodo 12L:12D, por 24 horas.  O 

teste foi encerrado quando 80% dos organismos atingiram o estágio de pluteus, com braços de 

comprimento igual ao comprimento do corpo da larva (figura 2) nos frascos controle. Para o 

encerramento foi adicionado aos frascos teste 1,0 mL de solução de formaldeído tamponado 

com bórax a 4%. 

 

 

Figura 2 – Larva normal no estágio do Pluteus de Lytechinus variegatus, com braços de 

comprimento igual ao corpo da larva. Fonte B. Vellutini http://picssr.com/photos/nelas/page3 

Pluteus larva reconstruction. 

 

Para as leituras, uma subamostra de 1 mL da solução teste foi analisada em microscópio 

biológico em câmara do tipo Sedgewick-Rafter com o registro do estágio de desenvolvimento 

e ocorrência de anomalias nos 100 primeiros organismos. O teste foi considerado válido e foi 

obtido um percentual mínimo de 80% de larvas pluteus normais ou bem desenvolvidas nos 

frascos controle e variação dos parâmetros físico-químicos inferiores a 20%. Para o controle 

do tratamento com U. fasciata foi considerado válido um percentual máximo de 25% de 

efeito. 

 



 

 

4-16 

 

Teste de sensibilidade à substância de referência – L. variegatus 

Testes agudos e estáticos com dicromato de potássio em 7 diluições mais o controle foram 

realizados e constituídos por 4 réplicas cada. As condições experimentais e de aceitabilidade 

seguiram o descrito para os ensaios com os elutriatos das amostras de sedimento. A CL50 foi 

estimada pelo método de Trimmed Spearman-karber utilizando o programa TSK e elaborada 

a carta controle. 

 

Análise dos resultados dos Biotestes 

Os resultados dos ensaios ecotoxicológicos foram ajustados pela equação de Abbot (1925) 

para remover as variações de sensibilidade entre os períodos analisados segundo a fórmula: 

 

                            
                                      

                     
     

 

Para testar a existência de diferenças entre as médias dos grupos de pontos amostrais, época 

de amostragem e os organismos testes foi utilizado a análise de variância (ANOVA) de fator 

único realizada no Microsoft Office Excel com dados brutos, sem o ajuste por Abbot. A 

hipótese (H0) foi rejeitada quando F observado foi superior ao FCrítico, indicando que existem 

diferenças significativas entre os tratamentos ao nível de significância igual à 0,05 (p=0,05). 

 

Foram realizadas duas ACP (Análise de Componentes Principais), segundo recomendações 

JOLLIFFE (2002), sem ajuste de dados e n= 20. Uma primeira com as correlações entre os 

fatores abióticos e os resultados dos ensaios (mortalidade) H. azteca e M. schubartii para 

todas as campanhas. Nessa ACP foram realizadas com os dados das características do 

sedimento - teores de finos (somatória de argila e silte), matéria orgânica (Capítulo 2) e teores 

de amônia do elutriato, compostos químicos que apresentavam recorrência em todas as 

campanhas com teores acima do limite de detecção do método analítico (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn e 

∑HPA) (Capítulo 3) e porcentagem de mortalidade de H. azteca e M. schubartii ajustado por 

Abbot. 

 

Uma segunda ACP foi realizada entre os fatores abióticos do sedimento teores de finos 

(somatória de argila e silte), matéria orgânica e teores de amônia do elutriato, compostos 

químicos presente nas campanhas (As, Pb, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn e ∑HPA) e os resultados dos 
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ensaios de H. azteca, M. schubartii e L. variegatus com tratamento de U. fasciata utilizando-

se somente as campanhas de inverno e verão. 

 

 

RESULTADOS  

Ensaios com o Sedimento Total 

a) H. azteca 

O cultivo dos anfípodas realizado no Lab. de Ecotoxicologia da Univali (Itajaí-SC), 

apresentou-se estável durante todo o período de estudo, sendo que a água de manutenção 

apresentou um pH variando entre 7,0 a 7,5 e dureza total entre 40 a 45 de CaCO3 L
-1

e 

oxigênio dissolvido acima de 7,0 indicando condições adequadas para o cultivo conforme as 

recomendações da ABNT NBR 15470:2013.  

 

Os ensaios de sensibilidade do anfípoda H. azteca somente foram validados quando ao 

término do período de exposição, sendo que a porcentagem de organismos mortos no controle 

foi inferior a 20%. Os resultados de sensibilidade, conduzidos com Sulfato de Zinco 

(ZnSO4
.
7H2O) estão representados no apêndice 01-H. azteca, e o padrão de comportamento 

descrito confere validação ao lote de organismos para realizar os ensaios durante a pesquisa. 

 

Os parâmetros físico-químicos, amônia não ionizada, pH, salinidade e oxigênio dissolvido 

avaliados durante os bioensaios estão indicados no apêndice 01. As variações observadas 

estiveram dentro dos limites determinados pela norma da ABNT. Apenas para o PRI-02 a 

amônia não ionizada ao final do ensaio apresentou um valor mais elevado (207,3 µ L
-1

) em 

comparação com as demais campanhas. 

 

As respostas ecotoxicológicas (mortalidade) ajustadas por Abbot do anfípoda Hyalella azteca 

aos testes de sedimento total estão apresentadas na figura 3. A análise de variância não 

apresentou diferença significativa entre os pontos amostrais (F 0,865<FCrítico 3,055), com 

média de mortalidade de 12,4 a 24%. No período amostral entre as estações não foram 

observadas diferenças significativas (F 0,903<FCrítico 3,238) com médias entre 14,9 a 24,7% 

de mortalidade. 
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Figura 3 – Mortalidade ajustada por Abbot do anfípoda Hyalella azteca em testes de 

sedimento total, entre os pontos de amostragem do Canal do Linguado. 

 

 

b) M. schubartii 

Para o tanaidáceo M. schubartii, os ensaios de sensibilidade foram executados com sulfato de 

zinco paralelamente aos ensaios de sedimento total, em lotes de organismos coletados no 

molhe do município de Navegantes (SC). Os ensaios foram validados quando os controles 

apresentaram mortalidade inferior a 20% e confeccionados a carta de sensibilidade que está 

representada no apêndice 02 – M. schubartii. Os resultados validaram os lotes dos organismos 

utilizados nos ensaios. 

 

Os parâmetros físico-químicos, amônia não ionizada, pH, salinidade e oxigênio dissolvido 

obtidos durante os ensaios estão indicados no apêndice 02 e estiveram dentro dos limites 

aceitáveis para validação dos testes de toxicidade.  

 

Quanto as respostas ecotoxicológicas (mortalidade) ajustada por Abbot do tanaidáceo aos 

testes de sedimento total estão representadas na figura 4. A análise de variância não 

apresentou diferença significativa entre os pontos amostrais (F 0,439<FCrítico 3,055) com 

média de mortalidade variando entre 4,8 a 15%. Na avaliação sazonal, também não foram 
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observadas diferenças significativas (F, 0,903<FCrítico 3,238) com média de mortalidade 

variando de 4,2 a 14,2%. 

 

Os ensaios ecotoxicológicos para M. schubartii, apresentaram menores percentuais médios de 

mortalidade (9,7%) quando comparados com H. azteca (20,2%). A análise de variância 

apontou diferença significativa (F 10,5>FCrítico 4,09) das respostas ecotoxicológicas entre as 

duas espécies, H. azteca e M. schubartii. 

 

 

Figura 4 -Mortalidade ajustada por Abbot do tanaídaceo M. Schubartii em testes de sedimento 

total, entre os pontos das amostragens do Canal do Linguado.  

 

Teste Crônico – L. variegatus 

Os testes de sensibilidade com o ouriço-do-mar foram conduzidos com Dicromato de Potássio 

(K2Cr2O7) e estiveram dentro dos limites de variação dos organismos coletados no município 

de Penha (SC). Os resultados foram validados quando apresentaram efeito inferior a 20% nos 

frascos controle (apêndice 03 – L. variegatus). O padrão observado validou os lotes de 

organismos utilizados neste trabalho.  
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Os parâmetros físico-químicos, amônia não ionizada, pH, salinidade e oxigênio dissolvido 

obtidos durante os ensaios (apêndice 03) estiveram dentro das faixas aceitáveis para validação 

dos testes. Todas as amostras de elutriatos foram tratadas com U. fasciata para remoção de 

amônia não ionizada, porém apenas as amostras das campanhas Inverno e Verão foram 

validadas por apresentarem efeito abaixo de 25% no controle.  

 

Os testes conduzidos com elutriato, sem tratamento com U. fasciata, apresentaram 

percentuais de anomalia nas larvas acima de 80% em todos os pontos amostrais.  

 

O uso da U. fasciata para remoção da amônia, foi executado para todas as campanhas e os 

teores da amônia não ionizada das amostras de elutriatos tratadas e não tratadas com a 

macroalga estão representadas na tabela 3. Apesar da completa remoção de amônia nas 

campanhas de Outono e Primavera, os controles dos ensaios apresentaram percentual de efeito 

acima 80%, muito acima do recomendado pela norma e, portanto, não foram validados.  

 

TABELA 3 - Teores de amônia não ionizada (µg L
-1

) nas amostras elutriadas e tratadas com 

U. fasciata. ALD – abaixo de limite de detecção (0,01 mgL
-1

 de NH4
+
). 

Estação 

OUTONO INVERNO PRIMAVERA VERÃO 

Elutriato 
U. 

fasciata 
Elutriato U. fasciata Elutriato U. fasciata Elutriato 

U. 

fasciata 

PT01 90,86 ALD 168,58 1,20 270,38 0,31 244,83 4,47 

PT02 71,70 ALD 106,90 0,50 253,9 ALD 249,05 5,55 

PT03 6,83 ALD 60,70 3,70 305,65 ALD 61,28 4,59 

PT04 ALD ALD 67,09 1,80 227,07 ALD 19,16 ALD 

PT05 70,17 ALD 76,80 1,14 233,2 ALD 262,85 6,51 

 

As respostas dos ensaios ecotoxicológicos validados com embriões e larvas dos equinoides, 

após tratamento para remoção de amônia ajustada por Abbot estão representadas na figura 5.  

A análise de variância não apresentou diferença significativa entre os pontos amostrais (F, 

1,936; FCrítico, 5,317) com média de efeito variando de 1,6 a 90,7% com destaque para o ponto 

04. No período amostral entre as estações do ano, também não foram observadas diferenças 

significativas (F, 2,417; FCrítico, 5,192) com média variando entre 17,6 a 50,1%. 
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Figura 5-Resultados das anomalias no desenvolvimento de larvas do equinodermo (L. 

variegatus) em testes crônicos, em amostras elutriadas, tratadas com U. fasciata e ajustadas 

por Abbot, nos pontos de amostragem nas campanhas Inverno e Verão dos sedimentos no 

Canal do Linguado. 

 

Apesar da diferença não significativa entre os pontos amostrais, o ouriço do mar apresentou 

um maior efeito no ponto 04 e menor no ponto 01.  

 

Não foram observadas diferenças significativas das respostas entre os organismos testes 

avaliados nos períodos de amostragem (F, 2,444 < FCrítico, 3,354), devido à grande 

variabilidade dos resultados.  

 

Os ensaios ecotoxicológicos com o ouriço do mar, após tratamento para remoção de amônia, 

apresentaram ainda os maiores percentuais de efeito (34,3%) quando comparadas com H. 

azteca (16,9%) e M. schubartii (10,6). A figura 6 representa a porcentagem de efeito e desvio 

padrão dos efeitos obtidos nos bioensaios com os organismos testados (H. azteca, M. 

schubartii e L. variegatus). 
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Figura 6 – Representação gráfica da porcentagem de mortalidade e desvio padrão dos efeitos 

obtidos nos bioensaios com os organismos testados (H. azteca, M. schubartii e L. variegatus). 

 

Em termos legais, apenas os testes com L. variegatus, sem tratamento para remoção de 

amônia apresentam efeito tóxico significativo, pois os efeitos medidos foram maiores que 

50%.  

 

A inexistência de um padrão de resposta ecotoxicológica entre as espécies utilizadas 

determinou a realização de análises multivariadas para tentar obter uma correlação entre os 

resultados dos ensaios com a presença de algum contaminante nos sedimentos. Assim, análise 

de componentes principais (ACP) foi utilizada para destacar a existência de alguma ordenação 

entre as variáveis bióticas e abióticas.  

 

Análise de Componente Principais fatores abióticos e bióticos com H. azteca e M. 

schubartii 

Os escores da ACP estão apresentados na tabela 4 e os resultados integrados na tabela 5. Os 3 

primeiros eixos explicaram 87,94% da variância dos dados e através deles foi possível 

observar as seguintes associações: 

(I) -O primeiro eixo explicou 55,45% dos dados analisados e representou os maiores 

pesos e correlações positivas com os metais (Pb, Cu, Cr, Ni e Zn), finos e matéria orgânica; 

(II) -Eixo 2 explicou 21,14% da variância e representou maior peso para o grupo dos 

orgânicos (∑HPA) e amônia sem uma associação com outros fatores; 

H.azteca; 
16,92822967 M.schubartii; 

10,65637066 

L.variegatus; 
34,55 
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(III) -O terceiro eixo explicou 10% da variância dos dados e representou através de 

correlações positivas entre os fatores bióticos (H. azteca e M. schubartii). 

 

TABELA 4 - Projeção de fatores (scores) calculados na ACP I para cada ponto amostral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo3 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3

OUT-01 0,614 0,675 -0,126 0,614 0,675 -0,126

OUT-02 0,598 0,182 -0,243 0,598 0,182 -0,243

OUT-03 0,596 -0,118 -0,001 0,596 -0,118 -0,001

OUT-04 -0,478 -0,024 -0,103 -0,478 -0,024 -0,103

OUT-05 0,356 0,291 -0,082 0,356 0,291 -0,082

INV-01 0,462 0,292 -0,028 0,462 0,292 -0,028

INV-02 -0,418 0,526 0,048 -0,418 0,526 0,048

INV-03 -1,34 0,312 0,429 -1,34 0,312 0,429

INV-04 -0,452 0,496 -0,108 -0,452 0,496 -0,108

INV-05 -0,457 0,081 0,43 -0,457 0,081 0,43

PRI-01 0,579 -0,288 0,147 0,579 -0,288 0,147

PRI-02 0,581 -0,309 0,282 0,581 -0,309 0,282

PRI-03 -0,203 -0,418 -0,413 -0,203 -0,418 -0,413

PRI-04 -0,324 -0,412 0,219 -0,324 -0,412 0,219

PRI-05 0,227 -0,358 -0,033 0,227 -0,358 -0,033

VER-01 0,526 0,07 0,172 0,526 0,07 0,172

VER-02 0,411 -0,396 0,127 0,411 -0,396 0,127

VER-03 -1,124 -0,396 -0,52 -1,124 -0,396 -0,52

VER-04 -0,177 -0,454 0,092 -0,177 -0,454 0,092

VER-05 0,022 0,249 -0,289 0,022 0,249 -0,289

H. azteca M. schubarttiPontos 

Amostrais
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TABELA 5 – Correlações entre as variáveis bióticas (mortalidade de H. azteca e M. 

schubartii) e abióticas (metais, orgânicos, amônia, finos e matéria orgânica) com os eixos e os 

percentuais das variâncias dos autovetores de cada eixo. 

Fatores Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

H. azteca  0,172 0,167 0,624 

M. schubartii 0,077 -0,31 0,649 

Pb 0,37 -0,097 -0,145 

Cu 0,381 -0,029 -0,074 

Cr 0,379 -0,001 -0,135 

Ni 0,381 0,038 -0,11 

Zn 0,377 0,002 -0,146 

ƩHPA  -0,008 0,607 -0,012 

Amônia -0,076 0,352 0,271 

Finos (Silte e argila) 0,353 0,094 0,149 

Matéria Orgânica 0,347 0,078 0,116 

Porcentagem de variância 55,44 21,14 10,04 

Porcentagem acumulada de variância 55,44 76,59 86,63 

 

A figura 7 apresenta uma representação gráfica dos autovalores dos fatores bióticos (H. azteca 

e M. schubartii) e abióticos, onde se verifica um agrupamento desses elementos.  

 

Figura 7 - Representação gráfica da ACP dos eixos 1 e 2 para os fatores bióticos (H. azteca e 

M. schubartii) e abióticos (metais, amônia, finos, matéria orgânica e orgânicos).  
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Análise de Componente Principal: fatores bióticos e abióticos com L. variegatus e 

tratamento com U. fasciata. 

Os resultados dos escores para esta segunda análise dos componentes principais, estão 

apresentados na tabela 6. Seus resultados apresentam uma explicação nos três primeiros eixos, 

de  86,6% da variância dos dados e se observou as seguintes associações (tabela 7): 

(I) -O primeiro eixo explicou 47,7% dos dados analisados e representou através de 

correlações positivas entre os metais (exceto mercúrio), finos e matéria orgânica; 

(II) -O eixo 2 explicou 27,8% da variação dos dados, com correlações positivas entre 

mercúrio, amônia, ΣHPA e a toxicidade para H. azteca; 

(III) - O eixo 3 sugere uma explicação de 10,5% da variância dos dados e representou uma 

correlação inversa entre a toxicidade sobre o equinodermo L. variegatus e M. schubartii. 

 

TABELA 6-Projeção de fatores (scores) calculados na ACP II para cada ponto amostral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4

INV-01 0,697 -0,779 0,255 -0,303 0,697 -0,779 0,255 -0,303 0,697 -0,779 0,255 -0,303

INV-02 -0,527 -0,916 -0,058 -0,357 -0,527 -0,916 -0,058 -0,357 -0,527 -0,916 -0,058 -0,357

INV-03 -1,521 -0,068 -0,204 0,648 -1,521 -0,068 -0,204 0,648 -1,521 -0,068 -0,204 0,648

INV-04 -0,424 -0,336 0,602 0,186 -0,424 -0,336 0,602 0,186 -0,424 -0,336 0,602 0,186

INV-05 -0,408 -0,415 -0,725 -0,244 -0,408 -0,415 -0,725 -0,244 -0,408 -0,415 -0,725 -0,244

VER-01 1,125 -0,146 -0,138 0,288 1,125 -0,146 -0,138 0,288 1,125 -0,146 -0,138 0,288

VER-02 1,109 0,463 -0,312 -0,011 1,109 0,463 -0,312 -0,011 1,109 0,463 -0,312 -0,011

VER-03 -0,928 1,201 0,249 -0,559 -0,928 1,201 0,249 -0,559 -0,928 1,201 0,249 -0,559

VER-04 0,405 0,861 -0,257 0,156 0,405 0,861 -0,257 0,156 0,405 0,861 -0,257 0,156

VER-05 0,472 0,134 0,589 0,196 0,472 0,134 0,589 0,196 0,472 0,134 0,589 0,196

H. azteca M. schubartti L. variegatusPontos de 

amostrais
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TABELA 7 - Correlação entre as variáveis bióticas (mortalidade H. azteca, M. schubartii e 

efeito para L. variegatus) e abióticas (metais, orgânicos, amônia, finos e matéria orgânica) 

com os eixos e os percentuais das variâncias dos autovetores de cada eixo. 

 

Fatores Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

H. azteca 0,111 -0,328 -0,311 

M. schubartii 0,101 0,095 -0,581 

L. variegatus 0,046 0,319 0,477 

As 0,287 0,19 -0,06 

Pb 0,366 0,023 0,14 

Cu 0,365 -0,062 0,064 

Cr 0,36 -0,063 0,158 

Hg -0,12 -0,409 -0,001 

Ni 0,356 -0,105 0,148 

Zn 0,357 -0,056 0,171 

ƩHPA  -0,096 -0,376 0,335 

Amônia -0,138 -0,404 -0,019 

Finos (Silte e argila) 0,3 -0,249 -0,143 

Matéria orgânica 0,293 -0,237 -0,143 

Porcentagem de variância 47,774 27,823 10,591 

Porcentagem acumulada de variância 47,774 75,597 86,188 

 

 

 

A figura 8 apresenta uma representação gráfica dos autovalores dos fatores bióticos (H. 

azteca, M. schubartii e L. variegatus) e abióticos no período amostral de Inverno e Verão, a 

qual se verifica um agrupamento desses elementos. 
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Figura 8 - Representação gráfica da ACP dos eixos 1 e 2 para os fatores bióticos (H. azteca, 

M. schubartii e L. variegatus) e abióticos (metais, amônia, finos, matéria orgânica e 

orgânicos).  

 

 

DISCUSSÃO  

 

As respostas dos organismos aos ensaios ecotoxicológicos não apresentaram um padrão 

temporal claro, sem destaque para um ponto específico da área de estudo, por outro lado, as 

diferenças observadas entre as sensibilidades dos organismos testes utilizados foram os 

resultados mais marcantes neste trabalho. Essa diferenciação entre os organismos pode estar 

relacionada a diferenças nas sensibilidades aos tipos de contaminantes e de suas misturas, ao 

mesmo tempo em que o tipo de exposição e/ou as ações que os químicos exercem sobre o 

organismo teste, podem induzir respostas distintas nos ensaios (ZAGATTO & & 

BERTOLETTI, 2014; BESSER et al., 2014). 

 

Diferentes mecanismos podem interferir no modo de ação de um contaminante presente no 

ambiente, antes que ele possa atingir seu alvo onde exercerá sua toxicidade (ESCHER et al., 

2011). Esta é uma das muitas discrepâncias observadas entre as altas concentrações obtidas de 

químicos e as  poucas consequências de seus efeitos tóxicos sobre os organismos (AMIARD-

TRIQUET, 2015). Em uma mistura, os químicos podem atuar em diferentes moléculas, 
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podendo ou não interagir, bem como não apresentarem mecanismos distintos de seleção e 

ação. Se os produtos químicos não interagem, mas agem na mesma molécula e com 

mecanismos semelhantes, são observados efeitos aditivos com as suas concentrações. Se os 

produtos químicos em uma mistura interagirem, seu efeito da mistura não é tão facilmente 

predito (EGGEN, et al., 2004).  

 

Ambiente de exposição com alto teores de matéria orgânica e granulometria fina apresentam 

características propicias para a ação bacteriana na decomposição da matéria orgânica, 

produzindo amônia e sulfetos, assim como outras toxinas naturais (GRIBBLE, 1994), mas 

com igualmente efeito tóxico sobre os organismos (THOMPSON et al., 1991; LAPOTA, 

2000). As características dos sedimentos acumulados na Canal do Linguado apresentam 

propriedades adequadas à formação de amônia e sulfetos, conforme discutido no capítulo 2, e 

podem resultar em falsos positivos nos ensaios ecotoxicológicos. 

 

Ainda, tanto a química dos contaminantes quanto a fisiologia dos organismos podem ser 

modificadas por fatores ambientais como temperatura, pH e salinidade. Além disso, cada um 

deles pode responder a fatores específicos, como a importância do carbono orgânico que 

controla a biodisponibilidade de contaminantes orgânicos em sedimentos (HUNTER et al., 

2011; MEGGO & SCHNOOR, 2011), enquanto o oxigênio dissolvido e a composição de 

sedimentos influenciam a labilidade e a biodisponibilidade de metais (WU et al., 2013; 

AMIARD-TRIQUET, 2015). 

 

Para os bioensaios em sedimento total, o anfípoda H. azteca não indicou diferenças entre os 

pontos amostrais assim como na toxicidade influenciada pelos teores de COT, teores de argila 

mineral e de químicos.  

 

A avaliação sazonal das respostas do anfípoda também não apresentam diferenças 

significativas, em que as maiores concentrações médias de químicos, teores de matéria 

orgânica, nutrientes e presença de argilas minerais foram mais relevantes, como discutido no 

capítulo 2. A hidrologia estuarina e os processos relacionados, o destino e o transporte dos 

sedimentos (p.e., deposição e ressuspensão e sorção e dessorção) parecem influenciar 

mudanças sazonais nas concentrações de sedimentos, mas não na sua toxicidade 

(THOMPSON,1999). 
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O mesmo foi observado para o tanaidáceo M. schubartii, sendo que os efeitos adversos não 

apresentam um padrão sugerindo o qual esse organismo também se comporta, respondendo a 

outros fatores que não são os contaminantes dosados neste estudo.  

 

As diferenças significativas observadas na análise de variância entre as duas espécies, H. 

azteca e M. schubartii, indicam uma tendência de maior sensibilidade do anfípode comparada 

ao tanaidáceo, confirmando os estudos desenvolvidos por Mottola et al. (2009) e Fonseca & 

D’Incao (2003). 

 

Testes crônicos com L. variegatus em amostras elutriadas apresentaram os maiores 

percentuais de efeito entre os organismos testados. Os elutriados permitem avaliar a 

toxicidade dos metais liberados na coluna de água quando os sedimentos são ressuspensos, 

ocasionando uma maior sensibilidade no teste de crescimento larval, pois permite avaliar a 

biodisponibilidade e a toxicidade tanto da fração solúvel quanto dos contaminantes 

absorvidos em partículas em suspensão (THOMPSON et al., 1999; GEFFARD, et al., 2007). 

Entretanto o processo do elutriado promove a liberação da amônia para a solução teste 

(JONES, & LEE, 1988) interferindo nos resultados apresentando falsos positivos. O uso da 

macroalga Ulva tem sido indicado para a remoção da amônia diminuindo os riscos de uma 

avaliação equivocada (HO, et al., 2007). 

 

As amostras tratadas com U. fasciata apresentaram eficiência na remoção da amônia e os 

percentuais de efeito para a espécie, diminuíram sem apresentarem diferenças significativas 

entre os pontos e o período amostral. Os resultados ecotoxicológicos com amostras tratadas 

com U. fasciata não apresentaram um padrão claro, porém o período amostral validado foi 

reduzido devido às limitações metodológicas. Esta redução do número de amostras analisadas 

pode ter induzido no intervalo das médias entre os pontos 1 e 4, já que os seus conteúdos em 

metais não suportam este comportamento. De qualquer forma a espécie apresenta uma maior 

tendência à sensibilidade que o anfípoda e o tanaidáceo. 

 

Apesar das amostras tratadas com U. fasciata apresentarem boa eficiência para a remoção da 

amônia, ocorrem alguns interferentes sem uma clara explicação. E tais ocorrências aparecem 

quando a amostra de elutriato é exposta em um período superior a 3 horas de contato com as 
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macroalgas (PELLETIER, et al., 2001). Essa situação foi observada nas campanhas de 

campanha de Outono e Primavera, as quais o efeito do controle das amostras tratadas com 

Ulva mostraram um percentual aproximado de 80% de efeito, inviabilizando os ensaios.  

 

A comparação dos resultados ecotoxicológicos com H. azteca, M. schubartii e L. variegatus, 

apresentam padrões inconsistentes e não permitem uma associação clara e segura da relação 

entre causa e efeito. A fisiologia das espécies avaliadas e as características dos químicos 

podem influenciar nos processos de toxicidade (do químico sobre os organismos) de 

desintoxicação (do organismo sobre o químico), de armazenamento (poluente em estado 

inerte) e de excreção do poluente e de suas bio-transformações, além do tipo de ensaio 

empregado na avaliação. Assim, as respostas obtidas neste estudo podem estar relacionadas 

com as distintas interações dos processos que determinam o efeito tóxico ou não de um 

poluente. Segundo Walker (2012), as diferenças interespecíficas dos químicos no 

desenvolvimento desses processos podem levar a ocorrências de diferentes toxicidades entre 

espécies conhecida como toxicidade seletiva.  

 

Em relação às Análises de Componentes Principais, observou-se que na primeira ACP o 

primeiro eixo esteve correlacionado positivamente com a presença dos metais (Pb, Cu, Cr, Ni 

e Zn), finos e matéria orgânica. Essa capacidade das argilas em promover processos de 

sorção, devido a sua maior área superficial e sua afinidade com os metais já foi destacada por 

TANOUE & HANDA (1980); WANGAND MUL-LIGAN (2006) e FISHER-POWER et al. 

(2016).   

 

No segundo eixo apresentou um maior peso dos ∑HPA sem, entretanto, apresentar uma 

associação com os demais fatores e parece indicar que a presença dos orgânicos não está 

correlacionada com os fatores bióticos. As características dos HPA mensurados nessa 

pesquisa, de alto peso molecular, indicam seu potencial hidrofóbico, que em testes de 

sedimento total podem não serem disponibilizados para a biota aquática na coluna da água 

(AMIARD-TRIQUET & RAINBOW, 2009; WALKER, 2012). 

 

Por fim, a falta de uma associação entre os parâmetros físico-químicos com os ensaios 

ecotoxicológicos, pode indicar a presença de um percentual elevado de ruídos nos dados, o 
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que pode ser atenuado por uma validação secundária ou uma segunda análise de componentes 

principais de uma menor matriz de dados (ROMESBURG, 1984). 

 

Na análise da segunda ACP, a qual foi incluída informação dos ensaios crônicos com L. 

variegatus, deve-se ressaltar que os efeitos aqui discutidos são das amostras elutriadas e 

tratadas com U. fasciata, portanto apenas as campanhas de Inverno e Verão foram 

empregadas na matriz de dados.  

 

O primeiro eixo apresenta resultados similares aos obtidos na primeira ACP avaliada. Nesse 

eixo, L. variegatus não foi apresentada associação com os fatores abióticos. A presença de 

misturas complexas e/ou contaminantes não mensurados ressuspensos no processo de 

elutriação, pode promover uma resposta distinta do ouriço-do-mar e sem associação com os 

fatores abióticos mensurados (THOMPSON et al., 1999; GEFFARD, et al., 2007; JONES, & 

LEE, 1988).   

 

A correlação dos endpoints mortalidade do anfípoda H. azteca com o Hg observada, apontam 

que esse organismo foi o único que apresentou variação de forma similar, tal situação pode 

indicar que o anfípoda apresenta uma resposta ecotoxicológica para o químico. Segundo 

Steevens & Benson (1999) a presença de metil mercúrio associado a um organofosfato resulta 

em um complexo que aumenta o acúmulo de metil mercúrio para o anfípoda. Estudos com 

testes de sedimento total com o anfípoda, apresentam uma associação dos efeitos adversos 

com a presença de metais (BORGMANN et al., 1993; STEEVENS & BENSON, 1999; 

PHIPPS et al., 1995; BURTON & INGERSOLL, 1994; US EPA, 1994b). 

 

A correlação positiva entre H. azteca e amônia, indica um possível fator de confusão presente 

nas amostras. A toxicidade de amônia para macroinvertebrados bentônicos já é conhecida e 

podem ser responsáveis pela toxicidade observada nos bioensaios (BORGMANN & 

BORGMANN, 1996; HO & BURGESS, 2013; KE, et al., 2015; WHITEMAN et al., 2015). 

 

Em relação à recomendação dos ensaios ecotoxicológicos da Resolução CONAMA Nº 

454/2012, as características químicas dos sedimentos no canal do linguado, apresentadas no 

capítulo 3 desta tese, poderiam indicar a necessidade da realização de ensaios desta natureza 

em função da presença do mercúrio acima do limiar 1.  
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A classificação dos sedimentos do Canal do Linguado Sul, em termos legais, indicou que 

esses apresentam efeito tóxico não significativo, pois as respostas apresentaram efeito abaixo 

de 50%, exceção observada apenas ao Ponto 04 em que possíveis fatores interferentes podem 

estar sendo associados.  

 

Os ensaios com sedimento total apresentaram maior confiabilidade para avaliação destes 

sedimentos, pois apresentaram resultados mais coerentes com a caracterização ambiental do 

Canal do Linguado.  

 

CONCLUSÕES 

 

O conjunto de dados indicou que H. azteca foi o único organismo teste com resposta as 

concentrações de Hg do sedimento, indicando que M. schubartii e L. variegatus apresentam 

sensibilidades sem um padrão claro com o tipo de matriz testada (sedimento) e seus 

constituintes. 

 

As respostas dos organismos aos ensaios ecotoxicológicos não apresentam um padrão 

temporal e espacial sem um destaque para algum ponto específico da área de estudo, que 

possa estar relacionada aos tipos de contaminantes e suas misturas.  

 

De qualquer forma, os efeitos observados neste trabalho referentes ao Canal do Linguado e da 

Baía da Babitonga são baixos, indicando um reduzido comprometimento da qualidade do 

sedimento deste ambiente, confirmando as baixas concentrações dos contaminantes 

observados. 

 

Apesar do uso da U. fasciata apresentar boa eficiência para a remoção da amônia em testes 

utilizando elutriatos, percebeu-se a ocorrência de alguns interferentes nas amostras 

inviabilizando o uso de alguns resultados.  

 

Os sedimentos podem ser classificados, segundo a Resolução CONAMA, como de efeito 

tóxico não significativo, exceto para os ensaios sem remoção de amônia com L. variegatus e 

para o ponto 04 com amostras tratadas com U. fasciata, apesar de não apresentar nenhuma 

associação com algum componente do sedimento que justifique este tipo de resposta. 
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APÊNDICE 01 – Carta controle e Parâmetros físicos químicos avaliados nos testes 

com Hyalella azteca 

1 - Carta controle de H azteca com Sulfato de Zinco (ZnSO4
.
7H2O). 

 

Figura 9 - Representação gráfica dos resultados mensais dos testes de referência, utilizando 

Sulfato de Zinco (ZnSO4
.
7H2O). As linhas horizontais representam o limite superior e 

inferior, calculado com dois desvios-padrão (2σ) à média obtida e a média da CL50-96h. 
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TABELA 8 – Condições físico-químicas avaliadas dos ensaios com sedimento total para a 

espécie H. azteca durante a condução dos bioensaios, conforme orientação da ABNT NBR 

15470:2013. 

 

 

 

 

 

CAMPANHA 

AMÔNIA 

(NH3 µ/L) 
pH Salinidade OD (mg.L-1) 

INCIO FIM INCIO MEIO FIM INCIO MEIO FIM INCIO MEIO FIM 

OUT-CONT 7,53 4,28 7,74 7,75 7,73 0,2 0,2 0,2 9,1 9,22 9,36 

OUT-01 9,19 12,46 7,4 7,6 7,8 2,3 2,7 3,2 9,74 9,54 9,25 

OUT-02 31,45 24,94 7,4 7,5 7,5 2,7 3,4 2,2 8,6 8,46 8,25 

OUT-03 23,25 22,09 7,5 7,4 7,4 2,4 3,2 4,5 8,04 7,68 5,62 

OUT-04 10,47 15,67 7,6 7,5 7,6 1,9 2 2,6 8,16 7,98 7,77 

OUT-05 20,63 58,72 7,5 7,6 7,7 2,4 3,4 5,2 7,26 8 8,9 

INV-CONT 5,3 22,4 7,6 7,4 8,1 0,2 0,2 0,2 8,99 9,2 9,33 

INV-01 10,15 72,52 7,1 7,1 7,4 2,5 3,3 3 8,5 9,14 9,12 

INV-02 12,9 78.91 7,3 7,2 7,5 1,4 4 3,1 8,17 9,03 8,99 

INV-03 22,29 70,99 7,4 7,2 7,6 0,9 3,7 2,6 9,06 9,1 8,77 

INV-04 8,56 76,1 7,4 7,2 7,5 1,1 4,1 3,6 8,58 9,02 8,52 

INV-05 6,77 83,38 7,3 7,4 7,6 1,3 4,7 4,5 7,81 9,3 9,7 

PRI-CONT 11,17 5,11 7,5 7,2 7,2 0,2 0,2 0,2 8,93 7,94 7,53 

PRI-01 16,35 22,49 7,4 7,6 7,6 2 4,8 3,8 8,16 9,03 7,62 

PRI-02 69,2 207,30 7,6 7,6 7,7 1,7 4,6 4 8,3 9,36 7,24 

PRI-03 12,2 44,91 7,1 7,7 7,5 1,8 4,8 4,3 8,08 9,44 7,37 

PRI-04 16,09 9,97 7,5 7,5 7,4 1,4 5 3,4 9,02 9,29 7,59 

PRI-05 23,06 16,10 7,7 7,7 7,7 1,9 4,3 3,2 8,79 9,26 8,33 

VER-CONT 10,05 7,2 7,2 7,3 7,2 0,2 0,2 0,2 7,31 7,3 7 

VER-01 20,57 11,4 7,6 7,6 7,5 3,8 5,6 4,3 7,66 7,76 8,1 

VER-02 71,8 73,42 7,6 7,7 7,6 2,1 3,8 2,6 8,12 8,25 8,34 

VER-03 9,32 14,69 7,6 7,7 7,5 2,5 4,1 3,2 8,54 8,65 8,75 

VER-04 22,48 17,5 7,4 7,6 7,6 1,3 2,7 2,8 8,53 8,72 8,85 

VER-05 6,83 26,5 7,3 7,5 7,4 2,7 3,9 3,1 8,16 8,26 8,34 
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APÊNDICE 02 – Carta controle e Parâmetros físicos químicos avaliados nos testes 

com Monokalliapseudes schubartii 

 

Carta controle de M schubartii com Sulfato de Zinco (ZnSO4
.
7H2O). 

 

Figura 10 – Representação gráfica dos ensaios de sensibilidade, utilizando Sulfato de Zinco 

(ZnSO4
.
7H2O). As linhas horizontais representam o limite superior e inferior, calculado com 

dois desvios-padrão (2σ) à média obtida e a média da CL50-96h. 
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TABELA 9-Condições físico químicas avaliadas dos ensaios com sedimento total para a 

espécie M schubartii durante a condução dos bioensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIO FIM INCIO FIM INCIO FIM INCIO FIM

OUT-CONT 18,65 23,1 15,6 17,3 6,07 6,29 7,87 8,02

OUT-01 25,57 54,7 18,9 20,5 6,17 6,28 7,77 8,25

OUT-02 19,17 34 19,4 20 6,22 6,25 7,82 8,15

OUT-03 12,01 26,78 19,6 21,4 6,17 6,28 7,84 8,04

OUT-04 82,4 223,5 19,5 21,8 6,23 6,28 7,83 7,84

OUT-05 9,87 25,2 19,7 21,4 6,18 6,32 7,83 7,96

INV-CONT 10,2 19,6 15,1 16,9 6,32 7,46 7,36 8,02

INV-01 22,07 20,04 15,5 18,7 6,37 7,39 7,51 7,91

INV-02 15,67 30,5 15,5 17,6 6,84 7,37 7,5 7,94

INV-03 9,67 10,6 16,1 20 6,91 7,36 7,62 7,99

INV-04 78,9 220 16,9 20,7 6,92 7,41 7,63 7,88

INV-05 7,29 21,7 16,4 19,3 6,9 7,27 7,67 7,87

PRI-CONT 14,24 255,05 15,6 14,6 7,36 7,51 7,76 8,16

PRI-01 9,07 6,707 17,1 20,4 7,31 7,41 7,59 7,89

PRI-02 53,68 8,62 16,2 18,9 7,25 7,26 7,8 8,17

PRI-03 11,499 6,899 16,3 19,4 7,27 7 7,71 7,76

PRI-04 7,027 12,074 16,4 19,6 7,25 7,89 7,69 7,02

PRI-05 30,72 10,02 16,5 19,3 7,28 7,16 7,76 6,59

VER-CONT 0 21,337 14,7 14,1 6,85 6,88 7,39 7,2

VER-01 8,304 8,432 15,8 19,1 6,2 6,37 7,57 7,5

VER-02 0 80,76 15,6 18,6 6,81 6,44 7,62 7,8

VER-03 0 8,049 16,1 19 6,71 6,68 7,34 7,5

VER-04 0 13,096 16,4 19,8 6,18 6,71 7,6 7,9

VER-05 19,42 5,452 16,5 19,1 6,62 6,7 7,58 7,64

pHSalinidade ODAMÔNIA (NH3 µ/L)
OUTONO
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APÊNDICE 03 – Carta controle e Parâmetros físicos químicos avaliados nos testes 

com Lytechinus variegatus 

 

 

 Carta controle de L variegatus com Dicromato de Potássio (K2Cr2O7)  

 

Figura 11-Representação gráfica dos ensaios de sensibilidade, utilizando Dicromato de 

Potássio (K2Cr2O7). As linhas horizontais representam o limite superior e inferior, calculado 

com dois desvios-padrão (2σ) a média obtida e a média da CL50-96h. 
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TABELA 10 – Condições físicos químicos avaliados na condução dos testes 

ecotoxicológicos com L variegatus em teste crônico com sedimentos do Canal do Linguado 

(BB) 

Campanha Amostra 
 

AMONIA 

(µg/L) 

SALINIDADE OD (mg/L) pH 

INICIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

O
U

T
O

N
O

 

E
L

U
T

R
IA

T
O

 OUT-01 90,86 31,00 32,10 6,34 6,11 7,91 7,73 

OUT-02 71,70 33,00 31,70 6,36 5,85 7,90 7,84 

OUT-03 6,83 32,70 31,20 6,37 6,08 7,90 7,90 

OUT-04 0,00 31,40 31,80 6,35 6,18 7,89 7,88 

OUT-05 70,17 31,20 31,80 6,36 5,95 7,89 7,76 

IN
V

E
R

N
O

 

E
L

U
T

R
IA

T
O

 INV-01 168,58 29,80 33,30 7,08 7,31 7,65 7,75 

INV-02 106,90 30,40 34,30 6,98 7,37 7,74 7,86 

INV-03 60,70 31,70 35,30 7,02 7,39 7,71 7,76 

INV-04 67,09 31,20 32,70 7,06 7,36 7,61 7,75 

INV-05 76,80 30,30 31,40 7,10 7,29 7,72 7,82 

U
lv

a
 f

a
sc

ia
ta

 

INV U-

01 1,20 29,80 31,50 7,09 7,33 8,18 7,73 

INV U-

02 0,50 30,20 31,70 7,13 7,34 8,48 7,75 

INV U-

03 3,70 31,00 32,50 7,19 9,34 7,95 7,74 

INV U-

04 1,80 31,40 33,10 7,13 7,35 7,63 7,65 

INV U-

05 1,14 32,50 32,00 7,10 7,44 7,90 7,76 

P
R

IM
A

V
E

R
A

 

E
L

U
T

R
IA

T
O

 PRI-01 270,38 31,80 32,70 7,50 7,06 7,75 7,94 

PRI-02 253,9 31,30 32,20 7,55 6,77 7,83 7,88 

PRI-03 305,65 32,70 32,20 7,55 7,02 7,71 7,93 

PRI-04 227,07 32,90 32,40 7,54 7,01 7,68 7,90 

PRI-05 233,2 33,30 33,30 7,46 6,94 7,81 7,97 

V
E

R
Ã

O
 

E
L

U
T

R
IA

T
O

 VER-01 244,83 30,60 31,50 6,64 6,94 7,81 7,97 

VER-02 249,05 30,70 31,50 6,70 6,92 7,84 7,98 

VER-03 61,28 30,90 31,60 6,76 6,92 7,77 7,97 

VER-04 19,16 30,70 31,50 6,84 6,95 7,71 7,87 

VER-05 262,85 32,60 31,90 6,71 6,97 7,87 8,02 

U
lv

a
 f

a
sc

ia
ta

 

VER 

U01 4,47 30,70 31,70 6,82 6,99 7,89 8,08 

VER 

U02 5,55 31,00 33,60 6,82 6,97 7,93 8,00 

VER 

U03 4,59 30,90 32,00 6,84 6,97 7,85 7,92 

VER 

U04 0 30,80 31,70 6,86 6,96 7,80 8,03 

VER 

U05 6,51 31,40 32,20 6,82 6,91 7,87 7,93 

 



 

Capítulo 5 - ANÁLISE DE RISCO ECOLÓGICO DOS CONTAMINANTES DOS 

SEDIMENTOS DO CANAL DO LINGUADO ATRAVÉS DE ANÁLISE DE PESO E 

EVIDÊNCIA 

 

RESUMO 

A avaliação dos riscos de impacto visa sistematizar dados com a finalidade de compreender as 

relações entre os contaminantes e seus efeitos adversos sobre os sistemas biológicos. Embora 

essas diretrizes sejam valiosas ferramentas, sua utilização para avaliar sedimentos, requer uma 

série de ponderações devido às misturas complexas de produtos químicos que podem 

apresentar fatores de interferência na análise. Este capítulo teve como objetivo, identificar o 

potencial de risco ecológico associado aos sedimentos do Canal do Linguado através de uma 

matriz de peso e evidência. Dados das análises químicas para os compostos inorgânicos foram 

utilizados para gerar um quociente de risco e a média de Valores de Qualidade de Sedimentos 

(mVQS). Para caracterizar os sedimentos quanto ao seu risco, uma matriz de peso e evidência 

foi utilizada com informações da concentração de químicos, toxicidade e indicativos de 

possíveis biomagnificação. Os resultados indicam que existe uma complexidade do ambiente 

em relação aos sedimentos acumulados pela presença do dique. Entretanto a matriz indicou 

como cenário um sedimento de moderada contaminação química, moderada toxicidade e um 

indicativo de um possível potencial de biomagnificação. As áreas mais próximas ao dique 

(pontos 01 e 02) apresentaram maior potencial de risco, concentração de químicos, rico em 

sedimentos finos, carbono orgânico (COT) e compostos químicos inorgânicos. Fatores 

interferentes nas análises eco toxicológicas foram observados mais efetivamente na região do 

Ponto 04 e 03. Apesar de poucas evidências para a biomagnificação da presença do mercúrio, 

a presença de níquel, benzo(a)antraceno, pireno e dibenzo(a,h)antraceno mensurados que 

também podem ocasionar um perigo e que necessitam ser monitorados. A escassez de dados 

sobre a alteração da comunidade bentônica deve ser priorizada em estudos futuros. Os valores 

basais (Níveis 1 e 2) da resolução CONAMA demonstraram seu caráter permissível, pois uma 

parcela das amostras, com algum grau de toxicidade, foram agrupadas entre os níveis de 

contaminação de baixa a moderados pelo método proposto.  

 

Palavras chaves: análise de risco; sedimentos; Canal do Linguado. 

 

ABSTRAT 

The impact risk assessment aims to systematize data in order to understand the relationships 

between contaminants and their adverse effects on biological systems. Although these 

guidelines are valuable tools, their use in evaluating sediments requires a number of weights 

due to complex mixtures of chemicals that may present interference factors in the analysis. 

The objective of this chapter was to identify the potential impact of sediment of the Canal do 

Linguado through a matrix of weight and evidence. Data from the chemical analyzes for the 

inorganic compounds were used to generate a risk quotient and the mean Sediment Quality 

Values (mVQS). To characterize sediments regarding their risk, a matrix of weight and 

evidence was used with information on chemical concentration, toxicity and 

biomagnification. The results indicate that there is a complexity of the environment in relation 

to the sediments accumulated by the presence of the dam. However, the matrix indicated as 

cenario sediments of moderate chemical contamination, moderate toxicity and an indicative of 

a potential bio magnification potential. The areas closest to the dam (points 01 and 02) present 

higher risk potential, chemical concentration, rich in fine sediments and organic carbon 
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(TOC) and inorganic chemical compounds. Interfering factors in the ecotoxicological 

analyzes were observed more effectively in the region of Point 04 and 03. Although there is 

little evidence for bio magnification of the presence of mercury, there are other compounds 

measured that can also cause a hazard and need to be monitored. Leakage of data on benthic 

community change should be prioritized in future studies. The baseline values (Levels 1 and 

2) of the CONAMA resolution demonstrated their extensible character, since a portion of the 

samples, with some degree of toxicity, were grouped between low and moderate 

contamination levels by the proposed method. 

 

Key words: risk analysis; Sediments; Canal do Linguado. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo risco ecológico refere-se à probabilidade de ocorrência de um evento adverso 

enquanto que o perigo está relacionado à exposição ao risco. O perigo só ocorre quando há 

uma exposição ao risco. A avaliação dos riscos ecológicos ou ambientais (ERA) é um 

processo usado para sistematizar a avaliação e organizar dados, informações, estimativas e 

incertezas com a finalidade de ajudar a compreender e predizer as relações entre os 

contaminantes e seus efeitos ecológicos (DEPLEDGE & FOSSI, 1994; VAN DER OOST et 

al., 2003; THEODORE & DUPUNT, 2012). Após a avaliação dos riscos, surge a gestão dos 

riscos, que são medidas regulatórias que examinam soluções para o problema, oportunizando 

uma tomada de decisão do ponto de vista ambiental (DEPLEDGE & FOSSI, 1994; VAN 

DER OOST et al., 2003). 

 

Na avaliação de riscos ambientais com sedimentos, as diretrizes de qualidade são ferramentas 

que permitem uma análise rápida e eficaz. Sua avaliação é realizada pela interpretação de 

dados de químicos que apresentam potencial de causar ou contribuir para que efeitos adversos 

em organismos (RAND, 1995; CHAPMAN et al., 1999; YI et al., 2011). Esses valores guias 

são determinados em função de bancos de dados criando intervalos de concentrações limiares 

e prováveis dos efeitos adversos à biota. Sua comparação com os valores mensurados in situ 

apresenta um indicativo da qualidade ambiental nesse compartimento (LONG et al., 2007). 

No Brasil, a Resolução CONAMA nº 454/2012 estabelece os valores guias para o 

gerenciamento do material a ser dragado.   

 

Além da simples comparação entre os valores guias com os mensurados no ambiente,  essas 

diretrizes podem fornecer um quociente de risco. Matematicamente, a concentração de um 

químico mensurado no ambiente é normalizado pela concentração que esse contaminante 
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pode ocasionar danos na comunidade biótica. Assim, a probabilidade de risco é identificada 

quando o coeficiente calculado é superior a 1 e, portanto, pode ser considerado como uma 

estimativa indireta de efeitos adversos (MacDONALD et al., (1996).  

 

Embora essas diretrizes sejam valiosas ferramentas que indicam contaminantes que excedem 

os limiares de toxicidade, os sedimentos apresentam misturas complexas de produtos 

químicos e raramente por uma única substância (LONG et al., 1998; MacDONALD et al., 

1996). Diversas pesquisas (MacDONALD et al., 2000; MacDONALD et al., 2002; 

INGERSOL et al, 2002) objetivaram o desenvolvimento de uma ferramenta simples, porém 

robusta, que incorpora a ocorrência de misturas de contaminantes com base nos valores de 

referência para sedimentos. O método produz uma média dos quocientes de risco dos 

contaminantes mensurados, gerando um índice à média de valores de qualidade de sedimentos 

(mVQS).  

 

Fayrei et al. (2001) criaram uma categorização das mVQS classificando os sedimentos em 

três classes: fraca contaminação, quando a mVQS é menor que 0,1 considerando os 

sedimentos como não contaminados; moderada ou média contaminação, quando o mVQS são 

maiores ou iguais a 0,1 e menores que 0,25, indicando que os contaminantes nos sedimentos 

podem ocasionalmente induzir efeitos tóxicos; e forte contaminação, quando a mVQS é 

superior ou igual a 0,25 indicando um provável efeito tóxico dos contaminantes. 

 

Long et al. (2006) ao revisarem os métodos para identificar valores médios de qualidade para 

sedimentos, observaram a necessidade de algumas considerações ao utilizar esse critério. 

Entre as considerações os autores destacam que a mVQS não distingue o mecanismo de 

toxicidade entre os compostos, que a toxicidade ocorre por processos aditivos, 

desconsiderando o sinergismo e o antagonismo, e destacam ainda que as características 

ambientais distintas apresentam a mesma probabilidade dos efeitos tóxicos. Determinado que 

o método estabelece algumas limitações e sugerem que outras linhas de evidência sejam 

avaliadas em conjunto. 

 

Entretanto concluem que a mVQS pode ser usado para prever a probabilidade de efeitos 

biológicos no laboratório ou campo, dando credibilidade ao método e sua categorização. É 
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importante destacar na tomada de decisão que a identificação de possíveis fatores de confusão 

deve ser considerada, tornando a confiabilidade de um conjunto de mVQS mais criteriosa.  

 

Distintos métodos de comparação entre os valores guias de qualidade de sedimentos e valores 

mensurados em campo, foram incorporados no processo de análise de risco e têm sido 

amplamente utilizados. DelValls et al. (1998), Choueri et al. (2009) desenvolveram uma 

abordagem para identificar valores de qualidade para áreas especificas através da análise 

multivariada. Rosaldo et al. (2015) desenvolveram um índice de degradação ambiental. A 

abordagem de peso e evidência, porém conta com diversas variações e tem sido amplamente 

utilizada para a avaliação de risco (CHAMPAN & ANDERSON, 2005; BENEDETTI et al., 

2011; BONNAIL et al., 2016). 

 

As metodologias da avaliação de peso e evidência, embora sem um procedimento 

padronizado, preveem a comparação e agregação de dados heterogêneos por métodos 

quantitativos, atribuindo pesos para as distintas evidências. A sumarização do método 

estabelece limiares, classificação, comparação com condições de referência e identificação de 

classes de contaminação, favorecendo a análise e a categorização do ambiente pesquisado. 

 

Chapman & Anderson (2005) apresentam um método bastante utilizado e simples que 

descreve uma matriz de decisão para determinar se os sedimentos contaminados estão ou não 

poluídos. Apresentam a definição de contaminado como a simples presença de uma 

substância a qual as concentrações estão presentes, porém não causam danos à biota. A 

poluição é a contaminação que resulta ou possa resultar em efeitos biológicos adversos para 

as comunidades residentes. A matriz de evidência combina até quatro linhas de destaque: 

concentração química, testes de toxicidade, alteração da comunidade biótica e potencial de 

biomagnificação. Ao avaliar o ambiente nas distintas linhas de evidência, são gerados 16 

possíveis cenários, que resultam em pontos de decisões definitivas ou que requerem avaliação 

adicional. 

 

Diante do exposto a mVQS e a avaliação de risco ecológico utilizando a matriz de peso e 

evidência, conforme método proposto por Chapman & Anderson (2005), são as bases 

utilizadas nesse capítulo para estimar o potencial de riscos ecológicos associados aos 

sedimentos do canal do linguado. 
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METODOLOGIA  

 

A análise de risco ecológico foi realizada com dados químicos e ecotoxicológicos da área de 

estudo, obtidas conforme descrição nos capítulos 2 (caracterização física e química dos 

sedimentos no canal do linguado), 3 (avaliação dos contaminantes orgânicos e inorgânicos em 

sedimentos superficiais no canal do linguado, Baía de Babitonga (SC)) e 4 (caracterização 

ecotoxicológica do sedimento do canal do linguado utilizando o anfípode hyalella azteca, o 

tanaidáceo monokalliapseudes schubartii e o ouriço-do-mar lytechinus variegatus). 

 

A análise de risco ecológico foi elaborada utilizando duas metodologias, o primeiro método 

foi aplicado para produzir um quociente de valores da qualidade de sedimentos (mVQS) e 

uma classificação dos sedimentos segundo proposto por Fairey et al. (2001). Após uma matriz 

de peso e evidência, foi utilizado para caracterizar os cenários avaliados, o método de 

Champam & Anderson (2005). 

 

Valores da Qualidade de Sedimentos (mVQS) 

Os valores de qualidade de sedimentos foram calculados pelas concentrações de cada 

contaminante mensurado (arsênio, cádmio, cobre, chumbo, cromo, mercúrio, níquel e zinco) 

em base dos valores basais da Resolução CONAMA 454/2012 nível 2, que indica um efeito 

tóxico mais provável da substância. Uma média dos quocientes das substâncias para cada 

coleta realizada foi obtida produzindo a mVQS (média do valor da qualidade de sedimentos), 

representando a mistura dos químicos presentes na amostra. Tal ferramenta de avaliação tem 

sido amplamente utilizada por agências reguladoras e pesquisadores (ADAMS et. al., 1992; 

US EPA, 1992; MacDONALD et al., 2002; MOREIRA, 2013). Uma análise previa das 

mVQS, em que foram incluídos teores dos orgânicos, indicou que tais contaminantes não 

influenciam nas médias, devido as suas baixas concentrações mensuradas nas amostras. Desta 

forma, os dados dos orgânicos não foram contabilizados na análise de risco. 

 

As mVQS dos pontos de coletas foram classificadas conforme proposto por Fairey et al. 

(2001), sendo considerada fraca contaminação quando a mVQS era menor que 0,1; média 

quando o ínterim era maior ou igual a 0,1 e menor que 0,25, e forte contaminação quando as 

médias eram iguais e maiores que 0,25.  
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Matriz de peso e evidência 

Já na segunda etapa, para avaliar o ambiente em relação ao risco ecológico, foi realizada 

utilizando uma metodologia de peso e evidência estabelecida por Champam & Anderson 

(2005). Os autores criaram uma planilha com linhas de evidência para determinar a 

probabilidade de um evento que pode ou não promover alterações no ecossistema. Tal 

processo estabelece como linhas: a evidência química, a evidência toxicológica (computando 

a toxicidade de endpoint e a toxicidade estatística), a evidência de biomagnificação e a 

evidência de alteração da comunidade biótica. Durante a avaliação do processo, cada uma das 

evidências foi categorizada em função da resposta observada (menor +; média ++; ou maior 

+++) estabelecendo uma matriz com cenários indicando um diagnóstico da área estudada. O 

método preconiza que o pesquisador poderá realizar ajustes para obter uma resposta mais 

evidente. 

 

Evidência Química 

O primeiro passo da metodologia proposta para identificar a evidência química, seria 

comparar os valores das concentrações dos químicos com os limites estabelecidos para o nível 

1 e 2 da Resolução CONAMA Nº 454/2012. Entretanto um ajuste no método utilizando as 

mVQS, como evidência química foi utilizado. Essa opção foi selecionada após um estudo com 

as evidências toxicológicas e sua relação com as mVQS e os valores basais do CONAMA Nº 

454/2012, no qual foi verificado uma relação mais condizente da toxicidade com a mVQS. A 

categorização dos pontos avaliados foi estabelecida assim: Efeitos adversos improváveis, com 

"+", se a mVQS foi Cfraca; como efeitos adversos que podem ou não ocorrer com "++" 

quando a mVQS é Cmédia; e quando a mVQS foi classificado com Cforte, com "+++" 

indicando “Efeitos adversos prováveis”.  

 

Evidência Toxicológica 

a) Toxicidade de endpoint 

Para a “Toxicidade de endpoints” nos ensaios ecotoxicológicos, foi utilizada a percentagem 

de efeitos, ajustados por Abbot. Para H. azteca e M. schubartii o endpoint foi a mortalidade e 

para L.variegatus a anomalia. As amostras foram categorizadas como: maior (+++), quando 

apresentaram um ou mais endpoints acima de 50% de efeito; menor (++): com um ou mais 

endpoints acima de 20% de efeito; ou insignificante (+): quando os endpoints toxicológicos 

foram iguais ou abaixo de 20%.  
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b) Toxicidade estatística 

Para a “Toxicidade estatística”, as respostas ecotoxicológicas foram consideradas quando a 

amostra e o controle apresentavam uma diferença significativa (p>0.05) segundo método de 

Bonferroni realizado no software toxstat 3.5.  

 Para as campanhas de Inverno e Verão, às quais foram computados os dados de L. 

variegatus, os pontos de coletas foram classificados como Significantes (+++) todos os 

organismos apresentam resultados “T”; Potencial (++) se dois organismos apresentam 

diferença significativa “T” e dois “NT”; e Insignificante (+) se um apresentava “T” e dois 

organismos apresentam “NT”.  

 Para as campanhas de Outono e Primavera, em que não foram computados os dados de 

L. variegatus, os pontos de coletas foram classificados como Significantes (+++) quando os 

dois organismos apresentavam resultados “T”; Potencial (++) se dois organismos apresentam 

diferença significativa “T” com taxa de endpoint acima de 20% e outro não; e Insignificante 

(+) quando dois organismos “NT” e/ou se um apresentava “T” e com taxa de endpoint menor 

que 20% e outro NT.  

 

Para identificar as evidências de biomagnificação, foram avaliadas a presença de compostos 

que apresentam riscos de biomagnificação, considerados compostos preocupantes (CP). Os 

autores do método, Chapman & Anderson (2005), consideram a presença de mercúrio 

orgânico, PCBs, DDT e 2,3,7,8-tetraclorobenzeno-p-dioxina como Compostos Preocupantes 

(CP).  

 

Os pontos amostrais foram categorizados como insignificante (+), quando não existe potencial 

de bioacumulação, identificadas pelas concentrações dos compostos preocupantes abaixo do 

Nível 1 do CONAMA; Possível (++) quando pelo menos um dos períodos amostrais 

apresentaram concentrações acima do N1, indicando a necessidade de uma avaliação 

adicional, pois não apresentaram evidências suficiente indicando uma leve possibilidade de 

biomagnificação; Significante (+++) quando o ambiente já apresenta evidências de 

bioacumulação. 

 

A inexistência de dados sobre a alteração da Comunidade bentônica não permitiu a inclusão 

desse fator na matriz de evidência. O último trabalho das associações da macrofauna 
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bentônica do Canal do Linguado ocorreu em 2003 desenvolvido por LORENZI et al. (2006), 

sem, entretanto, apresentar um diagnóstico com dados que se adequasse a metodologia 

proposta.  

 

Um resumo com as combinações das etapas avaliadas, para cada evidência, está descrito na 

tabela 1. 

 

TABELA 1 – Sumarização das ponderações para a combinação das evidências avaliadas, 

considerando a concentração química, potencial de biomagnificação e toxicidade (Toxicidade 

de endpoint e Toxicidade estatística). 

 

 

 

De acordo com a combinação das evidências químicas, da toxicidade e da bioacumulação 

Chapman & Anderson (2005) criaram uma matriz de evidências com 16 cenários possíveis 

para avaliar e caracterizar os sedimentos. Um ajuste no método foi necessário em função da 

supressão da evidência da alteração da comunidade bentônica e a opção por utilizar as mVQS 

como evidência química e não o comparativo com os valores basais da resolução CONAMA. 

Efeitos adversos prováveis: 

um ou mais químico excede 

VQS Nível 2

Efeitos adversos que podem ou não 

ocorrer: um ou mais químico excede 

VQS Nível 1

Efeito adverso improváveis: todas as 

concentrações de contaminantes estão 

abaixo do VQS Nível 1

Maior: quando apresentam 

um endpoint  igual ou acima 

de 50% de efeito; 

Menor: quando apresentam um  

endpoint  acima de 20% de efeito;

Insignificante: quando os endpoints  foram 

iguais ou abaixo de 20%.

Campanhas Inverno e 

Verão

Significantes: se todos os 

organismos apresentam  

resultados "T",

Potêncial: se dois organismos apresentam 

diferença significativa "T" e um "NT";

Insignificante: se um organismo apresenta 

toxicidade "T" e dois  "NT";

Campanhas Outono e 

Primavera

Significante: quando os dois 

organismos apresentavam "T"

Potêncial: quando um dos organismos 

apresentavam "T" com taxa de endpoint 

acima de 20% e outro não;

Insignificante: quando os dois organismos 

foram considerados "NT" e/ou um 

apresentava "T" com taxa de endpoint 

menor que 20% e outro organismos 

apresentava "NT";

Significante: quando já 

apresenta evidências de 

bioacumulação.

Possível: quando há necessidade de uma 

avaliação adicional, consideradas quando 

num período amostral, pelo menos, 

apresentou concentrações dos COP 

acima do N1. Entretanto sem evidências 

suficientes ou necessidade estudos 

complementares para avaliar o real 

potencial de biomagnificação; - Leve 

indicio de biomagnificação

Insignificante: quando não existe potencial de 

bioacumulação, identificadas pelas  

concentrações dos COP abaixo do Nível 1 

do CONAMA;

++ +

Evidência Química.Concentração de 

químicos (comparada com VQS, Nível 1 

e 2 CONAMA)

Evidência de Biomagnificação

Evidência / Pesos

Toxicidade 

estatística

Toxicidade endpoints 

+++
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A utilização das mVQS foi tomada após um estudo com as respostas toxicológicas e sua 

relação com as médias e os valores basais indicados pela CONAMA.  

 

A matriz de evidência, após o ajuste do método, define 6 cenários em função das linhas de 

evidência (química, toxicológica e biomagnificação) caracterizando os sedimentos avaliados. 

A matriz elaborada está apresentada na tabela 2. 

 

 

TABELA 2 – Matriz de evidência considerando 6 cenários em função da combinação das 

linhas avaliadas (químicos – mVQS, toxicidade e biomagnificação). 

 

Evidência 

química 

(mVQS) 

Evidência 

de 

toxicidade 

Evidência de 

biomagnificação 
Caracterização dos sedimentos e Cenários diagnosticados 

+ + + 

Baixa contaminação química, baixa 

toxicidade e baixo potencial 

biomagnificação 

SEM CONTAMINAÇÃO 

++ +/++ + 

Moderada contaminação química, 

moderada e baixa toxicidade e baixo 

potencial de biomagnificação 

CONTAMINADO MAS NÃO 

POLUÍDO 

+ ++/+++ + 

Baixa contaminação química, 

moderada e alta toxicidade e baixo 

potencial biomagnificação 

FATORES INTERFERENTES 

++/+++ + ++ 

Moderada e alta contaminação 

química, baixa toxicidade e baixo e 

moderado potencial de 

biomagnificação 

CONTAMINADO/POLUÍDO 

COM LEVE RISCO DE 

BIOMAGNIFICAÇÃO 

++/+++ +++ + 

Alta e moderada contaminação 

química, alta toxicidade e baixo 

potencial de biomagnificação 

POLUÍDO 

MODERADAMENTE 

++/+++ ++/+++  ++ / +++ 

Alta e Moderada contaminação 

química, alta e moderada toxicidade e 

moderada e alta potencial de 

biomagnificação 

POLUÍDO COM RISCO DE 

MAGNIFICAÇÃO 

 

A comparação entre a matriz elaborada com as linhas de evidências e sua combinação nos 

pontos de coleta das amostras de sedimento do Canal do Linguado foi confrontada 

identificando os cenários para a área de estudo. 
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RESULTADOS  

 

A avaliação de risco dos sedimentos do Canal do Linguado utilizou apenas dados dos 

químicos inorgânicos. Essa opção derivou-se dos baixos valores encontrados para os HPA e 

ausência de resíduos de PCB, Bifenilas e TBT nas amostras. Como a metodologia prevê uma 

somatória das médias das concentrações para cada classe de contaminantes, o valor final não 

apresentou variação com ou sem a presença dos orgânicos nas mVQS. 

 

Valores da Qualidade de Sedimentos (mVQS) 

Para os químicos inorgânicos, as médias dos valores da qualidade de sedimentos (mVQS) 

apresentam um quociente que classifica o ambiente como de fraca a média contaminação. 

Sedimentos não contaminados correspondem a 40% das amostras analisadas e aqueles 

classificados como média contaminação, que podem ocasionalmente induzir efeitos tóxicos, 

representaram 60% dos casos em todo o período amostral. Não foram observados níveis de 

forte contaminação durante as campanhas realizadas nos distintos pontos amostrais.  

 

Os resultados evidenciaram a estação do Outono como de maior concentração dos químicos 

em toda a área de estudo (80%), seguida do verão (60%), inverno e primavera (40%). 

 

Durante o período amostral, o ponto 04 manteve a classificação como Cfraca (Concentração 

fraca), indicando que esse ponto é caracterizado pela menor presença de químicos. Os pontos 

02, 03 e 05 apresentaram 25% das amostras classificadas como Cmédia. O ponto 01, mais 

próximo ao dique, indicou as maiores concentrações de químicos, com 50% das amostras 

classificadas com Cmédia. 

 

O níquel foi o elemento que apresentou os maiores quocientes de risco em relação aos 

compostos avaliados, exceto para o período de inverno em que o mercúrio aparece com 

destaque. 

 

Na tabela 3 são apresentados os valores dos Quocientes de Risco para cada composto químico 

mensurado, a média dos valores de qualidade de sedimentos (mVQS) e sua classificação 



 

 

5-11 

 

segundo Fayrei et al., (2001) para cada período amostral avaliado no Canal do Linguado Sul 

(Baía da Babitonga). 

A ordenação dos efeitos observados nos ensaios com os três organismos teste seguindo a 

classificação dos sedimentos conforme Fairey et al. (2001) estão representadas na figura 1. A 

projeção dos dados não apresenta uma nítida correspondência entre a toxicidade e o índice das 

mVQS para todos os organismos teste, mas somente para H. azteca é observada uma 

linearidade entre as variáveis. Por outro lado, a classificação de Fairey et al. (2001) evidencia 

uma classificação entre fraca a média de contaminantes com base nos valores de referência 

(N2) para sedimentos definidos pelo CONAMA.  
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TABELA 3 - Quocientes de Risco para cada composto químico, média dos valores de 

qualidade de sedimentos e a classificação dos mVQS, segundo FAYREI et a, (2001) para 

cada período amostral no Canal do Linguado Sul (BB). Contaminação fraca (Cfraca) mVQS 

menor que 0,1; Contaminação média (Cmédia) mVQS maior ou igual a 0,1 e menor que 0,25; 

Contaminação forte (Cforte) mVQS é superior ou igual a 0,25.  

QR: Quociente de Risco 

 

 

0 0 16,1 17,7 65,5 0,27 23,1 123,7

0 0 0,07 0,07 0,18 0,27 0,45 0,30

0 0,5 15,1 17,4 64,4 0,21 22,8 120

0 0,07 0,07 0,06 0,17 0,21 0,44 0,29

0 0 14,9 15,9 61,1 0,21 21,9 112,4

0 0,00 0,07 0,06 0,17 0,21 0,42 0,27

0 0 6,8 5,9 27,5 0,15 9,2 54,3

0 0,00 0,03 0,02 0,07 0,15 0,18 0,13 Cfraca

0 0,00 14,10 14,60 55,10 0,15 20,00 106,50

0 0,00 0,06 0,05 0,15 0,15 0,39 0,26

0 0,00 13,60 16,10 56,10 0,31 20,10 107,60

0 0,00 0,06 0,06 0,15 0,31 0,39 0,26

0 0,00 6,90 6,10 24,90 0,36 9,20 45,80

0 0,00 0,03 0,02 0,07 0,36 0,18 0,11

0 0,00 3,90 3,40 15,50 0,15 5,20 28,30

0 0,00 0,02 0,01 0,04 0,15 0,10 0,07

0 0,00 7,90 7,50 31,50 0,15 10,80 60,60

0 0,00 0,04 0,03 0,09 0,15 0,21 0,15

0 0,00 6,10 7,30 22,80 0,16 7,90 41,80

0 0,00 0,03 0,03 0,06 0,16 0,15 0,10

5,4 0,00 16,30 16,90 57,90 0,00 19,50 102,00

0,077143 0,00 0,07 0,06 0,16 0,00 0,38 0,25

6,9 0,00 15,80 16,70 56,80 0,00 19,40 103,00

0,098571 0,00 0,07 0,06 0,15 0,00 0,38 0,25

4,7 0,00 11,30 10,90 39,80 0,00 13,40 71,80

0,067143 0,00 0,05 0,04 0,11 0,00 0,26 0,18

4,2 0,00 9,50 7,90 31,10 0,00 10,10 60,10

0,06 0,00 0,04 0,03 0,08 0,00 0,20 0,15

6 0,00 14,00 13,10 45,30 0,00 15,80 85,70

0,085714 0,00 0,06 0,05 0,12 0,00 0,31 0,21

7,3 0,00 16,40 15,80 53,80 0,00 19,10 96,20

0,104286 0,00 0,08 0,06 0,15 0,00 0,37 0,23

6,2 0,00 15,40 15,40 51,50 0,00 17,50 97,00

0,088571 0,00 0,07 0,06 0,14 0,00 0,34 0,24

0 0,00 6,50 4,80 19,40 0,00 6,00 37,30

0 0,00 0,03 0,02 0,05 0,00 0,12 0,09

4,9 0,00 10,60 9,10 34,80 0,00 11,50 66,00

0,07 0,00 0,05 0,03 0,09 0,00 0,22 0,16
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Figura 1 – Projeção dos percentuais de efeito para as três espécies de organismos teste (H. 

azteca, M. schubartii e L. variegatus) em relação aos índices de mVQS e a sua classificação 

conforme Fairey et al. (2001), para as amostras de sedimento no Canal do Linguado. Os 

pontos com destaque em vermelho, apresentam toxicidade (efeito significativamente diferente 

do controle).  

 

Para o anfípoda, os pontos amostrais classificados com Cmédia e que apresentam uma 

resposta tóxica foi constituída por 50% dos casos (tabela 4). Todas as amostras localizadas no 
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ponto 04 (OUT, INV, PRI e VER), mesmo categorizadas com Cfraca, apresentaram 

toxicidade positiva, sugerindo um possível fator de confusão para o organismo.  

 

Quanto a espécie M. schubartii, os efeitos toxicológicos e a mVQS identificaram uma maior 

resistência aos químicos inorgânicos, com 45% das amostras Cmédia e não tóxica (NT) 

(Tabela 4). Para o ouriço do mar essa análise apresenta prejuízos devido aos poucos dados 

validados, porém a toxicidade foi observada em 40% das amostras categorizadas como Cfraca 

(Tabela 4), entretanto esses dados não foram utilizados na análise de risco ecológico. Fatores 

interferentes, compostos não mensurados, resposta dos organismos à exposição aos 

contaminantes, toxinas naturais devem ser considerados na análise de risco. 

 

TABELA 4 - Índices de mVQS e a resposta toxicológica dos organismos testados (H. azteca, 

M. schubartii e L. variegatus) para cada ponto e período amostrado. Sendo: T - Tóxico; NT – 

Não tóxico. 

Pontos de 

amostragem 
mVQS 

Classificação 

FAIREY et al, 2001 

Toxicidade 

H. azteca M. schubartii L. variegatus 

OUT-01 0,17 Cmedia T NT   

OUT-02 0,17 Cmédia T NT   

OUT-03 0,15 Cmédia T T   

OUT-04 0,07 Cfraca T NT   

OUT-05 0,13 Cmedia T NT   

INV-01 0,15 Cmedia NT NT T 

INV-02 0,10 Cmedia T NT NT 

INV-03 0,05 Cfraca NT T T 

INV-04 0,08 Cfraca T NT T 

INV-05 0,07 Cfraca T NT NT 

PRI-01 0,12 Cmedia T NT   

PRI-02 0,13 Cmedia T T   

PRI-03 0,09 Cfraca NT NT   

PRI-04 0,07 Cfraca T T   

PRI-05 0,10 Cmedia T NT   

VER-01 0,12 Cmedia T NT NT 

VER-02 0,12 Cmedia NT T T 

VER-03 0,04 Cfraca NT NT T 

VER-04 0,08 Cfraca T NT T 

VER-05 0,10 Cmedia NT NT T 
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A relação entre as mVQS e as respostas ecotoxicológicas foram utilizadas na segunda etapa 

da análise de risco, na matriz de peso e evidências. 

 

Matriz de peso e evidência 

A segunda etapa na avaliação dos dados para a análise de risco, foi elaborada seguindo 

metodologia proposta por Champam & Anderson (2005). O método que utiliza ponderações 

para distintas linhas, abrange a evidência química e toxicológica em duas avaliações: endpoint 

e estatística, biomagnificação, e da alteração da comunidade bentônica, gerando uma matriz 

de caracterização e diagnóstico do ambiente pesquisado. 

 

A primeira etapa do método, a identificação das evidências químicas, as mVQS foram 

utilizadas como um ajuste, apresentada na tabela 4.  

 

A avaliação das repostas toxicológicas foi realizada com dois distintos enfoques: a 

classificação estatística ("T" ou "NT") e os endpoint (mortalidade) para os organismos 

avaliados H. azteca e M. schubartii.  O predomínio das avaliações (aproximadamente 55% 

dos casos) foi classificado como Menor (++) para efeitos toxicológicos, pois apresentaram um 

endpoint com efeito acima de 20%. Os efeitos adversos classificados como Insignificante (+) 

foram observados em apenas 20% dos pontos, indicando que os endpoints toxicológicos 

foram iguais ou abaixo de 20% (tabela 5). 

 

A classificação da toxicidade como Significantes, isto é, quando todos os organismos 

apresentam "T", ocorreu nas campanhas de outubro e primavera (OUT-03, PRI-02 e PRI-04) 

representando 15% das amostras (+++). As amostras classificadas como Potencial, 

representaram 50% do universo amostral (++). Para os demais pontos amostrais, o que 

corresponde a 35%, foram classificados como insignificantes os quais foram observados 

baixos efeitos toxicológicos em mais de 1 endpoint (+) (Tabela 5).  

 

Os compostos preocupantes (CP), conforme descrição dos autores do método Chapman & 

Anderson (2005) - mercúrio orgânico, PCBs, DDT e 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina - que 

apresentam riscos de biomagnificação - foram avaliados e sua mensuração confrontada com o 

Nível 1 estabelecido pela legislação ambiental brasileira.  
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Para a categorização da toxicidade significativa, o anfípoda H. azteca, por ter respondido de 

forma mais clara a exposição dos compostos químicos inorgânicos (Capítulo 4), teve sua 

participação na matriz de risco potencializada e, portanto, seus dados apresentaram maior 

peso (duplicados). 

 

A sinalização adotada, para categorizar a evidência toxicológica, corresponde a soma dos 

endpoints e toxicidade estatisticamente significativa. Na avaliação foram considerados '+' 

quando ambas as categorizações foram insignificantes. Para as campanhas que apresentam 

uma classificação menor ou potencial e uma insignificante a sinalização foi '++'. Uma 

avaliação de endpoint significante ou potencial, associada a uma toxicidade estatisticamente 

significativa (p<0,05) foi classificada em Menor ou Maior foi apontada como "++/+++".  

 

Dos compostos preocupantes, apenas o mercúrio foi identificado, porém como mercúrio 

inorgânico, classificando os pontos INV-01 e INV-02 como uma provável leve 

biomagnificação, pois as concentrações obtidas para o mercúrio estavam acima do limite 

basal. Adotando uma postura mais conservacionista, tais estações foram consideradas como 

de leve potencial para a biomagnificação, sinalizada com "++” , com necessidade de 

avaliação adicional, pois não há evidência suficiente do processo de biomagnificação. As 

demais estações não apresentaram quaisquer CP na área de estudo, sendo classificadas como 

Não existe potencial de bioacumulação e sinalizadas com "+". 

 

A tabela 6 apresenta a classificação dos sedimentos dos pontos avaliados conforme o peso 

para das evidências toxicológicas, química e biomagnificação. Os sedimentos, conforme 

matriz, apresentam-se contaminados, porém não poluídos para as campanhas de outono e 

verão nos pontos 1,2 e 5 e primavera nos pontos 1 e 5. A classificação como poluído 

moderadamente (10% dos pontos amostrais) foram incluídas as estações OUT-03 e PRI-02. A 

identificação de fatores interferentes foi observada em 35% das estações, com destaque ao 

ponto 04, em todas as campanhas, ponto 03 (inverno e verão) e ponto 05 no inverno. A 

presença do mercúrio potencializou os riscos para a campanha inverno, nos pontos 1 e 2. 

 

A matriz de análise de evidência apresenta os distintos cenários diagnosticados e estão 

apresentadas na tabela 7. Os cenários indicam que os sedimentos estão contaminados, mas 

não poluídos, com fatores interferentes que promovem a toxicidade. Entretanto, compostos 



 

 

5-17 

 

não mensurados também podem estar presentes e apresentar potencial de toxicidade. Estudos 

complementares para identificar o potencial de biomagnificação do mercúrio e a alteração da 

comunidade biótica são necessários 
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TABELA 5 - Sumarização dos dados para cada organismo teste na identificação dos pesos e na análise de risco para as Evidências 

Toxicológicas, considerando os endpoint e toxicidade estatisticamente significativa, para os sedimentos do Canal do Linguado. 

 

H. azteca
M. 

schubartti

L. 

variegatus
H. azteca H. azteca

M. 

schubartti

L. 

variegatus

OUT-01 18,4 2,6 + T T NT ++ ++

OUT-02 21,1 0,0 ++ T T NT ++ ++

OUT-03 26,3 15,8 ++ T T T +++ "++/+++"

OUT-04 31,6 0,0 ++ T T NT ++ ++

OUT-05 26,3 2,6 ++ T T NT ++ ++

INV-01 15,8 2,7 35,0 ++ NT NT NT T + ++

INV-02 18,4 0,0 7,3 + T T NT NT ++ ++

INV-03 18,4 24,3 52,3 +++ NT NT T T ++ "++/+++"

INV-04 15,8 0,0 89,0 +++ T T NT T +++ +++

INV-05 26,3 8,1 18,0 ++ T T NT NT ++ ++

PRI-01 28,8 11,4 ++ T T NT ++ ++

PRI-02 44,1 20,0 ++ T T T +++ "++/+++"

PRI-03 3,4 2,9 + NT NT NT + +

PRI-04 21,2 22,9 ++ T T T +++ "++/+++"

PRI-05 13,6 8,6 + T T NT +++ ++

VER-01 31,8 11,4 26,0 ++ T T NT NT ++ ++

VER-02 12,7 40,0 43,5 ++ NT NT T T ++ ++

VER-03 1,8 0,0 65,8 +++ NT NT NT T + ++

VER-04 15,5 20,0 81,5 +++ T T NT T +++ +++

VER-05 12,7 0,0 80,0 +++ NT NT NT T + ++

Evidência 

toxicologica

Tox. 

Estatística

Pontos 

Amostrais 

Toxicidade endpoint 
Toxicidade 

endpoint

Toxicidade Estatística
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TABELA 6 - Matriz de classificação dos sedimentos conforme o peso para cada evidência avaliada (toxicológica, mVQS e biomagnificação). 

OUT-01 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada  toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

OUT-02 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

OUT-03 ++ +++ + Moderada contaminação química, alta toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

OUT-04 + ++ + Baixa contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial biomagnificação

OUT-05 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

INV-01 ++ ++ ++ Moderada contaminação química, moderada toxicidade e moderado potencial de biomagnificação

INV-02 ++ ++ ++ Moderada contaminação química, moderada toxicidade e moderado potencial de biomagnificação

INV-03 + +++ + Baixa contaminação química, alta toxicidade e baixo potencial biomagnificação

INV-04 + +++ + Baixa contaminação química, alta toxicidade e baixo potencial biomagnificação

INV-05 + ++ + Baixa contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial biomagnificação

PRI-01 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

PRI-02 ++ +++ + Moderada contaminação química, alta toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

PRI-03 + + + Baixa contaminação química, baixa toxicidade e baixo potencial biomagnificação

PRI-04 + +++ + Baixa contaminação química, alta toxicidade e baixo potencial biomagnificação

PRI-05 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

VER-01 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

VER-02 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada e baixa toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

VER-03 + ++ + Baixa contaminação química, moderadatoxicidade e baixo potencial biomagnificação

VER-04 + +++ + Baixa contaminação química, alta toxicidade e baixo potencial biomagnificação

VER-05 ++ ++ + Moderada contaminação química, moderada toxicidade e baixo potencial de biomagnificação

Pontos 

Amostrais

Evidência 

Toxicologica

Evidência 

mVQS

Evidência 

Biomagnificação
Caracterização dos sedimentos



 

TABELA 7 - Matriz de análise de evidência com os distintos cenários diagnosticados para os 

sedimentos do Canal do Linguado 

 

 

 

 

DISCUSSÃO  

O grau relativo da contaminação química dos sedimentos no canal do Linguado identificou 

valores de mVQS, que classificados conforme Fairey et al (2001), como não contaminados e 

que podem, ocasionalmente, induzir efeitos tóxicos com base nos valores de referência 

definidos pelo CONAMA Nº 454/2012.  Entretanto,  a correlação entre as mVQS e as 

respostas ecotoxicólogicas dos organismos demonstraram que o aumento da concentração de 

químicos não ocorre linearmente com os dados toxicológicos, principalmente para o 

tanaídaceo e o equinodermo.  Para o anfípode, os efeitos podem ter forte contribuição da 

presença de amônia (BORGMANN & BORGMANN,1997; BORGMANN, et al, 1993).  

 

Essa disparidade pode estar relacionada com a abordagem das mVQS e a complexidade da 

avaliação dos sedimentos. O método das mVQS estabelece que a toxicidade ocorre por 

processos aditivos, embora existam evidências do sinergismo e do antagonismo em misturas 

complexas em sedimentos. Além disso,  as distintas características ambientais não são 

OUT-01 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

INV-01 CONTAMINADO/POLUIDO E COM LEVE RISCO DE BIOMAGNIFICAÇÃO

PRI-01 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

VER-01 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

OUT-02 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

INV-02 CONTAMINADO/POLUIDO E COM LEVE RISCO DE BIOMAGNIFICAÇÃO

PRI-02 POLUIDO MODERADAMENTE

VER-02 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

OUT-03 POLUIDO MODERADAMENTE

INV-03 FATORES INTERFERENTES

PRI-03 SEM CONTAMINAÇÃO

VER-03 FATORES INTERFERENTES

OUT-04 FATORES INTERFERENTES

INV-04 FATORES INTERFERENTES

PRI-04 FATORES INTERFERENTES

VER-04 FATORES INTERFERENTES

OUT-05 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

INV-05 FATORES INTERFERENTES

PRI-05 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

VER-05 CONTAMINADO MAS NÃO POLUIDO

Sazonalidade no aporte de químicos. 

Fatores interferentes não mensurados. Há 

necessidade da avaliar alterações da 

comunidade biótica.

Fatores interferêntes, possivelmente pela 

presença do nitrogênio.

Contaminados, mas não poluidos. Há 

necessidade da avaliação da alteração da 

comunidade biótica

Provável Diagnóstico
Pontos 

Amostrais
Cenários

Contaminados, mas não poluidos. Há 

necessidade da avaliação do potencial de 

biomagnificação do mercúrio e alteração 

da comunidade biótica

Contaminados, mas não poluidos. Há 

necessidade da avaliação do potencial de 

biomagnificação do mercúrio e alteração 

da comunidade biótica
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consideradas ou mesmo contaminantes prioritários, pois o método considera a mesma 

probabilidade dos efeitos tóxicos sem potencializar questões geoquímicas. Também são 

desconsiderados fatores interferentes que podem apresentar falhas na utilização do método 

(LONG et al., 2006). Compostos não mensurados nas análises químicas podem ocasionar 

toxicidade e também ser um fator a ser considerado. 

 

Os fatores interferentes nas amostras do Canal do Linguado são mais evidentes no ponto 4 

especificamente. Essa área apresenta Cfraca e resposta toxicológica positiva em todas as 

campanhas. Entretanto uma análise dos dados anteriores pode auxiliar e identificar possíveis 

fatores de confusão. Esse ponto amostral revela que o nitrogênio apresenta padrões 

divergentes e maior concentração em relação aos demais pontos amostrais. Tal fato é 

indicativo que o nitrogênio pode apresentar um provável efeito de confusão, porém não se 

pode descartar outras hipóteses como a presença de compostos não mensurados e outros 

fatores interferentes típicos dos sedimentos como sulfetos e ácidos húmicos (LAPOTA, et al., 

2000; POSTMA, et al., 200; BURTON & LANDRUM, 2003; HO & BURGESS, 2013). 

 

Portanto para o ponto 4 a presença do nitrogênio é um indicativo de prováveis efeitos de 

confusão. O ciclo bio geoquímico do nitrogênio pode proporcionar reações de nitrificação da 

amônia elevando as percentagens de amônia não ionizada (NH3), tornando-se mais tóxica e 

interferindo nas análises ecotoxicológicas (QUEIROZ & BOEIRA, 2007; POSTMA et al., 

2002).  Estudos indicam que a toxicidade da amônia para o anfípoda apresenta um potencial 

significativo, com variações de 0,2 a 0,4 mgL
-1

 NH3-N na água sobrenadante, promovendo 

interferência em testes de 10 dias (BORGMANN & BORGMANN, 1997; NORWOOD, et 

al., 2013; MOORE et al., 1997; JAVIDMEHR et al, 2015). 

 

Em relação aos organismos testados, os dados evidenciam que o anfípoda responde melhor a 

metodologia das mVQS. Diversos estudos com H. azteca e a sua relação com concentração de 

químicos e respostas toxicológicas demonstram que esses organismos reagem claramente as 

percentagens de amostras tóxicas com os sedimentos mais contaminados, demonstrando que 

as espécies fornecem uma base confiável para a classificação de amostras de sedimentos totais 

como tóxicos e não tóxicos (CHAPMAN MacDONALD & LAWRENCE, 2002). Para o 

Canal do Linguado, a percentagem de sedimentos classificados com potencial químico que 
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podem induzir a efeitos tóxicos (60%) e a percentagem de efeito observado nos bioensaios 

com H. azteca (70%), são similares, corroborando com os estudos anteriormente citados. 

 

Desta forma, se considerarmos a toxicidade para H. azteca nas amostras do ponto 04 ser em 

função de um fator de confusão pela presença de nitrogênio ou outro composto não 

mensurado, a classificação proposta por Fairey et al. (2001) apresenta um claro padrão de 

resposta.  

 

Entretanto para o tanaídaceo e o equinodermo, o ordenamento dos percentuais de efeito com 

os índices das mVQS (figura 1) indicam claramente que existem outros fatores envolvidos nas 

respostas dos organismos teste, como já discutidos no capítulo 4. A avaliação do método com 

as respostas toxicológicas para o tanaídaceo é dificultada, pois este organismo apresenta uma 

maior resistência aos químicos e as suas misturas, comprometendo uma análise mais 

detalhada nas evidências. Para L. variegatus, por outro lado, limita as interpretações devido a 

sua alta sensibilidade. Amostras mais próximas ao dique (ponto 1 e 2) apresentam um efeito 

sobre o organismo mais intenso, que também respondem positivamente para sítios com 

Cfraca, especificamente pontos 3 e 4. Certamente, para o Canal do Linguado, fatores como a 

granulometria, teores de COT, matérias orgânicas e nutrientes podem promover fatores de 

confusão e interferir nas respostas ecotoxicológicas (LAPOTA, et al., 2000; POSTMA, et al., 

200; HO & BURGESS, 2013). 

 

As limitações impostas pela metodologia estabelecem a necessidade de complementação com 

outras linhas de evidência ao utilizar mVQS (Long et al., 2006). O método peso e evidências é 

um processo pelo qual múltiplas linhas de avaliação de risco (concentração de químicos, 

toxicidade, potencial de biomagnificação e alteração da comunidade bentônica) são avaliadas 

e ponderadas. Esses parâmetros indicam o grau de interferência no processo permitindo, ao 

final da análise, identificar se o risco é significativo para o ambiente.  

 

Na primeira etapa da metodologia para a elaboração da matriz de peso e evidência, a qual foi 

realizada uma comparação entre as concentrações de químicos com os valores basais, no caso 

Nível 1 e 2 do CONAMA, indicaram que apenas 25% do universo amostral os efeitos 

adversos podem ou não ocorrer. Não obstante a discussão das respostas toxicológicas e as 
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mVQS indicam que existe uma correlação mais adequada, que a simples comparação dos 

valores basais e os mensurados, principalmente para o anfípode. 

 

Quanto a presença de mercúrio, classificado como um CP identificado na campanha de 

inverno nos pontos mais próximos ao dique, as evidências que esse composto pode ocasionar 

a bio magnificação não são suficientes. O mercúrio inorgânico pode ser transformado em 

mercúrio orgânico, o metil mercúrio (MeHg) principalmente, por  meio de bactérias 

anaeróbias, na interface coluna d’água/sedimento (BENOIT et al., 1999; KEHRIG et al., 

2002).  Ao ser metilado, sua capacidade em superar as membranas biológicas aumentam, 

promovendo uma maior capacidade de bioacumulação e biomagnificação (IARC, 1993; 

HORVAT, et al., 1999; BLOOM et al., 1999; Kehrig et al., 2002; AZEVEDO, 2003; UNEP, 

2013). 

 

Porém a inexistência de dados que comprovem a presença do mercúrio orgânico nas amostras, 

apresentam incertezas ao considerar o ambiente como potencial de bio magnificação. Análises 

pretéritas na Baía de Babitonga realizadas por Oliveira et al. (2006) que dosaram a 

concentração de metais nos tecidos de organismos marinhos, comprovaram a presença de 

teores acima do recomendado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para 

os elementos de chumbo (em ostras, Crassostrea sp), cobre (em parati-grosso, Mugil 

gaimasdiamus) e zinco (Crassostrea sp). TURECK (2002), já havia relatado que o zinco era 

um elemento preocupante em termos de bioacumulação em Crassostrea gigas.  

 

Quanto ao mercúrio, os teores obtidos nos estudos anteriores na Baía da Babitonga não foram 

relevantes. Porém a concentração de Hg no período amostral de Oliveira et al. (2006), nos 

compartimentos sedimento e água, foi inferior aos estimados neste trabalho. Demori (2008), 

ao copilar dados pretéritos, identificou que o Hg está presente em toda a Baía de Babitonga, 

com maior acumulo na região da Lagoa de Saguaçú. Esses indícios, associados as 

concentrações desse elemento no sedimento do Canal do Linguado, apresentam componentes 

importantes que alertam a necessidade de uma investigação mais aprofundada em relação ao 

elemento devendo considerar também seu potencial de bio magnificação.  

 

O processo de metilação do mercúrio orgânico tem sido muito estudado, é sabido que 

bactérias metanogênicas que habitam sedimentos podem metilar o mercúrio (JENSEN & 



 

 

5-24 
 
  

JERNELÖV, 1969), entretanto correlações entre a presença de mercúrio inorgânico e 

metilmercúrio envolvem fatores como teores de carbono orgânico, vários fatores abióticos 

(temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e dureza da água) e espécies envolvidas 

(KANNAN, K. et al., 1998) e ocorre quase que inteiramente nos centímetros superiores do 

sedimento (JERNELÖV, 1970). Segundo BOENING (2000) o mercúrio inorgânico produz 

efeito nocivo a 5ug L-1 num meio de cultura, dez vezes mais que compostos 

organomercuriais, tornando o mercúrio, mesmo em baixas concentrações, um risco para 

microorganismos. Nesse estudo adotou-se uma posição mais cautelosa, indicando um possível 

efeito de biomagnificação quando teores de mercúrio orgânico mensurado, apresentam acima 

dos limites basais N1 do CONAMA.  

 

Quanto a comunidade bentônica da Baía da Babitonga, infelizmente os dados são escassos. O 

último levantamento foi realizado por LORENZI et al. em 2003 focando a macrofauna 

bentônica e estão copilados no "Diagnóstico ambiental da baía da Babitonga" publicação da 

Editora Univille em 2006.  Os autores concluem que as associações da macrofauna bentônica 

responde as condições hidrológicas do local pelos distintos graus de composição 

sedimentológica e variações sazonais de temperatura e salinidade. As associações parecem 

responder de forma menos intensa, com redução da diversidade e o aumento da densidade às 

variações sazonais, do que em ambientes mais próximos às desembocaduras da Baía de 

Babitonga e do Canal do Linguado. 

 

Por outro lado, as interações dos vários poluentes em apresentar uma resposta tóxica, dificulta 

uma avaliação do risco com base unicamente nas comunidades naturais (CALABRESE, 

1991). Os efeitos deletérios nas populações são muitas vezes difíceis de serem identificados, 

uma vez que muitos destes efeitos tendem a manifestar-se após longos períodos de exposição. 

E quando se observa uma modificação da comunidade natural, pode ser tarde para ações 

corretivas ou de redução do risco (CALABRESE, 1991; WALKER, et al., 2012; ZAGATTO 

& BERTOLETTI, 2014). 

 

A caracterização dos sedimentos na matriz de evidência elaborada neste estudo, aponta alguns 

prováveis diagnósticos de cada ponto amostral. Do ambiente avaliado, duas áreas (pontos 01 e 

02, mais próximos ao dique) apresentam moderada contaminação química, moderada 

toxicidade e moderado potencial de biomagnificação por mercúrio. Esse ambiente apresenta 
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provável diagnóstico como contaminados, porém não poluídas e com necessidade de uma 

avaliação do potencial de biomagnificação do mercúrio. A região também apresenta maior 

concentração de finos, COT e compostos químicos inorgânicos.  

 

Para o ponto 04, que apresenta baixa contaminação química, porém alta toxicidade, a 

presença de fatores de confusão é mais evidente, ou ainda a presença de outros compostos não 

mensurados. Dados pretéritos indicam a presença do nitrogênio como um possível fator que 

intervêm durante a execução dos bioensaios. A área 03 expressa uma maior heterogeneidade 

entre as campanhas realizadas, com um aporte de químico sazonal e fatores interferentes nas 

respostas toxicológicas demonstrando uma alta variabilidade no período de estudo. A 

toxicidade observada na ausência de contaminantes (por exemplo, local 4 e 3) pode estar 

relacionada a contaminantes não medidos, processo de mistura e/ou misturas complexas ou 

fatores não relacionados com contaminantes. 

 

O ponto 05 apresenta uma contaminação química moderada e respostas ecotoxicológicas, 

portanto apresenta um provável diagnóstico como contaminados, mas não poluídos.  

 

No caso de todas as áreas avaliadas (pontos 1, 2, 3 4 e 5), deve-se priorizar a avaliação da 

comunidade biótica no local, pois tais estudos são raros e com potencial resposta 

ecotoxicológica, bem como risco da biomagnificação, não apenas do mercúrio, mas também o 

zinco e níquel que apresentam maior evidência de perigo. Estudos sobre alterações na 

comunidade biótica podem preencher essa lacuna e auxiliar em um diagnostico mais efetivo. 

 

Há, entretanto, uma série de incertezas e limitações associadas com medições em cada uma 

dessas linhas de evidência (ASSESSMENT, 1998; BURTON et al., 2001; SOLOMON, et al., 

1996; CARR et al., 2001; US EPA, 2002). A utilização dos valores de referência tem sido 

alvo de critica de muitos pesquisadores, por considerarem as listas muito permissíveis, o que 

possibilita ao aplicar o método das mVQS uma categoriação menos restritiva. Moreira (2013) 

desenvolveu um estudo com essa metodologia utilizando os valores da resolução CONAMA 

454/12 e VQS específicos. O autor também observou a falha em prever a toxicidade, pois 

parte das amostras tóxicas foram agrupadas entre os níveis de contaminação de baixa a 

moderados.  
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CONCLUSÕES 

 

A matriz de evidência demonstrou a complexidade do ambiente em relação aos sedimentos 

acumulados pela presença do dique no canal do Linguado. Sua análise permitiu a 

caracterização dos sedimentos com moderada contaminação química, moderada toxicidade e 

um leve indicativo de um possível potencial de biomagnificação. As áreas mais próximas ao 

dique (pontos 01 e 02) apresentaram maior potencial de risco aos contaminantes, riqueza de 

sedimentos finos e COT e compostos químicos inorgânicos.  

 

Certamente para o Canal do Linguado, fatores como a granulometria, teores de COT, matéria 

orgânica e nutriente podem promover fatores de confusão e interferir nas respostas 

ecotoxicológicas, como observados na região do Ponto 04 e 03. A toxicidade observada na 

ausência da concentração de químicos elevados (por exemplo, local 4 e 3) podem ser 

atribuídas a contaminantes não medidos, processo de misturas complexas ou fatores não 

relacionados com contaminantes. 

 

Apesar da presença do mercúrio, em dois pontos amostrais na campanha do inverno, não são 

suficientes para comprovar sua evidência para a biomagnificação. Existem outros compostos 

detectados que também podem ocasionar este risco, como o zinco e o níquel que não foram 

incluídos no método como preocupantes, mas que devem ser monitorados, como o zinco e o 

níquel. 

 

A análise de risco ecológico para a região, apresenta a necessidade de avaliação mais 

detalhada da comunidade biótica no ambiente, pois esses estudos são escassos, sendo o último 

realizado em 2003 e publicado em 2006. Tal ação deve ser prioritária em estudos futuros para 

preencher essa lacuna e auxiliar em um diagnóstico mais efetivo. 

 

Em relação ao período de maior aporte de contaminantes, outono se destaca como os maiores 

conteúdos em sedimentos finos, matéria orgânica e compostos químicos, o que pode estar 

relacionado com as características próprias da estação, com o decréscimo foliar 

potencializando a contribuição da vegetação ripária alóctone no estuário ou uma maior 

contaminação antrópica nesse período. 
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Os valores basais da resolução CONAMA aplicados ao método das mVQS e sua comparação 

com respostas ecotoxicológicas demonstraram seu caráter permissível, pois uma parcela das 

amostras tóxicas foram agrupadas entre os níveis de contaminação de baixa a moderados pelo 

método proposto. Apesar das restrições que o método estabelece, os valores basais da 

legislação também merecem ser questionados. 
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Capítulo 6 – AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO DE CONTAMINANTES NO CANAL DO 

LINGUADO, APÓS UMA POSSÍVEL REABERTURA 

 

RESUMO 

Contaminantes em estuários são transportados através do material coesivo e sua dispersão é 

controlada pela hidrodinâmica do ambiente. Modelos matemáticos são importantes ao 

executar prognósticos de possíveis cenários e são significativas ferramentas para avaliar 

possíveis efeitos da alteração ecossistêmica. O modelo numérico MOHID Stúdio compreende 

um conjunto de módulos capazes de gerar e atualizar informações sobre o escoamento de 

estuários, como o modelo hidrodinâmico. Neste modelo, o módulo de propriedades da água, é 

responsável pela interação das características da água e o transporte de partículas (advecção-

difusão) atualizando as entradas e saídas de descarga de água. Este capítulo tem como 

objetivo avaliar a dispersão de contaminantes no Canal do Linguado, associada a uma 

reabertura do dique. O processo metodológico envolve o uso do modelo numérico MOHID 

Studio através de um modelo numérico hidrodinâmico e de qualidade da água. Uma grade 

numérica foi elaborada no software MOHID Studio Profissional 2016 da região da Baía de 

Babitonga e no Canal do Linguado. Informações sobre batimetria foram obtidas de dados 

digitalizados de cartas náuticas suplantadas, com informações detalhadas obtidas em campo. 

Dados sobre a descarga fluvial, ventos e marés foram utilizadas para a alimentar o modelo. O 

modelo foi validado com dados de um ADCP fundeado junto ao Porto de Itapoá, que forneceu 

dados de nível de água, temperatura e turbidez pós-processados em laboratório. Para a 

modelagem da qualidade da água, metais mensurados acima do Nível 1 da Resolução 

CONAMA, foram simulados como material dissolvido e disperso ao longo do estuário e 

apresentados na forma de concentração na coluna d’água. O modelo indicou uma rápida 

diluição dos elementos avaliados e dispersão pontual. O volume do material acumulados e 

suas características físicas parecem apresentar maior relevância ambiental que os elementos 

mensurados.  

 

Palavras chaves: Canal do Linguado MOHID, dispersão de contaminantes; 

 

ABSTRAT 

Pollutants in estuaries are transported through the cohesive material and their dispersion is 

controlled by hydrodynamics of the environment. Mathematical models are important when 

performing predictions of possible scenarios and are significant tools to evaluate possible 

effects of ecosystem change. The MOHID Studio numerical model comprises a set of 

modules capable of generating and updating estuarine flow information, such as the 

hydrodynamic model. In this model, the water properties module is responsible for the 

interaction of the water characteristics and the transport of particles (advection-diffusion) 

updating the water discharge inlets and outlets. This chapter aims to evaluate the dispersion of 

contaminants in the Canal do Linguado, associated to a reopening of the dam. The 

methodological process involves the use of the numerical model MOHID Studio through a 
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numerical model hydrodynamic and water quality. A numerical grid was developed in 

MOHID Studio Profissional 2016 software from the Bay of Babitonga region and the Canal 

do Linguado. Information on bathymetry was obtained from digitized data of nautical charts 

surmounted with detailed information obtained in the field. Data on river discharge, winds 

and tides were used to feed the model. The model was validated with data from an equipment 

based near the Port of Itapoá, which provided post-processed water level, temperature and 

turbidity data in the laboratory. For water quality modeling, metals measured above Level 1 

of the CONAMA Resolution were simulated as dissolved and dispersed material along the 

estuary and presented as a concentration in the water column. The model indicated a rapid 

dilution of the evaluated elements and point dispersion. The accumulated volume of material 

and its physical characteristics seem to present greater environmental relevance than the 

elements measured. 

 

Key words: MOHID; Canal do Linguado; dispersion of contaminants; 

 

INTRODUÇÃO 

Um contaminante, ao entrar em um estuário é controlado pela sua hidrodinâmica e pode ser 

distribuído na forma dissolvida ou absorvida. Na forma dissolvida, o contaminante flui no 

estuário em função do equilíbrio com a fase particulada e pode ser exportado para o oceano. 

Já a forma absorvida, está associada com partículas em suspensão que tendem a depositar, 

sendo o leito estuarino seu destino. No processo de resuspensão, esse contaminante pode ser 

remobilizado para a coluna de água (BIANCHI,  2007). 

 

Na fase absorvida, a presença do contaminante está relacionada principalmente com a 

presença de materiais coesivos em que o teor em argila e matéria orgânica é importante. Uma 

vez absorvidos aos materiais coesivos, estas substâncias são transportadas e tendem a 

sedimentar no fundo dos sistemas aquáticos, onde podem permanecer, sendo enterrados por 

outros sedimentos ou serem ressuspensos (FERNANDES, 2005; DOGLIOLI et al., 2004). 

 

A hidrodinâmica estuárina é o elemento mais importante no transporte de sedimentos 

coesivos, pois fornece o componente advectivo e possibilita a erosão dos sedimentos do fundo 

e desempenha importante papel no processo de floculação das partículas (CANCINO & 

NEVES, 1999).  

 

A modelagem de sedimentos e de material particulado em suspensão, tem se tornado 

importante, pois auxilia na projeção de dispersão dos contaminantes aderidos ou absorvidos 
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sobre as partículas (JAMES, 2002), tornando-se instrumentos para a avaliação de passivos 

ambientais na gestão de sedimentos. Tal situação tem estimulado o desenvolvimento de 

modelos numéricos controlando as variáveis em relação a cenários previsíveis, contribuindo à 

tomada de decisão. 

 

Os modelos desempenham um papel importante no diagnóstico sobre os problemas do 

ecossistema, através da integração e correlação dos diversos parâmetros envolvidos, como na 

execução de prognósticos sobre medidas remediadoras ou possíveis efeitos da alteração das 

variáveis no funcionamento ecossistêmico. 

 

O desenvolvimento de modelos matemáticos lida com problemas na área da mecânica dos 

fluidos, que aliados a emergente capacidade computacional, possibilitam o desenvolvimento 

de ferramentas de modelação integrada e simplificam os procedimentos aumentando as 

aplicações e utilizações (NEVES et al., 2007).  

 

O modelo numérico MOHID Studio compreende um conjunto de módulos capazes de simular 

a hidrodinâmica com fenômenos de dispersão (abordagem lagrangeana e euleriana), qualidade 

da água e transporte de sedimentos (coesivos e não coesivos). A divisão do sistema é feita em 

módulos, podendo cada módulo ser compreendido como um modelo, sendo o sistema 

composto por um único executável (RODRIGUES, 2012).  

 

O modelo Hidrodinâmico gera e atualiza informações do escoamento. Utiliza as condições de 

contorno aberta, da superfície, do fundo e das descargas para obter as velocidades e níveis de 

água. No Modelo de Qualidade da água são geradas e atualizadas a evolução das propriedades 

da água na coluna da água. É responsável pela interação das propriedades da água com a 

superfície (interface água-ar) e o fundo (interface sedimento-água). Transporta as 

propriedades da água (advecção-difusão) e atualiza as entradas e saídas de descarga de água 

(descarga) e recebe os fluxos do modulo hidrodinâmico (LEITÃO et al., 2008). 

 

Assim sendo, esse capítulo tem como objetivo, avaliar a dispersão de contaminantes  

acumulados no Canal do Linguado, associada a uma reabertura do dique através de uma 

modelagem numérica. O cenário avaliado foi a reabertura do dique sul, sem o processo de 

dragagem. 
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METODOLOGIA 

 

Modelagem Numérica 

A execução deste trabalho foi realizada com o modelo numérico MOHID Studio, 

desenvolvido pela Action Modulers
®

, em Portugal. O MOHID Studio é uma interface gráfica 

para o MOHID Water Modelling System desenvolvido pela escola de Engenharia da 

Universidade Técnica de Lisboa que permite preparar, executar e analisar modelos 

numéricos de forma conciliadora em um ambiente integrado com um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) (FERNANDES et al., 2012). 

 

O  MOHID Studio constitui-se em um avançado sistema de modelos numéricos 3D (três 

dimensões) que possibilitam a simulação de corpos d’água como rios, reservatórios, estuários, 

áreas costeiras e oceanos. O programa é composto por uma série de módulos responsáveis 

pela computação física e de processos biogeoquímicos. O modelo é dividido em três 

compartimentos (ar, água e terra), e atua em nas interfaces água-sedimento e água ar, 

possibilitando a modelagem de processos costeiros complexos (p.e.: geração e propagação de 

ondas, circulação hidrodinâmica, transporte de sedimentos e mudanças da morfologia 

litorânea - erosão e deposição sedimentar e variação da posição da linha de costa). 

 

Modelo Hidrodinâmico 

O módulo hidrodinâmico resolve equações de conservação do movimento e da continuidade 

para elevação do nível d’água e velocidade em 3D para fluxos incompreensíveis, em 

coordenadas ortogonais horizontais e coordenadas genéricas verticais, assumindo equilíbrio 

hidrostático. 

 

O modelo numérico MOHID Water Modelling System apresenta calibração e validação 

através de experimentos de campo e de laboratório e é considerado um modelo bastante 

conceituado em modelagem hidrodinâmica. 

 

Módulo Lagrangiano 

O módulo lagrangiano (Module Lagrangian) simula processos localizados que apresentam 

gradientes acentuados (descargas submarinas, processos erosão sedimentar causada por 

dragagens, dispersão de óleo, etc). O módulo utiliza o conceito de traçadores, os quais têm 
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seus movimentos influenciados pelo campo de velocidade gerado pelo módulo 

hidrodinâmico, pelo vento, pela velocidade de dispersão e decaimento da partícula e pelo 

movimento aleatório. 

 

Grade Numérica e Batimetria 

O desenvolvimento da grade numérica, onde todos os cálculos matemáticos são realizados, foi 

concretizada no software MOHID Studio Profissional 2016, e está apresentada na figura 1. 

 

Figura 1 – Malha numérica para a região da Baia de Babitonga e no Canal do Linguado, São 

Francisco do Sul (SC). 

Para a batimetria foram utilizados dados digitalizados de Cartas Náuticas, disponibilizadas 

pelas DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação) da Marinha do Brasil. Informações 

batimétricas detalhadas da região mais próxima à costa foram gentilmente cedidas pela 

empresa Mar Tethys do Grupo Acquaplan. Os dados de batimetria foram interpolados sobre a 

malha de cálculo no software MOHID Studio Professional 2016, através do método de 

interpolação de triangulação linear. O resultado da interpolação da batimetria sobre a malha 

de cálculo local está representado na Figura . 
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Figura 2 - Batimetria interpolada na malha numérica na região de São Francisco do Sul (SC). 

 

 

Dados de Entrada do Modelo 

Para a execução do modelo, diversos dados de descarga fluvial de afluentes, ventos e marés 

foram utilizados para alimentar o modelo. 

 

Descarga fluvial de afluentes 

A baía da Babitonga recebe o aporte de uma grande quantidade de rios de pequeno porte, com 

maior importância, em termos de descarga fluvial, o rio Cubatão Norte. A bacia hidrográfica 

do rio Cubatão Norte apresenta uma área de aproximadamente 472 km² e é dominada pelo 

regime pluviométrico (SCHETTINI & CARVALHO, 2000). 

 

Os dados de descarga fluvial foram obtidos no Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos do Estado pelas informações disponibilizadas no site. Dados complementares foram 

adquiridos junto à tese de doutoramento de Oliveira (2006) que aborda o aporte sedimentar 

em suspensão na baía da Babitonga sob a ótica da geomorfologia. 

 

Dados de vazão e material particulado em suspensão dos contribuintes da baía de Babitonga 

(rios Parati, Ubatuba, Jaguaruna, do Saco, Cubatão do Norte, Cachoeira, Paranaguamirim, 

Palmital, Barbosa, Bonito, Sete Voltas, Montão de Trigo e Três Barras) estão apresentados na 

tabela 1 e suas localizações representados na figura 3. 
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Figura 3-Localização dos principais contribuintes da Baía de Babitonga. 

 

TABELA 1. Relação dos dados de vazão e material particulado em suspensão (MPS) dos 

contribuintes para a Baía de Babitonga (SC).  

 

Fonte: 
1
SIRHESC; 

2
Oliveira (2006) 

Estações Vazão (m³/s) MPS (kg/m
3
)

Parati
1 3,52 0.0033

 Ubatuba
1 0,4 0.0078

 Jaguaruna
1 1,23 0.0011

Do Saco
1 5,7 0.0053

Cubatão Norte
2 14,95 0.061

Cachoeira
1 3,34 0.0031

Paranaguá-mirim
1 0,93 0.0181

 Palmital
2 3,13 0.0856

Barbosa
1 1,83 0.0017

Bonito
2 0,33 0.0113

Sete Voltas
2 0,38 0.0074

 Montão de Trigo
1 0,65 0.0127

 Três Barras
2 3,02 0.0028
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Dados de Vento 

Os dados de vento utilizados neste estudo foram extraídos e analisados para o período de 1 

de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010. Abaixo, são apresentadas as análises dos 

ventos obtidos a partir dos dados disponibilizados pelo INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) para a região de São Francisco do Sul. 

 

As figuras 4 e 5 apresentam as rosas direcionais dos dados de vento do INMET, para os 

períodos de inverno (junho a setembro) e verão (dezembro a março), respectivamente. A 

direção apresentada refere-se ao norte geográfico e segue a convenção meteorológica. Os 

círculos indicam a porcentagem de ocorrência e a escala de cores representa a intensidade do 

vento (m/s). Observa-se que, durante o inverno, os ventos mais frequentes são provenientes de 

ENE, com aproximadamente 12% de ocorrência durante o período e intensidade 

predominante de 2 a 3 m/s, seguido pelos ventos provenientes de NE, com 10% de ocorrência 

no período e intensidade predominante de 2 a 3 m/s. No verão, existe um aumento na 

ocorrência de ventos oriundos de ENE, com aproximadamente 14% e intensidade entre 2 e 4 

m/s, seguido pelos ventos provenientes de NE, com aproximadamente 11% de ocorrência e 

intensidades entre 2 e 4 m/s.  

 

 

Figura 4-Rosa direcional dos ventos do INMET para inverno dos anos de 2008 a 2010, na 

região de São Francisco do Sul. As cores indicam a intensidade do vento (m/s) enquanto que 

os círculos representam a porcentagem de ocorrência. 
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Figura 5-Rosa direcional dos ventos do INMET para verão dos anos de 2008 a 2010, na 

região de São Francisco do Sul. As cores indicam a intensidade do vento (m/s) enquanto que 

os círculos representam a porcentagem de ocorrência. 

 

Dados de Maré 

Os dados referentes a maré inseridos no modelo numérico foram obtidos do banco de dados 

Finite Element Solution – FES2004 (Solução de Elementos Finitos), as constantes harmônicas 

para a região da Baía da Babitonga (TABELA 2) foram extraídas com auxílio da ferramenta 

Generate Tidel File do Mohid Studio 2016. 
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TABELA 2. Constantes harmônicas de maré para a Baía da Babitonga. 

 

 

Validação do Modelo Numérico 

Para a validação do modelo numérico foram utilizados dados cedidos pela empresa Mar 

Tethys de um equipamento fundeado nas coordenadas geográficas 26°18.353’ S e 48°59.967’ 

W (Figura 6), junto ao Porto Itapoá, um ADCP, baseado no efeito Doppler da marca Nortek, 

modelo AWAC
®

 600 kHz (Figura 7). 

 

 

Figura 6 – Localização do fundeio do ADCP próximo ao píer de atracação do Porto Itapoá 

(SC). 

Constante 

Harmônica
Amplitude (m) Fase (graus)

M2 0.298925 155.099

S2 0.225188 156.454

K1 0.0672048 -175.687

K2 0.0762355 150.919

N2 0.0712260 -147.838

2N2 0.0154802 -146.928

O1 0.113024 113.635

Q1 0.0226541 -176.978

P1 0.0277955 813.222

M4 0.000000 0.000000

Mf 0.00783327 -330.888

Mm 0.00219830 -264.472

Mtm 0.00177118 -259.001

MSqm 0.000266752 -237.892



 

 

6-11 
 

 

 

Figura 7 – Equipamento AWAC® utilizado no fundeio já fixado em estrutura piramidal. 

 

O fundeio foi realizado entre os dias 01 de fevereiro de 2012 e 08 de fevereiro de 2012, tendo 

sido coletados dados de nível de água, temperatura e turbidez, com escala temporal de 10 

minutos. Os dados foram pós-processados em laboratório para posterior comparação com os 

resultados obtidos pelo modelo. As figuras 8 e 9 apresentam os gráficos de comparação entre 

o nível de água medido em campo e modelado. Verifica-se uma boa correlação entre os dados 

medidos e os dados modelados, sendo que para alguns dias, observou-se uma pequena 

subestimação nos níveis de água do modelo em relação aos dados medidos pelo ADCP.  

 

Figura 8 – Gráfico de dispersão entre os níveis de água medidos pelo ADCP e os níveis de 

água modelados, para a área de estudo. 
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Figura 9 – Gráfico de comparação entre os níveis de água medidos e modelados, ao longo do 

tempo modelado. 

 

Modelagem de Qualidade de água 

Para a modelagem de qualidade de água foi utilizado o módulo de water quality do modelo 

MOHID Water desenvolvido pela Action Moduler. Os processos envolvidos na modelagem de 

qualidade de água podem ser observados na  

Figura 10. 
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Figura 10 - Gráfico dos processos envolvidos em uma modelagem de qualidade de água. 

 

Para a modelagem de qualidade da água foram analisados os metais que apresentaram valores 

superiores aos recomendados para o nível 1 da Resolução CONAMA, sendo considerados os 

elementos mercúrio e níquel conforme apresentado no Capítulo 3 no presente trabalho. 

Para estes metais (Hg e Ni) foi simulado a sua disponibilização na coluna d’água como 

material dissolvido e sua dispersão ao longo do estuário pelas correntes. Os resultados são 

apresentados na forma de concentração destes metais na coluna d’água. 

 

RESULTADOS 

Os resultados da modelagem numérica serão apresentados para a condição futura, 

considerando a abertura do Canal do Linguado somente no bloqueio da sua porção Sul, 

conforme proposto por Franklin da Silva (2011) em sua tese de doutorado. 

As correntes em maré de quadratura, observadas para a Baía de Babitonga e o Canal do 

Linguado, apresentaram de maneira geral, valores inferiores a 0,30 m/s, tanto em condições 

de maré enchente (Figura ) como vazante (Figura ), com a máxima velocidade observada em 

condições de maré vazante na desembocadura do canal do Linguado. 

 

Para a condição de maré de sizígia o comportamento das velocidades de correntes se 

intensificou, devido a maior variação de maré, sendo que são observadas velocidades de até 

0,75 m/s na desembocadura da Baía de Babitonga. Na desembocadura do Canal do Linguado 

se observaram correntes com intensidades superiores a 1m/s, tanto em condições de maré 

enchente de sizígia (Figura 13) como em maré vazante de sizígia (Figura 14). 

 

Para a simulação de qualidade de água e possível disponibilização dos metais pesados 

Mercúrio e Níquel na coluna d’água, em função da abertura do Canal do Linguado em sua 

porção Sul. Concentrações máximas de mercúrio são observadas na ordem de 0,003 mg/l, na 

região de acúmulo do material sedimentar atualmente depositado, devido ao fechamento do 

Canal do Linguado. Uma rápida diluição da concentração do Hg é observada quando ocorre o 

afastamento desta área, com valores inferiores a 0,001 mg/l (Figura ). 

 

 



 

 

6-14 
 

 

Figura 11 - Velocidades de corrente em condição de maré enchente de quadratura. 

 

 

Figura 12 - Velocidades de corrente em condição de maré vazante de quadratura. 
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Figura 13 - Velocidades de corrente em condição de maré enchente de sizígia.  

 

Figura 14 - Velocidades de corrente em condição de maré vazante de sizígia. 
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O elemento níquel apresentou comportamento semelhante ao mercúrio. Uma ligeira diluição 

na água do Ni a partir do local em que ele é disponibilizado, com concentração de até 0,3 

mg/l.



 

 

 

Figura 15 – Concentrações máximas de mercúrio na coluna da água após remoção do dique sul, no Canal do Linguado. 
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Figura 16 - Concentrações máximas de níquel na coluna da água após remoção do dique sul, no Canal do Linguado.



 

 

DISCUSSÃO 

 

No processo de modelagem da dispersão dos contaminantes, observa-se uma pluma de maior 

intensidade na coluna da água logo após a disponibilização dos metais, tanto para mercúrio e 

níquel. Tal situação ocorre sem a dragagem do material, considerando o cenário atual com a 

abertura do dique sul. 

 

Em relação a presença dos contaminantes mensurados, percebe-se que tais elementos 

apresentam teores baixos e sua dispersão é mais intensa na região próxima da área de 

disponibilidade desses elementos com uma dispersão de até 0,001 mg/L para Hg e 0,3 mg/L 

para Ni. Apesar das baixas concentrações observadas no processo de dispersão, deve-se 

lembrar que o níquel apresenta características de carcinogênicos para seres humanos (IARC, 

1990) e o Hg pode apresentar potencial de bioacumulação (IARC, 1993; AZEVEDO, 2003), 

como discutido nos capítulos 3 e 5 deste trabalho. 

 

Os resultados da dispersão são condizentes com a avaliação de risco, apresentada no capítulo 

5, indicando uma maior cautela em relação a poluentes não mensurados, misturas complexas 

dos químicos e amônia, que a presença de metais e orgânicos. Possivelmente, a quantidade de  

nitrogênio pode apresentar um maior perigo no processo de abertura do dique do Canal do 

Linguado que os compostos químicos mensurados, como já discutidos nos capítulos 4 e 5. Liu 

et al., (2016) ao acompanharem o processo de liberação de nutrientes (N e P) em lagos 

dragados identificaram que a redução das cargas ocorre em um período aproximado de 3 anos, 

porém apresenta um estado crítico até o oitavo mês, no qual os teores de amonia são mais 

significativos. 

 

Em uma possível reabertura do Canal do Linguado, outros fatores não avaliados na 

modelagem podem apresentar maior efeito adverso. Considerando o volume de material 

acumulado concomitante as características físicas deste, como teores de matéria orgânica e 

granulometria, podem ser mais relevantes em termos de efeitos adversos sobre a biota, que os 

contaminantes mensurados.  

 

É possível que uma pluma de dispersão de sedimentos promova níveis de turbidez, que 

podem diminuir a incidência da luz e perda de oxigênio dissolvido, ocasionando a diminuição 

da qualidade da água em seu processo de remoção. Tal situação poderá ocasionar mortalidade 
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da biota por anoxia, como já anunciado por Oliveira et al. (2006). Além disso, a remoção dos 

sedimentos poderá afetar habitats bentônicos em função da retirada do substrato e 

consequentemente a biota presente também pode ser removida. O ambiente poderá na 

sequência, ser recolonizado por espécies oportunistas com baixa diversidade e/ou abundância 

de espécies. 

 

Assim, é necessária a observação criteriosa de alguns fatores em uma remoção do dique. 

Resultados apresentados por Franklin da Silva (2011) indicam que a remoção do dique poderá 

ocasionar possíveis inundações e solapamento de obras civis estabelecidas na porção do canal 

do Linguado no Balneário de Barra do Sul. Provavelmente tal situação seria agravada sem a 

remoção do sedimento, através de uma dragagem. 

 

É presumível que a dragagem dos sedimentos também ocasionará efeitos adversos já citados. 

Entretanto questões operacionais no processo devem ser consideradas, como o tipo de draga a 

ser utilizada, velocidade da remoção do material, habilidade do operador, visando minimizar o 

processo de ressuspensão de sedimentos (MOHAN, et al, 2016). 

 

É fato que a construção do dique segregou geograficamente a porção da Baía de Babitonga 

(BB) e da Barra do Sul (BS), que após décadas algumas modificações ambientais foram 

visíveis e a paisagem foi modificada. A porção do Balneário Barra do Sul, apresenta impactos 

negativos mais relevantes, em relação à qualidade da água, estrutura vegetal, comportamento 

da ictiofauna e composição e diversidade dos fitoplanctons. 

 

CONCLUSÕES 

 

A pluma de poluentes obtida na modelagem ambiental, considerando o cenário atual, indica 

uma maior intensidade de teores dissolvidos logo após sua dispersão, sem apresentar 

relevância nas concentrações mensuradas, tanto para o elemento mercúrio como para níquel.  

 

Apesar desses resultados, as características dos elementos, em função de sua 

carcinogenicidade (Ni) e potencial de bioacumulação (Hg), devem ser respeitadas 

necessitando de um constante monitoramento, conforme já discutido no capítulo 5. 
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O volume de material, as características físicas dos sedimentos e teores de nitrogênio, não 

avaliados parecem ser mais relevantes em termos de danos sobre a biota, que os compostos 

mensurados no presente trabalho. A retirada dos sedimentos poderá afetar os habitats 

bentônicos, promover teores de amônia e sulfetos e ocasionar a mortalidade da biota. 

 

Questões operacionais para a remoção dos sedimentos devem ser criteriosamente observadas, 

assim como a definição da área de biota fora para minimizar os passivos ambientais.  
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IARC, 1990) e o Hg pode apresentar potencial de bioacumulação (IARC, 1993; AZEVEDO, 

2003



 

 

CONCLUSÃO GERAL 

 

Após quase nove décadas, o fechamento do Canal do Linguado ainda gera discussão sobre 

uma possível reabertura. Nesse estudo, a viabilidade ou não de sua reabertura, não se constitui 

em uma pretensão. Porém vale ressaltar que o objeto do trabalho ora mencionado, apresenta 

importantes subsídios para auxiliar a tomada de decisão dos gestores ambientais para essa 

questão polêmica direcionada ao nordeste Catarinense. 

 

Os resultados do presente estudo indicaram que os elementos texturais dos sedimentos 

apresentam predominâncias finas em todo o espectro amostral, com destaque para a região 

mais próxima ao dique, com maiores teores de COT e argila minerais propensos a uma maior 

retenção dos químicos. 

 

As análises químicas identificaram a presença de metais e hidrocarbonetos na região, sem 

acusar a presença de PCBs e TBT. Destaque para a presença dos elementos Hg e Ni, que 

apesar da ocorrência sazonal e limitada a alguns pontos, os limites ultrapassaram o nível 1 dos 

valores basais da legislação ambiental. Observa-se ainda, um acréscimo dos químicos nas 

comparações com estudos pretéritos, o que carece de um constante monitoramento, 

principalmente em função da presença níquel e dos orgânicos benzo (a) pireno, benzo (a) 

antraceno, pireno, dibenzo (a,h) antraceno, classificados como possíveis carcinogênicos e do 

elemento mercúrio, considerado um composto preocupante pelo seu potencial de 

biomagnificação. 

 

A mistura dos químicos presentes no ambiente de pesquisa e outros não mensurados, 

acrescidos das características físicas da área, remete a complexidade do ambiente, o que é 

evidenciado nas análises ecotoxicológicas, na análise de risco e na modelagem ambiental 

elaboradas no presente estudo. As respostas dos organismos testes aos ensaios 

ecotoxicológicos, não apresentaram destaque para algum ponto específico da área de estudo 

no tipo de matriz testada (sedimentos) que possa estar relacionada aos tipos de contaminantes. 

Os baixos efeitos toxicológicos observados, indicam que o compartimento apresenta efeito 

tóxico não significativo, conforme a Resolução CONAMA N 454/2012 e reduzido 

comprometimento da qualidade deste ambiente, confirmando as baixas concentrações dos 

contaminantes observados. 

Certamente, a complexidade do ambiente em relação aos sedimentos acumulados pela 

presença do dique no canal do Linguado, devido a fatores como a granulometria, teores de 

COT, matéria orgânica e nutrientes, podem promover fatores de confusão. Tal situação pode 

potencializar os efeitos tóxicos sobre a biota aquática e precisam ser considerados como fator 

de risco em uma possível reabertura e dragagem do Canal.  

Os resultados da modelagem numérica, simulando uma dispersão de mercúrio e níquel, em 

uma possível reabertura do dique sul sem dragar os sedimentos acumulados, indicou uma 

dispersão intensificada na área mais próxima ao dique. 
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Apesar dos sedimentos apresentarem reduzido comprometimento da qualidade deste 

ambiente, há necessidade de uma avaliação mais detalhada da comunidade biótica, pois tais 

estudos são escassos, além dos indícios de um possível potencial de biomagnificação 

identificado na presente pesquisa. 

Para a tomada de decisão sobre a questão do Canal do Linguado, além dos estudos e 

monitoramentos já indicados, a avaliação dos níveis de acumulo de sedimentos na área são 

importantes para avaliar uma possível não abertura do Canal, pois não há apontamentos sobre 

estudos dos impactos associados à manutenção do dique, tanto no ambiente da Baía de 

Babitonga quanto na região do Balneário Barra do Sul. 

Em relação a dragagem do material acumulado, a presença de elementos finos, matéria 

orgânica e nutrientes, são fatores que irão comprometer a qualidade ambiental em função da 

remoção do material. A questão do ambiente de bota fora deve ser ponderada, já que os danos 

associados a descarga do material podem ser maiores que os danos associados a remoção.  

 


