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RESUMO 

 

O ambiente marinho é o destino final de muitos contaminantes, como os 

PAHs, PCBs, DDTs e HCHs, que têm sido detectados em vários compartimentos 

do ambiente marinho, podendo trazer efeitos deletérios para o ecossistema.  

O objetivo deste trabalho foi a avaliação da contaminação por 

hidrocarbonetos alifáticos, PAHs, PCBs, DDTs e HCHs através da análise de 15 

amostras de sedimento, 6 de mexilhão e 11 de fígado de peixe. Para isso, foi 

otimizada uma mesma metodologia para todas as matrizes bióticas. A 

amostragem foi feita ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro, no período 

de 1996 a 1998, durante o Programa de Monitoramento do Ambiente do Meio 

Ambiente Marinho, promovido pela Marinha do Brasil.  

Os controles de qualidade analítica e confiabilidade dos dados gerados 

seguiram os padrões internacionais. A metodologia utilizada foi considerada 

satisfatória para análise dos organismos e sedimentos, de acordo com a 

avaliação feita através da análise de materiais de referência certificados.  

Os PCBs e DDTs apresentaram o fenômeno da magnificação com 

concentrações crescentes: sedimentos < mexilhões < peixes. Os HCHs 

apresentaram as maiores concentrações nos mexilhões. Os hidrocarbonetos 

alifáticos apresentaram concentrações similares nas três matrizes amostradas, o 

mesmo ocorrendo com os PAHs.  

As concentrações de hidrocarbonetos do petróleo indicam que as maiores 

introduções são próximas às áreas urbanas. Os PCBs e pesticidas também foram 

detectados em grande parte das amostras, mas em baixas concentrações. A fonte 

desses OCs para o ambiente marinho pode ser oriunda de outras regiões devido 

ao transporte e à deposição atmosférica.  

A comparação entre as matrizes mostrou a importância da análise 

simultânea de sedimentos e organismos em função da concentração de cada 

grupo de compostos e sua diferente acumulação.  
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ABSTRACT 

 

The marine environment is the final recipient of many organic compounds 

that are widely found in seawater, sediments and organisms. 

The purpose of this study was the assessment of the contamination of 

aliphatic hydrocarbons, PAHs, PCBs, DDTs and HCHs through the analyses of 15 

sediments, 6 mussels and 11 fish livers. The same methodology was optimized for 

biotic matrices. The sampling was performed from 1996 to 1998 along the Coast 

of the State of Rio de Janeiro, during the Brazilian Navy Environmental Monitoring 

Program. 

Quality assurance and quality control followed the international procedures. 

The methodology give satisfactory results in accord with the analyses of certified 

standard reference materials. 

Data of PCBs and DDTs from different matrices revealed increasing 

concentrations: sediment < mussel < fish. HCHs prevailed in mussels. Data of 

aliphatic hydrocarbons and PAHs were similar between sediments and organisms. 

Levels of petroleum hydrocarbons showed major inputs near the urban 

areas. PCBs and chlorinated pesticides were detected in the majority of samples 

but in low levels. These inputs can be attributed to long-range atmospheric 

transport.  

Comparison among the sampled matrices showed the importance of 

simultaneous analyses of sediments and organisms based in the concentration of 

each group of compounds and their different accumulations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Contaminação do ambiente marinho 

 

A contaminação do ambiente marinho tem sido uma preocupação crescente, 

motivada pelas constantes ocorrências e efeitos tóxicos de compostos orgânicos no 

ecossistema marinho (Benoliel, 1986). Pode-se pesquisar vários tipos de 

contaminantes nos ambientes marinhos e estuarinos, utilizando-se técnicas 

analíticas sofisticadas. Esse estudo é importante devido ao fato dessas áreas serem, 

freqüentemente, os destinos finais de muitos contaminantes, que se distribuem entre 

a água, sedimentos e organismos. Entretanto, a principal preocupação não é 

somente saber se os contaminantes estão presentes ou não. É importante saber se 

esses compostos disseminados no ambiente estão disponíveis para os organismos. 

Sendo assim, a biota e os sedimentos são os compartimentos mais frequentemente 

utilizados para monitorar o ambiente, assumindo-se que as suas concentrações 

refletem os níveis presentes no ambiente marinho (Malins, 1980). 

As introduções dos contaminantes podem ocorrer por várias rotas, como 

derrames, pulverizações, trocas atmosféricas (Figura 1). Pode-se destacar, dentre 

elas, o despejo de efluentes industriais e domésticos, pois representam uma grande 

parcela da introdução antrópica no ambiente. Os compostos orgânicos presentes 

nos efluentes de esgoto tem sido estudados por vários autores (Readman et al., 

1986). Dentre os contaminantes encontrados mais freqüentemente estão: 

hidrocarbonetos aromáticos, compostos organoclorados, aminas, nitrosaminas, 

fenóis, ésteres, ftalatos, etc (Moreda et al., 1998). A origem desses poluentes é 

muito diversificada, incluindo desde atividades domésticas até processos industriais 

(Medeiros, 2000).  
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Figura 1 – Fontes de contaminação para o ambiente marinho 

  

No Brasil, poucos estudos relativos a contaminantes orgânicos, mais 

especificamente organoclorados e hidrocarbonetos, no ambiente marinho tem sido 

realizados ao longo da sua costa. A região Sudeste é a mais estudada nesse 

aspecto, tendo trabalhos referentes principalmente ao estado de São Paulo (Lara et 

al., 1980; Montone, 1987, Bícego,1996; Zanardi et al., 1999; Nishigima et al., 2001) e 

ao estado do Rio de Janeiro (Hamacher, 1996; Lima, 1996; Brito, 1998; Figueiredo, 

1999). Na região Nordeste podem ser citados principalmente os trabalhos realizados 
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no estado da Bahia (Tavares et al., 1988; Silva et al., 1997; Machado, 1996; Costa, 

1997; Bandeira, 1999; Pessôa Neto, 2000) e alguns referentes a algumas amostras 

dos demais estados (IMW, 1995; Sericano et al., 1995; Taniguchi, 1995; Santos et 

al., 2001).  

Como o ambiente marinho é o repositório final dos organoclorados (OCs) e 

hidrocarbonetos do petróleo (HCs), a preocupação a respeito de seu comportamento 

na água do mar, sedimentos e organismos tem sido cada vez maior. Esses produtos 

químicos podem exercer efeitos tóxicos em várias partes do ecossistema. Sendo 

assim, eles podem ser prejudiciais à saúde, não só dos organismos que habitam 

estas áreas como dos seus consumidores (Bainy, 1993). 

 

1.2. Hidrocarbonetos do petróleo 
 

Os hidrocarbonetos constituem uma das principais classes dos compostos 

orgânicos e são também componentes abundantes da matéria orgânica nas 

zonas costeiras. A sua entrada no ambiente marinho ocorre tanto pela via 

aquática quanto pela via atmosférica. 

Existem várias fontes de hidrocarbonetos para o ambiente marinho. 

Processos como vazamentos de óleo, submarinos ou costeiros, erosão do solo e 

sedimentos antigos seguidos dos transportes aéreos ou fluviais, incêndios 

florestais e, em menor extensão, diagênese prévia da matéria orgânica no 

ambiente marinho, contribuem com hidrocarbonetos para o mar (NRC, 1985). 

Muitos dos hidrocarbonetos alifáticos e PAHs tem origens nas bactérias ou nas 

plantas superiores terrestres. Esses organismos biossintetizam hidrocarbonetos 

durante o metabolismo ou após a sua morte e decomposição. Eles também são 

formados pela combustão do carvão, petróleo e madeira (Grimer et al., 1983). 
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Dentre os hidrocarbonetos, aqueles provenientes do petróleo, que inclui os 

hidrocarbonetos alifáticos e policíclicos aromáticos (PAHs), apresentam uma 

relativa persistência no ambiente, baixa biodegradabilidade e alta lipofilicidade, 

sendo, portanto, preocupantes do ponto de vista ambiental. 

O petróleo é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos e derivados 

substituídos de hidrocarbonetos, cujos pontos de ebulição podem variar até 

centenas de graus (Wang & Fingas, 1997). A quantidade de petróleo e derivados 

que entram no ambiente marinho através de todas as fontes foi estimada em 2,35 

milhões de toneladas por ano (GESAMP, 1993). Essas fontes incluem acidentes 

com grandes petroleiros e outros navios, ruptura de oleodutos, descargas 

crônicas de operações em refinarias, portos e plataformas de petróleo, dejetos 

urbanos e industriais e transporte atmosférico. 

Dentre esses compostos, os policíclicos aromáticos (PAHs) tem recebido 

uma atenção especial desde que foram reconhecidos como compostos químicos 

ambientais perigosos (NRC, 1985). Os PAHs estão incluídos na lista dos 

poluentes orgânicos persistentes (POPs) da Agência de Proteção Ambiental 

(EPA) dos Estados Unidos (Jones & Voogt, 1999).  

Como resultado dessa variedade de fontes, mostrada na Figura 2, os 

hidrocarbonetos ocorrem como misturas complexas nas amostras ambientais 

(Gogou et al., 2000). 
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A = Esgotos e drenagem urbana 
B = Fontes naturais 
C = Exploração e produção 
D = Operações com navios 
E = Acidentes com petroleiros 
F = Trocas atmosféricas 

Figura 2 – Principais fontes de hidrocarbonetos do petróleo para o 

ambiente marinho (ITOPF, 1987). 

 

1.3. Pesticidas Organoclorados e Bifenilos Policlorados 
 

Os organoclorados (OCs) são compostos orgânicos sintéticos, que 

atendem certos critérios como alta produção, distribuição e modelos de uso que 

favorecem a dispersão ambiental, persistência no meio ambiente, bioacumulação 

e toxicidade, podendo causar vários efeitos danosos ao ambiente (Atlas & Giam, 

1986). Dentre os OCs, que na sua maioria não ocorre naturalmente (Clark, 1992), 

incluem-se os pesticidas organoclorados e os bifenilos policlorados (PCBs), que 

não são facilmente degradados por oxidação química ou ação bacteriológica. 

Devido ao fato de tanto os pesticidas organoclorados quanto os PCBs 

serem altamente persistentes no ambiente (WHO, 1978), os mesmos podem ser 
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transferidos de um compartimento a outro, como mostra a Figura 3. Esses 

compostos são hidrofóbicos e extremamente lipofílicos, bioacumulando-se, desta 

maneira, nos lipídios dos organismos (Nhan et al., 1998). Os OCs têm sido 

detectados em quase todos os compartimentos do ecossistema global, podendo 

induzir efeitos adversos em organismos (Brink et al., 2000). Sendo assim, os 

organoclorados estão incluídos nas listas dos poluentes prioritários (POPs) da 

EPA (Jones & Voogt, 1999). 

                      
 

Figura 3 – Ciclo dos organoclorados no ambiente marinho 
(Montone, 1995) 

 

Antes da descoberta das propriedades inseticidas dos organoclorados dicloro-

difenil-tricloroetano (DDT) em 1940 e hexaclorociclohexano (BHC ou HCH) em 

1940-1942, o combate aos insetos quase não evoluíra nas últimas décadas, pois 

era feito apenas com sais inorgânicos como os de cobre e arsênio (Mariconi, 
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1971). O poder residual dos pesticidas organoclorados era a principal razão do 

avanço no combate às pragas.  

Entretanto, essa persistência e a sua bioacumulação, devido a sua 

lipofilicidade, acabaram por se tornar um problema ambiental. O HCH e seus 

isômeros e o DDT e seus derivados atingiram, até mesmo, locais e organismos 

que não faziam parte do alvo original, como no caso de peixes de lagos alpinos 

(Ballschmiter 1981), pinguins e focas (Montone et al., 1998). Esses pesticidas tem 

o seu uso restrito em muitos países, incluindo o Brasil, e estão dentre os 

compostos orgânicos mais estudados no ambiente marinho, fazendo parte 

também dos POPs da EPA (Jones & Voogt, 1999).  

Os bifenilos policlorados (PCBs) formam uma outra classe de compostos 

organoclorados importante a ser considerada uma vez que atinge o ambiente de 

forma semelhante aos pesticidas organoclorados. Esses compostos também 

estão incluídos na lista dos POPs citados acima.  

Na década de 30, os PCBs passaram a ter grande importância para 

indústrias devido às suas propriedades como alta estabilidade térmica, resistência 

ao ataque de ácidos, bases e produtos químicos corrosivos. Os seus produtos 

foram largamente utilizados como fluidos isolantes de capacitores e 

transformadores, isolantes de fios elétricos, transferentes de calor, lubrificantes, 

aditivos em tintas do tipo epoxi, resinas, adesivos sintéticos, tintas têxteis e em 

papel cópia sem carbono. Um outro importante uso dos PCBs foi na condição de 

agente sinergístico para aumentar o período de vida ativa dos inseticidas 

organoclorados (Lara, 1976). A produção de PCBs é feita a partir da cloração de 

bifenilos, na qual é possível formar 209 diferentes compostos, que são chamados 



 8

de congêneres. Estes congêneres tem uma numeração que segue as regras da 

IUPAC e nem todos estão presentes no ambiente marinho (Montone,1995). 

 
1.4. Sedimentos 

 

No ambiente marinho, os sedimentos agem como um substrato 

cromatográfico, no qual podem ocorrer adsorção preferencial, fracionamento, 

eluição e dessorção de poluentes orgânicos e inorgânicos (Brownawell & 

Farrington, 1985). Em teoria, quanto maior a área superficial do sedimento, maior 

a tendência para a adsorção de qualquer tipo de contaminante, caso os sítios de 

adsorção estejam disponíveis para tal (Montone, 1995). 

Por serem hidrofóbicos, os compostos orgânicos tendem a ser adsorvidos 

no material particulado e ser depositado no sedimento subsuperficial (Law & 

Biscaya, 1994).  

Nos sistemas aquáticos tem sido sugerido que os sedimentos são as fontes 

em potencial de certos contaminantes orgânicos para a vida aquática (Beeton et 

al., 1979). Muitos trabalhos em laboratório têm mostrado que os organismos 

aquáticos podem acumular os compostos orgânicos de sedimentos contaminados 

(Oliver, 1984; Larsson, 1984a, b).  

 

1.5. Mexilhões 
 

Os mexilhões tem sido recomendados por muitos pesquisadores como os 

melhores organismos para monitorar a bioacumulação dos contaminantes-traço 

de ambientes costeiros e estuarinos, sendo utilizados como organismos-sentinela 

em escala mundial (Farrington, 1983). Como animais sésseis que se alimentam 

por filtração, os mexilhões filtram grandes quantidades de água sendo expostos, 



 9

portanto, às substâncias tóxicas solúveis ou associadas a partículas (Granby & 

Spliid, 1995). O mexilhão Mytilus edulis, por exemplo, processa um grande 

volume de água do mar (aproximadamente 2 litros por hora) e portanto acumula 

compostos orgânicos por um fator de 2 a 5 ordens de magnitude comparada à 

água do mar em seu habitat (Lee et al., 1996). Sendo assim, uma relação simples 

entre a concentração do poluente encontrada no mexilhão e na água circundante 

tem sido verificada para vários poluentes orgânicos (Farrington, 1983). Este 

mesmo autor enfatizou que o sistema enzimático para metabolizar 

hidrocarbonetos aromáticos e bifenilos policlorados, é pouco desenvolvido nos 

mexilhões, o que o torna adequado para programas de monitoramento.  

Muitos bivalves marinhos são fontes de alimentos comercialmente 

importantes nas áreas costeiras. A maioria é relativamente sedentária e não pode 

escapar das introduções crônicas ou agudas de poluentes (Farrington et al., 

1982a).  

 

1.6. Peixes 
 

Devido ao fato de se tratar de um dos principais componentes da cadeia 

alimentar aquática e uma importante fonte de alimentos para os humanos, o peixe 

tem recebido uma atenção especial nos programas de monitoramento. 

Por serem lipofílicos, os contaminantes orgânicos tendem a se dissolver ou 

se ligar na porção lipídica do fígado. Devido ao fato dos lipídios constituírem 

normalmente uma grande porção do fígado dos peixes, tem sido considerada uma 

importante parte a ser incluída quando são verificadas tendências espaciais e 

temporais (Scott et al., 1981 apud Nicholson et al., 1991). Devido ao fenômeno da 

biomagnificação apresentado por certos compostos, como os organoclorados, por 
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exemplo, esses contaminantes podem ser mais facilmente detectados em 

organismos, quanto mais alto for seu nível na cadeia trófica (Kennish & Ruppel, 

1996).  

 

2. OBJETIVOS 
 

- Otimização de uma mesma metodologia para análise de 

hidrocarbonetos e organoclorados em fígado de peixe e mexilhões.  

- Estudo da distribuição de hidrocarbonetos e organoclorados em função 

das matrizes bióticas (peixes e mexilhões) e abióticas (sedimentos 

marinhos). 

- Avaliação da contaminação por hidrocarbonetos e organoclorados no 

ambiente marinho do Estado do Rio de Janeiro, através da análise de 

sedimentos e organismos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

  
3.1. Programa “Monitoramento do Meio Ambiente Marinho” (MOMAM) 

 
A Marinha do Brasil, através do Instituto de Estudos do Mar “Almirante Paulo 

Moreira” (IEAPM), propôs em 1996 um levantamento das concentrações de 

radionuclídeos no ambiente marinho da Costa Brasileira. O objetivo desse estudo 

era avaliar os níveis encontrados para melhor controlar suas introduções nos mares 

brasileiros, provenientes de atividades nucleares realizadas por países 

desenvolvidos.  

O esforço empreendido demandava grande custo e por isso, seria 

interessante que, além de avaliar as concentrações de radionuclídeos, fossem 

analisados também outros contaminantes como os hidrocarbonetos do petróleo, 

pesticidas organoclorados, bifenilos policlorados e os metais pesados, além de se 

fazer uma avaliação bioquímica causada por esses contaminantes. Sendo assim, 

várias instituições foram convidadas para participar do programa de Monitoramento 

do Meio Ambiente Marinho (MOMAM), dentre elas a USP, PUC-RJ, CNEN, UENF, 

UFRJ e UFSC (IEAPM, 1997). A amostragem inicial foi feita ao longo da Costa do 

estado do Rio de Janeiro e os contaminantes orgânicos foram analisados pelo 

Laboratório de Química Orgânica Marinha do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo (LabQOM-IOUSP), cujos resultados são mostrados 

neste trabalho. 

Nessa etapa do programa, realizada entre dezembro de 1996 a dezembro 

de 1998, foram coletadas amostras de mexilhões, peixes de fundo e sedimentos 

ao longo da Costa do Rio de Janeiro. As amostragens foram efetuadas em 15 
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estações nas regiões próximas às cidades de São João da Barra, Macaé, Arraial 

do Cabo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Parati (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Locais de coleta e no de estações no litoral do Rio de Janeiro 

 Local e data de coleta Matriz analisada No de 
amostras 

 Atafona (3 estações) Sedimento 3 
 17 a 19/11/98 Mexilhão 0 
  Fígado de Peixe 1 
    
 Macaé (4 estações) Sedimento 4 
 29/06 a 03/07/97 Mexilhão 1 
  Fígado de Peixe 3 
    
 Arraial do Cabo (3 estações) Sedimento 3 
 10 a 13/12/96 Mexilhão 3 
  Fígado de peixe 3 
    
 Rio-Angra (4 estações) Sedimento 4 
 29/09 a 03/10/97 Mexilhão 2 
  Fígado de Peixe 3 
    
 Parati (1 estação) Sedimento 1 
 08/12/98 Mexilhão 0 
  Fígado de Peixe 1 
 Total de amostras  32 
 

3.2. ÁREA DE ESTUDO  

 
O Estado do Rio de Janeiro (Figura 4), localizado na Região Sudeste do 

Brasil, é o segundo parque industrial do país, comporta no seu litoral inúmeras 

das mais importantes indústrias do país. Encontram-se nesta área, os maiores 

estaleiros do Brasil, além de várias indústrias de metalurgia, têxtil, de alimentos, e 
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de bebidas. A primeira usina nuclear brasileira também se localiza nesse litoral. A 

principal atividade econômica do estado, entretanto, é a extração de petróleo, 

sendo a bacia de Campos a maior produtora de todo o país (Atlas Geográfico, 

1998). Na Figura 4 estão destacadas as regiões estudadas, mostradas em 

detalhes nas Figuras 5,6,7,8 e 9. 

 

Figura 4 – Áreas de coleta ao longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro 

(Atlas geográfico, 1998) 

 
3.2.1. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE COLETA 

 
Na Tabela 2 estão listadas as posições geográficas das estações de coleta, 

ao longo do litoral do estado do Rio de Janeiro, determinadas com GPS. Estão 

descritos também alguns pontos de referência visuais de cada estação. As 

coordenadas são referentes aos locais de coleta de sedimento. A partir desses 

pontos, foram feitos arrastes de 15 minutos com a rede de porta para a coleta dos 

 
 
 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 
Fig. 10 
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peixes. Os mexilhões foram coletados nos pontos mais próximos da coleta de 

sedimento.  

 
Tabela 2 – Localização dos pontos de coleta de sedimento 

Local estação Latitude Longitude Profundidade 
(metros) 

Referência visual 

Atafona (São 
João da 
Barra) 

1 21o38,04S 040o59,09W 10 Saída do local onde ficam 
estacionados os barcos de 
pesca 

Atafona 2 21o55,28’S 040o50,52W 20  

Atafona 3 21o30,66’S 040o53,51W 20  

      

Macaé 1 22o21,77’S 041o43,63’W 7 Vista das Ilhas do Arquipélago 
de Santana, onde se localiza o 
farol de Macaé 

Macaé 2 22o24,64’S 041o38,10’W 30 Próxima ao Arquipélago de 
Santana 

Macaé 3 22o26,27’S 041o46,68’W 20 Vista das ilhas e de uma 
plataforma de extração de 
petróleo 

Macaé 4 22o26,15’S 041o40,00’W 30 Próxima ao Arquipélago de 
Santana 

      

Arraial do 
Cabo 

1 22o56,56’S 042o00,16’W 40 Próxima a Prainha 

Arraial do 
Cabo 

2 22o58,49’S 041o59,80’W 29 Entre a Ilha dos Porcos e a Ilha 
de Cabo Frio 

Arraial do 
Cabo 

3 23o00,34’S 042o02,33’W 65 Atrás da Ilha de Cabo Frio, do 
lado da Ponta do leste 

      

Rio de 
Janeiro a 
Angra dos 
Reis 

1 23o05,19’S 043o08,91’W 48 Próxima a Ilha Redonda na 
direção da saída da Baía de 
Guanabara 

Rio de 
Janeiro a 
Angra dos 
Reis 

1A Sem 
marcação 

 21 Dentro da Baía de Guanabara, 
próxima a cabeceira da pista 
do aeroporto Santos Dumont 

Rio de 
Janeiro a 
Angra dos 
Reis 

2 23o07,012’S 043o32,31’W 45 Pedra de Guaratiba 

Rio de 
Janeiro a 
Angra dos 
Reis 

3 23o08,16’S 044o23,48’W 28 Baía da Ilha Grande, próxima a 
Angra dos Reis 

      

Parati 1 23o55,63’S 045o41,59’W 43 Próxima à enseada de Juatinga
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 A seguir estão apresentadas algumas breves descrições dos locais 

amostrados, com algumas de suas características (Guia de praias, 1993): 

Atafona – Localizada em São João da Barra, é uma região voltada para pesca e 

para o turismo. Possui águas turvas e perigosas. Nos últimos anos, o fenômeno 

das marés fez o mar avançar e destruir várias casas, bares e o pontal que o 

separa do rio. Na Figura 5 estão marcadas as estações de coleta desta região. 

 

 

  Figura 5 – Estações de coleta em Atafona (http://www.mapblast.com) 

 

Macaé – A cidade abriga um grande terminal da Petrobrás e por isso está sujeita 

às operações relacionadas à extração do petróleo da Bacia de Campos, como a 

circulação de grandes navios e a existência do porto que os recebe.  As estações 

amostradas nesta região podem ser vistas na Figura 6. 

 

Atafona 

• 2

• 1

• 3
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Figura 6 – Estações de coleta em Macaé 

 

Arraial do Cabo – A Figura 7 mostra as estações deste município, onde se 

localiza o Instituto de estudos do mar “Almirante Paulo Moreira” (IEAPM) da 

Marinha do Brasil. É uma região turística tendo vários barcos para passeio, 

pescarias e mergulhos. Possui somente uma fábrica de soda cáustica e 

carbonato.  

 

 

Figura 7 – Estações de coleta em Arraial do Cabo 

Macaé 
• 2 

• 1

• 4• 3

• 2
• 3

• 1
Arraial 
do Cabo 
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Rio-Angra – A Figura 8 mostra as estações localizadas no trecho compreendido 

entre a cidade do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. A Baía da Guanabara, 

localizada na capital fluminense, é considerada uma das áreas mais poluídas do 

litoral brasileiro. Esta área recebe os dejetos urbanos e industriais em grande 

quantidade, que é agravado ainda pelas intensas atividades portuárias e 

petrolíferas (Tommasi, 1987). 

As áreas de coleta localizadas fora da Baía de Guanabara estão sujeitas às 

contaminações provenientes da área de Sepetiba, que possui praias impróprias 

para banho e de Angra dos Reis, que possui no seu litoral a Usina Nuclear de 

Angra dos Reis, além de um terminal de petróleo.  

 

 

Figura 8 – Estações de coleta no trecho entre Rio de Janeiro e Angra 

dos Reis  

 

Parati – A Figura 9 mostra a área amostrada, que faz parte de uma região voltada 

para o turismo, após ter sido uma próspera cidade que evoluiu em função dos 

seus engenhos de açúcar e aguardente, e que viveu posteriormente em função da 

pesca. 

• 1A 

• 1 

• 2
• 3

Itaguai 
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Figura 9 – Estações de coleta em Parati 

 
3.3. COLETA 

 
3.3.1. SEDIMENTOS 

 
Os sedimentos marinhos foram coletados com pegador de fundo de aço 

inox, tipo Petersen modificado (Figura 10), com 0,04 m2 de mandíbula, preso por 

um cabo de aço a um guincho elétrico operado da embarcação. A parte superficial 

do sedimento foi retirada com uma colher de aço inox e um mínimo de 100 g de 

sedimento foi transferido para uma embalagem de alumínio previamente 

calcinada em mufla a 400oC, por 4 horas. Após a coleta, as amostras foram 

congeladas em freezer a -15oC até a análise no laboratório. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Pegador de fundo, tipo Petersen modificado  

• 1

Parati 
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3.3.2. MEXILHÕES 

 
Os mexilhões Perna perna (Figura 11) foram coletados manualmente em 

locais próximos às praias, onde se pode chegar a pé, ou então em pequenas ilhas 

e estruturas fixas (pontes, cais e piers) por onde se chegou através de mergulho. 

Uma vez que esses moluscos ficam fixos nos substratos, através do bisso, foi 

necessária a utilização de facas ou espátulas para que pudessem ser retirados. 

Aproximadamente 20 organismos foram coletados, separados de suas conchas e 

congelados em frascos de vidro previamente lavados e descontaminados com n-

hexano. 

Os mexilhões Perna perna ocorrem da Venezuela até o Uruguai, e no 

Brasil, são mais abundantes entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina. Esses 

organismos vivem presos pelo bisso a um substrato duro da zona entre marés, 

tanto em pontos com arrebentação forte como em outros mais abrigados, onde os 

indivíduos apresentam tamanhos maiores (Boffi, 1979). 

 

Figura 11 – Mexilhão Perna perna (Linnaeus, 1758) 

 
3.3.3. PEIXES 

 
Os peixes foram coletados com uma rede de porta (otter trawl) de 10 

metros de boca (Figura 12), arrastada por 20 minutos. A malha do ensacador era 
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de 1 cm. Logo após a coleta, os peixes foram sacrificados. Os fígados, foram 

retirados e embrulhados em papel alumínio, previamente descontaminados com 

n-hexano. As amostras foram congeladas em freezer a –15oC até a análise no 

laboratório. As espécies coletadas em cada estação foram diferentes. A Tabela 3 

lista os nomes de cada espécie coletada e que podem ser vistas na Figura 13. 

 

 

Figura 12 – rede de porta (otter trawl) 

 
Tabela 3 – Identificação dos peixes coletados na Costa do Rio de Janeiro. 

Local de coleta Nome científico Nome popular Comprimento 
(cm) 

Peso 
(g) 

Atafona #1 Dasyatis guttata Raia lixa 13,1 786,24 

     

Macaé #1 Zapteryx brevirostris Viola cara curta 47,3 514,7 

Macaé #2 Zapteryx brevirostris Viola cara curta 47,0 530,4 

Macaé #3 Zapteryx brevirostris Viola cara curta 47,2 587,9 

     

Arraial do Cabo #1 Lophius gastrophysus Peixe-sapo/peixe- diabo 58,4 4527,2 

Arraial do Cabo #2 Lophius gastrophysus Peixe-sapo/peixe- diabo 54,6 2226,2 

Arraial do Cabo #3 Lophius gastrophysus Peixe-sapo/peixe- diabo 40 966,4 

     

Rio-Angra #1 Zapteryx brevirostris Viola cara curta 42,9 395,0 

Rio-Angra #2 Zapteryx brevirostris Viola cara curta 50,0 673,0 

Rio-Angra #3 Zapteryx brevirostris Viola cara curta 41,2 331,2 

     

Parati Lophius gastrophysus Peixe-sapo/peixe- diabo 46,0 1225,0 
 



 21

 Os hábitos alimentares e distribuição geográfica dos peixes coletados, 

descritas a seguir, diferem de uma espécie a outra, porém, todos são bentônicos 

ou seja, são peixes dependentes do fundo*: 

 

Lophius gastrophysus (Ribeiro, 1915) 

Ocorrência: costeira, de 40 a 179 m de profundidade 

Alimentação: peixes 

Distribuição: Rio de Janeiro a Argentina 

 

Dasyatis guttata (Bloch & Shneider, 1801) 

Ocorrência: costeira, fundo de areia, lama e cascalho 

Alimentação: crustáceos, moluscos e principalmente invertebrados 

marinhos bentônicos. 

Distribuição: Golfo do México até o litoral de São Paulo 

              

Zapteryx brevirostris (Muller & Henle, 1841) 

Ocorrência: costeira até 60 m de profundidade, sobre fundo de areia e 

cascalho. 

Alimentação: invertebrados marinhos bentônicos, principalmente 

caranguejos, camarões e pequenos peixes. 

Distribuição: Nordeste do Brasil a Argentina 

 

* Informações fornecidas pelo Biólogo MSc. Ricardo Gaelzer do IEAPM. 
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a)  b)

 

c)

 

Figura 13 – Peixes coletados no litoral do Rio de Janeiro: a) Zapteryx 

brevirostris; b) Dasyatis guttata; c) Lophius gastrophysus 

 

3.4. LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO 

 

3.4.1. VIDRARIA 

 

Toda a vidraria utilizada foi imersa em solução de extran alcalino da Merck 

durante 24 horas, sendo, posteriormente enxaguada sucessivamente com água 

corrente e no final com água destilada e purificada com Milli-Q. O material foi seco 

em estufa a 120oC e armazenado após ser envolvido em papel alumínio. Antes da 

utilização, foi feita uma lavagem com o solvente (50% diclorometano em n-

hexano). As ampolas de vidro limpas foram calcinadas a 400oC. 

 

3.4.2. SOLVENTES E REAGENTES 

  

Todos os solventes e reagentes foram testados para se verificar sua 

pureza. Foram utilizados n-hexano e diclorometano grau resíduos da Baker. A 

sílica, alumina (ambas com partículas de 0,063-0,200 mm), o sulfato de sódio da 

Merck e a lã de vidro, foram calcinados em mufla a 400oC por 4 horas. O cobre foi 

limpo e ativado com ácido clorídrico 0,5 mol.L-1. 
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3.5. ANÁLISES 

 
3.5.1. SEDIMENTOS 

 
Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Química Orgânica 

Marinha do Instituto Oceanográfico da USP (LabQOM-IOUSP).  

Os sedimentos foram descongelados e secos em estufa a 50oC. O 

procedimento adotado foi o recomendado por UNEP (1991), com algumas 

modificações, como mostra o fluxograma da Figura 14. Depois de secas, as 

amostras foram homogeneizadas em almofariz com pistilo e transferidas para 

frascos de vidro, previamente descontaminados. Uma quantidade de 25 g foi 

extraída em Sohxlet com 50% de diclorometano (DCM) em n-hexano durante 8 

horas. Antes da extração, foram adicionados os padrões internos (surrogate) de 

organoclorados (PCB-29), de hidrocarbonetos alifáticos (n-heptadeceno ou n-

octadeceno) e aromáticos (naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-

d12 e perileno-d12). A definição de padrão interno (surrogate) neste trabalho refere-

se a um composto adicionado à amostra, antes da extração, para acompanhar 

todo o procedimento metodológico. As massas adicionadas foram de 100 ng, 5 e 

4 µg, respectivamente. O n-octadeceno foi substituído pelo n-heptadeceno por 

não estar mais disponível na época. Foram adicionados também durante a 

extração, fios de cobre ativado, para que o enxofre presente pudesse ser 

precipitado na forma de sulfeto de cobre. O enxofre é um interferente nas análises 

cromatográficas uma vez que esse composto poderia interferir nas análises 

cromatográficas. 

O extrato foi evaporado a 5 mL em evaporador rotativo a vácuo e uma 

alíquota de 0,5 mL foi retirada para se determinar a quantidade de lipídios 
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extraíveis no solvente utilizado. Estes 0,5 mL foram evaporados e os resíduos 

pesados até obtenção de valor constante. Os 4,5 mL restantes foram evaporados 

a aproximadamente 1 mL e submetido à cromatografia de adsorção em coluna. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14 – Fluxograma da análise de sedimento e organismos 

 

coluna utilizada foi preenchida com 1,8 g de alumina sobre 3,2 g de sílica, ambas 

5% desativadas com água pré-extraída com n-hexano/DCM. No topo da coluna foi 

adicionado ~1 g de sulfato de sódio para reter umidade, e fixar os adsorventes, de 

maneira que se evitasse rachaduras na camada de sílica e alumina.   

Amostra + 
n-hexano/DCM 50%

PI (PCB-29, heptadeceno, 
PAHs deuterados) 

Cuo (para sedimento) 

Extração em Soxhlet (8 h) 

Evaporação a vácuo

0,5 mL p/ determinação de 
lipídios 

Purificação e separação 
com sílica e aluminan-hexano n-hexano/DCM 30% 

evaporação evaporação

PI-CG 
(eicoseno+TCMX) PI-CG (9,10 dihidroantraceno + 

TCMX) 
F1 (HCs alifáticos + 

OCs 
F2 (PAHs + OCs)

GC-ECDGC-FID GC-MS 
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A eluição foi feita com 10 mL de n-hexano (fração 1 = F1) e 20 mL de 30% 

de diclorometano em n-hexano (fração 2 = F2). Na F1 foram analisados os 

hidrocarbonetos alifáticos no cromatógrafo a gás com detetor de ionização de 

chama (GC-FID), na F2 os PAHs com o cromatógrafo a gás acoplado ao 

espectrômetro de massa (GC-MS). Os organoclorados foram analisados nas duas 

frações (F1+F2) com o cromatógrafo a gás com detetor de captura eletrônica (GC-

ECD).  

Para se calcular as recuperações do método, foram adicionados, antes da 

injeção no GC, padrões de concentrações conhecidas, aos quais foram atribuídos 

os nomes de padrões internos cromatográficos (PI-CG). Para se avaliar a 

recuperação dos OCs foi utilizado o 2,4,5,6-tetracloro-meta-xileno (TCMX) – 100 

pg.µL-1. Para os hidrocarbonetos alifáticos o padrão utilizado foi o eicoseno (5 

ng.µL-1) e para os PAHs o 9,10 dihidroantraceno (5 ng.µL-1). As recuperações dos 

padrões internos foram calculadas com base nas concentrações encontradas dos 

PI-CG. Somente as recuperações entre 50-120% foram consideradas para os 

cálculos. As amostras que se apresentaram fora dessa faixa foram desprezadas e 

uma nova extração com outra alíquota da amostra foi feita. 

 

3.5.2. MEXILHÕES E PEIXES 

 

As amostras de mexilhões (tecidos) e os fígados de peixes foram secos 

durante 72 horas em liofilizador. Em seguida, foram homogeneizados em 

almofariz com pistilo e armazenados em frascos de vidro, previamente 

descontaminados. Um grama desse homogenato foi extraído em Sohxlet, da 

mesma maneira que os sedimentos. A purificação e extração, entretanto, foram 
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feitas em colunas com um diâmetro maior e com uma maior quantidade de 

alumina (8 g) sobre sílica (8 g), seguindo procedimento descrito em MacLeod et 

al. (1986), com algumas modificações, como está parcialmente descrito em 

Taniguchi (1995) e Yogui et al. (2001). Essa mudança foi necessária devido ao 

fato dos organismos possuírem uma quantidade de gordura muito maior que os 

sedimentos. Essa quantidade foi previamente determinada para que a coluna 

pudesse reter os lipídios extraíveis no solvente utilizado, considerando-se que a 

quantidade de lipídios que cada 10 g de alumina consegue reter é de 100 mg. 

Dessa maneira, a quantidade máxima que a coluna utilizada poderia reter era de 

80 mg de lipídios. A eluição foi feita com 40 mL de n-hexano (F1) e 45 mL de 30% 

de diclorometano em n-hexano (F2). As análises finais foram feitas da mesma 

maneira que os sedimentos.  

As amostras que apresentaram problemas nas análises com GC, devido a 

presença de lipídios, foram purificadas novamente com uma coluna contendo 8 g 

de alumina e 45 ml de 30% de diclorometano em n-hexano. 

 
3.6. CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICA  
 

Para aumentar o grau de confiabilidade de qualquer tipo de determinação é 

necessário que se tenha muito cuidado com as contaminações e se faça um 

controle rigoroso do material utilizado e da metodologia empregada.  

A avaliação da metodologia utilizada foi feita através das análises com 

material de referência certificado (SRM 2974, SRM 1588a e SRM 1941 a (item 

3.6.5). O controle de qualidade analítica foi feito através de brancos e curvas de 

calibração com padrões certificados (item 3.6.4). 
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3.6.1. CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS 

 

Os hidrocarbonetos alifáticos foram analisados em cromatógrafo a gás com 

detetor de ionização de chama (GC-FID) da marca Hewlett Packard, modelo 5890 

serie II, com coluna capilar de 25 m de comprimento e 0,32 mm de diâmetro 

interno com fase de 5%fenil 95%metil silicona e 0,52 µm de espessura do filme. 

As condições de análise estão descritas a seguir e a rampa de temperatura é 

mostrada na Figura 15.  

 

Medidas dos fluxos de gases do GC-FID com o forno a 150oC: 

Fluxo de hidrogênio (H2) na coluna: 2,0 mL.min-1 (5 psi) 

Fluxo de H2 na purga do septo: 3-5 mL.min-1 

Fluxo de H2 na purga total: 50 mL.min-1 

Make up (N2) ou gás auxiliar: 35 mL.min-1 

Ar: 350 mL.min-1 

H2: 30 mL.min-1 

Temperatura do injetor: 280oC 

Temperatura do detector: 325 oC 

Rampa de temperatura (tempo total): 63 min 

Técnica de injeção: “splitless” 

Abertura da purga: 1 min 
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Figura 15 – Rampa de temperatura para hidrocarbonetos alifáticos (GC-FID) 

e PAHs (GC-MS). 

 

As condições do cromatógrafo acoplado ao espectrômetro de massa e a 

coluna capilar utilizadas foram as mesmas do GC-FID. O espectrômetro de massa 

utilizado foi da marca V.G. Masslab - Fisons modeloTrio 1000, onde a análise foi 

feita em modo SIM (single ion monitoring), com a temperatura da interface a 

290oC e da fonte de íons a 250oC. O gás de arraste utilizado foi o hélio.  

Os organoclorados foram analisados em cromatógrafo semelhante ao 

utilizado para análise dos hidrocarbonetos, porém com detetor de captura de 

elétrons (GC-ECD). A coluna utilizada também foi similar a do GC-FID. As 

condições do cromatógrafo estão descritas a seguir e a rampa de temperatura 

utilizada está mostrada na Figura 16. 
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Figura 16 – Rampa de temperatura do GC-ECD para análise de 

organoclorados. 

 

Medidas dos fluxos de gases do GC-ECD com o forno a 100oC: 

Fluxo de H2 na coluna: 2,02 ml.min-1 (6 psi) 

Fluxo de H2 na purga do septo: 3-5 ml.min-1 

Fluxo de H2 na purga total: 50 ml.min-1 

Make up (N2) ou gás auxiliar: 35 ml.min-1 

Temperatura do injetor: 275oC 

Temperatura do detector: 325 oC 

Rampa de temperatura (tempo total): 94,3 min 

Técnica de injeção: “splitless” 

Abertura da purga: 1,25 min  

       

3.6.2. LIMITE DE DETECÇÃO DO MÉTODO 

 

O limite de detecção do método (LDM) é definido como a concentração 

mínima de uma substância que pode ser medida e definida com 95% de 
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segurança que a concentração do analito é maior que zero e é determinada em 

uma matriz contendo esse analito (Wade & Cantillo, 1994). 

O processo utilizado, segundo Wade & Cantillo (1994), para a 

determinação do LDM consistiu na análise de 7 replicatas de uma amostra que 

continha todos os analitos de interesse em uma concentração de um a cinco 

vezes maior que o limite de detecção dos equipamentos utilizados (GC-ECD, GC-

FID e GC-MS). As análises seguiram o procedimento normal das amostras. 

Depois de analisadas, foi calculado o desvio padrão das concentrações das 

replicatas e multiplicado por três, obtendo-se assim o LDM. A Tabela 4 mostra o 

limite de detecção dos pesticidas organoclorados, bifenilos policlorados, 

hidrocarbonetos alifáticos e PAHs. Como os resultados nas três matrizes foram 

similares, foi utilizada a média dos três valores obtidos, que foi aplicada como 

LDM para todas as tabelas de resultados. 

 
3.6.3. PADRÕES DE REFERÊNCIA CERTIFICADOS 

 

Os padrões de referência certificados da mistura de pesticidas 

organoclorados e PCBs  foi da Ultra Scientific (CUS-2636) dos Estados Unidos 

(EUA). Os padrões internos de OCs e mistura de PAHs (SRM 1491) foram 

adquiridos do NIST (National Institute of Standards and Technology) dos EUA. 

Alguns padrões dos congêneres individuais de PCBs foram adquiridos de Dr. 

Ehrenstorfer, da Alemanha. Os padrões de hidrocarbonetos alifáticos e PAHs 

deuterados são provenientes da Supelco dos EUA.  

Para este trabalho, foram estudados somente os pesticidas organoclorados 

da família dos HCHs e DDTs. Nem todos os compostos incluídos nas misturas de 

PCBs e PAHs foram considerados, devido a problemas de contaminação. 
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Tabela 4 – Limite de detecção (LDM) para pesticidas organoclorados, PCBS, 

PAHs  (ng.g-1 peso seco) e hidrocarbonetos alifáticos (µg.g-1 peso seco) 

Organoclorados   PAHs  HCs Alifáticos 

Composto LDM  Composto LDM  Composto LDM 

PCB-18 0,04  Naftaleno 0,020  C-12 0,0002

PCB-44 0,03  1-metilnaftaleno 0,014  C-13 0,0007

PCB-52 0,02  2-metilnaftaleno 0,014  C-14 0,0016

PCB-101 0,01  2,6-dimetilnaftaleno 0,012  C-15 0,0007

PCB-105 0,12  2,3,5 trimetilnaftaleno 0,006  C-16 0,0025

PCB-118 0,02  Acenafteno 0,002  C-17 0,0074

PCB-128 0,03  Fluoreno 0,006  Pristano 0,0053

PCB-138 0,03  Fenantreno 0,006  C-18 0,0018

PCB-149 0,02  metilfenantrenos 0,012  Fitano 0,0005

PCB-153 0,06  Fluoranteno 0,017  C-19 0,0009

PCB-180 0,02  Pireno 0,016  C-20 0,0055

PCB-187 0,01  Benzo[a]antraceno 0,012  C-21 0,0112

PCB-195 0,02  Criseno 0,012  C-22 0,0020

PCB-206 0,03  Benzo[b]fluoranteno 0,002  C-23 0,0024

Total PCBs 0,46  Benzo[k]fluoranteno 0,012  C-24 0,0024

α-HCH 0,01  Benzo[a]pireno 0,022  C-25 0,0034

β-HCH 0,05  Benzo[e]pireno 0,022  C-26 0,0015

γ-HCH 0,03  Perileno 0,017  C-27 0,0009

δ-HCH 0,02  Dibenzo[ah]antraceno 0,018  C-28 0,0041

Total HCH 0,11  Benzo[ghi]perileno 0,002  C-29 0,0016

p,p'-DDE 0,01  Total PAHs 0,244  C-30 0,0021

o,p-DDD 0,01     C-31 0,0042

p,p'-DDD 0,01     C-32 0,0022

o,p'-DDT 0,01     C-33 0,0001

p,p'-DDT 0,10     C-34 0,0062

Total DDT 0,14     Total 0,0656
 



 32

3.6.4. CURVAS DE CALIBRAÇÃO 

 

A calibração dos equipamentos (GC-FID, GC-ECD, GC-MS) requer a 

utilização de padrões certificados, citado no item anterior, e solventes de 

conhecida pureza (ítem 3.4.2). As soluções de padrões de calibração para 

organoclorados continham os nove pesticidas organoclorados, 14 congêneres de 

PCBs, além do PCB-29, utilizado como padrão interno. As concentrações 

utilizadas foram 5, 20, 80, 100 e 200 pg.µL-1. Os padrões utilizados estão listados 

na Tabela 5.  

As curvas de calibração dos hidrocarbonetos alifáticos foram feitas com 

soluções de padrões contendo n-alcanos pares desde o C12 até o C34, os n-

alcanos ímpares C17, C21, C23, C25 e C27, além do pristano e do padrão interno (n-

heptadeceno). As concentrações utilizadas para a curva foram 1 - 2,5 - 5 e 7,5 

ng.µL-1.  

Todos os compostos apresentaram uma curva analítica com boa 

correlação (>0,995). A Figura 17 mostra alguns exemplos das curvas de 

calibração dos compostos estudados. 
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Figura 17 – Curva de calibração de alguns compostos estudados  
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Tabela 5 – Pesticidas organoclorados e PCBs analisados e suas estruturas 
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 Tabela 5 – continuação   

 Pesticidas organoclorados PCBs 
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Os PAHs analisados e suas estruturas estão listados na Tabela 6. A curva 

de calibração foi feita através dos padrões com concentrações de 0,1-0,5-2,5-1,0 

e 5,0 ng.µL-1. 

 

Tabela 6 – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos analisados  

 PAHs analisados Estrutura 

 Naftaleno  

 2metilnaftaleno  

 1metilnaftaleno 

 

 

 2,6 dimetilnaftaleno 

 

 

 Acenafteno 

 

 

 2,3,5 trimetilnaftaleno 

 

 

 Fluoreno 

 

 

 Fenantreno 

 

 

 1metilfenantreno 

 

 

 Fluoranteno  

  
Pireno 

 

 

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3
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 Tabela 6 - continuação  

 PAH estrutura 

 Benzo[a]antraceno  

 Criseno  

 benzo(b) fluoranteno 

 

 

 benzo(k) fluoranteno 

 

 

 benzo(e) pireno 

 

 

 benzo(a) pireno 

 

 

 Perileno 

 

 

 dibenzo(ah) antraceno 

 

 

 benzo(ghi) perileno 

 

 

 Padrões internos  
 Naftaleno-d-8  
 Acenafteno-d-10  
 Fenantreno-d-10  
 Criseno-d-12  
 Perileno-d-12  
 9,10 dihidroantraceno  
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3.6.5. MATERIAL DE REFERÊNCIA 

 

 Os materiais de referência certificados são utilizados para avaliar os 

métodos analíticos e avaliar a sua precisão e exatidão. Neste estudo foram 

analisados três materiais de referência certificados, provenientes do NIST dos 

Estados Unidos, pois as matrizes analisadas neste trabalho apresentam 

composições diferentes entre si. Para avaliar a análise de sedimentos, foi utilizado 

o material SRM (Standard Reference Material) 1941a (orgânicos em sedimento 

marinho). Para avaliar o procedimento dos mexilhões foi analisado o SRM 2974 

(orgânicos em tecido de mexilhão Mytilus edulis liofilizado). Os materiais citados 

continham os pesticidas organoclorados, PCBs e PAHs. Somente o sedimento 

apresentou os valores certificados de hidrocarbonetos alifáticos. O material de 

referência analisado para avaliar a metodologia de peixes (SRM 1588a – 

orgânicos em óleo de fígado de bacalhau) continha somente valores certificados 

para os organoclorados. As Tabelas 7, 8, 9 e 10 apresentam os valores 

certificados e os seus desvios padrões. Os valores não certificados referem-se às 

concentrações utilizadas apenas como valores de referência, uma vez que não 

foram confirmados por uma técnica analítica independente, como exige a 

certificação.  

 Segundo Wade & Cantillo (1994), os valores certificados dos materiais de 

referência da NIST poderiam ser determinados com 95% de probabilidade de 

acerto. Entretanto, na prática existe um intervalo que exprime uma variação mais 

realista e que é considerada aceitável. As análises realizadas neste trabalho, 

seguiram o critério adotado pelo programa NS&T (National Status and Trends), 
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que utiliza um intervalo de 35% acima e abaixo das incertezas das concentrações 

encontradas nos materiais de referência.  

 
Tabela 7 – Avaliação do método para PAHs em sedimento utilizando o SRM 

1941a (ng.g-1 peso seco).  

 PAHs Concentração 

obtida  

Valor certificado  

 Naftaleno 978 1010 ± 140 

 Fenantreno 467 489 ± 23 

 Fluoranteno 925 981 ± 78 

 Pireno 803 811 ± 24 

 Benzo[a]antraceno 406 427 ± 25 

 Criseno 372 380 ± 24 

 Benzo[e]pireno 510 553 ± 59 

 Benzo[a]pireno 577 628 ± 52 

 Perileno 405 452 ± 58 

 1-metilfenantreno*  80 101± 27 

 2-metilfenantreno* 126 158± 32 

 3-metilfenantreno* 79 97± 32 

 * valor não certificado   
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Tabela 8 – Avaliação do método para pesticidas organoclorados e PCBs no 

material de referência de sedimento SRM 1941a (ng.g-1 em peso seco) 

 
 
 

  DDTs Valor obtido Valor certificado 

 p,p’-DDE 6,62 6,59 ± 0,56 

 p,p’-DDD 5,20 5,06 ± 0,58 

 p,p’-DDT* <0,10 1,25 ± 0,10 

    

 PCBs   

 PCB-44 4,86 4,80 ± 0,62 

 PCB-52 7,63 6,89 ± 0,56 

 PCB-101 10,4 11,0 ± 1,6 

 PCB-118 6,5 10,0 ± 1,1 

 PCB-128 1,03 1,87 ± 0,32 

 PCB-138# 12,36 13,38 ± 0,97 

 PCB-149 9,0 9,2 ± 1,1 

 PCB-153 16,1 17,6 ± 1,9 

 PCB-180 6,50 5,83 ± 0,58 

 PCB-206 2,40 3,67 ± 0,87 

 * valor não certificado   

 # soma dos PCBs 138, 163 e 164   
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Tabela 9 - Valores certificados de PAHs, DDTs e PCBs no material de 

referência de mexilhão SRM 2974 (ng.g-1 peso seco) 

PAHs Valor obtido Valor 

certificado  

DDTs Valor 

obtido 

Valor 

certificado 

Naftaleno* 10,91 9,63 ±  0,61 p,p’-DDE 76,7 51,2 ±  5,7 

Fluoreno* 3,14 4,69 ±  0,34 p,p’-DDD* 57,7 43,0 ±  6,4 

Fluoranteno 207,7 163,7 ±  10,3    

Pireno 155,8 151,6 ±  8,0 PCBs   

Benzo[a]antraceno 27,7 32,5 ±  4,8 PCB-18* 33,3 26,8 ±  3,3 

Criseno 51,8 44,2 ±  2,7 PCB-44 78,0 72,7 ±  7,7 

Benzo[b]fluoranteno 47,8 46,4 ±  4,0 PCB-52 136 115 ±  12  

Benzo[k]fluoranteno 17,2 20,2 ±  1,0 PCB-101 160 128 ±  10  

Benzo[e]pireno 58,5 84,0 ±  3,2 PCB-118 154,9 130,8 ±  5,3  

Benzo[a]pireno 9,31 15,63 ±  0,80 PCB-149 51,1 87,6 ±  3,5  

Dibenzo[a,h]antraceno 3,30 3,00 ±  0,22 PCB-153 159,1 145,2 ±  8,8  

Benzo[ghi]perileno 32,9 22,0 ±  2,3 PCB-187 48,1 34,0 ±  2,5  

1-metilfenantreno* 16,3 10,5 ± 4,8    

1-metilnaftaleno* 1,70 3,47 ±  0,85    

2-metilnaftaleno 6,16 6,48 ±  0,85    

* valor não certificado      

# soma dos congêneres 138, 163 e 164      
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Tabela 10 – Avaliação do método para organoclorados em fígado de 

peixe utilizando o óleo de fígado de bacalhau SRM 1588a (ng.g-1) 

Composto Concentração obtida Valor certificado

α-HCH 89,2 85,3 ±  3,4 

γ-HCH 16,7 24,9 ±  1,7 

p,p’-DDE 541 651 ±  11 

o,p’-DDD 50,6 36,3 ±  1,4 

p,p’-DDD 273 254 ±  11 

o,p’-DDT 191,0 156,0 ±  4,4 

p,p’-DDT 512 524 ±  12 

PCB-18* 9,5 8,1 ±  2,2 

PCB-44 41,8 35,1 ±  1,4 

PCB-52 92,0 83,3 ±  2,3 

PCB-101 142,4 126,5 ±  4,3 

PCB-105 46,9 60,2 ±  2,3 

PCB-118 151,9 176,3 ±  3,8 

PCB-128 28,3 47,0 ±  2,4 

PCB-138/160 235,2 263,5 ±  9,1 

PCB-149 77,0 105,7 ±  3,6 

PCB-153 306,6 273,8 ±  7,7 

PCB-180 108,1 105,0 ±  5,2 

PCB-187 43,56 35,23 ±  0,80 

PCB-206* 4,4 3,4 ± 1,6 

 

* valor não certificado 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. HIDROCARBONETOS E ORGANOCLORADOS EM SEDIMENTOS 

4.1.1. HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS 

Existem várias fontes de hidrocarbonetos para o ambiente e, por isso, sua 

distribuição varia muito de um local para outro. Quantidades consideráveis de 

hidrocarbonetos, provenientes do petróleo e derivados, são introduzidos no ambiente 

marinho através de drenagem urbana, efluentes domésticos e industriais, atividades 

náuticas, derrames, etc. Além disso, existem os hidrocarbonetos provenientes de 

fontes naturais que incluem as plantas terrestres, animais, bactérias, microalgas e 

macroalgas. Uma fração dos hidrocarbonetos é assimilada pela biota, perdida por 

evaporação, fotooxidação, biodegradação, etc. Entretanto, grande parte desses 

compostos se deposita no sedimento, podendo permanecer ali durante anos 

(Volkman et al., 1992).  

Assim sendo, os sedimentos são particularmente úteis na identificação dos 

contribuintes predominantes, por atuarem como repositórios dos poluentes, 

fornecendo um registro integrado dos eventos que ocorrem na coluna d’água 

(Bícego, 1996).  

O grau de contaminação por petróleo ou derivados de uma determinada 

região pode ser avaliado pela quantidade e distribuição individual de hidrocarbonetos 

encontrados no sedimento (Farrington et al., 1977). Entretanto, altas concentrações 

de hidrocarbonetos alifáticos nem sempre significam que os locais estão 

contaminados. É necessário, portanto, que os dados de hidrocarbonetos sejam 
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interpretados através de alguns parâmetros, úteis para a sua distinção, ou seja, se 

são provenientes de origem biogênica ou antropogênica.  

A Tabela 11 apresenta alguns indicadores aceitos para se distinguir os 

hidrocarbonetos do petróleo nos sedimentos, tais como, a concentração de alifáticos 

totais, o índice de preferência de carbono e a razão entre pristano e fitano, além das 

concentrações dos n-alcanos individuais, contendo entre 12 e 34 átomos de carbono, 

determinadas na fração 1 (F1) dos extratos dos sedimentos analisados ao longo do 

litoral do Rio de Janeiro. Os alifáticos resolvidos são referentes a todos os picos que 

puderam ser resolvidos pela coluna cromatográfica e os alifáticos totais se referem à 

soma dos hidrocarbonetos resolvidos aos não resolvidos (mistura complexa mal 

resolvida – UCM) 

Concentrações de alifáticos totais encontrados em sedimentos não poluídos 

normalmente apresentam valores de, em média, 5 µg.g-1 (UNEP, 1991; NRC, 1985), 

chegando a 10 µg.g-1 em sedimentos estuarinos e até maiores onde há contribuição 

significativa de plantas superiores (Volkman et al., 1992).  

A contribuição natural de hidrocarbonetos de origem continental é constituída, 

na maior parte, de n-alcanos derivados de ceras cuticulares de plantas superiores, 

que se caracterizam por cadeias moleculares longas e com número ímpar de 

carbonos (n-C23 a n-C33) com predomínio dos compostos n-C27, n-C29 ou n-C31 (NRC, 

1985). No fitoplâncton marinho e nas algas bentônicas, os n-alcanos mais 

abundantes são os de cadeia ímpar entre n-C15 e n-C21, principalmente o n-C15 e o n-

C17.  
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Os n-alcanos de origem fóssil apresentam uma composição variável, 

conforme sua fonte específica: petróleo bruto e produtos derivados do petróleo 

(Medeiros, 2000).  

 
Tabela 11 – Concentrações de hidrocarbonetos alifáticos em amostras de 

sedimento do litoral do estado do Rio de Janeiro (µg.g-1 peso seco) 
Local  Atafona   Macaé   Arraial  Rio-Angra Parati
Estação #1 #2 #3  #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1A #1 
Composto                 

C-12 n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 n.d. 
C-13 n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 n.d. 
C-14 n.d. n.d. n.d.  n.d. 0,02 0,03 0,04 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 n.d. 0,05 n.d. 
C-15 0,02 n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03 0,02 0,04 n.d. n.d. n.d. 0,07 n.d. 
C-16 n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02 0,01 0,01 n.d. n.d. n.d. 0,05 n.d. 
C-17 0,05 0,05 0,01  n.d. 0,01 n.d. n.d. 0,05 n.d. 0,02 n.d. n.d. n.d. 0,12 n.d. 
C-18 n.d. 0,01 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02 0,01 0,03 n.d. n.d. n.d. 0,09 n.d. 
C-19 0,02 0,02 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05 0,02 0,03 n.d. n.d. n.d. 0,03 n.d. 
C-20 0,01 0,02 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,12 0,03 0,01 n.d. n.d. n.d. 0,02 n.d. 
C-21 0,05 0,04 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,14 0,03 0,04 n.d. n.d. n.d. 0,08 n.d. 
C-22 0,02 0,03 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,20 0,03 0,05 n.d. n.d. n.d. 0,03 n.d. 
C-23 0,04 0,10 n.d.  n.d. 0,02 n.d. 0,03 0,25 0,04 0,07 n.d. n.d. n.d. 0,02 n.d. 
C-24 0,03 0,05 0,01  n.d. 0,02 n.d. 0,04 0,27 0,05 0,10 n.d. n.d. n.d. 0,03 n.d. 
C-25 0,09 0,18 0,02  n.d. 0,07 n.d. 0,12 0,33 0,07 0,15 n.d. n.d. n.d. 0,07 n.d. 
C-26 0,06 0,09 0,02  n.d. 0,03 n.d. 0,04 0,22 0,06 0,10 n.d. n.d. n.d. 0,07 n.d. 
C-27 0,21 0,37 0,01  n.d. 0,11 n.d. 0,19 0,22 0,07 0,13 n.d. n.d. n.d. 0,07 n.d. 
C-28 0,10 0,17 0,02  n.d. 0,06 n.d. 0,08 0,17 0,07 0,12 n.d. n.d. n.d. 0,16 n.d. 
C-29 0,36 0,89 0,03  n.d. 0,26 0,02 0,38 0,16 0,08 0,13 n.d. n.d. n.d. 0,25 0,03 
C-30 0,13 0,23 0,02  n.d. 0,07 n.d. 0,09 0,10 0,05 0,07 n.d. n.d. n.d. 0,20 n.d. 
C-31 0,30 0,70 0,02  n.d. 0,31 0,02 0,44 0,17 0,10 0,11 n.d. n.d. n.d. 0,25 n.d. 
C-32 0,09 0,19 n.d.  n.d. 0,09 n.d. 0,12 0,10 0,05 0,06 n.d. n.d. n.d. 0,18 n.d. 
C-33 0,33 n.d. n.d.  n.d. 0,44 n.d. 0,54 0,12 0,06 0,07 n.d. n.d. n.d. 0,47 n.d. 
C-34 0,06 0,11 n.d.  n.d. n.d. n.d. 0,08 0,05 0,04 0,03 n.d. n.d. n.d. 0,24 n.d. 
Alcanos 
Totais 1,97 3,25 0,16  n.d. 1,51 0,07 2,19 2,80 0,92 1,38 0,02 0,03 n.d. 2,57 0,03 
Alifáticos 
resolvidos 3,53 6,54 0,34  n.d. 2,13 3,17 2,88 11,52 2,68 5,74 0,02 0,03 n.d. 7,77 0,30 
alifáticos 
totais  3,53 6,54 0,34   2,13 3,17 2,88 11,52 2,68 5,74 0,02 0,03 n.d. 62,98 0,30 
CPI 3,04 2,84 1,24  - 4,58 - 4,29 1,36 1,38 1,43 - - - 1,52 - 
UCM n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55,21 n.d. 
Pristano 0,08 0,03 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02 0,03 0,01 n.d. n.d. n.d. 0,19 n.d. 
Fitano n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 0,01 0,01 n.d. n.d. n.d. 0,12 n.d. 
pristano/ 
fitano - - -  - - - - 2,00 3,00 1,00 - - - 1,58 - 
Lipídios 
(mg.g-1) 0,32 0,68 0,12  0,44 0,56 0,40 0,85 0,84 0,40 0,36 0,68 0,48 0,52 1,36 0,16 

n.d. – não detetado (<LDM listados na Tabela 4 – item 3.6.2) 
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O petróleo apresenta em sua composição uma gama de n-alcanos variando, 

em média, de 1 a 40 átomos de carbonos. Caracteriza-se também pela ausência de 

uma predominância ímpar ou par no número de carbonos das cadeias moleculares 

(Simoneit, 1993).  

A contribuição relativa dos n-alcanos de origem natural comparada com os de 

origem antropogênica pode ser medida através do CPI (Índice Preferencial de 

Carbono), de acordo com a seguinte equação (Aboul-Kassim & Simoneit, 1996): 

CPI =½{[(C25+C27+C29+C31+C33)/(C24+C26+C28+C30+C32)]+ 

[(C25+C27+C29+C31+C33)/(C26+C28+C30+C32+C34)]} 

Os valores de CPI entre 4 e 7 mostram que há uma predominância de n-

alcanos biogênicos, de origem terrestre. Os valores em torno de 1 indicam, 

geralmente, a presença de n-alcanos provenientes de contaminação petrogênica 

(Bouloubassi, 1990). 

Embora os valores de alifáticos totais em Atafona, localizada no município de 

São João da Barra no estado do Rio de Janeiro, tenham sido baixos (0,34 a 6,54 

µg.g-1), os valores de CPI variaram de 1,24 a 3,04, o que pode indicar uma 

introdução de compostos do petróleo na região. Observando-se a distribuição dos n-

alcanos (Figura 18), no entanto, pode-se afirmar que há também uma fonte de 

introdução hidrocarbonetos oriundos de plantas superiores nos sedimentos 

amostrados, devido à predominância dos n-alcanos de maior peso molecular e com 

número ímpar de carbonos (C27, C29, C31 e C33). Segundo Volkman (1992), quando 

as concentrações de alifáticos totais não é muito alta  (menor que 50 µg.g-1), as 

concentrações dos hidrocarbonetos biogênicos podem exceder a dos 
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hidrocarbonetos do petróleo, muitas vezes mascarando uma possível contribuição 

desses compostos.  

A pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas na costa Norte 

do Rio de Janeiro, com destaque para 6 portos pesqueiros incluindo a região de 

Atafona. Esses portos concentram mais de 3000 pescadores e cerca de 600 

embarcações, além das frotas pesqueiras de outros estados, como São Paulo e 

Santa Catarina, que vão explorar os recursos pesqueiros da região. As embarcações 

são movidas através dos motores a diesel e estas constituem uma das fontes de 

hidrocarbonetos de petróleo na região (Beneditto et al., 2001). 
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Figura 18 – Distribuição de n-alcanos no sedimento de Atafona #1 

 
As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais em Macaé variaram de 

<0,07 a 3,17 µg.g-1, que são concentrações baixas, típicas de locais de baixa ou 

nenhuma contaminação (Volkman, 1992). Entretanto, é importante levar em 

consideração também a granulometria e composição do sedimento (Tabela 12). 
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Trabalhos realizados por Tommasi et al. (1993) avaliaram a região da Bacia de 

campos em vários pontos, incluindo Macaé e Atafona. Esses autores determinaram 

baixas concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais (<LDM a 1,03 µg.g-1) 

principalmente devido ao fato do sedimento ser predominantemente constituído por 

areia média ou grossa e até calcário coralino. Esse fato dificulta a retenção dos 

compostos orgânicos pelo sedimento.  

Tabela 12* – Granulometria dos sedimentos coletados ao longo do litoral do 
estado do Rio de Janeiro. 

Local estação Composição % carbono orgânico

Atafona (São João da Barra) 1 Silte médio 1,36 
Atafona 2 Areia muito fina 1,49 
Atafona 3 Areia fina 0,26 
    
Macaé 1 Areia grossa 0,31 
Macaé 2 Silte médio 3,89 
Macaé 3 Areia muito grossa 0,13 
Macaé 4 Silte muito fino 1,60 
    
Arraial do Cabo 1 Silte grosso 1,91 
Arraial do Cabo 2 Areia muito fina 1,13 
Arraial do Cabo 3 Areia muito fina 2,45 
    
Rio de Janeiro a Angra dos 
Reis 

1 Areia grossa não analisada 

Rio de Janeiro a Angra dos 
Reis 

1A Areia fina não analisada 

Rio de Janeiro a Angra dos 
Reis 

2 Areia grossa não analisada 

Rio de Janeiro a Angra dos 
Reis 

3 Areia muito fina não analisada 

    

Parati 1 Areia fina não analisada 

* identificação realizada pelo Instituto de Estudos do Mar “Almirante Paulo Moreira” 
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O CPI das amostras de Macaé (4,29 e 4,58) mostra a predominância dos n-

alcanos biogênicos, ou seja, com número ímpar de carbonos. Entretanto, pode-se 

observar pela Figura 19 que há também uma contaminação por óleo na região.  
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  Figura 19 - Distribuição de n-alcanos no sedimento de Macaé #4 

 

É interessante observar que, dentre as amostras coletadas em Macaé neste 

trabalho, somente naquelas que apresentavam silte foi possível detetar os 

hidrocarbonetos biogênicos ou do petróleo (estações 2 e 4), mesmo em baixas 

concentrações. Nos sedimentos das estações 1 e 3, cuja composição era 

principalmente de areia, as concentrações ficaram abaixo do limite de detecção do 

método.  

Os sedimentos de Arraial do Cabo apresentaram também baixas 

concentrações de hidrocarbonetos do petróleo (2,68 a 5,74 µg.g-1). Entretanto, as 

distribuições dos n-alcanos apresentaram-se bem diferentes dos sedimentos de 
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Atafona e Macaé. A Figura 20 mostra que não há predominância dos n-alcanos 

ímpares sobre os pares, o que evidencia uma introdução de origem petrogênica. Os 

valores do CPI variaram de 1,36 a 1,43, o que indica uma distribuição eqüitativa 

entre n-alcanos ímpares e pares, característica apresentada por sedimentos 

contaminados por óleo. 
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       Figura 20 – Distribuição de n-alcanos em sedimento de Arraial do Cabo #1 

 

Além dos n-alcanos pode-se avaliar a presença individual de alguns 

hidrocarbonetos alifáticos ramificados. Dentre esses, pode-se destacar o pristano 

(C19) e fitano (C20), isoprenóides mais comuns na maioria dos sedimentos marinhos, 

pois estão presentes em todos os petróleos e também em fontes naturais. O pristano 

é mais comum entre os hidrocarbonetos biogênicos, enquanto que o fitano raramente 

é biossintetizado. Sendo assim, pode-se utilizar a razão pristano/fitano para 

diferenciar a origem dos hidrocarbonetos nos sedimentos. Em sedimentos não 
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contaminados por óleo, a razão é maior que um, normalmente entre 3 e 5 

(Steinhauer & Boehm, 1992). 

Os sedimentos de Arraial mostraram razões pristano/fitano de 2,0 (#1), 3,0 

(#2) e 1,0 (#3). O valor encontrado no petróleo é de aproximadamente 1,5 e por isso, 

os valores da #1 e #3 podem indicar uma introdução de óleo na região. Apesar da #2 

ter apresentado um valor igual a 3, o que indicaria o limite de um sedimento não 

contaminado, a Figura 21 mostra uma distribuição de n-alcanos típica de 

contaminação por óleo. Além disso, pode-se constatar nessa mesma figura a 

presença de uma elevação na linha de base do cromatograma referente a essa 

amostra, que é a mistura complexa mal resolvida (UCM). 

A UCM é uma das características mais importantes da presença de 

hidrocarbonetos do petróleo em sedimentos, quando analisados por cromatografia 

em fase gasosa. A elevação da linha de base é caracterizada por uma mistura muito 

complexa de compostos cíclicos e ramificados, que não podem ser separados pela 

coluna capilar (Farrington & Quinn, 1973; Gough & Rowland, 1990). Esses 

compostos são mais resistentes à degradação do que os que apresentam estruturas 

mais simples, e por isso tendem a se acumular nos sedimentos (Volkman, 1992).  

A UCM pode se apresentar sob a forma de uma rampa unimodal ou bimodal 

nos cromatogramas (Medeiros, 2000). A posição da rampa unimodal da UCM situa-

se entre os n-alcanos n-C18 e n-C35, com altura máxima geralmente entre os 

compostos n-C27 e n-C31, cuja ocorrência é relacionada à presença de resíduos de 

óleo bruto intemperizado e/ou degradado por microorganismos (Eganhouse & 

Kaplan, 1982). No caso da UCM bimodal, uma segunda rampa, menos pronunciada, 

ocorre entre os alcanos C16 e C22 (Bouloubassi & Saliot, 1993). 
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Apesar da baixa concentração, os sedimentos de Arraial apresentaram uma 

UCM unimodal, com uma distribuição entre os compostos n-C18 e n-C34, com o seu 

máximo entre n-C29 e n-C30, o que indica uma introdução de hidrocarbonetos 

alifáticos petrogênicos. A presença bem definida dos n-alcanos estudados em cima 

da UCM mostra uma contaminação recente por compostos do petróleo, além da 

contaminação acumulada de óleos já intemperizados e acumulados, o que 

caracteriza a UCM.  
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Figura 21 – Cromatograma apresentando a mistura complexa mal 

resolvida (UCM) na amostra de sedimento de Arraial do Cabo # 2 comparada 

com uma amostra sem a UCM de Macaé (#4).  

 



 

 

53

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais nos sedimentos do 

trecho situado entre as cidades do Rio de Janeiro e Angra dos Reis ficaram abaixo 

do limite de detecção, com exceção da estação 1A, que foi coletada dentro da Baía 

de Guanabara (62,98 µg.g-1).   

Os parâmetros utilizados para identificação da origem da contaminação na 

Baía de Guanabara indicam uma introdução petrogênica no sedimento amostrado tal 

como constatou Hamacher (1996), que amostrou sedimentos em toda a região da 

Baía de Guanabara. Esses resultados são comparáveis aos locais mais poluídos do 

litoral Brasileiro, como a Baía de Santos em São Paulo (Medeiros, 2000) e da Baía 

de Todos os Santos, na Bahia (Machado, 1996). 

O resultado do CPI (1,52) dessa estação (# 4), mostra que não existe uma 

predominância dos n-alcanos ímpares sobre os pares (Figura 22). As razões 

pristano/fitano (1,62) também mostram que a contaminação é tipicamente de origem 

petrogênica.  As razões encontradas em alguns petróleos são próximas à encontrada 

no sedimento da Baía de Guanabara deste estudo. No óleo Prudhoe Bay, por 

exemplo, estudado no Mar de Beuaufort, no Alaska, por Steinhauer & Boehm (1992), 

essa razão é de 1,5.  
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 Figura 22 – Distribuição de n-alcanos em sedimento Rio-Angra #1A 

 

A UCM apresentada pelo sedimento do trecho de Rio-Angra, #1A (Figura 23) 

mostra um perfil diferente dos sedimentos de Arraial do Cabo, além de apresentar 

uma concentração mais alta (55,21 µg.g-1). Esta amostra apresentou uma 

conformação bimodal da UCM, indicando a presença de hidrocarbonetos alifáticos 

não resolvidos de menor peso molecular (tipicamente entre os alcanos C16 e C22) 

originários de resíduos de óleo combustível e lubrificante (Boulobassi & Saliot, 1993). 

Além disso, a presença acentuada da UCM entre n-C18 e n-C35, com máximos no n-

C27 e n-C31 mostra a presença de resíduos do petróleo bruto intemperizado e/ou 

degradado por microrganismos (Eganhouse & Kaplan, 1982).   
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Figura 23 – Cromatograma da amostra de sedimento do trecho Rio-Angra #1A 

(Baía de Guanabara) mostrando uma mistura complexa mal resolvida (UCM) 

bimodal 

 

As concentrações dos hidrocarbonetos alifáticos na amostra de sedimento 

coletada em Parati apresentaram-se abaixo do limite de detecção. 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos encontradas ao longo do 

estado do Rio de Janeiro indicam que há uma contribuição desses compostos 

principalmente nos pontos localizados próximos a centros urbanos ou industriais. 

Quando comparadas às outras regiões do Brasil e do mundo (Tabela 13) a maioria 

das concentrações encontradas neste trabalho podem ser consideradas baixas. 

Entretanto, como foi dito acima, não se deve avaliar a poluição do ambiente baseada 

apenas nas concentrações de n-alcanos totais. 
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Tabela 13 - Concentrações de n-alcanos totais em sedimentos de várias 

regiões do Brasil e do mundo (µg.g-1 peso seco). 

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Exterior   

Mar de Beaufort, Alaska-EUA 0,74 a 5,1 Steinhauer & Boehm, 1992 
Sultanato de Oman 2,6 a 4,4 Badawy et al., 1993 
B. Almirantado, Antártica 0,27 a 2,89 Bícego, 1996 
Hong Kong 0,2 a 296 Zheng & Richardson, 1999 
   

Brasil   

B. de Guanabara, RJ 1,495 a 11,425 Freixa, 1995 
B. de Guanabara, RJ 1,082 a 4,956 Hamacher, 1996 
São Sebastião, SP 0,13 a 13,73 Bícego, 1996 
São Sebastião, SP 36,5 a 5982,0 Zanardi, 1996 
B. de Todos os Santos, BA 0,74 a 289,7 Machado, 1996 
B. de Todos os Santos, BA 0,74 a 15,84 Bandeira, 1999 
B.Sepetiba e Ilha Grande, RJ 0,203 a 8,558 Figueiredo, 1999 
São Sebastião, SP 184,3 a 4140,7 Zanardi et al., 1999 
São Sebastião, SP 0,049 a 4,766 Medeiros, 2000 
Santos, SP 0,096 a 14,559 Medeiros, 2000 
Salvador, BA ao Cabo S. Tomé, RJ 4,69 a 42,53 Pessôa Neto, 2000 
Santos, SP 1,05 a 4,29 Nishigima et al., 2001 
Cananéia, SP 4,37 a 157,9 Nishigima et al., 2001 
   
Presente trabalho   
Atafona, RJ 0,16 a 3,25  
Macaé, RJ <0,07 a 2,19  
Arraial do Cabo, RJ 0,92 a 2,80  
B. de Guanabara, RJ 2,57  
Sepetiba a Parati, RJ <0,07  

 

4.1.2. HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS  

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs), diferentemente daquilo 

que ocorre com os hidrocarbonetos alifáticos, tem sua origem atribuída normalmente 

a fontes antrópicas. Os PAHs podem ser sintetizados por algumas bactérias, plantas 

ou fungos, podendo ser liberados também pelas fendas naturais nos fundos 

oceânicos (McElroy et al., 1989). Entretanto, a grande parte dos PAHs no ambiente 
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marinho é associado à deposição atmosférica, através da pirólise de combustíveis 

fósseis, ou por derrames de óleo (Law & Biscaya, 1994).  

As regiões marinhas próximas aos centros urbanos e industriais são as mais 

afetadas pelas contribuições petrogênicas e pirolíticas de PAHs. A presença desses 

compostos nos sedimentos contaminados é caracterizada por uma mistura de 

moléculas com 2 a 7 anéis aromáticos e de diferentes graus de alquilação 

(Bouloubassi & Saliot, 1993). As principais fontes de PAHs de origem antrópica para 

os oceanos são os processos de combustão parcial e pirólise de combustíveis 

fósseis, seguidos pelos derrames acidentais ou crônicos de petróleo e derivados e 

pelo descarte de efluentes industriais e domésticos (Colombo et al., 1989; Law & 

Biscaya, 1994). Blumer (1976) constatou que essas fontes fornecem misturas com 

diferentes quantidades relativas de PAHs não substituídos comparados com seus 

homólogos alquilados. Os PAHs pirolíticos caracterizam-se pelo baixo grau de 

alquilação em relação aos PAHs petrogênicos. O mecanismo geral da formação 

desses compostos é dependente da temperatura, sendo que os PAHs formados em 

temperaturas elevadas, como na pirólise, resultam em poucos homólogos alquilados. 

Os PAHs não substituídos que normalmente predominam nos sedimentos são 

os que derivam de combustão e de óleo. Eles são relativamente persistentes, 

particularmente em sedimentos anaeróbicos, podendo ser acumulados em grandes 

concentrações (Witt, 1995).   

Na Tabela 14 estão apresentadas as concentrações de PAHs encontradas 

nos sedimentos marinhos coletados na costa do Rio de Janeiro e alguns parâmetros 

úteis para identificação da sua origem. As concentrações em Atafona mostraram 

uma predominância de PAHs não alquilados, o que pode indicar uma introdução de 
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origem pirogênica desses compostos ou então a degradação dos compostos 

alquilados devido aos microrganismos. Atafona é uma região onde predomina a 

pesca artesanal, sendo um local, portanto, que abriga muitos barcos de pequeno 

porte. A introdução de esgotos também é uma fonte importante a ser considerada, 

pois os PAHs, como já foi citado, também podem ser provenientes de efluentes 

domésticos. Nessas amostras, pode-se observar a predominância dos compostos 

com 4 e 5 anéis, que segundo Farrington et al. (1982b), são predominantes em 

sedimentos contaminados, pois as principais alterações que ocorrem nos PAHs 

petrogênicos intemperizados são a perda de compostos aromáticos de baixo peso 

molecular por evaporação e dissolução. Segundo Boulobassi (1990) pode ocorrer no 

petróleo também o predomínio de homólogos alquilados do fenantreno, o que pode 

ser visto na razão metilfenantrenos/fenantreno, que normalmente situa-se entre 2 e 

6. Os isômeros do metilfenantreno foram identificados no GC-MS determinando-se 

seu tempo de retenção através de uma solução de óleo Carmópolis. O fator de 

resposta utilizado foi igual o do isômero disponível, 1 metilfenantreno. A razão 

encontrada neste trabalho foi de 0,37. A predominância do fenantreno pode ser 

decorrente da queima de combustíveis fósseis das próprias embarcações, pois na 

combustão, os homólogos não alquilados predominam (Laflame & Hites, 1978). Esse 

fato também pode ser constatado pelo fato da predominância do benzo[a]pireno em 

relação ao seu isômero benzo[e]pireno, que normalmente é mais abundante nos 

óleos lubrificantes. O benzo[a]pireno é um PAH muito estudado isoladamente, por 

ser altamente cancerígeno e também por ser emitido  principalmente por combustão 

doméstica e por veículos automotores. Pode-se notar pelas concentrações 

apresentadas que, à medida que as estações se afastam dos locais onde as 
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embarcações ficam estacionadas, a concentração do benzo[a]pireno em relação ao 

benzo[e]pireno vai diminuindo. 

 
Tabela 14 – Concentrações de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) 
em sedimento ao longo do litoral do estado do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso 
seco) 

   Atafona  Macaé   Arraial  Rio-Angra   Parati 
Composto #1 #2 #3 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1A #1 

Naftaleno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89,83 n.d. 
2metilnaftaleno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,45 n.d. n.d. n.d. 92,38 n.d. 
1metilnaftaleno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39,34 n.d. 
2,6 dimetilnaftaleno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30,93 n.d. 
Acenafteno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37,05 n.d. 
2,3,5 trimetilnaftaleno 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 n.d. 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 n.d. 0,11 3,35 0,02 
Fluoreno 0,05 0,02 n.d. n.d. 0,11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,90 n.d. n.d. n.d. 15,57 n.d. 
Fenantreno 15,37 5,03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,65 n.d. n.d. n.d. 256,76 n.d. 
Metilfenantrenos 5,66 3,72 0,15 n.d. 1,17 0,31 1,47 3,33 2,18 4,47 0,30 n.d. 0,58 53,66 n.d. 
Fluoranteno 46,59 20,67 0,28 n.d. 2,91 0,08 n.d. 6,08 n.d. 5,41 n.d. n.d. 0,08 407,71 n.d. 
Pireno 36,14 15,53 0,28 n.d. 0,15 0,08 4,79 1,10 2,71 n.d. n.d. n.d. 0,03 368,63 n.d. 
benzo[a]antraceno 21,79 4,15 0,08 0,42 0,88 n.d. 1,54 2,56 2,27 10,60 n.d. n.d. n.d. 318,19 n.d. 
Criseno 27,35 5,59 0,23 n.d. 1,48 0,08 0,88 3,16 1,82 10,98 0,02 0,32 0,12 309,12  n.d. 
b[b]fluoranteno 38,27 19,98 0,72 n.d. 6,02 0,08 5,03 5,18 1,96 16,70 0,01 4,62 0,04 725,70 n.d. 
b[k]fluoranteno 15,28 7,47 0,37 n.d. n.d. 0,09 1,38 0,95 1,05 7,44 0,02 3,80 n.d. 279,53 0,03 
benzo[e]pireno 8,40 10,46 0,52 n.d. 0,03 0,03 3,23 2,43 1,66 5,75 n.d. 6,30 0,15 397,98 n.d. 
benzo[a]pireno 21,58 10,31 0,07 n.d. 0,73 0,03 0,03 2,57 0,34 11,47 n.d. 2,68 0,04 609,81 n.d. 
Perileno 20,71 16,40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,97 n.d. n.d. n.d. 100,96 n.d. 
dibenzo[ah]antraceno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,40 n.d. n.d. n.d. n.d. 19,32 n.d. 
benzo[ghi]perileno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20,84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total PAHs 257,21 119,34 2,71 0,43 13,50 0,78 18,36 27,38 14,40 98,64 0,36 17,72 1,15 4155,82 0,05 

ΣPAHs com 2 e 3 anéis 67,69 29,45 0,44 0,01 4,21 0,39 1,48 9,43 2,19 13,89 0,31 n.d. 0,77 1026,58 0,02 
ΣPAHs com 4 e 5 anéis 189,52 89,89 2,27 0,42 9,29 0,39 16,88 17,95 12,21 84,75 0,05 17,72 0,38 3129,24 0,03 
Metilfenantrenos/ 
Fenantreno 0,37 0,74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,88 n.d. n.d. n.d. 0,21 n.d. 

n.d. – não detetado (<LDM listados na Tabela 4 – item 3.6.2) 

 
Tanto o comportamento dos PAHs totais quanto dos alifáticos totais indicam 

que, apesar de baixa, a maior introdução de hidrocarbonetos foi constatada mais 

próxima ao centro urbano, onde se localizam os barcos e as residências. 

Em Macaé, as concentrações totais de PAHs em sedimentos ficaram entre 

0,43 e 18,36 ng.g-1, sendo que as maiores concentrações foram encontradas nas 
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estações 2 e 4, assim como ocorreu com os hidrocarbonetos alifáticos. Somente 

nessas estações havia presença de lama, em pequena quantidade, o que pode 

auxiliar na retenção de compostos orgânicos como os hidrocarbonetos. Nesta área 

também, houve a predominância dos compostos com 4 a 5 anéis, o que pode indicar 

a perda dos PAHs de menor peso molecular devido a intemperização do petróleo na 

região. Em Macaé existe uma grande quantidade de navios rebocadores e de 

transporte, a serviço da PETROBRÁS, pois lá se concentram todas as atividades 

relacionadas à exploração e extração de petróleo da Bacia de Campos, o maior 

reservatório de petróleo do país. A presença dos metilfenantrenos indica 

hidrocarbonetos de origem petrôgenica, pois os homólogos substituídos 

normalmente estão presentes no petróleo enquanto que os hidrocarbonetos não 

alquilados são característicos da pirólise. É importante ressaltar, no entanto, que as 

partículas atmosféricas são constituídas principalmente de partículas de baixo peso 

molecular (Sicre et al., 1987). Vários autores sugerem que os hidrocarbonetos 

provenientes do petróleo no ambiente marinho são mais disponíveis do que os de 

pirólise. Os PAHs petrogênicos são introduzidos diretamente no ambiente marinho 

em formas dissolvidas, coloidais ou associadas ao material em suspensão na água, 

embora os compostos pirolíticos estejam mais fortemente ligados a partículas 

liberadas por fontes pirolíticas (Grimalt & Albaigés, 1988).  

A concentração de aromáticos totais nos sedimentos coletados em Arraial do 

Cabo variou entre 14,40 e 98,64 ng.g-1. A maior concentração foi encontrada na 

estação 3, que se localiza atrás da Ilha de Cabo Frio, em contraste do que ocorreu 

com os hidrocarbonetos alifáticos, onde a maior concentração foi na estação 1, 

próxima a Prainha.  Os resultados mostram que existe uma concentração maior dos 
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homólogos de maior peso molecular, o que pode indicar a contribuição petrogênica, 

que já foi constatada nos resultados dos hidrocarbonetos alifáticos. A razão 

metilfenantrenos/fenantreno maior que 1 (#3), ou a ausência do fenantreno (#1 e #2) 

na amostra, também podem indicar fontes petrogênicas. Arraial do Cabo é um 

município localizado na região do Lagos, no Rio de Janeiro e tem somente uma 

indústria de soda. As locais de coleta estão localizadas próximas à Ilha de Cabo Frio, 

onde sofrem influência da contaminação da Praia do Anjos, onde se localiza um 

efluente de esgoto, além de vários barcos pesqueiros e para passeio e mergulho 

ancorados nas suas águas. As estações 2 e 3 podem sofrer influência também dos 

navios de carga ou rebocadores que ancoram na praia do Forno, pois a entrada para 

o cais se localiza entre a Ilha de Cabo Frio e a Ilha dos Porcos. A estação 1 foi 

realizada em frente a Prainha, que é uma das praias mais movimentadas da cidade, 

com várias barracas de comida e bebida a beira mar, que podem contribuir com 

alguns pequenos efluentes de esgoto para o mar. 

No trecho situado entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis as concentrações de 

PAHs totais variaram entre 0,37 a 4610,04 ng.g-1. A estação 1A, localizada na Baía 

de Guanabara, foi o local que apresentou a maior concentração, seguindo a mesma 

tendência apresentada para os hidrocarbonetos alifáticos e também para os 

organoclorados. Os hidrocarbonetos com 4 e 5 anéis foram predominantes neste 

sedimento, o que indica uma contribuição petrogênica, já que os compostos 

aromáticos mais pesados tendem a se acumular nos sedimentos. A estação de 

coleta se localizava muito próxima à cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont, 

que pode contribuir significativamente com PAHs provenientes de combustão parcial 

do querosene utilizado pelas aeronaves. Contudo, é importante salientar que nas 
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proximidades também se localizam o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, onde 

existem vários navios de grande porte sendo reparados, que contribuem com 

compostos petrogênicos.  

A estação 1 do trecho entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis se localiza 

próxima a Ilha Rasa. A concentração foi mais baixa do que poderia se esperar, uma 

vez que esse ponto está localizado relativamente próximo à saída da Baía de 

Guanabara, uma das áreas mais poluídas do país. Entretanto, deve se levar em 

consideração que a granulometria do sedimento e a localização em mar aberto pode 

não refletir as condições locais, assim como foi observado na análise dos alifáticos. 

A estação 2 foi realizada nas proximidades da Ponta de Guaratiba onde existe 

uma vila de pescadores, várias casas de veraneios e diversos restaurantes. Os 

PAHs totais apresentaram concentrações relativamente baixas, comparáveis àquelas 

encontradas na Antártica por Bícego (1996). Os compostos encontrados foram o 

criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, benzo[e]pireno e benzo[a]pireno. 

Ao contrário de todas as amostras analisadas, este sedimento não apresentou 

nenhum aromático de 2 ou 3 anéis, o que indica que os homólogos mais pesados 

tendem a ficar mais retidos no sedimento do que os mais leves. 

A estação 3 está situada na Baía da Ilha Grande, próxima a Ilha Grande e a 

cidade de Angra dos Reis. Este local abriga a Usina Nuclear de Angra e também um 

terminal de petróleo. As concentrações de PAHs no sedimento são baixas, pois a 

granulometria do sedimento não favorece a retenção dos compostos orgânicos 

estudados na área. Entretanto, pode-se notar a presença de alguns compostos como 

o metilfenantreno, que indica uma contaminação por fontes petrogênicas, assim 
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como a presença de compostos como o benzo[e]pireno, que normalmente é mais 

abundante no petróleo do que o benzo[a]pireno, como ocorreu nesta amostra. 

O sedimento coletado em Parati não apresentou PAHs acima dos limites de 

detecção.  

A Tabela 15 mostra as concentrações encontradas por diversos autores em 

diferentes regiões do Brasil e do mundo. As concentrações mais altas geralmente 

são referentes aos locais próximos onde ocorreu algum derrame ou então nos 

arredores de grandes centros urbanos ou industriais. 

 
Tabela 15 - Concentrações de PAHs totais em sedimentos em diversas regiões do 
Brasil e do mundo (ng.g-1 peso seco). 
Local Intervalo 

encontrado 
Referência 

Exterior   
Alaska 180,0 a 1000,0 Steinhauer & Boehm, 1992 
Sultanato de Oman 398,38 a 590,21 Badawy et al., 1993 
Hong Kong 7,25 a 4420 Zheng & Richardson, 1999 
Mar Mediterrâneo 86,5 a 48090 Benlahcen et al., 1997 
B. do Almirantado, Antártica 0,47 a 37,84 Bícego, 1996 
   
Brasil   
B. da Guanabara, RJ 1268 a 7110 Freixa, 1995 
São Sebastião, SP 1,44 a 861,12 Bícego, 1996 
São Sebastião 21,3 a 1305,0 Zanardi, 1996 
B. da Guanabara, RJ 768 a 2637 Hamacher, 1996 
B. da Guanabara, RJ 159,00 a 19076,72 Lima, 1996 
B. de Todos os Santos, BA <40 a 815900 Machado, 1996 
B. de Sepetiba e Ilha Grande, RJ 37 a 1552 Figueiredo, 1999 
São Sebastião, SP <DL a 257,4 Zanardi et al., 1999 
Santos, SP 84,11 a 15389,23 Medeiros, 2000 
São Sebastião, SP 20,32 a 200,21 Medeiros, 2000 
Salvador ao C. de São Tomé n.d. a 323,9 Pessôa Neto, 2000 
Santos, SP 0,08 a 39,82 Nishigima et al., 2001 
Cananéia, SP <DL Nishigima et al., 2001    
Presente trabalho   
Atafona, RJ 2,71 a 257,21  
Macaé, RJ 0,43 a 18,36  
Arraial do Cabo, RJ 14,40 a 98,64  
Rio de Janeiro, RJ 4155,82  
Sepetiba a Parati, RJ 0,05 a 17,72  
DL – detection limit 
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4.1.3. BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) 

 

As principais fontes dos bifenilos policlorados (PCBs) para o ambiente 

marinho são os efluentes industriais ou urbanos despejados nos rios e lagos e 

fumaças decorrentes da incineração de produtos contendo PCBs (Montone, 1995). 

Esses compostos podem entrar na atmosfera sob a forma particulada ou de vapor, 

sendo que ambas as formas coexistem (Wheatley, 1973). A remoção dos PCBs para 

o oceano é feita principalmente pela ação das chuvas e depende da partição na 

interface ar/água (Montone, 1995). Uma vez no oceano, os PCBs são distribuídos e 

transferidos através da coluna d’água, biota e sedimento.  

As fontes dominantes de PCBs no ambiente são as formulações comerciais, 

mas seus componentes não apresentam um comportamento idêntico. Dessa 

maneira, as análises de PCBs devem ser feitas em termos de seus componentes 

individuais, de maneira que possam ser obtidas informações mais seguras sobre as 

fontes, mecanismos de transporte, depósitos, bioacumulação, degradação e outros 

processos. 

Entre 1929 e 1977, a produção norte americana de PCB foi de 635x106 kg de 

onde ~ 14% foram liberados para o ambiente (Viswanathan, 1986 apud Gagnon & 

Dodson, 1990). Embora o maior enfoque seja normalmente dado para áreas 

costeiras, por serem os receptores diretos de dejetos urbanos, industriais e de rios, o 

oceano como um todo merece consideração, porque os poluentes orgânicos 

persistentes (POPs), que incluem os PCBs e DDTs, estendem os limites da sua 

distribuição por todo o ecossistema marinho (Garcia et al., 2000). Tem sido relatado, 
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por exemplo, que as águas do oceano aberto contém a maior porção residual de 

PCBs, atingindo 61% de toda a carga do ambiente (Tatsukawa & Tanabe, 1990).  

Na Tabela 16 estão apresentadas as concentrações de PCBs totais 

encontradas em sedimentos ao longo do litoral do Rio de Janeiro. Os PCBs totais 

incluem a soma dos congêneres 18, 44, 52, 101, 105, 118, 128, 138, 149, 153, 180, 

187, 195, 206.  

 
Tabela 16 – Concentrações de bifenilos policlorados (PCBs) em amostras de 
sedimentos ao longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro (ng.g-1) 
Local   Atafona     Macaé       Arraial     Rio-Angra   Parati 
Composto #1 #2 #3 #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1A  #1 

18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,2 0,2 0,7 n.d. 0,2 n.d. n.d. n.d. 2,0  n.d. 

44 0,1 0,1 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,4 0,1 n.d. n.d. n.d. 0,6 4,1  0,1 

52 0,2 0,2 0,2 n.d. n.d. 0,3 n.d. 0,5 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1 9,0  0,2 

101 0,2 0,4 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,8 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  0,2 

105 n.d. 0,2 n.d. 0,3 n.d. 0,7 0,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,2 3,8  n.d. 

118 0,2 0,3 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,9 12,1  0,1 

128 0,1 0,1 n.d. 0,7 n.d. 0,1 0,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4 3,8  n.d. 

138 0,3 0,4 0,2 n.d. n.d. n.d. 2,7 n.d. 0,5 0,1 n.d. n.d. n.d. 29,5  0,1 

149 0,2 0,2 0,1 n.d. n.d. n.d. 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,4 27,7  0,1 

153 0,3 0,4 0,2 n.d. n.d. 0,1 1,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3 27,3  0,1 

180 0,1 0,1 n.d. 0,2 n.d. n.d. 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,7 31,5  n.d. 

187 n.d. n.d. n.d. 0,3 n.d. 0,4 0,6 n.d. 0,3 0,1 n.d. n.d. 0,8 27,2  n.d. 

195 n.d. 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,3  n.d. 

206 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,4  n.d. 

Total 
PCBs 1,7 2,5 1,1 1,5 n.d 2,8 6,6 3,4 1,0 0,4 n.d. n.d. 4,4 185,7  0,9 

n.d. – não detectado (< LDM – Tabela 4 – item 3.6.2)  

 

As concentrações de PCBs totais em Atafona foram entre 1,1 e 2,5 ng.g-1 em 

peso seco. De acordo com Marchand et al. (1990, apud Thompson et al., 1999), os 

locais de baixa ou nenhuma contaminação não ultrapassam o valor de 5 ng.g-1. 

Apesar das baixas concentrações é possível verificar que a distribuição dos 
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congêneres de PCBs (Figura 24) indica uma contribuição da mistura comercial 

Aroclor 1254, onde predominam os congêneres como o PCB-101, 105, 138 e 153 e 

do Aroclor 1260, onde se destacam os congêneres como o 118, 138, 180 e 187 

(Figura 25). Montone (1995) também encontrou uma proporção semelhante nas 

amostras da Antártica, onde não existe uma fonte direta. A presença dos PCBs pode 

ocorrer devido ao transporte atmosférico, que pode trazer esses contaminantes de 

outras regiões, assim como ocorre na Antártica e outras regiões distantes das 

introduções diretas de PCBs. 
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Figura 24 – Distribuição dos congêneres de PCBs no sedimento de 

Atafona #2 
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Figura 25 – Cromatogramas indicando os congêneres predominantes no 

Aroclor 1254 e 1260 (Montone, 1995) 

 
As concentrações de PCBs totais em Macaé variaram entre <0,5 a 6,6 ng.g-1, 

que são muito próximas do valor de 5 ng.g-1 para regiões não contaminadas, 

estabelecido por Marchand et al. (1990). A estação 4 apresentou os maiores valores 
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de PCBs totais, possivelmente devido à composição do sedimento, que era de silte 

fino. Entretanto, na estação 2 (Figura 26), cujo sedimento é composto de silte médio 

e apresenta uma porcentagem de matéria orgânica maior (3,89%) que da estação 4 

(1,60%), essa tendência não foi verificada. Larsen et al. (1984) também encontraram 

uma baixa relação linear entre as concentrações de PCBs, fração fina dos 

sedimentos e o carbono orgânico total na região de Casco Bay, EUA. Larsson (1985) 

demonstrou que tal fato ocorre devido à mobilização dos PCBs para a coluna d’água 

e biota.  

A distribuição dos congêneres de PCBs em Macaé (Figura 26) não mostra 

nenhum perfil semelhante às misturas comerciais, entretanto, segundo Schulz et al. 

(1989), os congêneres que predominam no Aroclor 1260 são os hexaclorobifenilos 

(PCB-153 e 138) e principalmente os heptaclorobifenilos (PCB-187 e 180), que foram 

encontrados no sedimento de Macaé. 
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Figura 26 - Distribuição dos congêneres de PCBs no sedimento de 

Macaé #4 
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As concentrações de PCBs totais em Arraial do Cabo apresentaram valores 

entre <0,5 a 3,4 ng.g-1 peso seco. Esses valores também podem ser considerados 

baixos se comparados com outras regiões como de Santos, onde Taniguchi et al. 

(2001) encontraram valores entre 1,6 e 26,2 ng.g-1 em sedimentos estuarinos. A 

distribuição dos congêneres na estação #1 de Arraial (Figura 27) mostra somente a 

presença dos mais leves (PCB-18, 44, e 52), o que pode indicar a contribuição da 

mistura 1242 (Figura 28). Estes compostos podem ser provenientes de outras 

regiões por serem sujeitas ao transporte atmosférico, como ocorre com as amostras 

da Antártica, onde não há fontes de PCBs, mas que apresentam concentrações 

mensuráveis de PCBs. 
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Figura 27 - Distribuição de congêneres de PCBs no sedimento de Arraial do 

Cabo #1 
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Figura 28 – Cromatograma mostrando os congêneres predominantes no 

Aroclor 1242 (Montone, 1995) 

 

As concentrações dos PCBs nos sedimentos coletados no trecho de Rio-

Angra ficaram entre 4,4 a 185,7 ng.g-1. As estações #1 e 2 apresentaram valores 

abaixo do limite de detecção, a amostra da estação 3 apresentou uma concentração 

baixa, comparável com aquelas encontradas em locais distantes das fontes de 

introdução. A estação 1A apresentou uma concentração de 185,7 ng.g-1. Esta região 

está situada na Baía de Guanabara, que recebe dejetos urbanos e industriais em 

grande escala (Tommasi, 1987), além de abrigar várias atividades com navios, como 

os estaleiros e portos.  Apesar dessa estação apresentar a maior concentração no 

litoral do Rio de Janeiro, pode-se considerar que é uma área de média poluição. A 

Tabela 17 mostra concentrações de alguns trabalhos realizados por outros autores 

em diversas regiões do Brasil e do mundo.  

Segundo os critérios do NOAA, apenas os valores acima de 500 ng.g-1 em 

sedimentos são considerados como de alta contaminação (Risebrough et al., 1990). 



 

 

71

Esta amostra apresentou os congêneres de PCBs mais pesados como o PCB 138, 

149, 153, 180 e 187 (Figura 29), o que parece indicar uma contaminação por Aroclor 

1260.  

OS PCBs foram detectados na amostra de sedimento de Parati em 

concentrações baixas (0,9 ng.g-1), com um perfil semelhante à estação 3 de Rio-

Angra. 
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Figura 29 - Distribuição dos congêneres de PCBs no sedimento Rio-Angra #1A. 
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Tabela 17 – Concentração de PCBs totais em sedimentos de diversas áreas 

geográficas (ng.g-1 em peso seco) 

Local Intervalo de PCBs 
totais encontrado 

Referência 

Exterior   

Sul da Grécia 1,3 a 689,0 Dexter & Pavlou, 1973 
Porto Vitória, Hong Kong 3,2 a 81,0  Wei-qi et al., 1998 
Limite México-EUA 0,6 a 36,0 Gutierrez-Galindo et al., 1998 
Baía do Almirantado, Antártica 0,47 a 2,47 Montone et al., 2001 
   

Brasil   

São Sebastião, Ubatuba, Santos, SP <LDM a 83,72 Montone, 1987 
Cananéia, SP 1,40 a 10,97 Matos & Weber, 2000 
Baía e estuário de Santos, SP <LDM a 132,84 Matos & Weber, 2001 
   

Presente trabalho   

Atafona, RJ 1,1 a 2,5  
Macaé, RJ <0,5 a 6,6  
Arraial do Cabo, RJ 0,4 a 3,4  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ <0,5 a 185,5  
Parati, RJ 0,9  
LDM – limite de detecção do método 

 

4.1.4. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS – DDTS 
 

A entrada dos pesticidas organoclorados como os DDTs no ambiente marinho 

ocorre de diversas maneiras, como pelo carreamento dos compostos pelas chuvas, 

lençóis freáticos e rios. Ocorre também a introdução devido ao transporte 

atmosférico dos defensivos que se dispersaram durante a sua aplicação e se 

associaram a matéria orgânica da água (Clark, 1992).  O grupo dos DDTs é 

fortemente adsorvido aos detritos e às partículas de sedimentos existentes no fundo 

do mar. A acumulação do DDT no sedimento e sua contínua re-exposição na coluna 

d’água é uma das principais fontes de contaminação da biota existente nos 

ecossistemas costeiros (Young et al., 1977). 
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O DDT e os demais pesticidas organoclorados tiveram seu uso proibido no 

Brasil, para fins agropecuários, em 1985, mas ainda tem seu uso permitido para 

combater os vetores biológicos nocivos à saúde pública, segundo a Portaria 329 de 

02/09/85 do Ministério da Agricultura. Existem poucos trabalhos feitos com DDTs em 

sedimentos marinhos do litoral brasileiro, referindo-se à região Sudeste (Montone, 

1987, Taniguchi et al., 2001) e Nordeste  (Costa, 1997; Santos et al., 2001), onde 

ocorreu a maior aplicação desses compostos, devido à incidência da malária (Lara, 

comunicação pessoal).  

O DDT técnico é uma mistura que contém 63 a 67% do pp’-DDT, 8 a 20% do 

op’-DDT, 3 a 5% do pp’-DDD e 0,2 a 4% do op’-DDD (Mariconi, 1971). As 

concentrações de DDTs totais em Atafona variaram entre 0,2 e 0,5 ng.g-1 e em 

Macaé ficaram entre 0,2 e 1,6 ng.g-1 (Tabela 18), que estão muito abaixo dos valores 

encontrados em regiões com comprovada introdução. As proporções encontradas 

em Atafona mostram que o pp’-DDT é o composto mais abundante, o que pode 

significar uma introdução recente dessa mistura. Entretanto não há informações a 

respeito da sua utilização nessa região. Em Macaé, predominaram o pp’-DDE e pp’-

DDD, mas assim como ocorre em Atafona, não se tem informações a respeito de 

suas introduções na região. 

Tabela 18 – Concentrações de DDTs em amostras de sedimento ao longo do 
litoral do Estado do Rio de Janeiro (ng.g-1) 
Local/  Atafona    Macaé    Arraial   Rio-Angra    Parati 
Composto #1 #2 #3  #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #4  #1 

p,p'-DDE n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,2  n.d. 
o,p-DDD 0,1 0,1 n.d.  n.d. n.d. n.d. 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5 3,0  n.d. 
p,p'-DDD n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,7  n.d. 
o,p'-DDT n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

p,p'-DDT 0,3 0,4 0,2  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,6  n.d. 

Total 0,4 0,5 0,2  n.d. n.d. 0,2 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5 14,5  n.d. 



 

 

74

As concentrações de DDT total no trecho entre Rio e Angra variaram entre 0,5 

a 14,5 ng.g-1. As estações 1 e 2 apresentaram valores abaixo do limite de detecção 

do método.  

As concentrações encontradas podem ser consideradas baixas se 

comparadas a outros locais, onde o uso desse pesticida foi feito em grande escala, 

como no caso do hemisfério norte. Além da grande aplicação no Nordeste, devido à 

malária, o DDT foi aplicado em regiões do sudeste, como em Cananéia, litoral sul de 

São Paulo (Almeida, 1995). Essa autora determinou a concentração de DDT em 

vários pontos da região, constatando a presença desse composto no ambiente 

aquático. As concentrações variaram de <LDM a 10,74 ng.g-1 em peso seco. Em 

outras áreas do litoral de São Paulo, as concentrações variaram de 0,50 a 24,86 

ng.g-1 em São Sebastião, Ubatuba e Santos (Montone, 1987), 11 a 50 ng.g-1 em 

Santos e 0,7 a 2,1 ng.g-1 em Ubatuba (Weber, 1981). A Tabela 19 indica as 

concentrações de DDTs em sedimentos de algumas regiões do Brasil e do mundo. 

Os composto mais encontrado dessa família na região de Cananéia por de Almeida 

(1995) foi o pp’-DDT, o que pode indicar uma introdução mais recente desse 

pesticida. Segundo a SUCEN/SR-2 (Superintendência de Controle de endemias – 

Serviço Regional São Vicente) a aplicação do DDT de combate aos vetores de 

doenças endêmicas em Cananéia só foi interrompida em 1997 e substituída por 

piretróides e organofosforados (*Marcos Silva, comunicação pessoal).  

 

*Engenheiro da SUCEN SR-2 (Superintendência de Controle de Endemias – Serviço 

Regional de São Vicente). 
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Os DDTs não foram detectados nas amostras de sedimento de Arraial do 

Cabo e Parati. 

 
Tabela 19 – Concentração de DDTs totais em sedimentos de diversas áreas 

geográficas (ng.g-1 em peso seco) 

Local Intervalo de DDT 
total encontrado 

Referência 

Exterior   

Sul da Grécia 7,1 a 1893,0 Dexter & Pavlou, 1973 
Norte do Vietnã 3,04 a 14,30 Nhan et al., 1998 
Noroeste do Mediterrâneo 1,4 a 675,0 Tolosa et al., 1995 
   

Brasil   

Ubatuba, S. Sebastião, Santos, SP <LDM a 24,86 Montone, 1987 
Complexo Iguape-Cananéia, SP 0,2 a 9,94 Almeida, 1995 
Baía de Todos os Santos, BA <0,4 a 32 Costa, 1997 
Cananéia, SP 0,23 a 14,42 Matos & Weber, 2000 
Baía e estuário de Santos, SP <LDM a 17,88 Matos & Weber, 2001 
Complexo Mundaú-Manguaba, AL <LDM a 1,46 Santos et al., 2001 
   

Presente trabalho   

Atafona, RJ 0,2 a 0,5  
Macaé, RJ <0,14 a 1,6  
Arraial do Cabo, RJ <0,14  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ <0,14 a 14,5  
Parati, RJ <0,14  
LDM – limite de detecção do método 

 

4.1.5. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS - HCHS 

 

Os HCHs começaram a ser utilizados no Brasil em 1940-42 principalmente no 

cultivo de algodão e café (Lara & Batista, 1992) e teve seu uso proibido em 1985. A 

formulação técnica fabricada e utilizada no Brasil era uma mistura dos isômeros 

α, β, γ e δ (Lara & Batista, 1992). O γ-HCH, conhecido como lindano, é o único que 

apresenta ação inseticida. Entretanto, como o produto puro era de alto custo, sendo 
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de difícil acesso para a maioria dos usuários, optou-se pela utilização do HCH 

técnico. A proporção dos isômeros nessa mistura geralmente era: 65% do isômero α, 

10% do β, 10 a 12% do γ e 8% do δ (Mariconi, 1971).  

Os HCHs totais em Arraial do Cabo apresentaram concentrações entre 1,0 a 

5,4 ng.g-1 (Tabela 20). Na estação 1, o γ-HCH, ou lindano, apresentou uma 

concentração maior que o α-HCH, que é o isômero mais abundante na formulação 

comercial. O γ-HCH apresenta uma configuração espacial com todos os átomos de 

cloro nas posições equatoriais, o que resulta numa conformação mais estável e, 

como conseqüência, apresenta uma potencial inseticida maior quando comparado 

com os outros isômeros (Larini, 1993). Nas estação 2 só foi detectado o α-HCH e na 

estação 3, o γ-HCH apresentou uma concentração menor que o α-HCH, o que 

respeita a proporção técnica citada acima.  Como as concentrações são baixas e não 

há relato do uso desse composto nesta região de Arraial do Cabo, é possível que 

esses compostos sejam provenientes de outros locais, levados pelas correntes 

marinhas ou por transporte atmosférico. 

 
Tabela 20 – Concentrações de HCHs em amostras de sedimento ao longo do 
litoral do Rio de Janeiro (ng.g-1) 
Local/  Atafona    Macaé     Arraial    Rio-Angra   Parati
Composto #1 #2 #3  #1 #2 #3   #1 #2 #3  #1 #2 #3 #4  #1 

α-HCH n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  2,4 1,0 2,2  n.d. n.d. n.d. 0,6  n.d. 

β-HCH n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

γ-HCH n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  3,0 n.d. 0,9  n.d. n.d. n.d. 0,2  n.d. 

δ-HCH n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Total HCH n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d.  5,4 1,0 3,1  n.d. n.d. n.d. 0,8  n.d. 
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Os HCHs não foram detectados na maioria dos sedimentos amostrados no 

trecho entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Somente a estação 1A, localizada na 

Baía de Guanabara, apresentou uma concentração de 0,8 ng.g-1 peso seco que pode 

ser comparada a outros locais, como Santos, onde existem vários locais com 

resíduos desses compostos. Nessa região os HCHs foram detectados em 

concentrações de 0,3 a 3,0 ng.g-1 em sedimentos de estuários (Taniguchi et al., 

2001). Apesar de não ter um histórico da presença desses compostos na Baía de 

Guanabara, a contaminação por HCHs, ou BHCs, que é seu nome comercial, pode 

ser oriunda de outros locais como o município de Duque de Caxias, próximo à capital 

fluminense. Com a desativação do Instituto de Malariologia no bairro Cidade dos 

Meninos, foram abandonadas no ambiente toneladas de HCH, trazendo riscos às 

várias pessoas residentes nas proximidades (Reis, 1992; Oliveira & Adeodato, 1997). 

Estes resíduos, podem ter sido carreados até o Rio Iguaçu, que deságua na Baía de 

Guanabara. Estes compostos, principalmente o isômero γ-HCH, costumavam ser 

aplicados contra insetos causadores da doença de Chagas (Almeida, 1995) e outras 

aplicações agrícolas (Lara & Batista, 1992). A Tabela 21 mostra as concentrações de 

HCHs totais em sedimentos em algumas regiões do Brasil e do mundo. 

As concentrações de HCHs em Macaé e Parati ficaram abaixo do limite de 

detecção do método. 
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Tabela 21 – Concentração de HCHs totais em sedimentos de diversas áreas 

geográficas (ng.g-1 em peso seco) 

Local Intervalo de HCH 
total encontrado 

Referência 

Exterior   

Porto Victoria, Hong Kong <LDM a 9,4 Wei-qi et al., 1998 
Norte do Vietnã 0,025 a 0,62 Nhan et al., 1998 
Baía Ohuira, México <LDM a 5,03 Galindo-Reyes, 1999 
   

Brasil   

São Sebastião, Ubatuba, Santos, SP <LDM a 1,25 Montone, 1987 
Cananéia, SP <LDM a 0,34 Almeida, 1995 
Cananéia, SP 0,12 a 3,36 Matos & Weber, 2000 
Mundaú-Manguaba, AL <LDM a 2,2 Santos et al., 2001 
   

Presente trabalho   

Atafona, RJ 0,02 a 0,07  
Macaé, RJ <0,11  
Arraial do Cabo, RJ <0,11 a 5,4  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ <0,11 a 0,8  
Paraty, RJ <0,11  
LDM – limite de detecção do método 
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4.2. HIDROCARBONETOS E ORGANOCLORADOS EM MEXILHÕES 

 

Os mexilhões são muito utilizados como indicadores da poluição marinha 

devido às suas características como a alimentação por filtração, o que permite a 

concentração de certos poluentes, e o sedentarismo, o que facilita, por exemplo, a 

amostragem para programas de monitoramento. Os organismos filtradores podem 

absorver compostos xenobióticos de duas maneiras: de forma direta, que é a 

absorção de compostos presentes na fase aquosa através das brânquias, e de 

forma indireta, que é a absorção dos xenobióticos adsorvidos a fração de 

pequenas partículas através do sistema digestivo (Baumard et al., 1999). 

Não foi possível coletar mexilhões em todas as estações, devido aos 

bancos naturais dos mesmos não estarem localizados nas proximidades dos 

pontos de coleta de sedimento e peixes. 

 

4.2.1. HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS 

 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais em Macaé (Tabela 

22) foram similares às encontradas em regiões próximas a centro urbanos e 

industriais. Os parâmetros estabelecidos para identificação da origem dos 

hidrocarbonetos indicam uma contribuição petrogênica na região. O índice de 

preferência de carbono (CPI) menor que 1 (0,90) mostra que não há 

predominância de n-alcanos ímpares sobre pares, o que é uma indicação da 

introdução dos hidrocarbonetos provenientes do petróleo na região amostrada. A 

Figura 30 mostra a distribuição dos n-alcanos na amostra de mexilhões coletados 

na Ilha do Francês, localizada entre as estações 1 e 2 de Macaé. Pode-se 

observar que não há, como indica o CPI, predominância dos homólogos ímpares 
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sobre os pares. Existe, no entanto, uma concentração mais alta dos n-alcanos 

mais leves em relação aos mais pesados com número de carbonos superior a 20-

21, o que mostra um perfil diferente daqueles observados para sedimentos. 

 
Tabela 22 - Concentrações de hidrocarbonetos alifáticos em mexilhões 

Perna perna ao longo do litoral do estado do Rio de Janeiro 

(µg.g-1 peso seco) 

Local Macaé  Arraial  Rio-Angra 
Composto #1 #1 #2 #3     #1 #3 
C-12 0,06  n.d. 0,01 0,02  0,07 0,04 
C-13 0,08  n.d. 0,01 0,04  n.d. n.d. 
C-14 0,13  0,01 0,02 0,07  0,12 0,09 
C-15 0,92  0,12 0,13 0,16  0,59 0,48 
C-16 1,30  0,01 0,17 0,08  0,60 0,49 
C-17 2,62  0,07 0,09 0,10  1,09 0,69 
C-18 1,80  n.d. n.d. 0,06  0,05 0,06 
C-19 0,60  n.d. n.d. 0,06  0,03 0,05 
C-20 1,13  n.d. 0,01 0,05  0,04 0,06 
C-21 0,66  0,01 0,02 0,06  0,10 0,25 
C-22 0,50  0,01 0,01 0,04  0,07 0,32 
C-23 0,43  0,01 0,01 0,04  0,14 0,79 
C-24 0,42  0,01 0,01 0,03  0,22 1,20 
C-25 0,61  0,01 0,04 0,04  0,19 0,89 
C-26 0,38  n.d. 0,02 0,02  0,09 0,35 
C-27 0,26  0,01 0,03 0,04  0,07 0,15 
C-28 0,41  0,01 0,02 0,03  0,05 0,07 
C-29 0,52  0,02 0,04 0,05  0,09 0,20 
C-30 0,55  0,02 0,01 0,03  0,06 0,07 
C-31 0,57  0,05 0,02 0,04  0,10 n.d. 
C-32 0,64  n.d. 0,03 0,03  0,04 n.d. 
C-33 n.d.  0,02 0,03 0,03  0,04 0,10 
C-34 n.d.  0,01 0,02 0,03  0,06 n.d. 
Alcanos totais 14,59  0,39 0,75 1,15  3,81 6,35 
Alifáticos totais resolvidos 47,82  1,45 1,75 3,03  18,90 20,33 
Alifáticos totais  142,31  1,45 1,75 3,03  18,90 20,33 
ímpar/par 0,99  3,88 1,27 1,35  1,66 1,31 
ímpar/par < 21 1,10  9,50 1,19 1,50  2,06 1,99 
ímpar/par > 22 0,82  2,00 1,42 1,14  1,07 1,06 
CPI 0,90  2,75 1,69 1,43  1,35 1,76 
UCM 94,49  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
Pristano 2,84  0,54 0,29 0,65  0,45 0,63 
Fitano 2,14  n.d. n.d. 0,05  n.d. 0,10 
pristano/fitano 1,33      -    - 13,00      - 6,30 
Lipídios mg.g-1 60,04  97,00 69,80 79,40  55,20 48,20 
n.d. não detectado (< LDM listados na Tabela 4 -  item 3.6.2 
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Essa matriz abiótica apresenta os compostos de peso molecular maior. Os 

bivalves filtradores, como é o caso do mexilhão Perna perna, alimentam-se por 

filtração e por isso, normalmente assimilam os contaminantes dissolvidos ou 

dispersos na água. Bícego (1996) realizou amostragens de grandes volumes de 

água do mar para avaliar a distribuição dos hidrocarbonetos em São Sebastião, 

SP, e em águas antárticas, constatando que existe a predominância dos n-

alcanos de menor peso molecular na forma dissolvida. 

A razão pristano/fitano (1,33) na amostra de Macaé também indica que a 

origem dos hidrocarbonetos é petrogênica. Normalmente o pristano está presente 

em tecidos animais, por se tratar de um composto sintetizado pelos organismos, o 

que não ocorre com o fitano. Entretanto, no caso desta amostra, a razão 

pristano/fitano foi próxima de 1,5 que é o valor encontrado normalmente no 

petróleo. 
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    Figura 30 – Distribuição de n-alcanos em mexilhões Perna perna de Macaé 
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O cromatograma da amostra de Macaé (Figura 31) apresenta a mistura 

complexa mal resolvida (UCM), que consiste em compostos cíclicos e ramificados 

que não puderam ser resolvidos pela coluna cromatográfica. A concentração 

relativamente alta da UCM (94,49 ng.g-1) nesta amostra indica uma área 

contaminada por petróleo.  
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Figura 31 - Cromatograma da amostra de mexilhão de Macaé #1  

 

A biodegradação de n-alcanos é mais rápida que a biodegradação dos 

alcanos cíclicos e ramificados da UCM (Farrington et al., 1982a). Dessa maneira, 

em uma área poluída por hidrocarbonetos do petróleo, os n-alcanos serão 

degradados com o tempo, enquanto que os compostos da UCM vão sendo 

acumulados (Granby & Spliid, 1995). 

Farrington et al. (1982a) realizaram análises em um local onde os 

mexilhões (Mytilus edulis) foram submetidos a um pequeno (6000 litros) derrame 

de óleo combustível. A primeira coleta foi feita imediatamente após o derrame e 

as demais foram feitas ao longo de 87 dias. Foi observada uma diminuição bem 
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marcada nas concentrações de n-alcanos, dos isoprenóides (pristano e fitano) e 

da UCM. Os alcanos ramificados tiveram uma taxa de diminuição menor que os n-

alcanos, porém maior do que os outros alcanos e ciclo-alcanos que compunham a 

UCM.  

DiSalvo et al. (1975) e Boehm & Quinn (1977), constataram que os 

mexilhões expostos à poluição crônica por petróleo, não mostram diminuições 

acentuadas nas concentrações de hidrocarbonetos mesmo sendo transferidos 

para áreas não contaminadas após algumas semanas. 

DiSalvo et al. (1975) também analisaram mexilhões cinco dias após um 

derrame. Transferidos para água limpa, as concentrações de hidrocarbonetos 

apresentaram uma diminuição no início, mas após dez semanas, não se observou 

mais nenhuma redução dos níveis de hidrocarbonetos.  

A região de Macaé possui um terminal da Petrobrás, que dá apoio às 

plataformas de petróleo dentro da Bacia de Campos no Rio de Janeiro, que é a 

maior produtora do país. O local onde foi amostrado o mexilhão, próximo à saída 

do porto da Petrobrás, sofre uma introdução crônica de esgotos urbanos e dejetos 

de navios que circulam nessa área. Dessa maneira, pode-se observar que o 

cromatograma de Macaé apresenta os parâmetros característicos de uma região 

que recebe uma introdução crônica de hidrocarbonetos do petróleo. A 

conformação bimodal da UCM na amostra de Macaé mostra que existe a 

contaminação por óleos lubrificantes, que contribuem com compostos mais leves, 

apresentando uma elevação entre os compostos n-C16 e n-C22, e também uma 

contribuição dos resíduos do petróleo, que apresentam uma elevação entre o n-

C18 e n-C35. Os picos bem pronunciados de n-alcanos pares e ímpares mostra 
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que existe a presença de uma contaminação recente, pois, como foi dito 

anteriormente, os n-alcanos são os primeiros a serem degradados no ambiente.  

Os mexilhões de Arraial do Cabo apresentaram concentrações de alifáticos 

totais entre 1,45 e 3,03 µg.g-1. Apesar das baixas concentrações, a distribuição 

dos n-alcanos (Figura 32) mostra uma contribuição de hidrocarbonetos do 

petróleo. 

A amostra de mexilhão Perna perna da estação 1, coletada próxima a 

prainha apresenta uma contribuição maior dos n-alcanos C15 e C17, que são 

provenientes de fitoplâncton. Como foi dito anteriormente, devido ao hábito 

alimentar dos organismos filtradores, a tendência de acumular compostos 

dissolvidos ou dispersos na coluna d’água é maior do que ocorre no sedimento, 

por exemplo. Os n-alcanos com número de carbonos acima de 21 mostraram uma 

distribuição homogênea, sem a predominância de compostos com número ímpar 

de carbono sobre os pares.  

A estação 2 apresenta um perfil parecido com a estação 1, com exceção da 

presença do C16, que é atribuída às cianobactérias (Solé et al., 2001). 

Os mexilhões da estação 3 de Arraial do Cabo, coletadas próximas a um 

pequeno cais na praia do Forno, também apresentaram uma distribuição de n-

alcanos típica da contribuição de compostos do petróleo, o que provavelmente 

deve ser proveniente dos barcos e navios que atracam nessa área. 
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Figura 32 - Distribuição dos n-alcanos em mexilhões de Arraial do Cabo (#3) 

 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais nos mexilhões de 

Rio-Angra foram de 18,90 e 20,33 ng.g-1. A amostra da estação 1 foi coletada na 

Ilha Redonda, que se localiza próxima à saída da Baía de Guanabara, podendo 

sofrer influências dessa área. No entanto, como a estação localiza-se em mar 

aberto, as correntes podem desfavorecer a acumulação dos poluentes pelos 

mexilhões. Como foi visto anteriormente, as correntes podem favorecer o 

transporte de sedimentos da Baía de Guanabara, e conseqüentemente de 

contaminantes associados até a região de Cabo Frio (Tommasi et al., 1993), que 

se localiza mais ao leste do estado. 

A distribuição dos n-alcanos em mexilhões desse trecho de Rio-Angra 

(Figura 33) mostra que existe uma clara contribuição de hidrocarbonetos do 

petróleo na região. Uma vez que a Baía de Guanabara recebe navios de grande 

porte, é possível que a influência seja dessas embarcações, além de poder 

receber também alguma contribuição do emissário de Ipanema, localizada logo na 

saída da Baía, na linha da praia de Ipanema. Pode-se observar nessa Figura que 
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existe a presença destacada dos n-alcanos mais leves como o C15 e C17, os quais 

são provenientes do fitoplâncton, e do C16, que é de origem bacteriana, além dos 

alcanos mais pesados como o C23, C24 e C25. Apesar da baixa concentração dos 

demais n-alcanos, pode-se constatar uma não predominância dos compostos com 

número ímpar de carbonos sobre os pares, característica dos hidrocarbonetos do 

petróleo. 
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Figura 33 - Distribuição de n-alcanos em mexilhões do trecho 

Rio-Angra (#1) 

                   

Mexilhões coletados na estação 2, na praia de Dois Rios, na Ilha Grande, 

próxima a cidade de Angra dos Reis, apresentaram concentrações dos 

hidrocarbonetos alifáticos totais próximas às da estação 1, porém, a distribuição 

dos n-alcanos  foi diferente mostrando a presença de compostos mais pesados 

em concentrações similares ao n-C15, n-C16 e n-C17. Isso indica a introdução de 

hidrocarbonetos do petróleo (Figura 34) que pode ser proveniente da vila de 

moradores existente naquela região, além da influência proveniente das 

pequenas embarcações tanto de turistas como de pescadores, que circulam 

próxima a essa ilha. 
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Figura 34 - Distribuição de n-alcanos em mexilhões do trecho Rio-

Angra (#2) 

 

A Tabela 23 mostra as concentrações de alifáticos totais em diversas 

regiões, que apresentam valores mais altos do que os encontrados neste 

trabalho. 

 
Tabela 23 - Concentrações de alifáticos resolvidos totais em bivalves de 

diversas regiões (µg.g-1 peso seco) 

Local Intervalo encontrado Referência 
Mar Báltico 37,5 a 540  Granby & Spliid, 1995 
Mar Mediterrâneo, Espanha 18 a 740 Risebrough et al., 1983 
Costa Noroeste do Mediterrâneo 20 a 110 Villeneuve et al., 1999 
   

Brasil   

B. de Todos os Santos, BA 0,5 a 40 Tavares et al., 1988 
B. de Todos os Santos, BA 4,1 a 443 Bandeira, 1999 
   

Presente trabalho   

Macaé, RJ 47,82  
Arraial do Cabo, RJ 1,45 a 3,03  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 3,81 e 6,35  
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4.2.2. HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (PAHS) 

 

A concentração de PAHs totais nos mexilhões de Macaé foi de 75,89 ng.g-1 

peso seco (Tabela 24). Essa concentração é próxima dos valores encontrados no 

IMW (1995) para regiões como São Luís, MA, e Fortaleza, CE, que foram de 78,7 

e 86,0 ng.g-1, respectivamente.  

Os compostos encontrados individualmente auxiliam a identificar a origem 

dos PAHs no ambiente onde os mexilhões foram coletados. Devido ao fato dos 

mexilhões serem organismos filtradores, é comum que se encontre em seus 

tecidos os PAHs de menor peso molecular, normalmente constituídos de 2 ou 3 

anéis aromáticos (O’Connor, 1991). A predominância de PAHs de baixo peso 

molecular e a predominância de homólogos substituídos sobre os não 

substituídos, como ocorreu com os metilfenantrenos sobre o fenantreno e o 

metilnaftaleno sobre o naftaleno, são indicativos de introduções de petróleo na 

região (IMW, 1995). Devido ao caráter hidrofóbico dos PAHs, sua distribuição na 

coluna d’água é regida pela solubilidade na água e as propriedades de partição 

associadas, representadas pelo coeficiente de partição octanol-água Kow.  

Compostos caracterizados por biodisponibilidade comparáveis não são 

acumulados da mesma maneira nos mexilhões. Baumard et al. (1999) 

observaram que o benzo[e]pireno teve uma acumulação preferencial ao 

benzo[a]pireno nos mexilhões (Mytilus galloprovincialis) amostrados no Mar 

Báltico. Neste trabalho também se observou a predominância do benzo[e]pireno 

em relação ao seu isômero benzo[a]pireno, que ficou abaixo do limite de deteção 

do método. O caráter comprovadamente tóxico do benzo[a]pireno pode ser 

explicado em função da sua biotransformação nos mexilhões, fator que pode 
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explicar também a maior acumulação do benzo[e]pireno em relação ao seu 

isômero (Baumard et al., 1999). 

 

Tabela 24 - Concentrações de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

mexilhões ao longo do estado do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso 

seco) 

Local Macaé    Arraial     Rio-Angra 
composto/estação #1  #1 #2 #3   #1 #3 

         
naftaleno n.d.  n.d. 22,58 4,14  13,94 8,29 
2metilnaftaleno n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
1metilnaftaleno n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
2,6 dimetilnaftaleno n.d.  n.d. n.d. 1,66  n.d. n.d. 
acenafteno n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
2,3,5 trimetilnaftaleno 0,33  0,55 0,25 0,34  n.d. 0,06 
fluoreno n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
fenantreno n.d.  41,11 n.d. 43,59  n.d. n.d. 
Metilfenantrenos 33,84  17,28 17,37 54,25  5,64 14,64 
Fluoranteno 6,82  0,53 0,17 5,45  0,49 3,14 
Pireno 4,79  1,12 0,37 2,94  0,17 6,71 
benzo [a] antraceno 2,16  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
Criseno 11,01  0,27 0,25 0,18  0,34 0,27 
Benzo[b] fluoranteno 3,46  0,23 1,16 1,37  0,20 0,16 
Benzo[k] fluoranteno 0,70  0,02 0,05 n.d.  0,48 0,06 
Benzo[e] pireno 5,91  1,01 0,43 1,95  0,35 0,16 
Benzo[a] pireno n.d.  n.d. 0,07 n.d.  n.d. n.d. 
Perileno n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 
Dibenzo[ah] antraceno 6,87  5,16 2,28 n.d.  0,85 n.d. 
Benzo[ghi] perileno n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. 

Total PAHs 75,89   67,28 44,98 115,87   22,46 33,49 
ΣPAHs com 2 e 3 anéis 40,99  59,48 40,37 112,37  20,24 26,13 
ΣPAHs com 4 e 5 anéis 34,90  7,81 4,61 3,50  2,22 7,36 
metilfenantreno/fenantreno       -  0,42     - 1,24  - - 
4+5 anéis/2+3 anéis 0,85  0,13 0,11 0,06  0,12 0,28 

n.d. não detectado (< LDM listados na Tabela 4 -  item 3.6.2 
 

Os PAHs totais em mexilhões da área de Arraial do Cabo variaram de 

44,98 a 115,87 ng.g-1, sendo que a maior concentração encontrada foi na estação 
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3, acompanhando a tendência dos hidrocarbonetos alifáticos.  Foi observada uma 

predominância dos compostos com 2 e 3 anéis também nesta região, assim como 

ocorreu em Macaé, o que indica uma introdução de hidrocarbonetos do petróleo.  

A estação 1 apresentou homólogos alquilados como o trimetilnaftaleno e o 

metilfenantreno, indicando também a contribuição de hidrocarbonetos 

provenientes do petróleo. A predominância do homólogo não alquilado, 

fenantreno, em relação ao metilfenantreno, indica que existe uma fonte pirogênica 

nessa região, além da introdução do petróleo.  

Os mexilhões da estação 2 mostram um perfil parecido com a estação 1, 

com exceção da presença do naftaleno, que reforça a idéia de que nesta região 

exista uma fonte pirogênica que contribui com homólogos não alquilados de 

PAHs. 

A amostra da estação 3 apresentou a presença do dimetilnaftaleno e 

trimetilnaftaleno, mostrando a contribuição de hidrocarbonetos do petróleo na 

região. A razão metilfenantreno/fenantreno > 1 mostra também que a origem 

predominante é do petróleo. A razão metilnaftaleno/naftaleno <1, no entanto, 

mostra que a contribuição pirogênica também é importante a ser considerada 

para a região. 

Arraial do Cabo é um município voltado ao turismo, onde existe apenas 

uma indústria, que é de álcali. Entretanto, existem vários barcos de pesca e 

passeio na região, que podem contribuir com hidrocarbonetos tanto petrogênicos 

quanto pirogênicos. 

A maior concentração do benzo[e]pireno em relação ao benzo[a]pireno 

pode indicar a diferença de assimilação dos dois isômeros, uma vez que o 
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benzo[a]pireno é um PAH muito estudado por ser emitido nas combustões 

incompletas, como ocorre com a queima de combustíveis fósseis. 

Os PAHs nos mexilhões coletados no trecho entre Rio e Angra 

apresentaram concentrações de 22,46 e 33,49 ng.g-1. Os perfis apresentados são 

similares aos mexilhões amostrados em Arraial do Cabo. Na estação 1, a 

presença do naftaleno indica uma introdução pirogênica nos mexilhões da 

estação 1, enquanto que o metilfenantreno indica a presença de hidrocarbonetos 

do petróleo. Isso pode ocorrer devido à passagem de navios de grande porte na 

região, que podem contribuir com PAHs não alquilados. Da mesma maneira, 

esses navios podem contribuir também com outros hidrocarbonetos no ambiente 

marinho através de operações como carga e descarga de combustível e descarte 

de esgotos. Além disso, existe a influência da própria Baía de Guanabara, que é 

considerada uma área altamente impactada por poluentes provenientes do 

petróleo. Sericano et al. (1995) determinaram uma concentração de 740 ng.g-1 

peso seco para PAHs totais em mexilhões coletados na saída da Baía de 

Guanabara, em frente à cidade de Niterói. Esta foi a maior concentração 

encontrada em mexilhão ao longo da costa do Brasil, dentro do programa 

International Mussel Watch (IMW). O IMW foi promovido pela IOC/UNESCO, 

NOAA e UNEP, e amostrou em 1991-92 mexilhões em toda a América Latina, 

incluindo várias regiões do Brasil. As amostras relativas a cada país foram 

distribuídas para os respectivos laboratórios participantes. No Brasil, as amostras 

foram encaminhadas para o Laboratório de Química Orgânica Marinha do Instituto 

Oceanográfico da USP.  
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Na estação 2, com os mexilhões coletados na Ilha Grande, o perfil dos 

PAHs é similar ao da estação 1, com exceção da presença do dimetilnaftaleno, 

que reforça a idéia da introdução por fontes petrogênicas.  

A Tabela 25 mostra algumas concentrações de PAHs totais em bivalves de 

diversas regiões do mundo, cujas concentrações, algumas vezes, são mais altas 

do que as encontradas neste trabalho.  

 
Tabela 25 - Concentrações de PAHs totais encontradas em bivalves por diversos 
autores (ng.g-1 peso seco) 

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Brasil   
Baía de Guanabara 795 IMW, 1995; Sericano et al., 1995 
Macaé, RJ 75,89 Taniguchi, 2002 
Arraial do Cabo, RJ 44,98 a 115,87 Taniguchi, 2002 
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 22,46 a 33,49 Taniguchi, 2002 
LDM – limite de detecção do método 

 

4.2.3. BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) 

Na Tabela 26 estão apresentadas as concentrações de PCBs totais 

encontradas em mexilhões ao longo da Costa do Rio de Janeiro.  

O valor de PCB total em Macaé foi de 12,9 ng.g-1. Segundo Risebrough 

(1983) os valores de PCBs totais mais baixos encontrados em áreas 

industrializadas é da ordem de 14 ng.g-1 peso seco e portanto, pode-se concluir 

que a região de Macaé, apesar de ser uma região que apresenta uma 

contaminação crônica, tanto urbana quanto relativa a atividades relacionadas à 

extração do petróleo, não é impactada pela contaminação de PCBs. 

 

Tabela 26 – Concentrações de PCBs em mexilhões ao longo da Costa do Rio 

de Janeiro (ng.g-1 peso seco) 
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Local Macaé   Arraial Rio-Angra 
Composto #1  #1 #2 #3 #1 #3 
PCB-18 0,2  0,7 n.d 0,8 n.d 0,1 
PCB-44 0,9  20,2 7,0 n.d 0,8 1,5 
PCB-52 2,8  5,9 0,6 3,3 1,7 3,7 
PCB-101 2,2  14,2 0,6 0,6 2,5 3,6 
PCB-105 0,4  20,0 11,1 5,2 1,1 2,0 
PCB-118 1,1  7,2 3,0 3,1 1,2 n.d 
PCB-128 0,3  n.d n.d n.d 0,5 0,4 
PCB-138 0,9  10,7 6,2 8,4 3,7 3,0 
PCB-149 0,9  7,0 2,6 3,0 1,1 0,9 
PCB-153 2,6  36,7 18,0 15,0 4,2 3,2 
PCB-180 0,4  n.d 5,1 8,2 2,5 1,8 
PCB-187 0,2  n.d 4,4 0,1 1,6 0,4 
PCB-195 n.d  9,6 2,8 n.d 0,7 0,6 
PCB-206 n.d  9,5 n.d n.d 1,1 2,3 
Total PCBs 12,9  141,7 61,4 47,7 22,7 23,5 
n.d. não detectado (< LDM listados na Tabela 4 -  item 3.6.2)

 

Os congêneres que apresentaram as maiores concentrações no mexilhão 

de Macaé (Figura 35) foram o 153 (2,2’,4,4’,5,5’ hexaclorobifenilo), 101 (2,2’,4,5,5’ 

pentaclorobifenilo) e 52 (2,2’,5,5’ tetraclorobifenilo). A acumulação seletiva de 

penta e hexaclorobifenilos em diferentes espécies de mexilhões foi observada por 

vários autores (Langston, 1978; Pruell et al., 1986; Metcalfe and Charlton, 1990).  

Esta seleção pode se dar devido a sua alta persistência, ou seja, baixas taxas de 

eliminação ou degradação. 

A produção e comercialização dos bifenilos policlorados no Brasil está 

proibida desde 1981, através da Portaria Interministerial no 19, de 29/01/81. 

Entretanto, os capacitores e transformadores que contêm esses produtos ainda 

tem seu uso permitido até a substituição por um produto isento de PCBs. Apesar 

dessa portaria também proibir a exposição de equipamentos contendo PCBs a 

intempéries, existem muitos descartes clandestinos de equipamentos quebrados 

que acabam contribuindo para a entrada de PCBs no ambiente.  



 94

0

1

2

3

ng.g-1

congênere de PCB
 

Figura 35 – Distribuição dos congêneres de PCBs em mexilhões  

de Macaé (#1) 

 

As concentrações de PCBs nas amostras de mexilhão Perna perna em 

Arraial do Cabo variaram entre 47,7 a 141,7 ng.g-1. Segundo o critério 

estabelecido pelo Grupo Conjunto de Controle em Contínuo da Poluição das 

Convenções de Oslo e Paris (JMG) para avaliação dos dados do Programa 

Conjunto de Controle da Poluição (JMP), estes valores correspondem a um nível 

de poluição médio (Benoliel, 1986).  

IMW (1995) e Taniguchi (1995) encontraram concentrações de PCBs (24,9 

e 81,8 ng.g-1 peso seco, respectivamente) em mexilhões de Cabo Frio, município 

próximo a Arraial do Cabo. A região de Arraial do Cabo não é uma área 

considerada industrial, mas está sujeita a um fenômeno chamado de 

ressurgência, onde ocorre um deslocamento da massa d’água superficial 

permitindo o afloramento da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) bem próximo à 

costa (André, 1990). Segundo Tommasi et al. (1993) a ressurgência ressuspende 

sedimentos finos já depositados em áreas mais profundas e os conduz a 
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plataforma continental interna a norte da ilha de Cabo Frio, ali novamente 

depositando-os. Esses sedimentos são provenientes da Baía de Guanabara e de 

outros rios localizados ao norte, principalmente o Paraíba do Sul. Esse fato, 

associado ao transporte atmosférico, pode contribuir com a presença de alguns 

compostos não utilizados na região. 

A Figura 36 mostra que os congêneres predominantes nos mexilhões de 

Arraial do Cabo foram o PCB-153, 44, 105 e 101.  
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Figura 36 – Distribuição dos congêneres de PCBs em mexilhões de Arraial 

do Cabo #1 

 

As concentrações de PCBs totais nos mexilhões do trecho Rio-Angra 

mostram baixas concentrações (22,7 e 23,5 ng.g-1), apesar de estarem superiores 

ao valor de 14 ng.g-1 proposto como o valor mais baixo para ambientes 

industrializados, segundo  Risebrough (1983). O mexilhão amostrado na saída da 

Baía de Guanabara (#1) apresentou uma baixa concentração, que pode ter sido 

conseqüente da circulação local, como foi citado anteriormente, não sofrendo, 

portanto, influência direta da área mais poluída. 
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Em estudos anteriores, Sericano et al. (1995) e Taniguchi (1995) 

determinaram níveis mais altos de PCBs em amostras de mexilhões da Baía de 

Guanabara, em concentrações de 210 e 143 ng.g-1, respectivamente. Nessa 

estação, os congêneres predominantes foram os 153 (2,2’,4,4’,5,5’ 

hexaclorobifenilo) e 138 (2,2’,3,4,4’,5’ hexaclorobifenilo) enquanto que na estação 

3 predominaram os PCB-52 (2,2’,5,5’ tetraclorobifenilo), 101 (2,2’,4,5,5’ 

pentaclorobifenilo), 138 e 153, como pode ser visto na Figura 37.  Taniguchi 

(1995) observou que o PCB-52 foi encontrado em todas as amostras de 

mexilhões, amostradas ao longo da costa brasileira, dentro do IMW. Este 

congênere é mais solúvel na água do mar e devido ao hábito alimentar do 

mexilhão, pode ser acumulado no seu tecido.  
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Figura 37 - Distribuição dos congêneres de PCBs em mexilhões Perna perna 

do trecho Rio-Angra (#1) 

A Tabela 27 mostra as concentrações de PCBs totais em bivalves de 

diversas regiões do mundo, onde se destacam as concentrações do Hemisfério 

Norte. No Hemisfério Sul, entretanto, existem lugares, como Hudson na 
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Argentina, onde os valores de PCBs em mexilhões foram da ordem 3800 ng.g-1 

(Sericano et al., 1995). 

 
Tabela 27 - Concentrações de PCBs totais encontradas em bivalves de 

diferentes áreas (ng.g-1 peso seco) 

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Exterior   

Golfo do México, EUA 3,6 a 1700 Sericano et al., 1990 
Mar Báltico 15 a 1640 Granby & Spliid, 1995 
Costa Noroeste do Mediterrâneo <LDM a 584,8 Villeneuve et al., 1999 
   

Brasil   

B. de Todos os Santos, BA <LDM a 10,5 Tavares et al., 1988 
Baía de Santos, SP  2,5 a 11,0 Montone, 1987 
Costa do Brasil 19-140 Taniguchi, 1995 
Costa do Brasil <LDM a 277,6 IMW,1995 
   

Presente trabalho   

Macaé, RJ 12,9  
Arraial do Cabo, RJ  47,7 a 141,7  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 22,7 a 23,5  

     LDM – limite de detecção do método 
 

4.2.4. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS -  DDTS 

 

A Tabela 28 mostra as concentrações de DDTs encontradas em amostras 

de mexilhão ao longo da costa do Rio de Janeiro.  

A concentração de DDTs totais (pp’DDE+op’-DDD+pp’-DDD+op’-DDT+pp’-

DDT) em Macaé foi de 1,1 ng.g-1 (peso seco). Esse valor pode ser considerado 

baixo se comparado com aqueles onde houve uma aplicação direta de DDT no 

ambiente. Pode-se citar, como exemplo, os bivalves analisados da região 

Nordeste por Taniguchi (1995) e Sericano et al. (1995), dentro do programa 

International Mussel Watch, na sua fase inicial. As maiores concentrações foram 

encontradas em São Luís do Maranhão (184,73 ng.g-1 peso seco) e Fortaleza 
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(130 ng.g-1 peso seco). Nessas regiões, o DDT foi aplicado em grande escala 

para combater o vetor transmissor da malária. Assim como os valores 

encontrados neste trabalho, Tavares et al. (1988) determinaram valores baixos (6 

ng.g-1) de DDTs em bivalves da Baía de Todos os Santos.  

Lauenstein (1995) fez uma comparação entre os mexilhões coletados no 

primeiro programa Mussel Watch dos Estados Unidos, promovido pela EPA na 

década de 70 com aqueles coletados na década de 90, no mesmo programa, 

desta vez promovido pela NOAA. Os valores encontrados mostraram a diminuição 

da concentração, o que era esperado, pois o uso do DDT foi banido nos Estados 

Unidos em 1972, um pouco antes das amostras do Mussel Watch serem 

coletadas. A concentração mais alta encontrada nesse experimento foi de 1500 e 

1100 ng.g-1 (1977) sendo reduzido para 1400 e 890 ng.g-1 peso seco (1992), 

respectivamente. Esses valores são praticamente dez vezes mais altos do que os 

maiores valores encontrados no Brasil, principalmente no Nordeste, o que mostra 

que a utilização do DDT foi muito maior no Hemisfério Norte, como está descrito 

em Sericano et al. (1995). Segundo Risebrough et al. (1983) as concentrações 

mais baixas de DDTs encontradas em bivalves de regiões industrializadas giram 

em torno de 8 ng.g-1 peso seco. 

Os DDTs não foram detetados nas amostras de Arraial do Cabo, o que 

poderia indicar uma área livre de contaminação. Entretanto, na região de Cabo 

Frio, município vizinho a Arraial do Cabo, os DDTs foram encontrados em 

amostras de mexilhões por Taniguchi (1995) e IMW (1995), porém com valores 

inferiores à média das regiões onde houve introdução comprovada desse 

inseticida.  
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Tabela 28 – Concentrações de DDTs totais em mexilhões ao longo da Costa 

do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso seco) 

Local   Macaé     Arraial   Rio-Angra
Composto   #1  #1 #2 #3  #1 #3 
p,p'-DDE 1,1 n.d. n.d. n.d. 1,1 3,4 
o,p-DDD n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
p,p'-DDD n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
o,p'-DDT n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
p,p'-DDT n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total  1,1  n.d. n.d. n.d.  1,1 3,4 
n.d. não detectado (< LDM listados na Tabela 4 -  item 3.6.2 

 

As amostras de mexilhões no trecho entre Rio e Angra apresentaram 

valores de 1,1 e 3,4 ng.g-1. Em 1995 o programa IMW encontrou uma 

concentração de 24,63 ng.g-1 peso seco em mexilhões da Baía de Guanabara e 

Taniguchi (1995) encontrou 13,78 ng.g-1 nas mesmas amostras de Perna perna. 

Brito (1998) encontrou valores entre 6,84 a 64,03 ng.g-1 para DDTs totais em 

mexilhões Perna perna, também coletados em vários pontos da Baía de 

Guanabara. 

Dentre todos os metabólitos estudados, o pp’-DDE foi o único que 

apresentou a concentração acima do limite de deteção do método. A 

concentração encontrada na amostra de Rio-Angra #1, pode ser conseqüência de 

alguma influência da Baía de Guanabara, onde os autores citados encontraram as 

concentrações mais altas de DDTs, entretanto, esse tanto esse valor quanto ao 

encontrado na estação 3, coletado na Ilha Grande, são considerados baixos 

(Risebrough, 1983). Segundo Villeneuve et al. (1999), a concentração mais alta 

do pp’-DDE em relação ao pp’-DDT sugere bioacumulação de DDT proveniente 

de aplicações antigas. Esses autores observaram mudanças na proporção desses 

metabólitos através da análise de mexilhões, coletados na costa nordeste do 

Mediterrâneo em 1973/74 e em 1988/89. Nos resultados da década de 70, o DDT 
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predominava, mostrando a recente exposição do ambiente a aplicações do DDT. 

Apesar das altas concentrações encontradas em 1988/89 (130 ng.g-1) nesse local, 

a concentração dos DDTs diminuiu por um fator de 5,6. Segundo Carvalho et al. 

(1994, apud Villeneuve et al., 1999) a meia vida do DDT em sistemas marinhos é 

de aproximadamente 5 anos, o que significa que mesmo tendo sido banido, o 

DDT continua no ambiente onde foi aplicado.     

A Tabela 29 apresenta as concentrações de DDTs totais em bivalves de 

diversas regiões do mundo. 

 
Tabela 29 - Concentrações de DDTs totais em bivalves de diversas regiões (ng.g-1 

peso seco) 

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Exterior   

Mar Báltico 12 a 335 Granby & Spliid, 1995 
Costa Noroeste do Mediterrâneo 20,0 a 630,0 Villeneuve et al., 1999 
Costa do Atlântico, França 6,27 a 25,75 Thompson et al., 1999 
   

Brasil   

Baía de Santos, SP 1,2 a 5,6 Montone,1987 
B. de Todos os Santos, BA 0,25 a 6,0 Tavares et al., 1988 
B. de Todos os Santos, BA <1,7 a 276 Costa, 1997 
B. de Guanabara, RJ 6,84 a 64,03 Brito, 1998 
   

Presente trabalho   

Macaé, RJ 1,1  
Arraial do Cabo, RJ <0,14  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 1,1 a 3,4  
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4.2.5. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS -  HCHS 

 

Na Tabela 30 estão apresentadas as concentrações de HCHs totais 

encontradas em mexilhões coletados ao longo da Costa do Rio de Janeiro. Os 

HCHs totais incluem a soma dos isômeros α, β, γ e δ.  

O valor de HCHs totais em Macaé ficou abaixo do limite de deteção (< 0,02 

ng.g-1). 

As concentrações de HCHs totais em mexilhões de Arraial do Cabo (5,4 a 

38,8 ng.g-1) são da mesma ordem de grandeza daquelas detetadas em Cabo Frio 

(RJ) por Taniguchi (1995) e IMW (1995) e são dez vezes menores do que as 

concentrações encontradas em Santos (SP), que é uma região industrializada 

com a presença desses resíduos em vários compartimentos como água, 

sedimento e organismos (CETESB,1990). 

 

Tabela 30 - Concentrações de HCHs em mexilhões Perna perna ao longo do 

litoral do estado do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso seco) 

Local Macaé     Arraial      Rio-Angra 
Composto #1  #1 #2 #3 #1 #3 
α-HCH n.d  15,9 6,4 5,4 2,3 0,3 
β-HCH n.d  22,9 2,9 n.d 0,3 0,2 
γ-HCH n.d  n.d n.d n.d 0,5 0,8 
δ-HCH n.d  n.d n.d n.d n.d n.d 
Total HCH n.d   38,8 9,3 5,4  3,1 1,3 
n.d. não detectado (< LDM listados na Tabela 4 -  item 3.6.2 

 

A proporção do HCH técnico, fabricada no Brasil desde 1948 (Lara & 

Batista, 1992), não foi observada em todas as amostras. Os mexilhões da estação 

1 apresentaram uma proporção maior do isômero β-HCH em relação ao α-HCH. 

Isto pode ter ocorrido devido a maior estabilidade do β-HCH no ambiente 
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(Taniguchi, 1995). A estação 2 apresentou uma concentração maior do α-HCH 

enquanto que na estação 3 somente esse isômero foi detectado.   

As concentrações de HCHs no trecho entre Rio de Janeiro e Angra dos 

Reis apresentaram-se entre 1,3 e 3,0 ng.g-1. As proporções dos isômeros 

seguiram aproximadamente a proporção do HCH técnico. IMW (1995) encontrou 

concentração de 29,5 ng.g-1 para HCHs totais em mexilhões da Baía de 

Guanabara. Taniguchi (1995), utilizando alíquotas das mesmas amostras 

determinou concentração de 40,87 ng.g-1 peso seco para HCHs totais, 

encontrando também a mesma proporção do IMW, com predominância do β-

HCH, que é o isômero mais estável dessa mistura, seguido pelo γ-HCH, que é o 

único com ação pesticida. Em 1998, Brito, amostrou mexilhões em diversos 

pontos e determinou concentrações de γ-HCH, conhecido como lindano, de 0,81 a 

3,23 ng.g-1.    

Os fatores de bioconcentração de alguns produtos químicos em tecidos de 

bivalves nem sempre são suficientemente altos para seu uso como indicadores 

confiáveis. Por exemplo, os mexilhões não concentram, de modo apreciável, 

alguns pesticidas mais solúveis como o HCH (Farrington, 1987). Risebrough et al. 

(1980) apresentou evidências de que os HCHs não são bem representados em 

mexilhões, quando comparados às elevadas concentrações na água em que 

vivem. 

A Tabela 31 apresenta as concentrações de HCHs totais encontradas em 

bivalves de diversas regiões do mundo. 
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Tabela 31 - Concentrações de HCHs totais em bivalves de diversas regiões (ng.g-1 

peso seco) 

Local Intervalo de HCH 
total encontrado 

Referência 

Exterior   

Mar Báltico 4,5 a 32,5 Granby & Spliid, 1995 
Sudoeste do Mar Báltico 2,5 a 22,3 Lee et al., 1996 
Costa Noroeste do Mediterrâneo n.d. a 7,74 Villeneuve et al., 1999 
   
Brasil   
Costa do Brasil <LDM a 97,7 IMW, 1995 
Costa do Brasil <0,60 a 110 Taniguchi, 1995 
B. de Guanabara, RJ 0,81 a 5,89 Brito, 1998 
   
Presente trabalho   
Macaé, RJ <0,11  
Arraial do Cabo, RJ 5,4 a 38,8  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 1,3  

   LDM – limite de detecção do método 
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4.3. HIDROCARBONETOS E ORGANOCLORADOS EM PEIXES  

 

4.3.1. HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS 

 

A Tabela 32 mostra as concentrações de hidrocarbonetos alifáticos 

determinados em fígado de peixes coletados ao longo da costa do estado do Rio 

de Janeiro, alguns parâmetros de identificação e também as concentrações de 

lipídios extraíveis no solvente utilizado. Estão listados também os parâmetros 

utilizados para distinguir sua origem, assim como foi feito em relação aos 

sedimentos e aos mexilhões.  

Em Atafona, os hidrocarbonetos alifáticos totais apresentaram uma 

concentração de 8,85 µg.g-1 peso seco. O perfil dos n-alcanos (Figura 38) mostra 

a presença do C15 e C17, que são provenientes do fitoplâncton, existentes na água 

e que podem estar presentes nos peixes devido à adsorção dos materiais 

particulados ou pela assimilação direta através das brânquias (NRC, 1985). Os 

homólogos mais pesados encontrados, como o C29, C30, C31 e C33 são 

provenientes das ceras cuticulares de plantas superiores, que podem se acumular 

nos sedimentos (Volkman, 1992). O peixe (Dasyatis guttata) coletado em Atafona, 

na estação 2, apresentou a maior quantidade de lipídios (941 mg.g-1) dentre todos 

os peixes coletados neste trabalho, entretanto, não apresentou as concentrações 

mais altas de hidrocarbonetos. O nível de contaminação dos organismos está 

muito mais relacionado ao ambiente em que vivem do que à quantidade de tecido 

adiposo existente. Como todos os peixes coletados eram bentônicos, o seu 

comportamento era similar e por isso a assimilação dos compostos orgânicos 

refletiu, em parte, o ambiente onde viviam. 
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Tabela 32 - Concentrações de hidrocarbonetos alifáticos em fígado de peixe 

no litoral do estado do Rio de Janeiro (µg.g-1 peso seco), seus parâmetros 

de identificação e a concentração de lipídios (mg.g-1) 
Local Atafona     Macaé     Arraial     Rio-Angra   Parati
Composto #2  #1 #2 #3   #1 #2 #3   #1 #2 #3   #1 

C-12 0,08  n.d. 0,30 n.d. 0,21 n.d. n.d. 0,38 0,28 0,19  0,15

C-13 n.d.  0,18 n.d. n.d. 0,42 0,59 0,59 n.d. n.d. n.d.  0,14

C-14 n.d.  n.d. n.d. n.d. 0,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  0,12

C-15 0,55  1,16 0,86 0,58 0,72 0,70 0,65 2,59 0,87 0,53  0,40

C-16 n.d.  n.d. n.d. 0,25 0,23 0,18 n.d. n.d. n.d. n.d.  0,08

C-17 0,13  0,88 0,61 0,47 0,53 0,67 0,71 1,87 1,13 0,71  0,26

C-18 n.d.  n.d. n.d. n.d. 0,23 n.d. n.d. 0,28 0,26 n.d.  0,08

C-19 n.d.  0,29 n.d. n.d. 0,11 0,14 0,33 0,80 0,41 0,23  0,11

C-20 n.d.  0,50 0,27 n.d. 0,24 0,15 0,72 0,71 0,41 0,34  0,27

C-21 n.d.  0,94 0,44 0,34 0,37 0,37 1,80 1,20 n.d. 0,78  0,65

C-22 n.d.  0,68 0,61 0,39 0,47 0,63 2,57 1,25 0,86 1,18  1,36

C-23 n.d.  0,72 0,67 0,58 0,58 0,89 3,56 1,01 0,66 1,24  2,63

C-24 n.d.  0,29 0,48 0,45 0,48 0,59 1,73 0,37 0,32 0,63  2,42

C-25 n.d.  0,37 0,35 0,34 0,35 0,38 0,94 0,30 0,27 0,35  1,60

C-26 n.d.  0,29 0,37 0,32 0,25 n.d. 0,36 0,36 0,27 0,24  0,85

C-27 n.d.  1,14 0,50 1,06 0,10 n.d. n.d. 0,46 0,34 0,35  0,46

C-28 0,28  1,02 0,47 1,08 0,24 n.d. n.d. 0,25 0,22 5,47  0,38

C-29 0,14  2,86 0,79 3,15 0,81 0,33 0,65 0,72 0,53 0,72  2,15

C-30 0,12  1,00 0,44 1,33 0,76 0,25 n.d. 0,22 n.d. 0,19  0,94

C-31 0,28  0,96 1,88 3,75 10,72 3,19 8,52 0,22 0,58 0,64  12,54

C-32 0,10  n.d. n.d. 0,49 0,34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  0,35

C-33 0,72  n.d. n.d. 0,81 0,33 n.d. n.d. 0,35 0,53 0,38  0,75

C-34 n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  0,14

Alcanos totais 2,40  13,28 9,04 15,39  18,63 9,06 23,13  13,34 7,94 14,17   28,83
alifáticos totais 
 resolvidos 8,85  108,82 74,29 113,62 56,68 59,73 66,01 53,90 24,77 34,19  61,43

alifáticos totais  8,85  108,82 74,29 113,62 56,68 59,73 66,01 53,90 24,77 34,19  61,43

ímpar/par 3,14  2,51 2,07 2,57 4,19 4,03 3,30 2,49 2,03 0,72  3,04

ímpar/par < 21 8,50  6,90 3,35 5,56 2,05 7,49 5,67 4,72 2,54 4,20  2,23

ímpar/par > 22 2,22  1,85 1,77 2,39 5,09 3,25 2,94 1,24 1,74 0,48  3,13

CPI 4,56  4,36 4,75 5,31 13,69 20,24 32,92 4,18 7,37 0,79  10,12

UCM n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d.

Pristano 0,62  5,13 2,57 4,01 1,53 2,10 5,33 18,20 8,14 4,41  0,68

Fitano 0,09  0,36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,57 n.d. n.d.  n.d.

pristano/fitano 6,89  14,25 - -  - - -  31,93 - -  - 

Lipídios (mg.g-1) 941,1  777,0 740,0 515,0 399,0 652,0 834,0 992,0 667,0 702,0 190,0

n.d. – não detectado (< LDM – Tabela 4 – item 3.6.2 
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Figura 38 - Distribuição de hidrocarbonetos alifáticos em fígado de peixe de 

Atafona #2 

 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais nos peixes de Macaé 

variaram de 74,29 a 113,62 µg.g-1 peso seco. Assim como ocorreu em Atafona, a 

distribuição dos n-alcanos mostra a presença dos hidrocarbonetos biogênicos 

mais leves como o n-C15 e n-C17 e dos mais pesados como o n-C29 e n-C31. 

Entretanto, os n-alcanos a partir do n-C19 mostram uma contribuição por 

derivados do petróleo, uma vez que não há predominância dos homólogos 

ímpares sobre os pares. Todas as estações apresentaram a mesma ordem de 

grandeza para os alcanos totais e com uma distribuição similar, que pode ser 

visto na Figura 39.  
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Figura 39 - Distribuição de hidrocarbonetos alifáticos em fígado de peixe de 

Macaé #2 

 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais nos fígado de peixes 

de Arraial do Cabo variaram entre 56,68 e 66,01 ng.g-1 peso seco. Todas as 

estações desta região mostraram perfis de distribuição de n-alcanos similares às 

amostras de Macaé.  

Os hidrocarbonetos alifáticos totais no fígado de peixes coletados no trecho 

entre a cidade do Rio de Janeiro e Angra dos Reis apresentaram concentrações 

entre 24,77 e 53,90 µg.g-1. A distribuição dos n-alcanos mostra que também 

existe uma contribuição petrogênica nos ambientes onde os peixes foram 

coletados, embora os n-alcanos biogênicos tenham se destacado, assim como 

ocorreu nas amostras de Macaé e Arraial do Cabo.   
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Os índices de preferência de carbono (CPI) nas amostras de Rio-Angra 

apresentaram-se maiores que 1, indicando que a contribuição biogênica é maior 

do que a antrópica.  Entretanto, as relações ímpar/par < 21 e ímpar/par > 22 

mostram que a influência dos compostos biogênicos é proveniente do 

fitoplâncton. Os compostos mais pesados (acima de C19) mostram uma 

distribuição eqüitativa dos homólogos ímpares e pares, o que é característico da 

influência de compostos do petróleo. 

Os hidrocarbonetos alifáticos totais em Parati apresentaram uma 

concentração de 61,43 µg.g-1. A distribuição dos n-alcanos mostra  que não existe 

a predominância dos homólogos ímpares sobre os pares, com exceção do n-C29 e 

n-C31. 

A Tabela 33 mostra as concentrações de n-alcanos totais em fígado de 

peixes coletados por outros autores em diversas regiões, e cujas concentrações 

são próximas às encontradas neste trabalho. 

 

Tabela 33 - Concentrações de n-alcanos totais em fígados de peixes de 

diferentes áreas (µg.g-1 peso seco) 

Local Intervalo encontrado Referência 
Golfo de Lion, Noroeste do Mediterrâneo 0,9 a 44,4* Solé et al., 2001
   
Presente trabalho   
Atafona, RJ 2,40  
Macaé, RJ 9,04 a 15,39  
Arraial do Cabo, RJ 9,06 a 23,13  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 7,94 a 14,17  
Parati, RJ 28,83  

Conversão de peso úmido para peso seco considerando 50% de umidade 
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4.3.2. HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (PAHS) 

 
A Tabela 34 mostra as concentrações de PAHs encontradas nas amostras 

de fígado de peixes coletados na Costa do Rio de Janeiro.  

 
Tabela 34 - Concentrações de (PAHs) em fígado de peixes coletados ao 
longo do litoral do estado do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso seco). 

Local Atafona  Macaé   Arraial   Rio-Angra  Parati
Composto #2 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 

            
Naftaleno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 910,90 n.d. 
2metilnaftaleno n.d. n.d. 26,58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1520,73 n.d. 
1metilnaftaleno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34,11 n.d. n.d. 40,82 n.d. 
2,6 dimetilnaftaleno n.d. n.d. 48,07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Acenafteno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2,3,5 trimetilnaftaleno 0,01 0,04 1,25 0,76 n.d. 0,01 1,15 0,04 0,19 n.d. n.d. 
Fluoreno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
fenantreno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33,13 n.d. 
metilfenantrenos 17,41 28,83 22,16 5,94 9,73 11,76 87,51 25,75 20,07 43,45 n.d. 
fluoranteno 0,30 n.d. n.d. n.d. 0,06 n.d. n.d. 0,01 n.d. n.d. n.d. 
Pireno n.d. 0,62 n.d. n.d. n.d. 1,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Benzo (a) antraceno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,76 n.d. 
Criseno 0,60 n.d. 0,21 0,07 n.d. 0,51 0,43 1,04 0,11 5,34 n.d. 
Benzo(b) fluoranteno 13,57   9,36 6,50 2,39 5,99 3,78 5,01 5,78 5,78 0,94 n.d. 
Benzo(k) fluoranteno 3,56 0,91 7,01 1,52 0,93 2,47 1,17 31,42 31,42 0,15 n.d. 
Benzo (e) pireno 17,86 3,14 8,55 8,05 4,41 3,76 1,02 10,06 10,06 0,44 n.d. 
Benzo (a) pireno 30,31 1,98 9,46 0,45 4,64 6,63 0,78 17,32 17,32 0,44 n.d. 
Perileno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Dibenzo(ah) antraceno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzo(ghi) perileno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total PAHs 83,62 44,88 129,79 19,18 25,76 30,06 131,18 91,41 84,95 2561,1 n.d. 

ΣPAHs com 2 e 3 anéis 17,72 28,87 98,06 6,70 9,79 11,77 122,77 25,79 20,26 2549,03 n.d. 
ΣPAHs com 4 e 5 anéis 65,90 16,01 31,73 12,48 15,97 18,29 8,41 65,62 64,69 12,07 n.d. 
Metilfenantreno/fenantreno - - - - - - - - - 1,31 - 
n.d. – não detectado (< LDM – Tabela 4 – item 3.6.2 

 

A concentração de PAHs totais no fígado de peixe de Atafona foi de 83,62 

ng.g-1 peso seco, o que mostra que há uma introdução de hidrocarbonetos 

antropogênicos na região. 

Recentemente, o interesse na distribuição dos PAHs nos órgãos dos 

organismos aquáticos tem crescido, mas as maneiras como ocorrem a 
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bioacumulação dos PAHs em tecidos de peixes permanecem desconhecidas 

(Solé et al., 2001). 

A presença de hidrocarbonetos do petróleo tem um efeito adverso na vida 

marinha. Tem sido mostrado, por exemplo, que os peixes expostos ao petróleo da 

coluna d’água e no sedimento, podem assimilar hidrocarbonetos rapidamente. 

Estes compostos podem ser encontrados posteriormente nos tecidos, tais como 

fígado, cérebro e músculos (Malins & Hodgins, 1981). O mecanismo de 

metabolização dos PAHs nos peixes é eficiente e os metabólitos polares são 

excretados facilmente via bile (Varanasi et al., 1989). O acúmulo dos 

contaminantes pode se dar pela assimilação direta da água e através da ingestão 

de alimentos (Gagnon & Dodson, 1990). 

A transformação de hidrocarbonetos aromáticos em compostos solúveis 

em água facilita, sem dúvida, a remoção de hidrocarbonetos potencialmente 

tóxicos do corpo. Devido a esse processo e à simples excreção dos 

hidrocarbonetos aromáticos não transformados, os peixes que vivem em 

ambientes marinhos contaminados por petróleo normalmente não mostram 

evidências de bioconcentração dos PAHs. Entretanto, esses processos oferecem 

apenas uma proteção limitada aos efeitos deletérios. Vários estudos têm 

demonstrado que os produtos de conversão dos hidrocarbonetos aromáticos 

tendem a se acumular nos tecidos dos peixes expostos a esses compostos e que 

as concentrações desses produtos permanecem elevadas nos peixes, mesmo 

que não estejam mais expostos aos mesmos (Roubal et al., 1977). 

A velocidade com que o peixe pode descartar hidrocarbonetos do petróleo 

depende da espécie, o tecido onde os hidrocarbonetos estão concentrados e 

outros fatores. Neff et al. (1976) demonstrou que 200 horas após a exposição do 
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peixe Fundulus similis ao naftaleno na água, este composto não era detectável no 

fígado, coração, cérebro, músculo, intestino, bile e brânquias.  

As concentrações totais dos PAHs totais nos peixes de Macaé variaram 

entre 19,18 a 129,79 ng.g-1. A concentração encontrada na estação 1 reflete a 

influência da circulação dos navios ligados a atividade petrolífera na área, que 

recebe também a introdução dos dejetos urbanos da cidade de Macaé. A 

presença de compostos alquilados como o trimetilnaftaleno e do metilfenantreno 

nessa amostra indica que a introdução na região é petrogênica. A maior 

concentração do benzo[e]pireno em relação ao benzo[a]pireno mostra a maior 

assimilação do primeiro enquanto que o segundo apresenta uma metabolização 

mais rápida, o que o torna um composto mais tóxico.   

Na estação 2 foi detectada a presença do metilnaftaleno, dimetilnaftaleno, 

trimetilnaftaleno e metilfenantreno, o que é, como foi dito acima, um indicativo da 

introdução de hidrocarbonetos provenientes de fontes petrogênicas.  

A estação 3 mostra um perfil semelhante à estação 1, com a presença dos 

mesmos compostos, embora em concentrações bem menores. A concentração de 

lipídios em cada um dos peixes não mostra nenhuma correlação com as 

concentrações encontradas.  

A concentração dos PAHs totais em Arraial do Cabo variou entre 25,76 a 

131,18 ng.g-1. A concentração dos compostos de 4 ou 5 anéis foi predominante 

em relação à concentração dos de 2 ou 3 anéis. Isso mostra que os peixes 

assimilaram compostos mais pesados, assim como ocorre nos sedimentos. A 

presença do metilfenantreno em todas as estações e a do metilnaftaleno (#3) e a 

do trimetilnaftaleno (#2 e #3) mostram que a origem dos hidrocarbonetos é 

petrogênica, o que concorda com o perfil encontrado para os hidrocarbonetos 
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alifáticos. A região sofre uma influência dos esgotos urbanos e da circulação de 

pequenas embarcações voltadas para a pesca e para passeios turísticos. Além 

disso, existe uma pequena circulação de navios de carga de médio porte que 

podem contribuir com os hidrocarbonetos do petróleo para o ambiente marinho da 

região.    

Os PAHs totais nos trechos de Rio-Angra apresentaram concentrações 

entre 84,95 a 2561,1 ng.g-1, o que indica uma média contaminação dos locais 

onde os peixes foram coletados quando comparados a outros locais. Na estação 

1 e 2 foi detectada a presença do trimetilfenantreno e dos metilfenantrenos, assim 

como ocorreu em Arraial (#2 e 3). 

A amostra da estação 3 apresentou as maiores concentrações dos 

compostos mais leves em relação aos mais pesados. As relações 

metilnaftaleno/naftaleno e metilfenantreno/fenantreno nesta amostra 

apresentaram valores maiores que 1, o que indica também que a origem dos 

PAHs é petrogênica. 

A concentração de PAHs totais em Parati ficou abaixo do limite de 

detecção. 

A Tabela 35 mostra as concentrações de PAHs totais em fígado de peixes 

encontradas por outros autores. As concentrações encontrados neste trabalho 

não são altas quando comparadas às algumas regiões do mundo. 

 



113 

Tabela 35 - Concentrações de PAHs totais em fígados de peixes de 
diferentes áreas (ng.g-1 peso seco) 

Local Intervalo encontrado Referência 
Exterior   
Nordeste do Atlântico <LDM. a 22 Hellou et al., 1994 
Baía Archacon, França 14,7 a 139  Baumard et al., 1998 
Arquipélago Finnish 590 a 2225 Rainio et al., 1986 
   
   
Presente trabalho   
Atafona, RJ 83,62  
Macaé, RJ 19,18 a 129,79  
Arraial do Cabo, RJ 25,76 a 131,18  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 84,95 a 2561,1  
Parati, RJ <0,24  

  n.d. não detectado 
 

4.3.3. BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) 

 

Na Tabela 36 estão apresentadas as concentrações de PCBs totais 

encontradas em fígado de diversas espécies de peixes bentônicos ao longo da 

Costa do Rio de Janeiro. O valor de PCB total em Atafona foi de 260,5 ng.g-1, que 

pode ser considerado baixo de acordo com o critério estabelecido por Knutzen 

(1987, apud Nicholson et al., 1991) de 3000 ng.g-1 peso úmido para definir áreas 

de baixa/moderada contaminação.  

A determinação dos poluentes orgânicos persistentes (POPs) em espécies 

de peixes representativos de diferentes habitat e regiões pode fornecer 

informações relevantes das fontes de poluição, transporte e caminhos, 

distribuição espacial e destino no ambiente marinho. A acumulação dos POPs 

lipofílicos nos peixes é determinada pelas concentrações nos compartimentos 

externos, tais como água, sedimento e alimentos, e pelos processos fisiológicos 

internos, tais como metabolismo e biotransformações (Barron, 1990). 
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Tabela 36 - Concentrações de bifenilos policlorados (PCBs) em fígado de 
peixes coletados ao longo do litoral do Rio de Janeiro (ng.g-1 
peso seco) 

Local Atafona   Macaé    Arraial     Rio-Angra   Parati 
Composto #1   #1 #2 #3  #1 #2 #3  #1 #2 #3   #1 
PCB-18 n.d.  n.d. 5,7 n.d. n.d. 3,6 n.d. 3,6 3,3 4,8  1,2 
PCB-44 36,8  n.d. n.d. 13,0 n.d. 6,0 n.d. 1,2 n.d. n.d.  0,7 
PCB-52 17,4  4,4 18,7 8,0 16,9 21,4 14,8 7,4 10,9 n.d.  3,4 
PCB-101 n.d.  2,9 13,4 10,5 25,8 25,9 12,2 7,5 48,3 1,5  6,0 
PCB-105 10,6  1,1 5,5 1,8 17,6 14,5 2,6 5,3 2,6 2,4  3,9 
PCB-118 11,5  5,8 8,9 10,1 31,7 28,1 9,0 21,6 8,4 6,0  9,2 
PCB-128 8,4  n.d. 3,9 n.d. 13,2 n.d. 5,9 0,9 1,0 n.d.  4,3 
PCB-138 38,9  9,5 83,4 15,7 183,9 n.d. 78,4 78,7 43,9 41,6  49,0 
PCB-149 14,6  2,3 6,8 2,8 27,7 15,5 8,5 5,4 1,1 n.d.  1,3 
PCB-153 43,7  19,4 59,0 45,8 94,7 n.d. 30,9 97,6 25,3 41,1  32,4 
PCB-180 36,0  25,1 36,1 38,0 90,9 n.d. 29,2 71,4 22,6 32,2  20,1 
PCB-187 28,0  11,7 34,2 21,2 56,2 n.d. 28,3 37,0 13,4 18,5  7,2 
PCB-195 2,6  1,1 n.d. 1,6 8,6 n.d. - 4,4 0,6 1,4  0,7 
PCB-206 12,0  n.d. 2,3 7,5 11,0 n.d. 2,4 2,2 0,4 n.d.  4,5 
Total PCBs 260,5   83,3 277,9 176,0  578,2 115,0 222,2  344,2 181,8 149,5   143,9 
n.d. – não detectado (< LDM – Tabela 4 – item 3.6.2) 

 

A Figura 40 mostra que os congêneres de PCBs predominantes no fígado 

do peixe Dasyatis guttata foram: 44 (2,2’,3,5 tetraclorobifenilo), 138 (2,2’,3,4,4’,5’ 

hexaclorobifenilo), 153 (2,2’,4,4’,5,5’ hexaclorobifenilo), 180 (2,2’,3,4,4’,5,5’ 

hexaclorobifenilo), 187 (2,2’,3,4’,5,5’,6 heptaclorobifenilo).  

A rota da alimentação dos peixes que vivem e dependem dos organismos 

do fundo do mar pode mostrar como ocorre a assimilação dos contaminantes, 

como no caso dos PCBs. A acumulação pode ocorrer por assimilação direta da 

água e por assimilação através da alimentação (Gagnon e Dodson, 1990). Isto se 

reflete no fígado, que devido a sua alta concentração de lipídios, acumula os 

xenobióticos lipofílicos antes deles serem metabolizados e excretados pela bile 

(Garcia et al., 2000). 
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Figura 40 – Distribuição dos congêneres de PCBs em fígado de peixe 

7(Dasyatis guttata) de Atafona # 2. 

 

Os PCBs são muito solúveis em tecidos adiposos (Bruggeman et al., 

1981). Entretanto, a ligação PCBs-lipídios depende do uso ou do aumento da 

reserva de gordura do organismo. Quando as reservas de gordura diminuem no 

fígado (normalmente no inverno), PCBs são redistribuídos por outros tecidos e a 

quantidade no fígado diminui (Boon & Duinker, 1985). 

Segundo experimento de Gagnon e Dodson (1990), os congêneres de 

PCBs com substituição do cloro em posição 2,4,5 como os congêneres 138, 153, 

180 e 187, ficaram acumulados em várias espécies de peixes, cujo metabolismo 

enzimático é baixo. Garcia et al. (2000) também constataram que a concentração 

dos congêneres menos clorados no fígado é bem menor do que os mais clorados 

também devido à degradação metabólica. 

Quanto menor a solubilidade de um composto químico na água do mar, 

maior a tendência a se acumular nos lipídios do peixe. Geralmente, compostos 
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clorados de alto peso molecular tem uma baixa solubilidade em água, exibem 

grande adsorção em várias superfícies e mostram uma acumulação maior na 

biota do que os PCBs mais leves (Larsson, 1983).  

Os PCBs totais nos fígados de peixe de Macaé apresentaram 

concentrações entre 83,3 e 277,9 ng.g-1. A distribuição dos congêneres mostra 

um perfil semelhante ao de Atafona, que apresenta os compostos com cloro na 

posição 2,4,5 como os PCBs 138, 153, 180 e 187, que são assimilados 

preferencialmente. Nas amostras analisadas, as concentrações de PCBs parecem 

estar mais em função do local de coleta do que com a quantidade de gordura 

encontrada no fígado, assim como ocorreu em relação aos hidrocarbonetos. Não 

se pode afirmar, no entanto, que não existe uma correlação entre a concentração 

de PCBs e de lipídios, pois, neste trabalho, não foram comparados os peixes 

coletados na mesma estação. 

As concentrações de PCBs totais nos fígados de peixe de Arraial do Cabo 

variaram entre 115,0 e 578,2 ng.g-1, que pode ser considerada uma concentração 

baixa se comparada com outras regiões ao redor do mundo e também ao critério 

adotado para definir as áreas de baixa/moderada contaminação citada 

anteriormente. Os perfis de distribuição dos congêneres de PCBs das amostras 

de peixe (Lophius Gastrophysus) de Arraial do Cabo são semelhantes ao 

apresentado pela amostra de Atafona. 

A concentração dos PCBs totais em fígados do trecho Rio-Angra variou 

entre 149,5 a 344,2 ng.g-1 e em Parati, a concentração encontrada foi de 149,9 

ng.g-1, mostrando o mesmo perfil encontrado em Atafona, Macaé e Arraial. 
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A Tabela 37 mostra as concentrações de PCBs em fígados de peixes de 

várias regiões do mundo, dentre as quais pode-se encontrar algumas  

concentrações mais altas desses compostos. 

 

Tabela 37 - Concentrações de PCBs totais em fígados de peixes de 
diferentes áreas (ng.g-1 peso seco) 

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Exterior   
Oslofjord, Noruega 0,2 a 28,4* Nicholson et al., 1991 
Oeste do Mediterrâneo 332 a 654* Garcia et al., 2000 
Groenlândia 0,47 a 200 Cleeman et al., 2000 
Golfo de Lion, Noroeste do Mediterrâneo 27,6 a 10980* Solé et al., 2001 
   
Brasil   

Rio Paraíba do Sul, SP 12 a 159* Penteado, 2000 
   
Presente trabalho   
Atafona, RJ 260,5  
Macaé, RJ 83,4 a 277,9  
Arraial do Cabo, RJ 115,0 a 578,2  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 149,5 a 344,2  
Parati, RJ 143,9  
* Conversão de peso úmido para peso seco considerando 50% de umidade 

 

 

4.3.4. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS -  DDTS 

 

A Tabela 38 mostra as concentrações de DDTs encontradas em fígados de 

peixes  ao longo da Costa do Rio de Janeiro. O valor de DDT total em Atafona foi 

de 25,6 ng.g-1 peso seco, que é da mesma ordem de grandeza da concentração 

encontrada por Almeida (1995) de 9,1 ng.g-1 na região de Cananéia, onde o DDT 

foi aplicado até os meados da década de 90, para o controle de endemias.  

As maiores concentrações de DDT normalmente são encontradas no 

fígado de peixe. O fígado é o tecido que apresenta maior concentração de lipídios 
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nos peixes e por esse motivo é o lugar onde se concentram os contaminantes 

lipofílicos como o DDT (Kennish & Ruppel, 1996).  

Normalmente, nos organismos marinhos se encontra uma concentração 

maior de DDE do que de DDT, o que é favorecido pelo metabolismo dos próprios 

organismos (Clark, 1992). Concentrações mensuráveis de DDD, provenientes do 

DDT também foram constatadas. Geralmente, o DDD é acumulado em 

concentrações maiores que o DDT nos tecidos adiposos dos animais (Larini, 

1993). Na amostra de Atafona, foram encontrados somente pp’-DDE e pp’-DDD, o 

que indica a transformação do DDT devido ao metabolismo dos peixes.  

 
Tabela 38 - Concentrações de DDTs em amostras de fígado de peixes 

coletados no litoral do estado do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso 
seco) 

Local/  Atafona      Macaé     Arraial     Rio-Angra   Parati
Composto #1  #1 #2 #3  #1 #2 #3  #1 #2 #3  #1

p,p'-DDE 4,1 9,0 52,3 10,6 63,6 74,0 51,0 13,8 9,9 4,6 19,1

o,p-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. 3,4 7,7 2,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

p,p'-DDD 21,5 11,9 8,1 11,4 17,2 4,2 19,8 9,0 15,8 12,8 1,0

o,p'-DDT n.d. 1,2 0,7 2,6 6,0 4,7 7,7 n.d. 6,8 8,3 1,7

p,p'-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Total 25,6  22,1 61,1 24,6  90,2 101,5 80,5  22,8 32,5 25,7  21,8

 

As amostras de fígado de peixe de Macaé apresentaram um intervalo de 

concentração entre 22,1 e 61,1 ng.g-1. Os metabólitos encontrados nas amostras 

dos peixes de Macaé foram o pp’DDE, pp’-DDD e op’DDT.  

Os DDTs totais em amostras de fígado de peixe de Arraial do Cabo foram 

encontrados em concentrações entre 80,5 e 101,5 ng.g-1, que podem ser 

considerados valores baixos. A distribuição dos metabólitos de DDTs apresentou 

a mesma porcentagem em todas as estações, onde os peixes foram coletados. O 

pp’-DDE apresentou a maior concentração em todas as estações. A segunda 
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maior concentração foi do DDD (op’-DDD + pp’-DDD). A presença do op’-DDT foi 

detectada em todas as amostras, mas o pp’DDT só foi encontrado na estação 2 

de Arraial do Cabo. A presença do DDT nesta forma indica uma aplicação recente 

do produto, pois o mesmo é transformado em DDE no ambiente. A razão 

DDT/DDE > 1 indica que o pesticida não foi totalmente transformado em seu 

metabólito. A estação 2 é aquela que está protegida pela Ilha de Cabo Frio, 

sofrendo influência da Praia dos Anjos, que é considerada uma praia poluída 

devido ao efluente de esgoto urbano e por causa das pequenas embarcações que 

ficam ali estacionadas. 

O DDT, entretanto, costumava ser utilizado na aplicação contra pragas 

agropecuárias, proibido no Brasil desde 1985, e no combate de vetores 

transmissores de doenças como a malária. Entretanto, o DDT também pode ser 

transportado via atmosférica, levando esse composto onde não foi aplicado, como 

foi constatado por Montone et al. (1998). Não há informações da aplicação desse 

composto na região, porém, em Cabo Frio, foi detectada a presença de DDTs em 

amostras de mexilhão por IMW (1995) e Taniguchi (1995), que pode ter atingido a 

região via atmosfera. 

O total de DDTs no fígado de peixe de Rio-Angra variou de 22,8 a 32,5 

ng.g-1, que são considerados valores muito baixos se comparados às outras 

regiões. O metabólito predominante na estação 1 foi o pp’-DDE, que é a via 

preferencial de transformação do pp’-DDT no ambiente. Nas estações 2 e 3, o 

pp’-DDD foi o composto predominante e pode ter se dado devido à maior 

tendência de acumulação desse metabólito nos organismos marinhos, apesar de 

provavelmente ter sido gerado pela transformação do pp’-DDT, que é a forma 

predominante no DDT técnico utilizado no Brasil (Mariconi, 1971). Devido ao fato 
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de se encontrar baixas concentrações, pode-se dizer que esses compostos 

podem ser provenientes de outras regiões em função do transporte atmosférico, 

uma vez que não existem relatos da sua utilização nessa região. 

Os DDTs totais em Parati apresentaram uma concentração de 21,8 ng.g-1. 

O metabólito predominante na amostra de Parati foi o pp’-DDE seguido do op’-

DDT e do pp’-DDD. A distribuição dos metabólitos é similar às amostras do trecho 

Rio-Angra e podem ser também provenientes de regiões distantes dos locais de 

coleta. 

As concentrações encontradas neste estudo são baixas quando 

comparadas às regiões do Hemisfério Norte, por exemplo, como mostra a Tabela 

39. 

  

Tabela 39 - Concentrações de DDTs totais em fígados de peixes de 
diferentes áreas (ng.g-1 peso seco) 

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Exterior   
Oeste do Mediterrâneo 198,6 a 262* Garcia et al. 2000 
Groenlândia 0,47 a 300,0 Cleeman et al., 2000 
Golfo de Lion, Noroeste do Mediterrâneo 14,8 a 3260,0* Solé et al., 2001 
   
Brasil   
Cananéia, SP <LDM a 9,1  Almeida, 1995 
   
Presente trabalho   
Atafona, RJ 25,6  
Macaé, RJ 22,1 a 61,1  
Arraial do Cabo, RJ 80,5 a 101,5  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ 25,8 a 32,5  
Parati, RJ 21,8  

Conversão de peso úmido para peso seco considerando 50% de umidade 
LDM – limite de detecção do método 
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4.3.5. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS - HCHS 

 

Na Tabela 40 estão apresentadas as concentrações de HCHs totais 

encontradas em fígado de peixes coletados ao longo da Costa do Rio de Janeiro.  

 
Tabela 40 - Concentrações de HCHs em fígado de peixes coletados no litoral 

do estado do Rio de Janeiro (ng.g-1 peso seco) 
Local/    Atafona       Macaé       Arraial    Rio-Angra   Parati 
Composto #1  #1 #2 #3  #1 #2 #3  #1 #2 #3   #1 

α-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. 2,8 3,3 n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

β-HCH 6,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

γ-HCH 25,4 n.d. 19,0 n.d. 4,6 9,0 n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

δ-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Total HCH 32,3  n.d. 19,0 n.d.  7,4 12,3 n.d.  n.d. n.d. n.d.   n.d. 

 

O valor de HCHs totais em Atafona foi de 32,30 ng.g-1 peso seco. As 

baixas concentrações de HCHs, com o predominância do α-HCH, nos fígados 

analisados podem sugerir origens atmosféricas desses compostos (Monirith et al., 

1999), pois o HCH se evapora e se espalha rapidamente (Wania & Mackay, 

1996), sugerindo o transporte vindo de outras regiões.  

Os peixes de Macaé não apresentaram concentrações detectáveis de 

HCHs. Somente na estação 2 foi encontrado o γ-HCH (19 ng.g-1).                

As concentrações de HCH total em Arraial do Cabo variaram entre 7,4 e 

12,3 ng.g-1, sendo que na estação 3, esses compostos não foram detectados. Na 

estação 1 e 2, foi constatada somente a presença dos isômeros α e γ. O α-HCH é 

o mais abundante na mistura técnica utilizada no Brasil e o γ-HCH é o único que 

apresenta ação inseticida. A proporção no ambiente pode variar de acordo com a 

estabilidade de cada composto. O composto mais estável é o β-HCH nos tecidos 
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animais, mas o mais tóxico é o γ-HCH. Experimentos em animais demonstram 

que o γ-HCH mostra um menor acúmulo quando comparado aos isômeros α e β. 

Os HCHs não foram detetados nas amostras de fígado de peixe do trecho 

Rio-Angra e Parati. 

A Tabela 41 mostra as concentrações de HCHs em fígados de peixes de 

diversas regiões, que são da mesma ordem de grandeza ou maiores que as 

encontradas neste trabalho. 

 

Tabela 41 - Concentrações de HCHs totais em fígados de peixes de 
diferentes áreas (ng.g-1 peso seco)                                                                          

Local Intervalo 
encontrado 

Referência 

Exterior   
Groenlândia 2,5 a 106,3 Cleeman et al., 2000 
   
Brasil   
Cananéia, SP <LDM Almeida, 1995 
   
Presente trabalho   
Atafona, RJ 32,3  
Macaé, RJ <0,11 a 19,0  
Arraial do Cabo, RJ <0,11 a 7,5  
Rio de Janeiro a Angra dos Reis, RJ <0,11  
Parati, RJ <0,11  

     LDM – limite de detecção do método 
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4.4. COMPARAÇÃO DA ACUMULAÇÃO DE HCS E OCS EM SEDIMENTO, MEXILHÃO E 

PEIXES 

 

4.4.1. HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS 

 

A Figura 41 mostra as diferenças de concentrações de hidrocarbonetos 

alifáticos totais encontradas nas diferentes matrizes estudadas.  

Segundo Weber (1981) não existem evidências que mostrem que ocorra 

magnificação de hidrocarbonetos em organismos marinhos. Burns e Teal (1973) 

não encontraram nenhuma relação entre os níveis de hidrocarbonetos, tanto do 

petróleo quanto os naturais, com a posição do organismo na cadeia alimentar. As 

magnificações, aparentemente encontradas, parecem estar muito mais em função 

da capacidade das diferentes espécies de acumularem hidrocarbonetos da água, 

do que da sua posição na cadeia alimentar (NAS, 1975).  

0
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n-alcanos em amostras de Macaé #2

 

Figura 41 - Comparação das concentrações em peso seco de n-

alcanos em sedimento, mexilhão e peixe de Macaé #2. 
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É importante considerar diversos fatores em relação às matrizes 

amostradas, como, por exemplo, o local de coleta, granulometria do sedimento e 

capacidade de acumulação dos organismos.  

Na estação de Macaé, citada anteriormente, a granulometria não favorece 

acúmulo dos contaminantes orgânicos estudados, o que pode ser visto pelas 

concentrações encontradas (item 4.1). Isso pode ser constatado também em 

relação aos peixes, pois por serem todos bentônicos e se alimentarem dos 

detritos existentes no sedimento, refletem a contaminação ali existente, porém em 

concentrações maiores, o que facilita muito o estudo da contaminação ambiental. 

No caso dos mexilhões, foi detetada uma contaminação da mesma ordem de 

grandeza dos peixes, porém com um perfil diferente quanto ao número de 

carbonos nas moléculas. A diferença na acumulação dos n-alcanos pelas 

diferentes matrizes analisadas, como pode ser observada na Figura 42, pode ser 

explicada com base na capacidade de acumulação de cada um.  

Segundo NRC (1985), o sedimento tende a adsorver os compostos 

orgânicos de maior peso molecular. Sendo assim é de se esperar que neste 

substrato se acumule os n-alcanos com cadeias mais longas. 

O mexilhão alimenta-se por filtração e por isso, tende a acumular os 

compostos dispersos na água. Bícego (1996) relatou que na água são 

encontrados os n-alcanos de menor peso molecular, tal como foram encontrados 

nos mexilhões deste estudo.  

Os peixes bentônicos mostram um perfil de n-alcanos que é intermediário 

entre aqueles encontrados nos sedimentos e mexilhões. No presente estudo, os 

peixes são bentônicos, ou seja, dependem e alimentam-se no fundo do mar, e por  
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Figura 42 - Distribuição dos n-alcanos nas diversas matrizes 

analisadas em Macaé #2 

 



 126 

isso tendem também a acumular os compostos orgânicos nele contidos. 

Entretanto, os peixes também podem absorver os hidrocarbonetos contidos no 

ambiente circundante, acumulando também os n-alcanos de menor peso 

molecular. No caso das amostras de Macaé, os mexilhões mostraram os 

resultados mais coerentes com o grau de contaminação do local de coleta, 

evidenciando a contribuição por hidrocarbonetos do petróleo na região. Os peixes 

também apresentaram resultados que mostram uma introdução de 

hidrocarbonetos de fontes antrópicas, mas não apresentaram a presença de UCM 

tal como ocorreu nos mexilhões, indicando a presença de óleo intemperizado, 

além do óleo cru.  

 

4.4.2. HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (PAHS) 

 

Os resultados dos PAHs totais amostrados em diversos compartimentos, 

mostraram que não existem grandes diferenças de concentrações entre 

sedimentos, mexilhões e peixes (Figura 43), o que indica que não há uma 

biomagnificação desses compostos ao longo da cadeia alimentar (Adamo et al., 

1997). Esses mesmos autores realizaram experimentos em tanques contendo 

benzo[a]pireno e 7,12 dimetil benzo[a]antraceno e avaliaram as suas 

concentrações periodicamente em algas, mexilhões e peixes. Foi constatado 

nesse experimento que a capacidade de bioacumulação dos mexilhões foi maior 

devido à ausência ou baixa atividade do sistema enzimático de detoxificação dos 

PAHs.  
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Figura 43 – Comparação das concentrações de PAHs totais em 

diversas matrizes de Arraial do Cabo # 3 

 

Segundo McElroy et al. (1989) os sedimentos eram considerados uma das 

principais fontes de PAHs para os organismos que viviam próximos a um 

emissário de tratamento no sul da Califórnia. As concentrações em sedimentos e 

tecidos tiveram uma correlação positiva entre eles, mas uma correlação negativa 

com as concentrações no efluente. Isso pode ter sido causado por uma 

superposição ou similaridade nas constantes de partição para assimilação nos 

organismos e adsorção nos sedimentos. Uma bioconcentração significativa de 

PAHs raramente é observada quando se compara as concentrações de PAHs em 

organismos e os sedimentos adjacentes. 

Apesar das concentrações dos PAHs totais serem semelhantes nas três 

matrizes amostradas, foi observada uma diferença nos tipos de compostos 

assimilados nos organismos ou adsorvidos nos sedimentos. Os sedimentos 

apresentaram predominantemente os compostos mais pesados (4 ou 5 anéis 

aromáticos) enquanto que os mexilhões assimilaram preferencialmente os 
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compostos com 2 ou 3 anéis. Esta assimilação dos PAHs mais leves pelos 

moluscos bivalves também foi observada por IMW (1995) enquanto que 

Farrington et al. (1977) constataram o acúmulo dos PAHs com maior peso 

molecular nos sedimentos. Os peixes assimilaram tanto os compostos leves 

quanto os pesados, mas assim como foi citado anteriormente, a alimentação dos 

peixes e seu comportamento influeciam diretamente na acumulação de 

compostos mais leves ou pesados. Como os peixes desta área (Lophius 

gastrophysus) são peixes de fundo, a acumulação preferencial foi pelos 

compostos encontrados no sedimento, o que não ocorreu, por exemplo, com os 

peixes estudados por Deb et al. (2000) que encontrou somente os compostos 

contendo 2 ou 3 anéis aromáticos em peixes pelágicos, ou seja, os que vivem e 

se alimentam na coluna d’água.  

Apesar das concentrações dos PAHs estarem na mesma ordem de 

grandeza, a melhor matriz utilizada para avaliar a contaminação por PAHs nesta 

região de Arraial do Cabo foi o sedimento, pois refletiu melhor a presença da 

maioria dos compostos estudos, mesmo em concentrações mais baixas, o que 

não ocorreu com o mexilhão e nem com o peixe amostrado, onde foram 

detetados somente a presença de alguns compostos, como mostra a Figura 44. 
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Figura 44 - Distribuição das concentrações de PAHs em diversas matrizes 
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4.4.3. BIFENILOS POLICLORADOS (PCBS) 

 

Os PCBs são compostos lipofílicos muito estáveis no ambiente, sendo 

bioacumulados (Lang, 1992) e apresentando também o fenômeno da 

biomagnificação, que é o aumento da concentração em função da posição do 

organismo na cadeia alimentar.  

A Figura 45 mostra a diferença das concentrações de PCBs nas diferentes 

matrizes analisadas. Na estação de Rio-Angra #3, os mexilhões (Perna perna) 

apresentaram uma concentração de PCBs totais 6 vezes maiores que dos 

sedimentos, enquanto que o fígado de peixe (Zapteryx brevirostris) apresentou 

uma concentração 6 vezes maior que os mexilhões. Cleeman et al. (2000), 

analisando PCBs em sedimentos, mexilhões e peixes da Dinamarca, constataram 

que os fígados de peixes (Myoxocephalus scorpius) apresentaram uma 

concentração de 2 a 7 vezes maior do que em mexilhões (Mytilus edulis). 
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Figura 45 – Concentrações de PCBs totais em diversas matrizes  
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A distribuição dos congêneres de PCBs (Figura 46) mostra que os 

sedimentos acumularam tanto os compostos leves quanto os mais pesados, 

embora em concentrações muito baixas. Os mexilhões também assimilaram tanto 

os congêneres mais leves (<PCB-105) como os mais pesados (> PCB-105). Os 

peixes apresentaram principalmente os compostos de maior peso molecular, 

como o 138,153,180 e 187. Os congêneres que apresentam a posição 2,4,5 como 

os PCBs 138 e 153 são mais facilmente acumulados pelos organismos, como 

constatou Gagnon e Dodson (1990).  

Os mexilhões mostraram as melhores condições de avaliação ambiental do 

local em questão, pois além de apresentar a ocorrência de quase todos os 

compostos estudados, suas concentrações foram mais altas que no sedimento, o 

que facilita a sua determinação. 
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Figura 46 – Distribuição dos congêneres de PCBs em diversas 

matrizes 
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4.4.4. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS - DDTS 

 

A Figura 47 mostra as concentrações de DDTs nas três matrizes 

amostradas. Esses pesticidas tem um comportamento semelhante aos PCBs, ou 

seja, são magnificados de acordo com a posição do substrato amostrado na 

cadeia alimentar marinha. Os metabólitos dos DDTs, no entanto, apresentam 

comportamento diferente em cada compartimento. Os organismos tendem a 

transformar o DDT em DDE e esta foi a forma predominante encontrada nos 

mexilhões e peixes. O DDD também é mais facilmente acumulado nos 

organismos que o DDT e por isso pode ser mais facilmente encontrado, caso não 

tenha passado um tempo hábil para a transformação para DDE. Nos sedimentos, 

a presença do DDT indica uma introdução mais recente deste composto, que 

mesmo no ambiente, pode ser transformado em DDE.  
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Figura 47 – Concentrações de DDTs totais em diversas matrizes  
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4.4.5. PESTICIDAS ORGANOCLORADOS – HCHS 

 

A Figura 48 indica que os HCHs não são biomagnificados como era de se 

esperar por se tratar de um pesticida organoclorado. Farrington (1987) relatou que 

os HCHs apresentam uma solubilidade maior na água do mar que os demais 

pesticidas e por isso não são acumulados de forma apreciável pelos organismos. 

Como a solubilidade e dispersão ocorre na água, o mexilhão pode acumular 

esses compostos devido a sua alimentação por filtração. Baseado no 

comportamento dos outros compostos orgânicos no mexilhão, que acumula 

compostos mais leves ou mais solúveis na água, pode se dizer que a acumulação 

dos HCHs nos mexilhões é favorecida. 
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Figura 48 – Concentrações de HCHs totais em diversas matrizes  
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5. CONCLUSÕES 

 

A metodologia para análise de hidrocarbonetos e organoclorados otimizada 

para matrizes biológicas, como fígado de peixe e mexilhão, foi considerada 

satisfatória de acordo com os resultados obtidos para os materiais de referência 

certificados. Algumas amostras necessitaram de mais uma etapa de purificação 

devido a interferentes, principalmente lipídios, ainda presentes na amostra. 

A comparação entre as matrizes relativa a cada grupo de compostos 

mostrou a importância da análise simultânea de sedimentos e organismos, em 

função da acumulação dos compostos e sua concentração. Os PCBs e DDTs 

apresentaram o fenômeno da magnificação com concentrações crescentes: 

sedimentos < mexilhões < peixes. Os HCHs, hidrocarbonetos alifáticos e PAHs 

não mostraram essa tendência. 

Os valores de hidrocarbonetos do petróleo, no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, indicam que há uma contribuição desses compostos nos pontos 

localizados próximos a centros urbanos. As concentrações dos hidrocarbonetos 

alifáticos e PAHs foram similares em sedimentos e organismos e são 

provenientes principalmente de dejetos industriais e domésticos e de operações 

com embarcações.  

Níveis baixos de PCBs e pesticidas organoclorados foram detectados em 

grande parte das amostras indicando que não há fontes próximas aos locais 

estudados. A presença desses compostos é atribuída principalmente ao 

transporte e à deposição atmosférica.  
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

- Otimizar uma metodologia para os organismos, como peixes e mexilhões, 

utilizando tratamento ácido para os organoclorados e alcalino para 

hidrocarbonetos, a fim de eliminar o problema com a gordura presente nessas 

amostras. 

 

- Análise de diferentes tecidos de peixes para avaliar a distribuição e assimilação 

dos contaminantes nos mesmos. Seria interessante amostrar também, no mesmo 

local, peixes da mesma espécie para comparar a acumulação em função de idade 

e sexo. Esses peixes incluiriam tanto os bentônicos quanto os demersais, para 

que fosse possível associar os hábitos alimentares e migração com a acumulação. 
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