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Resumo 
 

 

Esgoto e hidrocarbonetos provenientes de atividades humanas são as 

principais fontes de poluição para o meio ambiente marinho antártico. Esteróis 

e hidrocarbonetos como n-alcanos, policíclicos aromáticos (PAHs) e 

alquilbenzenos lineares (LABs) foram investigados em sedimentos superficiais 

coletados na Baía do Almirantado, Antártica durante o verão de 1997/1998 e 

1999/2000. Estes compostos são citados como traçadores de dejetos humanos 

e introdução de óleos ao longo de áreas costeiras de todo o mundo. As 

técnicas analíticas utilizadas foram a cromatografia a gás com detector de 

ionização de chama (GC-FID) e espectrômetro de massa (GC-MS). Análises de 

esteróis indicaram que o esgoto atinge até 700 metros desde a saída de 

efluentes, mas somente o ponto de descarga pode ser considerado poluído. 

Dados de LABs concordaram com os resultados obtidos para os esteróis 

indicando que dejetos humanos chegam até 1 Km desde a estação brasileira e 

que esteróis encontrados em pontos distantes são provenientes de fontes 

naturais. Os níveis obtidos para n-alcanos e PAHs foram similares àqueles 

obtidos em outros estudos envolvendo regiões antárticas. Contribuições 

biogênicas e pequenas introduções antropogênicas são as fontes dos n-

alcanos detectados. PAHs encontrados em pontos distantes são associados 

como pequena contribuição de óleos enquanto que amostras coletadas na 

saída de esgoto e até 50 metros apresentam PAHs de origem pirolítica ou de 

esgotos. Este estudo concluiu que apenas a saída de efluentes pode ser 

considerada ponto altamente poluído e verificou a presença de uma substancial 

diminuição do aporte de esgoto com o aumento da distância desde a fonte. 

 

 

Palavras-chave : esteróis, hidrocarbonetos, Baía do Almirantado, Antártica,  

sedimentos, esgoto. 
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Abstract 
 

 

Sewage and oil contribution are the main sources of pollution from the scientific 

stations to the antarctic marine environment. Sterols and hydrocarbons such as 

n-alkanes, polyciclic aromatics (PAHs) and linear alkylbenzenes (LABs) were 

investigated on surface sediments from Admiralty Bay, King George Island, 

Antarctica, collected during austral summer of 1997/1998 and 1999/2000 It has 

been previously used as a tracer from human waste and oil inputs along the 

coastal areas around the world. The analytical techniques used were gas 

chromatography with flame ionization detection (GC-FID) or attached with a 

mass spectrometer (GC-MS). Analyses of sterols showed that sewage moves 

until 700 meters since sewer outfall, but only the discharge point can be 

considered polluted. Data from LABs agreed with sterols results indicating that 

human wastes arrive until 1 Km from brazilian station and sterols found in 

remote areas were from natural contributions. N-alkanes and PAHs showed the 

same levels than previous studies from pristine areas in antarctic continent. 

Biogenic and little antropogenic sources are the origins from n-alkanes. PAHs 

found in distant points are associated with small oil contribution while samples 

collected in sewer outfall and until 50 meters far presented PAHs from 

combustion process and sewage. This study concluded that only the sewage 

discharge point is very polluted however there is a substantial sewage input 

decrease with the increase of distance from outfall. 

 

 

Keywords : sterols, hydrocarbons, Admiralty Bay, Antarctica, sediments,  

         sewage. 
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1. Introdução 
 

1.1. Considerações Gerais 

 

Desde os primeiros dias da exploração do Continente Antártico sempre 

houve consenso entre os exploradores sobre o impacto da presença humana 

neste ambiente. Atualmente, as nações que utilizam estações de pesquisa na 

Antártica colocam em prática programas de diminuição do impacto humano 

através da adoção de regras e sanções de âmbito internacional que limitam os 

tipos de atividades a serem exercidas na Antártica (Draggan & Wilkniss 1992). 

A imagem popular de que o Continente Antártico e seus mares têm 

sido pouco explorados é enganosa. Embora haja uma mínima atividade 

humana (cerca de 2000-3000 pessoas no período de verão) e nenhum 

processo industrial significativo, o longo histórico da exploração dos recursos 

vivos do ecossistema marinho antártico durante os últimos dois séculos, indica 

que não se pode negligenciar os impactos dessa atividade humana (Cripps 

1992a). 

Nas últimas décadas, o aumento do interesse científico e as intensas 

atividades em torno das estações de pesquisa têm contribuído para uma maior 

fixação humana no continente antártico, podendo afetar diretamente as 

comunidades biológicas presentes. O impacto da ocupação humana na 

Antártica pode ser caracterizado pela ocupação de áreas virgens ou turismo e 

pela introdução de agentes antropogênicos caracterizados muitas vezes por 

fontes pontuais de poluição, como a descarga de esgotos, efluentes 

domésticos, derivados de petróleo e a combustão de combustíveis e dejetos. 

A Antártica é considerada um continente selvagem, motivando o 

interesse científico pela área, pois estudos podem ser realizados sem que seja 

considerado o efeito das atividades humanas. Por ser uma área inexplorada, 

pesquisas neste continente têm sido utilizadas para obter comparação entre 

níveis de poluição em regiões costeiras, próximos a centros altamente 

industrializados e habitados, e a região antártica onde este tipo de atividade é 

extremamente menor (Risebrough 1992). 

A presença de pesticidas organoclorados (POCs) e bifenilos 

policlorados (PCBs) (Risebrough 1992) e a diminuição da camada de ozônio 
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(Karentz 1992) em torno da região antártica, detectados no início dos anos 70 

e, atribuídos à poluição industrial gerada nas zonas temperadas contribuíram 

para um aumento da conscientização mundial e de pesquisas envolvendo 

problemas ambientais tendo em vista o potencial mostrado pela Antártica como 

indicador de poluição global. 

A assinatura do Tratado da Antártica em 1959, sua reafirmação com o 

Protocolo de Madri em 1992 e as determinações do Protocolo de Proteção do 

Meio Ambiente para o Tratado da Antártica (Harris & Meadows 1992) têm 

levado as estações de pesquisa de médio e grande porte à elaboração de 

projetos de tratamento de efluentes, diminuição na quantidade de material para 

incineração, estruturas de proteção contra vazamentos em tanques de 

armazenamento e descarga de combustíveis, entre outras medidas de modo a 

minimizar os efeitos do homem sobre o ecossistema antártico e estarem de 

acordo com as sanções propostas pelo Protocolo de Madri. 

 

1.2. Indicadores de poluição fecal 

 

O lançamento de esgoto no oceano é considerado, muitas vezes, uma 

alternativa barata em relação a tratamentos específicos, por ser considerada 

infinita a capacidade de diluição dos oceanos. Entretanto, a disposição de 

esgoto ou do lodo de esgoto no oceano pode causar impactos para a vida 

marinha, alterando a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema marinho 

devido à população microbiana exógena, a concentração alterada de nitrogênio 

e fósforo e a deposição de resíduos sólidos nos sedimentos marinhos. 

A detecção da poluição por esgotos no ambiente marinho é de 

considerável importância por questões de saúde pública. A determinação deste 

tipo de poluição é relacionada à determinação quantitativa de indicadores 

microbiológicos como coliformes fecais (Bartlett 1987). As principais razões que 

levam ao uso destas bactérias estão associadas à especificidade com o 

material fecal e o tempo de análise até a obtenção do resultado final.  
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Entretanto, é bastante conhecido que estas bactérias apresentam baixo 

tempo de vida em águas salinas e pouca resistência às variações de 

temperatura e aos processos de desinfecção adotados pelas estações de 

tratamentos de esgotos (McCalley et al. 1981), além de exigirem uma 

determinação logo após a coleta, o que por razões técnicas, nem sempre é 

viável. Estas razões, associadas ao fato que outras bactérias entéricas, 

patogênicas e vírus podem permanecer no ambiente marinho por longos 

períodos, sugerem que a ausência de coliformes fecais não garante a ausência 

de organismos prejudiciais ao ambiente (Martins et al. 1975). 

Outros indicadores microbiológicos como Escherichia coli (Geldreich 

1974; Dufour 1977), Clostridium perfringes (Cabelli 1977; Edwards et al. 1998), 

indicadores químicos como os precursores de surfactantes de uso doméstico, 

alquilbenzenos lineares (LABs) (Eganhouse et al. 1983, 1988; Green et al. 

1992; Raymundo & Preston 1992; Zeng et al. 1997; Medeiros, 2000), e esteróis 

fecais (Hatcher & McGillivary 1979; Venkatesan et al. 1986; Venkatesan & 

Santiago 1989; Grimalt et al. 1990; Venkatesan & Kaplan 1990; Green et al. 

1992; Venkatesan & Mirsadeghi 1992; Sherwin et al. 1993; Jeng & Han 1994, 

Nguyen et al. 1995; Mudge & Bebianno 1997) tem sido citados como 

indicadores de poluição por esgoto. 

Os padrões microbiológicos são utilizados, geralmente, para avaliar a 

qualidade da água. Entretanto, a inserção de esgoto em regiões costeiras pode 

afetar os sedimentos, já que estes acabam se tornando depósitos de 

microorganismos patogênicos e parasitas devido à longa sobrevivência e 

afinidade destes organismos com o material particulado da coluna d’água, 

conteúdo este que tende a compor o sedimento de fundo. 

A bactéria C. perfringens é considerada um indicador de poluição 

remota e de ambientes extremos como a Antártica, por sobreviverem longos 

períodos em condições adversas graças à presença de estruturas de 

resistências, denominadas esporos. Edwards et al. (1998) mostraram a 

viabilidade do uso de C. perfringens como indicador de poluição fecal no 

ambiente antártico e a correlação com indicadores químicos. 

Os indicadores químicos de poluição fecal aparecem como alternativa 

em relação aos métodos microbiológicos, pois são menos susceptíveis às 

mudanças ambientais do que as bactérias (Venkatesan & Mirsadeghi 1992). 
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Os compostos das classes dos esteróis e os LABs são os indicadores 

químicos mais citados em trabalhos envolvendo poluição fecal e efluentes 

domésticos. 

Os esteróis são compostos químicos que pertencem ao grupo dos 

alcóois. Apresentam um grupo hidroxila ligado na posição 3, o que lhes garante 

propriedades químicas semelhantes aos alcóois. Em alguns casos, o grupo 

hidroxila na posição 3 pode estar protegido, sob a forma de grupo cetônico, 

caracterizando as esteronas e estanonas. Em todos os casos, são substâncias 

que apresentam anéis alifáticos em sua estrutura, podendo apresentar uma 

cadeia carbônica na posição 17 e grupos metila nas posições 10 e 13 (Morrison 

& Boyd 1995). A estrutura geral desses compostos pode ser vista na Figura 1. 

3
10

13 17

X

R

-X :  -OH, =O
-R :   /\/\/\, -OH, -H, etc.

 

 

Figura 1 – Estrutura básica dos esteróis. 
 

Grande parte dos esteróis é pouco solúvel em água associando-se ao 

material particulado ou acumulando-se nos resíduos sólidos, como os 

sedimentos marinhos. A resistência à degradação anaeróbica possibilita o 

acúmulo de esteróis em sedimentos, o que viabiliza sua determinação (Nguyen 

et al. 1995). 

Os sedimentos marinhos não-contaminados por esgoto apresentam os 

seguintes esteróis naturais: dinosterol, colesterol, campesterol, β-sitosterol, β-

sitostanol e colestanol. Os sedimentos contaminados por esgoto apresentam 

todos estes, exceto dinosterol, além de coprostanol e epicoprostanol 

(Venkatesan & Kaplan, 1990). Coprostanol e epicoprostanol são os esteróis 

mais citados em estudos de determinação do impacto de esgotos, pois não são 

naturais dos sedimentos marinhos, sendo denominados esteróis fecais. 
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O coprostanol é um esterol fecal gerado através da ação microbiana 

sobre o colesterol, citado como indicador químico de poluição fecal, devido a 

sua presença nas fezes de animais superiores, em particular, o homem 

(Grimalt et al. 1990; Venkatesan & Mirsadeghi 1992; Sherwin et al. 1993). 

O epicoprostanol é um esterol fecal, epímero do coprostanol não 

estando presente de forma significativa nas fezes humanas (Sherwin et al. 

1993). Pode surgir a partir de processos de digestão aeróbica de lodos de 

estações de tratamento de esgotos (Le Blanc et al. 1992; Mudge & Lintern 

1999). A presença de traços de epicoprostanol desde que haja concentrações 

altas de coprostanol sugere uma possível contaminação dos sedimentos por 

esgoto (Green & Nichols 1995). 

O colesterol aparece nos animais superiores como produto de 

excreção. Chegando ao intestino, colesterol é convertido em colestanol e 

coprostanol (maior quantidade), através de redução bacteriana que promove a 

hidrogenação direta do colesterol (Grimalt et al. 1990). 

A estanona 5β-coprostanona também é resultante da biotransformação 

do colesterol e seus intermediários. Entretanto, é produzida em menor 

quantidade que coprostanol e epicoprostanol. É um produto intermediário da 

conversão do colesterol para coprostanol que ocorre preferencialmente no trato 

intestinal de animais superiores (Venkatesan & Santiago 1989). 

A Figura 2 apresenta os passos da biotransformação do colesterol por 

hidrogenação direta e via os intermediários colestenona e colestanonas como 

descrito anteriormente. 

O uso dos esteróis como indicadores de poluição fecal é 

particularmente aplicável a regiões próximas a grandes centros populacionais e 

industriais onde é possível visualizar a presença de fontes de descarga de 

efluentes domésticos, na maioria das vezes tratado primariamente sendo o 

homem, a única fonte dos esteróis, ditos, fecais. O número de trabalhos sobre 

poluição fecal no ambiente antártico utilizando esteróis é pequeno, comparado 

ao número de trabalhos realizados em outras regiões de mesma extensão 

costeira, no mundo (Venkatesan et al. 1986; Venkatesan & Santiago 1989; 

Green et al. 1992; Venkatesan & Mirsadeghi 1992; Green & Nichols 1995; 

Edwards et al. 1998). 
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Figura 2 - Etapas de transformação do colesterol (Grimalt et al. 1990) 

 

Na região antártica, o estudo dos esteróis como traçadores químicos 

apresenta uma particularidade. Aves, como as diferentes espécies de pinguins 

e mamíferos superiores (exceto o homem), como focas e baleias contribuem, 

embora não significativamente, com esteróis para o ambiente marinho através 

de suas fezes (Venkatesan & Santiago 1989). Esta contribuição pode ser 

verificada através do estudo de pontos controle, ou seja áreas sem influência 

antropogênica onde foram encontrados estes esteróis. As fezes de pinguins, 

elefantes marinhos e algumas classes de baleias apresentam o colesterol 

como esterol mais excretado (> 90 %) (Venkatesan & Santiago 1989; Green & 

Nichols 1995). Neste caso, diferentemente das regiões temperadas, a 

quantificação do colesterol pode ser superestimada, o que inviabiliza o seu uso 

direto como indicador de poluição fecal. 
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Algumas espécies de baleias e focas podem contribuir com pequenas 

quantidades de coprostanol e epicoprostanol, entretanto, a contribuição desses 

animais pode ser considerada homogênea, uma vez que esses mamíferos 

estão em constante deslocamento ou concentrados em colônias, no caso das 

várias espécies de focas. 

Apesar destas particularidades, o uso de relações numéricas 

envolvendo coprostanol e epicoprostanol entre si ou com outros esteróis e a 

estanona 5β-coprostanona, viabiliza o estudo da presença de esgoto no 

ambiente antártico, pois as faixas de valores tendem a distinguir as fontes de 

esteróis. 

Venkatesan & Santiago (1989) propuseram a razão entre as 

concentrações de coprostanol e epicoprostanol (cop/e-cop), como forma de 

diferenciar os pontos estudados em relação à contribuição de esteróis fecais de 

origem humana das fontes naturais. Propuseram também, um gráfico entre a 

razão cop/e-cop e a porcentagem de colesterol em relação a concentração total 

dos esteróis quantificados (% colesterol/OLs-totais). Segundo esses autores, 

altos valores de % colesterol/OLs-totais podem indicar contribuição de fontes 

naturais, pois mamíferos e aves marinhas contribuem com grandes 

quantidades de colesterol enquanto que baixos valores indicariam 

predominância dos esteróis fecais (coprostanol e epicoprostanol), cuja origem 

principal são as fezes humanas. Green et al. 1992 utilizaram a razão cop/e-cop 

para diferenciar as fontes dos esteróis quantificados. 

Venkatesan & Kaplan (1990) utilizaram o valor da porcentagem de 

esteróis fecais em relação ao OLS-totais (% (cop+e-cop)/OLs-totais) para 

avaliar a poluição fecal na Bacia de Santa Mônica, Califórnia, E.U.A. A 

vantagem na utilização dessa relação está no fato de excluir o efeito da 

granulometria do sedimento analisado. 

Assim como os esteróis fecais, a estanona 5β-coprostanona tem 

origem predominantemente de fezes humanas, de modo que relacionar a razão 

cop/e-cop com a concentração de 5β-coprostanona auxilia na confirmação dos 

os resultados obtidos pelas relações anteriores (Venkatesan 1995). 
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Apenas a concentração dos esteróis fecais não garante uma avaliação 

segura da contribuição antropogênica em se tratando de ambiente antártico. As 

razões entre os esteróis e de outros indicadores de poluição, além da 

identificação das fontes antrópicas são ferramentas extremamente úteis na 

confirmação da contribuição causada pela presença do homem nesta região. 

 

1.3. Descarga de esgotos na Antártica 
 

O tratamento, executado pelas estações de tratamento de efluentes 

urbanos, é classificado em primário, secundário e terciário. O tratamento 

primário é utilizado para a remoção de materiais grosseiros, flutuantes e 

sedimentáveis, cuja eficiência não ultrapassa 60 - 70% para a remoção dos 

coliformes fecais. O tratamento secundário é recomendado quando há 

lançamentos em cursos de água interiores. Utiliza-se o tratamento biológico 

aeróbio (filtros biológicos, lodos ativados) ou lagoas de estabilização do tipo 

fotossintético. A remoção dos coliformes fecais é inferior a 90 %. O tratamento 

de efluentes é considerado terciário quando procedimentos complementares 

são adicionadas às técnicas de tratamento secundário padrão, permitindo 

maiores percentuais de remoção de sólidos em suspensão e nutrientes 

(nitrogênio e fósforo) (Laws 1993). 

A descarga de esgotos no ambiente antártico tem sido relatada por 

poucos trabalhos, que englobam basicamente as estações: McMurdo (E.U.A) 

(Venkatesan & Mirsadeghi 1992; Edwards et al. 1998), Davis (Austrália) (Green 

et al. 1992; Green & Nichols 1995), Terra Nova (Itália) (Bruni et al. 1997) e 

Comandante Ferraz (Martins et al. 1999; 2000). 

A estação McMurdo compreende a maior comunidade dentre todas 

estações da região Antártica, abrigando entre 800-1000 pessoas durante o 

período de verão, lançando efluentes não tratados ao longo da costa por várias 

décadas (Edwards 1998). O esgoto tem sido descartado na camada superficial 

do mar após ter sido misturado com uma solução salina, sendo que a solução 

salina ocupa um volume duas vezes maior do que efluente doméstico 

descartado na razão de aproximadamente 750 L.min-1. Até 1987, o esgoto 

bruto era lançado na superfície do mar sem nenhum tratamento (Venkatesan & 

Mirsadeghi 1992).  
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Existe uma preocupação no monitoramento da poluição fecal em 

virtude da distância (cerca de 500 m) entre a saída do efluente e as fontes de 

água potável. Altos níveis de coliformes fecais foram encontrados próximo à 

estação de desalinação de água do mar, de onde se origina toda água potável 

de McMurdo e até um 1 Km desde a saída de esgotos (Howington et al. 1992). 

A estação Davis está instalada em continente antártico desde 1957, 

sendo ocupada por uma população entre 20-30 pessoas no inverno e 

alcançando um total de 100 pessoas no período de verão. Todo o efluente 

produzido pela estação sofre tratamento primário e secundário antes de ser 

descartado em mar aberto. Este sistema de tratamento foi instalado em 1991, 

sendo projetado para servir uma população de até 60 pessoas. O 

monitoramento da poluição fecal é motivado pela possibilidade de 

funcionamento irregular da estação de tratamento no período de verão em 

virtude de uma sobretaxa de efluente produzido em função da capacidade de 

tratamento (Green & Nichols 1995). 

A estação italiana Terra Nova, instalada em 1985, não apresenta 

sistema de tratamento de efluentes, sendo que o esgoto bruto é lançado 

diretamente no mar. Estudos envolvendo a determinação de coliformes fecais 

mostraram que o efluente atinge cerca de 100 m desde a saída de esgoto 

(Bruni et al. 1997). 

Por fim, temos a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), 

considerada uma estação de médio porte, instalada em 1984 sendo ocupada 

por 10-15 pessoas no inverno e atingindo um máximo de 45 pessoas durante o 

período de verão. A estação brasileira é a única, na região onde está instalada, 

que possui um sistema de esgoto constituído de fossas sépticas de câmaras 

em séries. 

No verão de 1995/96, foi instalado um novo sistema de esgoto 

constituído de 04 fossas sépticas, 02 filtros anaeróbios, 02 caixas de gordura, 

02 caixas interceptadoras fabricadas em chapas de aço e com isolamento 

térmico para ambiente, e tubulações de PVC (Figura 3). Este sistema foi 

instalado para substituir o antigo que já não era suficiente para atender a 

demanda de 40 - 50 pessoas no período do verão. Neste sistema, os dejetos 

sólidos são decantados, o material graxo é retido e o efluente final passa por 

filtros antes de ser lançado à praia. 
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Figura 3 – Diagrama de redes do sistema de esgoto sanitário da EACF. 

(fonte: Arsenal da Marinha, Rio de Janeiro) 
 

O sistema de fossas sépticas e filtros anaeróbios é considerado um 

tratamento de esgoto intermediário entre o primário e o secundário e sua 

eficiência pode chegar a 90 % na remoção de coliformes fecais. É indicado 

para pequenas comunidades como é o caso da EACF desde que a faixa de 

temperatura ótima de operação (20 – 26 ºC) do sistema seja mantida pois o 

processo anaeróbio é muito sensível às mudanças da temperatura (Vieira & 

Sobrinho 1983). 
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Considera-se que um tratamento de esgoto é eficiente quando a 

remoção de coliformes fecais é superior a 99,5%, entretanto, 0,5% residual de 

coliformes, dependendo da descarga de efluente, pode representar centenas 

de milhares desses microorganismos e outros que podem ser patogênicos 

(Vieira & Sobrinho 1983). 

 

1.4. Hidrocarbonetos Marcadores Geoquímicos 
 

Os hidrocarbonetos são compostos químicos presentes na constituição 

da matéria orgânica de origem vegetal e animal e na composição do petróleo 

(UNEP 1991). Devido a estabilidade química à processos de degradação, estas 

substâncias têm sido utilizadas como indicadores de eventos e processos 

naturais, além do grande potencial como indicadores dos níveis e origem 

(natural e antrópica) de compostos no ambiente em estudo. 

A estabilidade química e a resistência aos processos de degradação no 

ambiente são características que possibilitam classificar os hidrocarbonetos 

como marcadores geoquímicos, já que apresentam uma estrutura molecular 

estável de modo a sofrer pouca ou nenhuma alteração ao longo do tempo. 

(Philp 1985). 

Associados principalmente a introdução antrópica de petróleo e seus 

derivados e à combustão destes produtos, hidrocarbonetos como os n-alcanos, 

alcanos isoprenóides e os policíclicos aromáticos (PAHs) têm sido 

exaustivamente utilizados em estudos abrangendo as mais diversas regiões do 

globo (Volkman et al. 1992; Wakehan 1996; Zanardi et al. 1999; Nishigima et 

al. 2001), inclusive a região antártica (Cripps 1989; Kennicutt II et al. 1991; 

Cripps 1992a; 1992b; Green et al. 1992; Kennicutt II et al. 1992; Kennicutt II & 

Sweet 1992; Green & Nichols 1995; Bícego et al. 1996; Cripps & Shears 1997; 

Bícego et al. 1998). 

Neste trabalho, os hidrocarbonetos marcadores geoquímicos 

estudados foram os alquilbenzenos lineares (LABs), os n-alcanos, alcanos 

isprenóides e os PAHs. 
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1.4.1. n-Alcanos 
 

Os n-alcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados e de cadeia 

aberta não-ramificada, podendo ser sintetizados por organismos terrestres, 

como plantas superiores e bactérias, ou por seres marinhos como fitoplâncton 

e zooplâncton (Figura 4). Estes organismos sintetizam um número limitado de 

compostos dentro de uma faixa estreita de ponto de ebulição, sendo que tanto 

nos organismos terrestres como nos marinhos, predomina a síntese de n-

alcanos com cadeia ímpar de carbono (Volkman et al. 1980). 

 

3C – (CH2)n – CH3 

n = 10 → 32 n-C13 

 H
 

 
Figura 4 – Estrutura básica dos n-alcanos 

 

Em relação ao número de carbono da cadeia linear e o peso molecular, 

temos que os organismos marinhos sintetizam n-alcanos de cadeias e pesos 

moleculares menores do que os organismos terrestres. Algumas espécies de 

bactérias e de zooplâncton presentes no meio marinho podem produzir n-

alcanos de cadeia longa, sem predomínio ímpar ou par do número de carbonos 

(Volkman et al. 1980). 

No ambiente marinho antártico, existe uma particularidade com relação 

à biossíntese de n-alcanos. Os organismos marinhos residentes nesta região 

produzem n-alcanos com predomínio par em relação ao número de carbonos. 

Reinhardt & Van Vleet (1986) estudaram 22 espécies entre peixes e 

zooplâncton, onde cerca de 80 % das espécies estudadas apresentaram 

predominância de n-alcanos de cadeia longa e par entre C20 e C32. Para as 

espécies que apresentaram n-alcanos de cadeia mais curta, predominaram 

cadeias pares entre C16 e C21. A síntese de n-alcanos de cadeia par por 

organismos antárticos parece estar associada a utilização pouco usual de uma 

rota metabólica baseada, primariamente, na descarboxilação de ácidos graxos 

em relação a redução de alcóois que é a rota capaz de gerar n-alcanos de 

cadeia ímpar (Reinhardt & Van Vleet 1986). 
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Cripps (1990) estudando amostras de material particulado e água do 

ambiente marinho antártico obteve modelos distintos de distribuição de n-

alcanos. Uma predominância de cadeia entre C22-C30 pôde ser associada ao 

fitoplâncton e zooplâncton. Já um segundo modelo obtido com predominância 

de cadeia par entre C15-C22, não definiu qual a origem biogênica destes 

compostos, entretanto se excluiu uma possível contaminação antropogênica 

oriunda do petróleo, devido às baixas concentrações ou até mesmo a ausência 

de determinados n-alcanos dentro deste intervalo de número de carbonos (no 

caso, n-alcano C21). 

Os n-alcanos de origem fóssil apresentam as mais variadas 

composições, que irão depender basicamente das fontes específicas, sejam 

elas, o petróleo bruto ou os produtos derivados do petróleo (combustíveis, 

óleos lubrificantes, parafinas, entre outros) (UNEP 1991). 

As variações nas condições físico-químicas durante a formação, o local 

de origem (terrestre ou marinha) e os organismos responsáveis pela origem, 

resultam na formação de diferentes tipos de petróleo, que apresentam 

basicamente, n-alcanos sem predominância de cadeia par ou ímpar (Simoneit 

1993 apud Medeiros 2000). 

Ao ser introduzido no meio marinho, o óleo bruto sofre intemperismo 

natural resultando no desaparecimento primeiramente dos n-alcanos de cadeia 

curta e peso molecular baixo (UNEP 1991). A presença de sequências 

completas de n-alcanos, concentrações de seu total comparáveis a regiões 

poluídas e de homólogos de cadeia curta indicam um derrame recente ou óleo 

pouco biodegradado, conforme pode ser verificado em diversos trabalhos 

(Kennicutt II et al. 1991; Cripps & Shears 1997).  

A avaliação da concentração de n-alcanos em regiões antárticas tem 

sido feita utilizando parâmetros como: a concentração total de n-alcanos (n-
alcanos totais), o perfil da distribuição de n-alcanos e a razão entre a soma de 

n-alcanos de cadeia ímpar pela soma de n-alcanos de cadeia par (Σ ímpar/Σ 
par) (Kennicutt II et al. 1991; Cripps & Priddle 1991; Cripps 1992a; Green et al. 

1992; Kennicutt II et al. 1992; Bícego et al. 1996; Cripps & Shears 1997). 
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Portanto, níveis de n-alcanos totais inferiores aos encontrados por 

outros autores em sedimentos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo 

em regiões antárticas, valores de razão Σ ímpar/Σ par menores ou próximos de 

1,0 e um perfil não uniforme da distribuição de n-alcanos com predominância 

de compostos de cadeia par para amostras coletadas no ambiente antártico, 

são indicações de origem predominantemente biogênica. 

 

1.4.2. Alcanos isoprenóides 
 

Alcanos isoprenóides são hidrocarbonetos de cadeia ramificada com 

estrutura molecular comum derivada do isopreno, um alceno ramificado com 

cinco átomos de carbono que constitui um dos blocos de construção de 

cadeias carbônicas favoritos da natureza (Morrison & Boyd 1995) (Figura 5). 

 

 

 pristano fitano 
 

Figura 5 – Estrutura básica dos alcanos isoprenóides. 

 

Pristano (2,6,10,14-tetrametil-pentadecano) e fitano (2,6,10,14-

tetrametil-hexadecano) são isoprenóides muito utilizados em estudos sobre 

origem de hidrocarbonetos no meio marinho (Cripps 1989; Cripps 1992a; 

1992b; Green et al. 1992; Green & Nichols 1995; Bícego et al. 1996; Bícego et 

al. 1998, Zanardi et al. 1999; Medeiros 2000; Nishigima et al. 2001), 

principalmente na forma da razão entre a concentração de pristano e do fitano 

(pristano/fitano). 

São produzidos a partir da degradação do fitol (C20H40O), que é um 

álcool abundante na natureza constituinte da clorofila-a, sendo que a formação 

de um ou outro está associada a condições oxidantes (pristano) ou redutoras 

(fitano), sendo o pristano, normalmente, encontrado em concentrações 

superiores ao fitano no meio marinho (Cripps 1989; Cripps & Priddle 1991). 

Diversos organismos marinhos que contém estes compostos em suas 

composições, como fitoplâncton, zooplâncton e bactérias, privilegiam a 

formação de pristano (Volkman et al. 1992). 
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Os isoprenóides são encontrados no petróleo bruto, sendo a principal 

classe de compostos ramificados. Pristano e fitano se destacam, porém as 

concentrações são mais proporcionais, não havendo predominância de um ou 

outro. (Bouloubassi 1990 apud Medeiros 2000). 

Quando a razão pristano/fitano resulta em valores superiores a 1,00, 

geralmente entre 3,00 e 5,00, é um indicativo de sedimentos não contaminados 

por óleo (Steinhauer & Boehm 1992). Segundo Cripps (1989), quando se 

verifica valores próximos ou inferiores a 1,00 para esta razão, faz-se 

necessário utilizar outros parâmetros, como a concentração de n-alcanos 

totais, para inferir sobre a origem dos hidrocarbonetos pois, neste caso 

específico, este valor pode indicar sedimentos contaminados por petróleo ou 

contribuições biogênicas, pelo fato da concentração de pristano e fitano serem 

equivalentes em sedimentos antárticos, assim como ocorre no petróleo. 

 

1.4.3. Mistura Complexa Não Resolvida (UCM) 
 

A mistura complexa não resolvida (UCM) é considerada um conjunto 

de isômeros e homólogos de hidrocarbonetos ramificados e cíclicos que não 

pode ser determinada através das colunas capilares mais utilizadas atualmente 

em cromatografia, impossibilitando a identificação e quantificação dos 

compostos presentes nesta mistura (Bouloubassi & Saliot 1993). 

Sua presença é verificada em um cromatograma sob a forma de uma 

rampa ou um envelope (espécie de “morro”) podendo ser este último, unimodal 

quando há a presença de apenas um morro ou bimodal quanto ocorrem dois 

morros simultaneamente, como mostrado na Figura 6. A UCM tende a 

aparecer nos cromatogramas na faixa entre os n-alcanos C18 e C35, com altura 

máxima entre os compostos n-C27 e n-C31 para o caso da UCM unimodal ou 

ainda, um morro menos pronunciado entre os compostos n-C16 e n-C22, no 

caso da UCM bimodal. 
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UCM 

Figura 6 – Cromatograma de um sedimento contaminado com petróleo bruto 

(presença de UCM). 

 

Grandes concentrações de UCM em sedimentos podem ser 

relacionadas à presença de resíduos de óleo bruto intemperizado e/ou 

degradado por microorganismos (Eganhouse et al. 1983), tendo sido 

amplamente empregadas como critério conclusivo para se determinar a 

contaminação de sedimentos marinhos por petróleo (UNEP 1991) apesar da 

dificuldade analítica existente na identificação e quantificação dos picos 

referentes aos compostos resolvidos localizados acima da UCM. 

 

1.4.4. Alquilbenzenos lineares (LABs)  

 

Os alquilbenzenos lineares (LABs) são hidrocarbonetos aromáticos 

contendo uma cadeia alifática linear, com número de carbono variável, ligada 

ao anel benzênico (Figura 7). Estão presentes em pequenas quantidades (1-3 

%) nos principais surfactantes, onde os constituintes principais são os alquil-

benzenos sulfonados (LASs) (Zeng et al. 1997). 

Os LASs, surfactantes largamente utilizados na manufatura de 

detergentes, são obtidos através da alquilação do benzeno, pela reação de 

Friedel-Craft e sulfonação do produto formado desta reação. Cloroalcanos ou 

alcenos, de cadeia carbônica variável entre 10 e 14 átomos de carbono são 

utilizados na alquilação, gerando como produto, os LABs (Raymundo & Preston 

1992). 
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C12-LAB 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Estrutura básica dos LABs. 
 

O rendimento da reação situa-se em torno de 95 %, sendo que LABs 

que não sofreram sulfonação acabam sendo incorporados ao LASs, 

aparecendo em pequenas quantidades na formulação final dos principais 

detergentes utilizados em escala industrial e no consumo doméstico, 

aparecendo em efluente domésticos (Eganhouse et al. 1983). 

Não há estudo mostrando propriedades adversas dos LABs ao meio 

ambiente. São moléculas resistentes às degradações, sendo preservadas 

mesmo após sofrer tratamento terciário de efluentes e permanecendo por até 

20 anos, nos sedimentos marinhos (Green et al. 1992). São traçadores de 

dejetos domésticos bastante úteis devido a sua estabilidade química e as 

fontes limitadas de origem (Zeng et al. 1997). 

Uma grande parte dos detergentes comerciais apresentam LABs com 

cadeia alifática linear variável entre 10 e 14 átomos de carbono, sendo que 

muitas vezes, a molécula com 14 átomos de carbono na cadeia linear, está 

ausente da formulação. O LAB com 12 átomos de carbono na cadeia alifática 

parece ser o mais abundante na maioria dos detergentes comerciais 

(Raymundo & Preston 1992). 

 

1.4.5. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) 
 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) são compostos 

químicos que apresentam em sua estrutura pelo menos dois anéis aromáticos, 

sendo o naftaleno, o composto mais simples deste grupo. Os anéis aromáticos 

podem estar ou não substituídos por cadeias alifáticas, como por exemplo, os 

derivados metílicos do naftaleno.  
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Os hidrocarbonetos aromáticos podem ser sintetizados por algumas 

bactérias, plantas ou fungos, entretanto a origem destes compostos é 

primariamente associada às fontes antrópicas, especialmente de combustíveis 

fósseis e seus derivados através de processos de combustão parcial e pirólise 

(contribuições pirolíticas), derrames acidentais de petróleo (contribuições 

petrolíticas) e o descarte de efluentes domésticos e industriais (Colombo et al. 

1989; Law & Biscaya 1994). 

Contribuições provenientes de fontes naturais como a combustão de 

biomassa vegetal, emanações naturais de petróleo do fundo do oceano 

também são fontes de PAHs para o ambiente marinho (Law & Biscaya 1994). 

A Figura 8 mostra os PAHs mais estudados por diversos autores. 

Estes compostos podem ser divididos em dois grupos principais, quando 

relacionados a contribuições antropogênicas: 

 

a) PAHs de origem petrogênica : 

Os PAHs de origem petrogênica geralmente são compostos que 

apresentam de 1 a 3 ciclos aromáticos em sua estrutura, sendo comum a 

presença de homólogos alquilados e compostos contendo heteroátomos com 

oxigênio e enxofre em sua estrutura (Neff 1979).  

Naftalenos e seus derivados alquilados são os principais PAHs 

presentes no petróleo bruto, podendo apresentar ainda fenantreno e seus 

derivados alquilados e antraceno (UNEP 1991). Óleos combustíveis como DFA 

(Diesel Fuel Arctic), utilizado como fonte de energia nas estações de pesquisa 

na Antártica contém, principalmente, PAHs semivoláteis como naftaleno e os 

alquilnaftalenos (Kennicutt II et al. 1991). 

Os derivados alquilados são degradados prioritariamente gerando os 

precursores não substituídos. A evaporação e dissolução são outros fatores 

que contribuem para uma menor acúmulo destes compostos no sedimento 

(Volkmann et al. 1992). 

 

b) PAHs de origem pirolítica : 

Os PAHs derivados de combustão e pirólise são caracterizados por 

apresentarem mais que 3 ciclos aromáticos e apresentarem um baixo grau de 

alquilação, se comparados aos PAHs petrogênicos (Neff 1979).  
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Nomenclatura (IUPAC) Estrutura  Nomenclatura (IUPAC) Estrutura 
     
Naftaleno 

 
 Fluoranteno 

 
1-metilnaftaleno   Pireno 

 
2-metilnaftaleno   Benzo(a)antraceno 

 
Bifenil 

 
 Criseno 

 
2,6-dimetilnaftaleno   Benzo(b)fluoranteno 

 
Acenaftileno 

 

 Benzo(k)fluoranteno 

 
Acenafteno 

 

 Benzo(e)pireno 

 
2,3,5-trimetilnaftaleno   Benzo(a)pireno 

 
Fluoreno 

 
 Perileno 

 
Fenantreno 

 

 Indeno[1,2,3-cd]pireno 

 
Antraceno 

 
 Dibenzo(ah)antraceno 

 
1-metil-fenantreno   Benzo(ghi)perileno 

 
     

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

 
 

 
Figura 8 – Estrutura molecular dos PAHs investigados neste trabalho. 
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São mais resistentes a biodegradação do que os PAHs petrogênicos, 

devido a forte interação entre estes compostos e o material particulado 

consolidado que funciona como uma proteção ao ataque microbiano 

(Bouloubassi & Saliot 1993). 

Os PAHs pirolíticos mais abundantes são: fluoranteno, pireno, benzo(a) 

antraceno, criseno, benzofluorantenos, benzopirenos, indeno(1,2,3-c,d)pireno e 

benzo(ghi)perileno (Bouloubassi & Saliot 1993). 

Esgotos contribuem com grandes quantidades de PAHs para o meio 

marinho. Green et al. (1992) analisaram o efluente lançado pela estação 

australiana (Davis) na Antártica e obtiveram concentrações elevadas desses 

compostos em relação a pontos distantes da saída de esgoto. O mesmo tipo de 

contribuição foi verificado por Medeiros (2000), estudando sedimentos 

coletados na saída de um emissário submarino na Baía de Santos, litoral 

brasileiro. Ambos estudos mostram que efluentes domésticos descartados em 

regiões costeiras são fontes potenciais de PAHs, ratificando a condição desses 

compostos como indicadores de atividades antrópica. 

Uma das formas mais utilizadas para avaliar a contribuição de 

hidrocarbonetos de petróleo em sedimentos marinhos é feita considerando a 

concentração total de PAHs (PAHs-totais) encontrados em uma amostra. 

A utilização de razões relativas entre compostos homólogos não 

substituídos (por ex: naftaleno) e alquilados (por ex: metil-naftaleno) ou entre 

homólogos de mesmo peso molecular, pode fornecer informações adicionais 

sobre a origem dos PAHs no meio marinho antártico. 

A razão entre a soma da concentração dos metil-fenantrenos e a 

concentração de fenantreno (Σ m-fens/fen) indica origem petrogênica ou de 

óleos derivados quando a concentração dos alquilados é muito maior que do 

homólogo não-alquilado, ou seja valores entre 2,0 e 6,0 enquanto que valores 

menores ou em torno de 1,0 indicam possível origem pirolítica ou óleo 

(Gschwend & Hites 1981 apud Medeiros 2000). 

A razão entre a soma das concentrações dos metil-naftalenos e a 

concentração de naftaleno (Σ m-nafts/naft) segue o mesmo princípio da razão 

anterior, já que associa a presença de derivados alquilados à introdução de 

petróleo. 
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Os PAHs de mesmo peso molecular podem ser relacionados entre si 

indicando se os compostos presentes são de origem petrogênica. A razão 

fluoranteno/pireno entre 0,60 e 1,40 e a razão benzo[a]antraceno/criseno 

(bz[a]antraceno/criseno) entre 0,06 e 0,40 são indicativos de contaminação 

por petróleo (Gschwend & Hites 1981 apud Medeiros 2000). 

 

1.4.6. Fontes antropogênicas de hidrocarbonetos no ambiente marinho 

antártico 

 

Embora o continente antártico ainda seja considerado uma área pouco 

explorada, as atividades humanas nessa região têm contribuído para uma 

mudança na linha de base (concentração constante de compostos atribuída a 

fontes biogênicas da região) de hidrocarbonetos em pontos localizados (Cripps 

& Priddle 1991).  

A Figura 9 mostra, resumidamente, as diversas fontes, transformações 

e o destino final dos hidrocarbonetos no meio marinho antártico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Ciclo dos hidrocarbonetos na Antártica (Cripps & Priddle 1991). 
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Por mais que os níveis de hidrocarbonetos no ambiente marinho 

antártico sejam menores comparando com outras regiões do globo, incidentes 

isolados como vazamentos de óleo ou naufrágios de navios tem contribuído 

para a inserção destes poluentes ao longo dos anos, nas proximidades de 

estações baleeiras desativadas e estações de pesquisas. Nestas áreas, é 

esperada uma concentração elevada de hidrocarbonetos em função das 

inúmeras atividades desenvolvidas envolvendo veículos de campo movidos a 

combustíveis fósseis, ao intenso tráfego de pequenos barcos e botes de apoio, 

uso de geradores a diesel ou como resultado de pequenas quantidades de 

combustíveis que acabam sendo introduzidos acidentalmente ao longo da 

costa onde estão instaladas concentrações humanas (Cripps 1992b). 

Atividades envolvidas na geração de energia e de transporte, exercidas 

nas estações de pesquisa, requerem o uso de combustíveis fósseis tornando 

os hidrocarbonetos de petróleo, uma fonte potencial de poluição na Antártica. 

Cerca de 90 milhões de litros de combustíveis são utilizados por ano pelas 

estações de pesquisa, sendo que 75 % deste montante corresponde a óleo 

diesel, 20 % corresponde a querosene de aviação e os restantes são óleos 

lubrificantes, gasolina, entre outros (Cripps & Shears 1997). 

Navios pesqueiros e de turismo também são considerados fontes 

antrópicas de hidrocarbonetos de petróleo para o meio ambiente antártico. 

Entretanto, a ausência de dados sobre a quantidade de combustíveis utilizada 

por estas embarcações não permite uma avaliação segura da introdução 

destes compostos. 

Locais onde são feitas operações de transferência ou estocagem de 

petróleo e derivados, sejam eles em terra ou em mar, devem ser considerados 

pontos de risco, assim como os locais onde navios de pesquisa, apoio ou 

turismo ficam fundeados. 

Apesar de serem menos comuns do que em oceanos de zonas 

temperadas, derrames de petróleo e naufrágios de navios transportadores de 

combustíveis ocorrem na região Antártica. A citar, tem-se o acidente 

envolvendo o navio argentino Bahia Paraiso em janeiro de 1989, nas 

vizinhanças da estação Palmer (E.U.A), sendo responsável pelo derrame de 

mais de 1 milhão de litros de óleos diversos, como óleo diesel (60 % do total), 

combustíveis de aviação e gasolina (Kennicutt II et al. 1991).  
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O material derramado atingiu uma área de 100 km2, levando a morte 

cerca de 200 aves de diferentes espécies e reduzindo em 50 % a população de 

alguns organismos da fauna bentônica (Cripps & Shears 1997). 

Na Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz (EACF), toda a 

energia consumida é proveniente de geradores a diesel. Possui um sistema de 

tanques de paredes duplas capazes de armazenar 380 toneladas, sendo 

reabastecidos pelo navio de apoio oceanográfico NapOc. Ary Rongel durante 

período de verão. O transporte desde o navio ancorado até os tanques de 

armazenamento é realizado por pequenas embarcações de transportes, as 

chatas, que também apresentam fundo duplo visando minimizar possíveis 

vazamentos. A média mensal de consumo extrapola as 23 toneladas, apenas 

na geração de energia (Bícego 1996).  

Barcos de apoio, botes e veículos polares respondem por outra parcela 

do consumo de óleo diesel. Navios de turismo, embarcações de apoio de 

outras estações e helicópteros são fonte de hidrocarbonetos na região da 

EACF. 

Um incinerador, dotado de filtro antipoluente realiza, semanalmente, a 

queima dos dejetos de origem orgânica. O processo de pirólise ocorre sob 

temperaturas mais baixas que a combustão normal, entre 450 e 650 oC, sob 

pressão reduzida. As cinzas geradas são embaladas e transportadas de volta 

ao Brasil. 

A necessidade de preservação da última área natural do planeta, o 

grande potencial da região antártica em fornecer uma linha de base para o 

controle de diversos tipos de poluição em outras regiões do globo e a 

importância do monitoramento das fontes de introdução de poluentes para 

evitar danos ao ecossistema antártico, têm motivado a implantação de 

programas contínuos de acompanhamento da introdução de poluentes, 

englobando não somente a identificação e quantificação destes compostos, 

mas também o estudo do comportamento diante das condições climáticas, 

além de prever os efeitos que estes compostos podem provocar na biota, 

justificam a importância do presente trabalho descrito nas páginas seguintes. 
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2. Objetivos 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal identificar e quantificar 

compostos químicos das classes dos esteróis e hidrocarbonetos marcadores 

geoquímicos em sedimentos superficiais do ambiente marinho antártico. 

Baseado nos níveis obtidos para as classes de compostos estudados, 

pretende-se:  

⇒ avaliar a extensão alcançada pelo esgoto e efluentes domésticos 

descartados nas proximidades da EACF, a partir da quantificação de esteróis 

fecais e LABs, da utilização de relações numéricas entre as concentrações dos 

esteróis, assim como tentar identificar possíveis fontes destes compostos no 

ambiente marinho antártico; 

⇒ avaliar o grau de introdução de hidrocarbonetos, levando-se em 

conta os processos de queima de combustíveis fósseis e outras vias de 

introdução antrópicas destes compostos, considerando possíveis fontes 

naturais, e; 

⇒ contribuir com os estudos da distribuição espacial de esteróis fecais 

e hidrocarbonetos marcadores geoquímicos enfocando uma região antártica, 

caracterizada por atividades humanas pontuais e temporais. 
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3. Área de Estudo 
 

A área de estudo escolhida foi a Baía do Almirantado, Ilha Rei George, 

Arquipélago Shetland do Sul, na Península Antártica (Figura 10). 

A Baía do Almirantado apresenta 131 km2 de área e profundidades de 

até 530 metros e uma linha de costa com muitas reentrâncias. O perfil de fundo 

é variável alternando quedas e elevações progressivas. Esta diversidade 

topográfica é responsável pelo surgimento de várias áreas localizadas de 

ressurgências, caracterizadas por um aporte substancial de silicatos (Rakusa-

Suszczewski 1980). 

Possui três grandes enseadas nas quais se localiza uma estação de 

pesquisa em cada. Na enseada Martel localiza-se a estação brasileira 

Comandante Ferraz (EACF), na enseada Mackelar está a estação peruana 

Macchu Picchu e na enseada Ezcurra encontra-se a estação polonesa Henryk 

Arctowski. 

A hidrologia e hidrodinâmica na Baía do Almirantado são influenciadas 

pela troca de águas com o Estreito de Bransfield, pelo aporte de água doce do 

continente e por processos locais associados a fjords. 

A circulação de águas dentro da Baía do Almirantado é bastante 

fragmentada, entretanto regida basicamente pelas marés e trocas com as 

águas do Estreito de Bransfield. As marés são irregulares, sendo que a direção 

do movimento das águas muda irregularmente em intervalos de 5 a 14 horas. 

As águas provenientes do estreito de Bransfield entram pela enseada Ezcurra 

ressurgindo à superfície ao encontrar elevações de fundo. Move-se na direção 

noroeste da enseada Ezcurra, retornando ao estreito de Bransfield pelo lado 

leste da baía (Rakusa-Suszczewski 1980).  

Entretanto, observações do movimento de icebergs na entrada da baía 

indicam a presença de uma corrente permanente nas direções nordeste e 

leste-nordeste. Estima-se que as águas da Baía do Almirantado são trocadas 

num período de uma a duas semanas (Rakusa-Suszczewski 1995). 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Localização da área de estudo na Antártica (mapa 1). Ilha Rei George 

(mapa 2), Baía do Almirantado (mapa 3), Península Keller na enseada Martel 

(mapa 4). 
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4. Material e Métodos 
 

4.1. Pontos de coleta e amostragem 

 

A amostragem é uma das etapas mais críticas na área de oceanografia 

devido à necessidade de embarcações ou viagens longas como as Operações 

Antárticas.  

A primeira etapa de amostragem deste trabalho foi realizada durante a 

XVI Operação Antártica (dezembro/1997 a março/1998 – PROANTAR 97/98) 

pelo projeto “Coprostanol como indicador de poluição por esgoto no ambiente 

antártico” e a segunda etapa foi concluída durante a XVIII Operação Antártica 

(dezembro/1999 a janeiro/2000 – PROANTAR 99/00) pelo projeto “Avaliação 

da poluição orgânica e biodegradação do petróleo no ambiente antártico”, 

ambos, dentro do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). 

Na primeira fase de amostragem, foram coletadas amostras de 

sedimentos em 17 pontos diferentes. A segunda fase de amostragem 

contribuiu com a coleta de amostras em 19 pontos, sendo que 7 foram 

coincidentes entre ambas amostragens. Todos os pontos amostrados em 

ambas as fases foram estudados para os esteróis. Os hidrocarbonetos 

marcadores geoquímicos foram analisados em 3 pontos da primeira 

amostragem e 14 da segunda fase sendo escolhidos com o intuito de confirmar 

os primeiros resultados obtidos para os esteróis. 

Os pontos de coleta foram escolhidos próximos as estações de 

pesquisa da Baía do Almirantado. Foram levados em consideração fatores 

como: influência humana e animal na área e viabilidade de execução na coleta 

das amostras. Além disso, foram escolhidos pontos de controle, que não 

sofreriam influência das atividades exercidas nas estações. Os pontos de 

coleta podem ser vistos nas Tabelas 1 e 2 e Figura 11. 

Além de sedimentos, foram coletadas amostras de fezes de várias 

espécies de focas: Weddell (Leptonychotes weddelli), caranguejeira (Lobodon 

carcinophagus), lobo marinho (Arctocephalus gazella), leopardo (Hydrurga 

leptonyx) e elefante marinho (Mirounga leonina) para tentar elucidar as fontes 

naturais de esteróis fecais no ambiente marinho da Baía do Almirantado. 
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Amostras de lodo acumulado no fundo das fossas sépticas da estação 

brasileira foram coletadas, na ocasião de suas limpezas (março/1998) para a 

confirmação da origem dos esteróis que podem ser encontrados nos 

sedimentos marinhos. 

 
 

PROANTAR - 97/98 (dezembro/1997 a março/1998) 

 
 
 
 

 
Pontos de coleta e 

distância, em metros, em 
relação à costa 

Distância 
aproximada, 

em quilômetros, 
desde a saída 

de esgotos 

Siglas 
utilizadas 

ao longo deste 
trabalho 

A Ferraz 0m (saída de esgotos) 0 Fz 0 

 Ferraz 5m 0,005 Fz 5 

 Ferraz 10m 0,01 Fz 10 

 Ferraz 50m 0,05 Fz 50 

 Ferraz Cafangoria  0,05 Fz Cf 

B Tanques 20m 0,20 Tq 20 

 Tanques 50m 0,20 Tq 50 

 Tanques 124m 0,30 Tq 124 

C Baleia 90m 0,50 Ba 90 

 Baleia 124m 0,50 Ba 124 

D Refúgio-1 90m 0,60 Rf 90 

E Ponta Stenhouse 50m 0,70 Sten A 

F Ponta Plaza 144m 1,00 Pt Pz 

G Geleira Mackelar 35m 5,50 Mack A 

H Ponta Crepin 124m 3,50 Pt Cr 

I Ponta Thomas 30m 9,00 Pt Th 

J Arctowski 50m 10,0 Arct 

K Lodo de fundo – fossa séptica Foss 

 

 

 
Tabela 1 – Pontos de amostragem de sedimentos coletados durante PROANTAR 97/98 

entre dezembro/1997 e março/1998. 
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PROANTAR - 99/00 (dezembro/1999 a janeiro/2000) 

 
 
 
 

 
Pontos de coleta e  

distância, em metros, em 
relação à costa 

Distância 
aproximada, em  

quilômetros,  
desde a saída de 

esgotos 

Siglas 
utilizadas 

ao longo deste 
trabalho 

A Ferraz 0m (saída de esgotos) 0 Fz 0 

 Ferraz 10m 0,01 Fz 10 

 Ferraz 20m 0,02 Fz 20 

 Ferraz 50m 0,05 Fz 50 

 Ferraz 100m 0,10 Fz 100 

 Ferraz 200m 0,20 Fz 200 
 Ferraz 400m 0,40 Fz 400 

C Baleia 10m 0,40 Ba 10 
 Baleia 20m 0,40 Ba 20 

 Baleia 100m 0,50 Ba 100 

 Baleia 200m 0,60 Ba 200 

D Refúgio-1 10m 0,50 Rf 10 
 Refúgio-1 20m 0,50 Rf 20 
 Refúgio-1 50m 0,50 Rf 50 

 Refúgio-1 100m 0,60 Rf 100 

 Refúgio-1 200m 0,70 Rf 200 

E Ponta Stenhouse  0,70 Sten B 

G Geleira Mackelar  5,50  Mack B 

L Ponta Barrel 15,0 Pt B 
 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Pontos de amostragem de sedimentos coletados durante PROANTAR 99/00 

entre dezembro/1999 e janeiro/2000. 
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Figura 11 - Pontos de amostragem na Baía do Almirantado, Antártica 

 
* - (A) Enseada Ezcurra; (B) Enseada Mackelar; (C) Enseada Martel; (A-J) – pontos de 

amostragem especificados nas tabelas 2 e 3; As setas indicam um possível sentido da corrente 

superficial segundo Rakusa-Suszczewski (1980). 
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Os pontos A, B, C e D são representados por linhas (transectos), pois 

foram coletadas várias amostras de acordo com diferentes distâncias deste a 

costa. A Figura 12 (arquivo: Figura_12.doc) ilustra os pontos de referência 

adotados para a coleta. 

Os pontos de coletas estavam localizados em uma área entre 62o03’ e 

62o11’ de latitude (S) e 58o18’ e 58o40’ de longitude (W). Devido à pequena 

distância entre os pontos de coleta e a imprecisão associada ao sistema de 

posicionamento global (GPS), a localização foi feita baseada em pontos de 

referência no continente e a medida das distâncias em relação à costa foi 

obtida utilizando-se uma corda aferida com uma trena métrica. 

Cerca de 200g de sedimento foram coletados em cada ponto de 

amostragem. Foi utilizado um pegador de fundo de inox, do tipo Petersen 

modificado, de 0,04 m2 de área amostral operado a partir de bote inflável 

“Zodiac” ou de uma lancha de pequeno porte. Os sedimentos referentes aos 

pontos com até 10m de distância da costa e 1m de profundidade foram 

coletados na maré baixa sem o auxílio de embarcação. 

As amostras foram acondicionadas em bandejas de alumínio, 

previamente mufladas, sendo secas em estufa à temperatura entre 50 e 60oC 

por dois dias. Em seguida, foram maceradas utilizando almofariz e pistilo, 

sendo armazenadas em frascos de vidro, previamente limpos, para análises 

futuras. 

 

4.2. Metodologia analítica 

 

A análise de esteróis e hidrocarbonetos marcadores geoquímicos exige 

diversos cuidados em todos os passos da análise, visando evitar possíveis 

contaminações que podem superestimar os resultados a serem obtidos. 

A vidraria utilizada é previamente lavada em detergente especial 

(Extran Merck), água e secos em estufa. Antes do uso, todo o material foi 

lavado com n-hexano (Baker, grau resíduos). Reagentes inorgânicos como 

sulfato de sódio, sílica e alumina (Merck) são calcinados em mufla a 400 oC por 

6 horas. Cobre utilizado para eliminação de enxofre em amostras foi limpo e 

ativado utilizando uma solução 2 M de ácido clorídrico, lavado em seguida com 

água destilada (três vezes), álcool e mantido em n-hexano até o uso. 
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Brancos de amostras utilizando sulfato de sódio, mostraram a ausência 

de interferentes relacionados aos solventes orgânicos (n-hexano, 

diclorometano e etanol) e aos reagentes inorgânicos utilizados ratificando a 

importância dos cuidados acima descritos. Foi realizado um branco para cada 

grupo de 9 amostras analisadas. 

 

4.2.1. Análise de esteróis 

 

A metodologia utilizada para as análises de sedimentos está descrita 

em Kawakami (1999). Neste trabalho, solventes individuais (metanol (1) e 

etanol (2)) e misturas (50 % diclometano em acetona (3) e etanol/KOH (4)) de 

diferentes polaridades foram utilizados na extração dos esteróis dos 

sedimentos. A utilização de etanol foi a mais vantajosa, por este solvente ser 

menos tóxico, de menor custo e pela boa porcentagem de recuperação dos 

padrões em comparação ao metanol ou diclorometano, solventes usualmente 

citados na literatura. 

Para a análise de cada amostra, partiu-se 25g de sedimento que foi 

extraído em Soxhlet com 70 ml de etanol (previamente destilado e isento de 

água) e cobre. Para cada frasco de extração, foi adicionado 0,35 µg de 5α-

colestano, utilizado como padrão interno (PI). Após 8 horas de extração, o 

extrato é concentrado até 5 mL num evaporador rotativo a vácuo. Uma alíquota 

de 0,5 mL é retirada para análise de matéria orgânica extraída em etanol 

(M.O.E). O extrato restante é evaporado a cerca de 2 mL sendo submetido à 

cromatografia de adsorção (clean-up) em uma coluna contendo 2,0 g de 

alumina 5% desativada em peso com água livre de compostos orgânicos e 

sulfato de sódio. Eluiu-se a coluna com 15 mL de etanol destilado, recolhendo-

se uma única fração. O extrato resultante foi concentrado a aproximadamente 2 

mL, em evaporador rotativo a vácuo e o volume obtido é transferido para 

frascos afunilados com tampas esmerilhadas onde é evaporado com nitrogênio 

até a secura. Adiciona-se 40µL do reagente N,O-bis(trimetil-silil-triflúor-

acetamida)/trimetil-cloro-silano (BSTFA/TMCS – 99:1) para reação de 

derivação. 
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A baixa volatilidade e o elevado peso molecular dos esteróis dificultam 

a análise destes compostos por cromatografia a gás. A derivação é o processo 

no qual os esteróis são convertidos a éteres trimetil-sílicicos através da 

substituição do hidrogênio da hidroxila (-OH) da posição 3 dos esteróis pelo 

grupo trimetil-silícico (-Si(CH3)3) do reagente N,O-bis(trimetil-silil-triflúor-

acetamida)/trimetil-cloro-silano (BSTFA/TMCS) (Figura 13). Esta 

transformação faz com que os esteróis tornem-se mais voláteis podendo ser 

resolvidos por cromatografia a gás. 

�����BSTFA/TMCS
X -

colesterol derivado trimetil-silícico do colesterol 

 SiO

 Si(CH 3) 

HO

 
Figura 13 – Exemplo da reação de derivação para esteróis. 

 

A reação ocorre durante 90 minutos à temperatura constante de 65 oC 

em banho-maria. O excesso de reagente é evaporado com nitrogênio e o sólido 

resultante é dissolvido em cerca de 1mL de n-hexano e transferido para 

ampolas de 1 mL, previamente calibradas e marcadas. 

A M.O.E foi obtida através da evaporação natural do solvente de uma 

alíquota de 0,5 mL retirada antes do processo de clean-up e pesagem do 

resíduo final obtido. 

Os padrões de esteróis (Supelco) utilizados durante as análises 

apresentavam pureza entre 95 e 99%  

A mistura dos esteróis na forma de derivados trimetil-silícicos foi 

resolvida através da injeção (splitless) de 2 µL da amostra em um cromatógrafo 

a gás Hewlett Packard (HP), modelo 5890 II, equipado com um detector de 

ionização de chama (GC-FID) e uma coluna capilar Ultra 2 da HP, com 25 m de 

comprimento, 0,17 mm de espessura do filme, 0,32 mm de diâmetro interno e 

fase estacionária de 5% fenil-metil-silicona. 
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A rampa de aquecimento, assim como outras condições operacionais, 

podem ser vistas na Figura 14. 

A identificação dos esteróis foi feita utilizando-se soluções de padrões 

externos, isto é, soluções de massas diferentes mas conhecidas, contendo 

cada um dos esteróis que pretendia-se determinar (coprostanol, 

epicoprostanol, colesterol, colestanol e a estanona 5β-coprostanona). Estas 

soluções foram injetadas nas mesmas condições de análise das amostras.  

Os picos obtidos no GC/FID foram integrados por um sistema de 

aquisição de dados (HP Chemstation 3365), determinando o fator de resposta 

de cada composto em relação ao padrão interno, através da divisão entre a 

relação massa/área de cada padrão externo pela massa/área do padrão 

interno. Os fatores de resposta juntamente com os tempos de retenção obtidos 

para cada um dos padrões externos foram agrupados gerando uma curva de 

calibração que é utilizada posteriormente na quantificação das amostras. 

O cromatograma das amostras foi comparado com o cromatograma 

dos padrões externos e os tempos de retenção coincidentes foram 

considerados como sendo os mesmos compostos. 

Para a quantificação das amostras considerou-se a área de cada 

composto multiplicada pelo fator de resposta do mesmo presente na curva de 

calibração, em relação à razão massa/área do padrão interno adicionado em 

cada amostra no inicio de cada extração. A título de confirmação se os picos 

obtidos nas amostras, identificados através da comparação dos tempos de 

retenção dos padrões externos, correspondiam aos compostos procurados, as 

amostras foram injetadas em um cromatógrafo a gás acoplado a um 

espectrômetro de massa. 

A identificação dos esteróis foi feita comparando-se os 

fragmentogramas de cada composto da solução de padrão externo com o 

fragmentograma de cada composto das amostras, juntamente com os tempos 

de retenção coincidentes. As massas dos fragmentos moleculares (m/z) 

utilizados para esta identificação estão presentes na Tabela 3. 

Os esteróis e estanona analisados foram: coprostanol (5β-Colestan-3β-

ol), epicoprostanol (5β-Colestan-3α-ol), colesterol (Colest-5-en-3β-ol), 

colestanol (5α-Colestan-3β-ol) e 5β-coprostanona (5β-Colestan-3-ona). 
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40 oC 

130 oC 

280 oC 
(1 min) 

300 oC 
(10 min) 

20 oC/min 

5 oC/min 

10 oC/min 
Temperatura do injetor : 280 oC 

Temperatura da interface : 300 oC 

Temperatura da fonte de íons : 270 oC 

Fluxo do gás de arraste: 2mL/min (He) 
Tempo de abertura da purga: 1,25 min 

Modo de injeção: sem divisão de fluxo 

Multiplicadora de elétrons : 70 e.V 

Faixa de massas (m/z) : 40 a 550 u.m.a (1 scan/s) 

40 oC 

60 oC 

290 oC 
(5 min) 

300 oC 
(13 min) 

20 oC/min 

5 oC/min 

5 oC/min 

D 

C 

40 oC 

60 oC 

290 oC 
(1 min) 

300 oC 
(13 min) 

20 oC/min 

5 oC/min 

5 oC/min B 

40 oC 

240 oC 

243 oC 
(1 min) 

300 oC 
(5 min) 

20 oC/min 

0,1 oC/min 

50 oC/min 
Temperatura do injetor : 280 oC 

Temperatura do detector : 325 oC 

Fluxo do gás de arraste: 2mL/min (H2) 

Modo de injeção: sem divisão de fluxo 

Tempo de abertura da purga: 1,25 min 

Fluxo do gás complementar : 2mL/min (N2)  

Fluxo dos gases do detector : 30mL/min (H2) 

e 350mL/min (ar sintético) 

A 

 

Figura 14 – Condições cromatográficas adotadas nas análises de esteróis (A), 

hidrocarbonetos alifáticos (B), LABs (C) e PAHs (D). 
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Esteróis F.D F.1 F.2 F.3 I.M 

5α-coletano (P.I) 217 149 357 109 372 

Coprostanol 215 370 355 257 # 

Epicoprostanol 215 161 257 370 # 

Colesterol 213 129 329 207 # 

Colestanol 215 147 207 355 # 

5β-coprostanona 231 161 316 176 386 

 
Tabela 3 – Massa Molecular (m/z) dos principais fragmentos resultantes da  

quebra dos esteróis estudados. 
* - F.D - fragmento de diferenciação; F.1 a F.3 - fragmentos por ordem de intensidade, I.M - íon molecular; 

 # - pouco intenso. 

 

4.2.2. Análise de hidrocarbonetos marcadores geoquímicos 

 

A metodologia utilizada para as análises de sedimentos está descrita 

em UNEP (1991). 

25g de sedimento foram extraídos em Soxhlet com 80 mL de uma 

solução 50% em volume de n-hexano e diclorometano (Baker, grau resíduo) 

por 8 horas. A cada frasco de extração foi adicionado cobre e uma solução de 

padrões internos (PIs) contendo: 3µg de n-hexadeceno (para análise de n-

alcanos entre C12 e C19, pristano e fitano), 3µg de n-eicoseno (para análise de 

n-alcanos entre C20 e C34), 3µg de nonadecilbenzeno (C19-LAB) para análise de 

LABs e 0,4µg de aromáticos deuterados (naftaleno-d8 e acenafteno-d10 – para 

PAHs com até dois anéis aromáticos; fenantreno-d10 - para PAHs com três 

anéis aromáticos; criseno-d12 - para PAHs com quatro e cinco anéis 

aromáticos, e perileno-d12 - para PAHs com cinco e seis anéis aromáticos).  

O extrato foi concentrado até 2mL em um evaporador rotativo à vácuo 

e o volume restante foi submetido à cromatografia de adsorção em uma coluna 

contendo 1,8g de alumina e empacotada sobre 3,2g de sílica-gel, 5% 

desativadas em peso com água livre de orgânicos, e sulfato de sódio. Eluiu-se 

a coluna com 20 mL de n-hexano (Fração 1) e 15 mL de uma solução 30% 

diclorometano em n-hexano (Fração 2).  
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Estas frações foram concentradas em evaporador rotativo a vácuo e 

transferidas para ampolas, calibradas, de 1 mL. A fração 1 (F1) concentra os 

hidrocarbonetos alifáticos, n-alcanos, alcanos isoprenóides e os LABs. Já a 

fração 2 (F2) concentra os PAHs. 

As análises dos n-alcanos e alcanos isoprenóides foram feitas através 

da injeção de 2 µL de amostra no mesmo cromatógrafo a gás utilizado para a 

análise dos esteróis (GC-FID). Foi utilizada uma coluna capilar Chrompack DB-

1, com 25 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e fase estacionária 

de 100 % metil-silicona.  

A rampa de aquecimento, assim como outras condições operacionais, 

estão presentes na Figura 14. 

A identificação dos hidrocarbonetos alifáticos foi feita utilizando-se 

soluções de padrões externos, de massa conhecida, contendo n-alcanos de 12 

a 34 átomos de carbono e o isoprenóide pristano. O procedimento adotado foi 

o mesmo utilizado na identificação e quantificação dos esteróis. Para os n-

alcanos n-C13, n-C15, n-C19, n-C27, n-C29, n-C31, n-C33 e o isoprenóide fitano não 

foi possível obter o padrão correspondente. Neste caso, para a identificação e 

quantificação dos picos cromatográficos desses compostos, foi considerado o 

índice de retenção correspondente a média dos índices de retenção dos n-

alcanos anterior e posterior ao n-alcano ausente da solução de padrões 

externos e o fator de resposta do n-alcano imediatamente inferior em termos de 

massa molecular. 

Os n-alcanos estudados neste trabalho continham entre 12 e 34 

átomos de carbono em sua cadeia alifática, sendo denominados por n-C12 até 

n-C34. Pristano e fitano foram os alcanos isoprenóides analisados. 

A análise dos LABs, contidos na F1 foi realizada através da injeção de 

1 µL da amostra em um cromatógrafo a gás de mesmo modelo ao que foi 

utilizado para a análise de esteróis acoplado a um espectrometro de massa 

(GC-MS). A coluna foi a mesma utilizada na análise dos n-alcanos. O 

espectrômetro de massa foi da V.G. Masslab – Fisons modelo TRIO 1000. A 

corrida foi feita no modo SIM (Monitoring Ion System), sendo registrados 

apenas os picos relacionados aos fragmentos (m/z) 91 e 105, característicos 

dos LABs. 



 38 

Os LABs foram identificados através da injeção de soluções de 

padrões externos, de massas conhecidas, contendo de 10 a 14 átomos de 

carbono na cadeia alquil (C10-LAB, C11-LAB, C12-LAB, C13-LAB E C14-LAB), nas 

mesmas condições de análise das amostras. 

A quantificação foi feita de modo semelhante ao realizado para os 

esteróis. Considerou-se a área de cada composto multiplicada pelo fator de 

resposta do mesmo presente na curva de calibração (neste caso, gerada sem o 

auxílio de uma Chemstation), em relação à razão massa/área do padrão 

interno adicionado em cada amostra no inicio de cada extração. As áreas dos 

compostos foram obtidas através da integração dos picos dos 

fragmentogramas. 

Os LABs estudados neste trabalho continham entre 10 e 14 átomos de 

carbono em sua cadeia alifática, sendo denominados por: C10-LAB, C11-LAB, 

C12-LAB, C13-LAB e C14-LAB. 

Por fim, os PAHs foram analisados utilizando os mesmos 

equipamentos e condições cromatográficas que as utilizadas na análise dos 

LABs. A única alteração foi feita em relação a rampa de aquecimento (Figura 
14).  

A identificação e quantificação dos PAHs foram realizadas de modo 

semelhante aos LABs. As massas dos principais fragmentos moleculares (m/z) 

utilizados para esta identificação são citados na Tabela 4.  

A Figura 15 mostra as etapas realizadas durante a análise de esteróis 

e hidrocarbonetos marcadores geoquímicos. 

 

4.2.3. Análise do teor de carbono orgânico (% TCO) 

 

A metodologia empregada para a determinação de carbono orgânico 

em sedimentos é uma modificação do método de Walkley-Black. Consiste na 

oxidação do carbono orgânico com dicromato de potássio e ácido sulfúrico. A 

quantidade de íons dicromato consumidos na oxidação do carbono orgânico é 

determinada titulando-se o excesso de dicromato com sulfato ferroso 

amoniacal (Gaudette et al. 1974). 
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PAHs F.D F.2 

naftaleno-d8 (PI) 136 134 

naftaleno 128 127 

derivados metilados do 

naftaleno 

142 141 

bifenil 154 152 

derivados dimetilados do 

naftaleno 

156 141 

acenaftileno 152 151 

acenafteno-d10 (PI) 164 162 

acenafteno 162 153 

derivado trimetilados do 

naftaleno 

170 155 

fluoreno 166 165 

fenantreno-d10 (PI) 188 187 

fenantreno e antraceno 178 179 

derivados metilados do 

fenantreno 

192 192 

fluoranteno e pireno 202 200 

benzo[a]antraceno e criseno 228 226 

criseno-d12 (PI) 240 236 

benzo[b]fluoranteno, 

benzo[k]fluoranteno, 

benzo[e]pireno, 

benzo[a]pireno e perileno 

 

252 

 

253 

perileno-d12 (PI) 264 260 

indeno[1,2,3-c,d]pireno e 

benzo[g,h,i]perileno 

276 138 

dibenzo[a,h]antraceno 278 279 

 
Tabela 4 – Massa Molecular (m/z) dos principais fragmentos ou íon molecular  

resultantes da quebra dos PAHs estudados. 
* - F.D - fragmento de diferenciação; F.2 – segundo fragmento mais intenso 
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Figura 15 – Fluxograma do método utilizado para a determinação de esteróis e 

hidrocarbonetos marcadores geoquímicos. As linhas indicam as rotas utilizadas em cada 

uma das análises :         Esteróis;            Alcanos e LABs;            PAHs) 

Eluição (2): 15 mL / solução 
30% DCM em n-hexano 

25 g de sedimento + PIs + 80 mL / 
solução (1:1) n-hexano e DCM + cobre 

Extração em Soxhlet por 8 horas 

Evaporação do extrato até 5 mL 

Retirada de 0,5 mL para M.O.E 

Evaporação do extrato até 2mL 

Clean-up com 2g de alumina (5% 
desativada) e Na2SO4  

Clean-up com 1,8g de alumina e 3,2g de 
sílica-gel (5% desativadas) e Na2SO4 

25 g de sedimento + PI + 
70 mL / etanol destilado + cobre 

Eluição com 15 mL / etanol Eluição (1) : 
20 mL / n-hexano 

Evaporação do extrato até 1mL 

Evaporação até secura (rotavapor e N2) 

Derivação : adição de 40 µL  
de BSTFA/TMCS (99:1) e reação a 

65oC por 90 min (banho-maria)  

Evaporação até secura (N2) 

Dissolução do resíduo em 1mL de n-hexano 

Transferência para ampolas e injeção das amostras 

Esteróis 
GC-FID (2µL) 

Alcanos 
GC-FID (2µL) 

LABs 
GC-MS (1µL) 

PAHs 
GC-MS (1µL) 
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O ponto final da titulação é bastante pronunciado e o método apresenta 

resultados similares ao método de combustão total (análise de carbono, 

hidrogênio e nitrogênio). 

A Figura 16 mostra as etapas da determinação do carbono orgânico. 

 

0,2 a 0,5g de sedimento seco 

20 mL de ácido sulfúrico concentrado 

200 mL de água destilada 

10 mL de solução de dicromato 

Agitação suave 

Agitação suave 

Repouso por 30 minutos 

10 mL de ácido fosfórico (85 %) 
fluoreto de sódio 
7 gotas de indicador (difenilamina) 

Titulação com solução de 
sulfato ferroso amoniacal 

Viragem 
verde escuro → cinza azulada → azul → verde brilhante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Fluxograma do método utilizado para a determinação do teor de  

carbono orgânico em sedimentos. 

 

4.4. Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica consistiu na descrição visual dos sedimentos, 

sendo classificados nas seguintes categorias: cascalho, areia grossa, areia 

média, areia fina ou lama. Esta análise foi realizada pelo Prof. Dr. Michel 

Michaelovitch de Mahiques, do Laboratório de Oceanografia Geológica da 

USP. 
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4.5. Análise microbiológica 

 

As amostras de sedimentos coletadas durante PROANTAR 99/00 

foram analisadas quanto ao número mais provável de bactérias Clostridium 

perfringens presentes em 100 g de sedimento amostrado (NMP/100g). 

Número mais provável é a estimativa da densidade de bactérias em 

uma amostra, calculada a partir da combinação de resultados positivos e 

negativos, obtidos mediante a técnica de tubos múltiplos (CETESB 1988). 

A determinação do número mais provável de C. perfringens em uma 

dada amostra é feita a partir da técnica dos tubos múltiplos, onde volumes 

decrescentes da amostra (diluições decimais consecutivas) são inoculados em 

meio de cultura adequado, em uma série de cinco tubos.  

Através do decréscimo dos volumes inoculados, obtém-se uma 

determinada diluição em que os tubos fornecem resultados negativos. A 

combinação de resultados positivos e negativos é usada na determinação do 

NMP. O exame se processa através de duas fases: 

a) ensaio presuntivo: consiste na semeadura de volumes determinados 

da amostra em tubos contendo o Meio Diferencial Enriquecido para Clostrídios 

(DRCM – meio de cultura), que são incubados em anaerobiose a 35 ± 0,5 oC, 

durante 48 ± 3 horas. O enegrecimento do meio de cultura é uma prova 

positiva para a presença de C. perfringens. 

b) ensaio confirmatório : consiste na transferência de cultura de todos 

os tubos de meio DRCM com resultado positivo para tubos contendo o meio 

Litnus Milk, os quais são incubados em anaerobiose a 35 ± 0,5 oC, durante 48 ± 

3 horas. A formação de coágulos, rompidos pela grande quantidade de gás 

formada e a acidificação do meio é a prova confirmativa positiva para a 

presença de C. perfringens. 

As análises microbiológicas foram realizadas pela Msc. Rosa de 

Carvalho Gamba, integrante do Laboratório de Microbiologia Ambiental, do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (ICB-USP). 

A metodologia detalhada assim como os componentes e forma de 

preparação dos meios de cultura utilizados e citados acima são encontrados 

em CETESB (1998). 
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5. Resultados e Discussão 
 

5.1. Avaliação do método 

 

Os brancos determinados para os esteróis e hidrocarbonetos 

marcadores geoquímicos foram aceitáveis e descontados de todas as 

amostras. As concentrações médias para os brancos estão apresentados na 

Tabela 5. Os cromatogramas dos brancos para a análise de esteróis e n-

alcanos são apresentados nos Anexos 1 e 2. 

 
Brancos Concentração média 

OLs-totais 0,06 ± 0,01 

n-alcanos totais 34,6 ± 3,4 

PAHs-totais 17,4 ± 2,31 

LABs-totais 0,05 ± 0,07 

 

Tabela 5 – Concentração média, em µg.g-1 (OLs-totais) e ng.g-1 (n-alcanos,  

PAHs e LABs totais), para diferentes brancos de extração. 

 

O limite de detecção foi determinado como sendo 3 vezes o desvio 

padrão dos brancos (Maynard 1990). Os valores obtidos para os esteróis e 

hidrocarbonetos marcadores geoquímicos individuais e totais podem ser vistos 

nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. 
 

Esteróis Limite de detecção (µg.g-1) 

coprostanol 0,007 

epicoprostanol 0,004 

colesterol 0,023 

colestanol 0,013 

5β-coprostanona 0,007 

Média 0,011 ± 0,008 

Máximo 0,023 

Mínimo 0,004 

OLS-totais 0,031 

 

Tabela 6 – Limite de detecção, em µg.g-1, para os esteróis estudados. 
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n-Alcanos e alcanos 

isoprenóides 

Limite de detecção 

(ng.g-1) 

n-C12 0,10 

n-C13 2,73 

n-C14 0,20 

n-C15 0,12 

n-C16 0,10 

n-C17 0,24 

pristano 0,37 

n-C18 0,09 

fitano 0,07 

n-C19 1,73 

n-C20 1,30 

n-C21 0,11 

n-C22 0,12 

n-C23 0,07 

n-C24 0,19 

n-C25 0,67 

n-C26 0,06 

n-C27 0,09 

n-C28 2,07 

n-C29 0,03 

n-C30 3,71 

n-C31 3,02 

n-C32 0,60 

n-C33 0,07 

n-C34 0,61 

Média 0,74 ± 2,78 

Máximo 3,71 

Mínimo 0,03 

n-alcanos totais 10,1 

 

 
Tabela 7 – Limite de detecção, em ng.g-1, para os n-alcanos e  

alcanos isoprenóides estudados. 
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PAHs Limite de detecção 

(ng.g-1) 

naftaleno 1,52 

2-metil-naftaleno 0,71 

1-metil-naftaleno 0,96 

bifenil 0,73 

2,6-dimetil-naftaleno 0,49 

acenaftileno 1,04 

acenafteno 0,78 

2,3,5-trimetil-naftaleno 1,02 

fluoreno 1,36 

fenantreno 1,50 

antraceno 1,87 

metil-fenantreno 0,53 

fluoranteno 0,73 

pireno 0,77 

benzo(a)antraceno 0,25 

criseno 0,70 

benzo(b)fluoranteno 1,00 

benzo(k)fluoranteno 0,34 

benzo(e)pireno 0,42 

benzo(a)pireno 1,39 

perileno 1,19 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 2,40 

dibenzo(ah)antraceno 1,76 

benzo(ghi)perileno 1,64 

Média 1,05 ± 0,54 

Máximo 2,40 

Mínimo 0,35 

PAHs-totais 6,93 

 

 

 

 

Tabela 8 – Limite de detecção, em ng.g-1, para os PAHs estudados. 
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LABs Limite de detecção 

(ng.g-1) 

C10-LAB 0,03 

C11-LAB 0,05 

C12-LAB 0,03 

C13-LAB 0,04 

C14-LAB 0,11 

Média 0,05 ± 0,03 

Máximo 0,11 

Mínimo 0,03 

LABs-totais 0,21 

 
Tabela 9 – Limite de detecção, em ng.g-1, para os LABs estudados. 

 

A metodologia empregada para a análise de esteróis foi verificada 

através da determinação de amostras do material de referência IAEA-383, 

preparado pela Marine Environmental Laboratory of International Atomic 

Energy Agency (MEL/IAEA). Este sedimento foi extraído, injetado e analisado 

em triplicata, de maneira idêntica às amostras. O valor obtido de cada amostra, 

assim como valores médios segundo MEL/IAEA e os respectivos desvios 

padrões, estão presentes na Tabela 10. 

 
Esteróis IAEA-383 (1) 

(µg.g-1) 

IAEA-383 (2) 

(µg.g-1) 

IAEA-383 (3) 

(µg.g-1) 

Média 

(µg.g-1) 

Valor (MEL/IAEA) 

(µg.g-1) 

coprostanol 0,63 0,68 0,71 0,67 ± 0,04 0,59 ± 0,25 

colesterol 1,17 1,02 1,09 1,09 ± 0,08 1,15 ± 0,10 

colestanol 0,84 0,83 0,94 0,87 ± 0,06 0,84 ± 0,26 

 

Tabela 10 – Concentrações de esteróis, em µg.g-1, obtidos na análise do material  

de referência IAEA-383 e valores apresentados pelo MEL/IAEA. 

 

Os valores médios obtidos, através da análise do material de referência 

IAEA-383, são compatíveis com a faixa aceitável apresentada pelo MEL/IAEA. 

Materiais de referência para LABs ainda não são encontrados ou fornecidos 

pelas agências certificadoras de metodologias analíticas.  
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A metodologia para análise de PAHs e n-alcanos tem sido verificada 

anualmente através da participação do Laboratório de Química Orgânica 

Marinha do IO-USP em exercícios de intercalibração onde são analisadas 

misturas de padrões, amostras de sedimentos e organismos. Os resultados 

obtidos são considerados satisfatórios, com valores dentro dos intervalos 

permitidos e certificados, podendo ser verificados em Medeiros (2000) e 

Taniguchi (2001). 

A avaliação do erro envolvido na repetibilidade da metodologia utilizada 

para a determinação dos esteróis foi feita através da análise de cinco réplicas 

de uma mesma amostra de sedimento. A amostra coletada próxima à geleira 

Mackelar durante PROANTAR 99/00 (Mack B) foi escolhida para esta 

avaliação por apresentar todos os compostos analisados acima do limite de 

detecção. 

O erro total do método é calculado pela expressão: 

 
Erro Total  = 

desvio médio + 2. desvio padrão 

valor médio 
. 100  

 

O desvio médio (erro relativo) expressa a exatidão dos dados, 

enquanto que o desvio padrão (coeficiente de variação) expressa a precisão de 

uma medida (Vogel 1992).  

A Tabela 11 mostra os resultados obtidos na avaliação do erro. 

 
Esteróis Valor médio 

(µg.g-1) 

Desvio médio 

(µg.g-1) 

Desvio padrão 

(µg.g-1) 

Desvio padrão 

relativo (%) 

Erro Total 

(%) 

coprostanol 0,43 0,03 0,04 9,30 23,3 

epicoprostanol 0,29 0,01 0,02 6,90 17,2 

colesterol 4,27 0,58 0,72 16,9 47,3 

colestanol 1,05 0,12 0,13 12,4 36,2 

5β-coprostanona 0,53 0,02 0,03 5,66 15,1 

 
Tabela 11 – Avaliação do erro total envolvido na repetibilidade do método. 
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Os valores obtidos para os desvios padrões relativos e erro total do 

método são compatíveis com aqueles encontrados em trabalhos similares. 

Writer et al. (1995) obtiveram até 22,8% de desvio padrão relativo para 

triplicatas de amostras de sedimentos. Le Blanc et al. (1992) obtiveram valores 

na faixa entre 5,3 e 10,2% para o desvio padrão relativo e acima de 60 % para 

o erro envolvido em análises múltiplas de sedimento. Sherwin et al. 1993, 

obtiveram valores de erro total de até 50%. Kawakami (1999) obteve valores de 

desvio padrão relativo entre 10,6 e 21,6% e erro total entre 27,7 e 57,5%. 

O método também foi avaliado através da recuperação dos padrões 

internos adicionados obtendo-se resultados dentro do intervalo entre 70 e 120 

%, sendo a faixa de recuperação considerada aceitável entre 40 e 140 % (Qian 

& Jackson 1997). 
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5.2. Teor de Carbono Orgânico e Matéria Orgânica Extraída 

 

O teor do carbono orgânico (% TCO) é dado em termos de 

porcentagem em massa de sedimento analisado. Representa a quantidade de 

carbono associada a compostos orgânicos presente nas amostras analisadas. 

A matéria orgânica extraída (M.O.E) depende do tipo de solvente utilizado 

durante a extração. Estes parâmetros são associados a granulometria do 

sedimento, sendo que, para sedimentos mais grosseiros, são esperados 

valores mais baixos destes parâmetros do que para sedimentos mais 

trabalhados. 

As Tabelas 12 e 13 mostram os resultados obtidos para % TCO e 

M.O.E, assim como a análise granulométrica. 

A comparação entre os valores de % TCO e M.O.E com a análise 

granulométrica visual permitiu estabelecer que quanto maior foi o tamanho da 

partícula constituinte do sedimento, menor foi o % TCO e M.O.E, analisando 

em termos do valor médio destes parâmetros para cada uma das classes de 

tamanho de partículas definidos pela análise granulometria visual (Tabela 14). 

Os dados de % TCO e M.O.E permitem dizer que a concentração de 

compostos orgânicos, no caso, de origem antrópica, será maior em sedimentos 

mais finos (silte e lama) do que em sedimentos grosseiros (cascalho), exceto 

nos casos em que se tem uma fonte introduzindo grandes quantidades de 

matéria orgânica e carbono diretamente no sedimento (Jeng et al. 1996), como 

em Fz 0, onde embora o sedimento encontrado tenha sido cascalho, os valores 

de % TCO e M.O.E foram relativamente altos em comparação a pontos 

distantes da fonte e de granulometria semelhante. O aporte de material fecal 

tem significativa influência no % TCO, sendo que sedimentos sob influência de 

esgoto apresentam alto % TCO (Sherwin et al. 1993). 

Os valores de % TCO são inferiores aos encontrados por Venkatesan 

& Kaplan (1990). Estes autores estudaram % TCO em sedimentos compostos 

basicamente por silte e argila, localizados entre 5 e 30Km de um ponto de 

descarga de esgoto, na Bacia de Santa Monica, Califórnia, obtendo valores 

entre 0,50 - 4,18 de % TCO para as amostras analisadas. Sherwin et al. (1993) 

encontraram % TCO entre 2,3 e 4,6 % para amostras coletadas em canais de 

escoamento de esgoto, em Veneza, Itália.  
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PROANTAR 97/98 
 % TCO M.O.E 

(mg.g-1) 
Análise  

granulométrica visual 

A Fz 0 0,53 1,80 cascalho 
 

Fz 5 n.a 1,30 cascalho → areia grossa 
 

Fz 10 0,17 0,64 areia média 
 

Fz 50 0,39 2,96 areia fina → lama 
 

Fz Cf n.a 1,75 cascalho → areia grossa 

B Tq 20 0,22 1,24 areia média 
 

Tq 50 0,35 1,04 areia fina 
 

Tq 124 0,63 2,24 areia fina → lama 

C Ba 90 0,40 1,48 areia média → fina 
 

Ba 124 0,39 1,40 areia fina → lama  

D Rf 90 0,43 3,40 cascalho → lama  

E Sten A 0,65 2,76 areia fina → lama 

F Pt Pz 0,32 1,70 areia fina → lama 

G Mack A 0,65 1,36 lama 

H Pt Cr 0,33 2,64 lama 

I Pt Th 0,27 1,85 lama 

J Arct 0,16 0,60 areia grossa 

K Foss > 99 104 - 
 

 

 

 

 

Tabela 12 – Dados obtidos do teor de carbono orgânico, em porcentagem de sedimento 

analisado, e matéria orgânica extraída, em mg.g-1 de sedimento extraído, para amostras  

coletadas durante PROANTAR 97/98.  n.a : não analisado 
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PROANTAR 99/00 
 % TCO M.O.E 

(mg.g-1) 
Análise 

 granulométrica visual 

A Fz 0 0,15 0,53 cascalho 
 

Fz 10 0,12 0,24 cascalho 
 

Fz 20 0,40 n.a areia média 
 

Fz 50 0,67 n.a lama 
 

Fz 100 0,51 2,92 lama 
 

Fz 200 0,54 n.a lama 
 

Fz 400 0,56 n.a lama 

C Ba 10 0,08 n.a cascalho 
 

Ba 20 0,09 n.a cascalho  

 Ba 100 0,33 1,70 cascalho → lama 

 Ba 200 0,54 3,50 lama 

D Rf 10 0,07 n.a cascalho → areia média 
 

Rf 20 0,10 0,25 areia grossa 
 

Rf 50 0,26 2,95 areia fina 

 Rf 100 0,60 1,80 cascalho → lama  

 Rf 200 0,60 n.a lama 

E Sten B 0,54 2,88 lama 

G Mack B 0,39 n.a cascalho → lama 

L Pt B 0,37 1,72 lama 
 

 

 

 
Tabela 13 – Dados obtidos do teor de carbono orgânico, em porcentagem de sedimento 

analisado, e matéria orgânica extraída, em mg.g-1 de sedimento extraído, para amostras  

coletadas durante PROANTAR 99/00.  n.a : não analisado 
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A 
Análise 

granulométrica visual 

Número de 

amostras 

Valor 

médio 

Desvio 

padrão 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

lama 8 0,51 0,13 0,67 0,27 

areia fina → lama 5 0,48 0,15 0,65 0,32 

cascalho → lama 4 0,44 0,12 0,60 0,33 

areia fina 2 0,31 0,06 0,35 0,26 

areia média 3 0,26 0,12 0,40 0,17 

areia grossa 2 0,13 0,04 0,16 0,10 

cascalho 4 0,09 0,06 0,15 0,08 

areia média → fina 1 0,40 - - - 

cascalho → areia média 1 0,07 - - - 

 

B 
Análise 

granulométrica visual 

Número de 

amostras 

Valor 

médio 

Desvio 

padrão 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

lama 7 2,41 0,78 3,50 1,36 

areia fina → lama 5 2,21 0,67 2,96 1,40 

cascalho → lama 3 2,30 0,95 3,40 1,70 

areia fina 2 2,00 1,35 2,95 1,04 

areia média 2 0,94 0,42 1,24 0,64 

areia grossa 2 0,43 0,25 0,60 0,25 

cascalho 3 0,86 0,83 1,80 0,24 

areia média → fina 1 1,48 - - - 

 
Tabela 14 – Comparação entre análise granulométrica visual e teor de carbono  

orgânico (A) e matéria orgânica extraída (B),  agrupada em função do tipo de  

sedimento, independentemente do período de coleta. 

 

Nos exemplos citados, os valores de % TCO foram bem superiores aos 

valores encontrados próximo à saída de efluentes da EACF (0,53 e 0,15). Esta 

comparação permite dizer que o % TCO pode estar ligado ao volume de 

efluente de esgoto lançado. 
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5.5 Esteróis 

 

A apresentação e discussão dos resultados referentes aos esteróis 

foram divididas conforme o período de amostragem. 
 

PROANTAR 97/98 

 

A concentração individual de esteróis, encontrados através da análise 

de sedimentos é mostrada na Tabela 15. Juntamente com estes dados, são 

apresentados os valores dos esteróis totais (OLs-totais – não inclui o composto 

5β-coprostanona, por se tratar de uma estanona) e parâmetros como a razão 

cop/e-cop, % colesterol/OLs-totais e % (cop+e-cop)/OLs-totais, úteis na 

avaliação das fontes de esteróis. 

Os resultados obtidos na análise das fezes de focas também estão 

apresentados na Tabela 15. Estes dados são úteis para elucidar possíveis 

fontes naturais de esteróis no meio marinho antártico. 

A concentração de OLs-totais variou entre 0,21 e 10,4 µg.g-1, sendo o 

valor máximo, encontrado na saída do esgoto (Fz 0) e o menor valor em Arct, 
aproximadamente 10 Km da EACF. Embora Arct esteja próximo da estação de 

pesquisa polonesa, o nível de esteróis é baixo pois o tipo de sedimento 

encontrado neste ponto é areia grossa (não favorece acúmulo) e porque os 

dejetos da estação polonesa são enterrados ao invés de serem lançados na 

Baía, como ocorre na EACF. 

Coprostanol, epicoprostanol e 5β-coprostanona, compostos utilizados 

como indicadores de poluição fecal, foram detectados em níveis elevados 

apenas em Fz 0 (6,14 µg.g-1, 0,28 µg.g-1 e 1,44 µg.g-1). Em outros locais, a 

máxima concentração ocorreu em Mack A, sendo 0,34 µg.g-1, 0,21 µg.g-1 e 

0,40 µg.g-1, respectivamente. 

Colesterol foi o esterol predominante em todas as amostras estudadas, 

incluindo fezes, exceto porém em Fz 0, onde coprostanol foi encontrado em 

altas quantidades. Humanos e animais antárticos (focas, pinguins) são grandes 

fontes conhecidas de colesterol (Venkatesan & Santiago 1989, Green & Nichols 

1995).  
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 esteróis individuais parâmetros selecionados 

Pontos Locais de coprostanol epi-coprostanol 5β-coprostanona colesterol colestanol OLs-totais cop/e-cop % colesterol/ % (cop+e-cop)/ 
 Coleta        OLs-totais OLs-totais 

A Fz 0  6,14 0,28 1,44 3,57 0,42 10,4 21,9 34,3 61,7 

            Fz 5 0,12 0,04 0,15 0,31 0,05 0,52 3,00 59,6 30,8

 Fz 10           0,12 0,08 0,06 0,24 0,08 0,52 1,50 46,2 38,5

           Fz 50 0,24 0,10 0,29 1,34 0,32 2,00 2,40 67,0 17,0

           Fz Cf 0,13 0,06 0,18 0,18 0,09 0,46 2,17 39,1 41,3

B           Tq 20 0,07 < LD 0,04 0,40 0,08 0,56 α 72,7 12,7

           Tq 50 0,10 < LD 0,13 1,61 0,13 1,83 α 87,5 5,43

 Tq 124  0,13         0,12 0,17 5,74 0,32 5,03 1,08 91,0 3,96

C           Ba 90 0,09 0,08 0,09 0,74 0,17 1,07 1,13 68,5 15,7

           Ba 124 0,11 0,09 0,10 1,88 0,25 2,33 1,22 80,7 8,58

D           Rf 90 0,11 0,08 0,09 0,66 0,19 1,04 1,38 63,5 18,3

E           Sten A 0,13 0,08 0,11 0,44 0,15 0,80 1,63 55,0 26,3

F Pt Pz  0,04         0,06 0,11 1,32 0,19 1,60 0,67 82,0 6,21

G           Mack A 0,34 0,21 0,40 1,60 0,48 2,63 1,62 60,8 20,9

H Pt Cr  0,09         0,08 0,06 1,09 0,14 1,39 1,13 77,9 12,1

I           Pt Th 0,03 0,05 0,10 1,15 0,21 1,44 0,60 79,9 5,56

J            Arct 0,03 0,05 0,06 0,13 < LD 0,21 0,60 61,9 38,1

K           Foss 9.420 937 6.751 227 800 11.384 10,1 1,99 91,0
 

 % de esteróis individuais / OLs-totais 

Fezes de  focas analisadas % coprostanol % epicoprostanol % 5β-coprostanona % colesterol % colestanol 

Caranguejeira (Lobodon carcinophagus)      33.2 5.4 7.1 54.3 n.d
Elefante Marinho (Mirounga leonina)      0.8 n.d 0.8 98.4 n.d
Lobo Marinho (Arctocephalus gazella)      n.d n.d 0.4 96.7 2.9
Weddell (Leptonychotes weddelli)      1.1 n.d 7.8 91.1 n.d
Leopardo (Hydrurga leptonyx)      n.d n.d 2.3 97.7 n.d

 

Tabela 15 – Concentrações de esteróis individuais e totais, em µg.g-1 de sedimento seco,  parâmetros de identificação de sua origem e porcentagem de 
esteróis individuais, para amostras de sedimentos e fezes de focas coletadas durante PROANTAR 97/98, na Baía do Almirantado, Antártica. 
 n.d : não detectado  < LD : abaixo do limite de detecção (Tabela 6, pg: 44) 
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A concentração de colesterol variou entre 0,13 µg.g-1 (Arct) e 5,74 

µg.g-1 (Tq 124), sendo a granulometria presente em cada estação fator 

preponderante para a concentração deste esterol em determinados pontos. 

Nota-se a seguinte distribuição: locais de sedimento fino (lama): alta 

concentração de colesterol, locais de sedimento mais grosseiro 

(areias/cascalho): baixa concentração (exceto Fz 0). 

A ocorrência de colesterol em altas concentrações, ao longo de toda a 

linha de costa da Baia do Almirantado, está relacionada à contribuição de focas 

e pinguins. A análise das fezes de espécies de focas presentes na Baía do 

Almirantado (Tabela 15) mostrou que as fezes destes animais apresentam 

valores superiores a 90 % de colesterol, exceção apenas à foca caranguejeira 

que apresentou fezes contendo 55 % de colesterol, valor inferior às demais, 

embora bastante significativo. 

Pequenas quantidades de 5β-coprostanona (< 10%), coprostanol e 

epicoprostanol (encontrados nas fezes de foca caranguejeira), sugere que a 

presença destes compostos em pontos distantes da saída de efluentes 

(maiores de 1 Km) podem ser de origem natural. 

A amostra coletada na fossa séptica (Foss) mostrou que o esgoto 

tratado contém grandes quantidades dos compostos estudados, principalmente 

coprostanol e 5β-coprostanona. Este fato elucida a origem, principalmente 

coprostanol e epicoprostanol, como sendo de fezes humanas, o que permite 

dizer que grandes quantidades destes compostos em pontos próximos a EACF 

mostram influência do esgoto nestes locais. 

A relação % (cop+e-cop)/OLs-totais tem sido utilizada para eliminar o 

efeito da granulometria e permitir o estudo do nível de poluição fecal em 

sedimentos marinhos (Venkatesan & Kaplan, 1990). Esta porcentagem permite 

avaliar o grau de contaminação na Baía do Almirantado, principalmente nos 

pontos A, B, C e D que estão entre 0 e 500 metros da saída de efluentes, Fz 0.  

A Figura 17 mostra que a influência do esgoto da EACF decresce na 

seguinte ordem: Fz 0 (maior influência) → Fz Cf → Fz 10 → Fz 5 → Fz 50 → 

Rf 90 → Ba 90 → Tq 20 → Ba 124 → Tq 50 → Tq 124 (menor influência).  
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Figura 17 – Gráficos da porcentagem de (coprostanol + epicoprostanol) nos esteróis totais 

(A) e razão coprostanol/epicoprostanol (cop/e-cop) (B) vs pontos de coleta para amostras 

coletadas durante PROANTAR 97/98, na Baía do Almirantado, Antártica. 

* Tq 20 e Tq 50 não foram representados - epicoprostanol não detectado ( cop/e-cop = ∝). 
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As estações Sten A e Mack A também apresentaram altos valores de 

% (cop+e-cop)/OLs-totais/, entretanto, por estarem mais distantes (700 e 5.550 

metros, respectivamente) de Fz 0, é possível que estes esteróis sejam em 

grande parte ou exclusivamente de contribuições de aves e mamíferos 

marinhos, como será discutido posteriormente. 

Arct apresentou alta % (cop+e-cop)/OLs-totais, entretanto os níveis 

dos esteróis individuais neste ponto foram uniformemente baixos (os menores 

entre todas as demais estações), o que permite dizer que não há influência de 

esgoto neste local. Pt Cr é um ponto que apresentou % (cop+e-cop)/OLs-totais 

igual a 12,2 %, o que sugere uma influência mínima ou nula de esgoto, devido 

à distância das fontes de descarga de efluentes.  

Não há um consenso em qual deve ser o mínimo valor de coprostanol 

para que uma área seja considerada sob influência de esgotos. Estudos em 

regiões temperadas mostram que valores de coprostanol acima de 0,10 µg.g-1 

indicam poluição por esgotos (Grimalt et al. 1990). Sabe-se entretanto que 

esteróis fecais em regiões temperadas são oriundos exclusivamente de fontes 

humanas, o que não ocorre no ambiente marinho antártico onde mamíferos 

como baleias e focas também contribuem (Venkatesan & Santiago 1989; Green 

& Nichols 1995). Neste caso, determinar um valor de linha de base é 

importante para se estimar a verdadeira contribuição do esgoto da EACF na 

Baía do Almirantado. 

Assim como % (cop+e-cop)/OLs-totais é utilizada para eliminar o efeito 

da granulometria do sedimento, a razão cop/e-cop, proposta por Venkatesan & 

Santiago (1989) e utilizada posteriormente por Green et al. (1992), auxilia na 

avaliação da poluição do esgoto humano em áreas que recebem esteróis de 

fontes animais não-humanas. 

A Figura 17 mostra os valores da razão cop/e-cop vs os pontos de 

coleta. Com base nesta figura pode-se obter quatro grupos de diferenciação: 
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a) cop/e-cop > 2,5 (Fz 0, Fz 5 e Foss) – Fz 0 mostrou os mais altos valores 

de coprostanol, epicoprostanol e da razão cop/e-cop (21,9) de todas as demais 

amostras. Embora o tipo de sedimento neste ponto (cascalho) não favorece o 

acúmulo de compostos, os valores elevados eram esperados por ser a saída 

de esgotos. Fz 5, distante apenas 5 m da saída de esgotos sofre alguma 

influência do esgoto, apesar da concentração de coprostanol ter diminuído 

substancialmente. O sedimento neste ponto é cascalho, o que impede um 

maior acúmulo de esteróis, fato verificado pelo valor menor de OLs-totais do 

que em outros pontos. 

 

b) cop/e-cop entre 1,5 e 2,5 (Fz 10, Fz 50, Fz Cf, Mack A e Sten A) – Apesar 

de Fz 10 e Fz Cf estarem mais próximos da saída de esgotos do que Fz 50, a 

concentração de coprostanol em Fz 50 é maior do que em Fz 10 e Fz Cf 
devido a granulometria dos sedimentos presentes nestes locais (lama, 

cascalho e cascalho, respectivamente). Sten A localiza-se a cerca de 700 

metros da saída de esgotos e o tipo de sedimento encontrado neste ponto foi 

lama. É possível que material fecal da EACF possa estar chegando neste 

ponto, entretanto com intensidade menor do que em Fz 0, Fz 5, Fz 10, Fz Cf e 

Fz 50. Mack A constitui um caso particular. Estando localizado a cerca de 5,5 

Km da EACF apresentou valores de coprostanol e epicoprostanol maiores do 

que encontrados nos outros pontos deste grupo. Por estar distante de 

atividades humanas, estes compostos podem ser atribuídos a uma pequena ou 

nula contribuição de esgotos e principalmente, contribuições de baleias (pois 

epicoprostanol foi encontrado em quantidades maiores que os demais pontos) 

ou de focas (fontes naturais de coprostanol e 5β-coprostanona). 

 

c) cop/e-cop = ∝ (Tq 20 e Tq 50) – Estes pontos estão à aproximadamente 

200 metros da saída de esgoto. A concentração de coprostanol nestes pontos 

é, respectivamente, 0,07 e 0,10 µg.g-1, bastante inferior em relação aos outros 

locais coletados. Epicoprostanol não foi detectado, possivelmente devido ao 

efeito de diluição do efluente que cresce com o aumento da distância da fonte e 

a granulometria (areia média) nesses pontos. 
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d) cop/e-cop < 1,5 (para os demais pontos) – Nestes locais, coprostanol e 

epicoprostanol foram encontrados em concentrações inferiores a 0,12 e 0,10 

µg.g-1, respectivamente, exceto Tq 124 (cop = 0,13 µg.g-1; e-cop = 0,10 µg.g-1). 

Lama é o principal constituinte do sedimento encontrado nos pontos deste 

grupo, e todos se encontram a pelo menos 400 m da saída de esgoto. A 

presença de epicoprostanol sugere contribuição de esgoto e/ou mamíferos 

marinhos. Arct e Pt Th são pontos distantes da EACF, de modo que as 

concentrações de coprostanol e epicoprostanol nesses pontos estão mais 

associadas a fontes naturais do que ao efluente de esgoto. 

A razão cop/e-cop pode ser utilizada em conjunto com % 

colesterol/OLs-totais (Venkatesan & Santiago 1989; Venkatesan & Kaplan 

1990) ou com a concentração de 5β-coprostanona, na forma de gráficos, onde 

é possível identificar a contribuição de esgoto da EACF na concentração de 

esteróis de cada ponto ou ainda se estão apenas sobre influência de fontes 

naturais. 

A Figura 18 mostra os gráficos obtidos do cruzamento de dados entre 

a razão cop/e-cop vs % colesterol/OLs-totais e vs concentração de 5β-

coprostanona. 

A partir do gráfico A, tem-se três grupos distintos: 

a) cop/e-cop = α e % colesterol/OLs-totais > 70 % - é possível que estes 

pontos estejam sujeitos a pequena influência do esgoto da EACF pois 

coprostanol foi detectado e epicoprostanol não. % colesterol/OLs-totais 

superior a 70 % indica que a contribuição de esteróis proveniente de focas e 

pinguins é mais comum do que fontes humanas. 

 

b) cop/e-cop < 1,5 e % colesterol/OLs-totais > 65 % - Estes pontos podem ser 

considerados sob pequena ou moderada influência do esgoto. São pontos 

localizados a mais de 300 metros da saída de efluentes da estação, sendo 

lama, o material majoritário nos sedimento coletados nestes locais. 

Epicoprostanol foi detectado, o que indica pequena contribuição de esgoto e/ou 

de baleias e focas da região. Alta % colesterol/OLs-totais indica uma constante 

e crônica contribuição de focas e pinguins. 
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Figura 18 - Gráficos da razão coprostanol/epicoprostanol (cop/e-cop) vs porcentagem de 
colesterol nos esteróis totais (A) e da razão cop/e-cop vs concentração de 5β-coprostanona 
(µg.g-1 de sedimento seco) (B) para amostras coletadas durante PROANTAR 97/98 na Baía 
do Almirantado, Antártica. 
 
* – Estes gráficos são qualitativos. Os valores exatos dos parâmetros relacionados podem ser encontrados 

na Tabela 12. Nome das estações estão representados dentro das caixas. O valor de 1,50 para razão cop/e-

cop é proposto neste trabalho como sendo o limite para indicar contribuição significativa do esgoto da 

EACF para a Baia do Almirantado. Pontos em verde são considerados exceções. 
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c) cop/e-cop > 1,5 e % colesterol/OLs-totais < 70 % - O valor da razão cop/e-

cop, a % (cop+e-cop)/OLs-totais e % colesterol/OLs-totais inferior a 70 % 

mostra que a contribuição por esgotos é maior que aquela proveniente de 

animais antárticos. Altos níveis de coprostanol e epicoprostanol diminuíram a 

participação de colesterol no OLs-totais, sendo que estas áreas podem estar 

recebendo esteróis provenientes do esgoto da EACF. Mack A e Sten A são 

pontos considerados exceção, pois estão distantes da saída de efluente, 

sujeitos a maior contribuição por parte de mamíferos marinhos do que de 

esgoto. 

A análise do gráfico entre a razão cop/e-cop vs concentração de 5β-

coprostanona mostrou os mesmos grupos apresentados na discussão do 

gráfico anterior. Altos níveis de coprostanol podem estar acompanhados por 

altas concentrações de 5β-coprostanona (por ex. Fz 0, Fz 50, Mack A). Tanto 

em Tq 124 quanto Mack A, a alta concentração de 5β-coprostanona parece 

estar mais associada a focas e baleias (Venkatesan & Santiago 1989). 

 

PROANTAR 99/00 

 

As concentrações individuais e totais dos esteróis, além de parâmetros 

como a razão cop/e-cop, % colesterol/OLs-totais e % (cop+e-cop)/OLs-totais 

são apresentados na Tabela 16. 

A concentração de OLs-totais variou entre 0,09 e 19,6 µg.g-1, sendo o 

valor máximo, encontrado na saída do esgoto (Fz 0) e o menor valor em Rf 10. 

O alto valor encontrado em Fz 0 era esperado tendo em vista a presença de 

altas concentrações de esteróis presentes no esgoto, descartado neste local. 

Rf 10 apresentou a menor concentração dos esteróis totais. O tipo de 

sedimento (cascalho), a distância em relação à saída de esgoto (cerca de 500 

m) e o efeito da diluição são fatores que contribuem para um menor acúmulo 

de esteróis neste ponto. A influência da granulometria do sedimento é 

marcante nos pontos coletados ao longo do transecto do Refúgio-1 (linha D). 

Rf 10 e Rf 20, onde o sedimento é cascalho, apresentam baixas concentrações 

de esteróis totais (0,09 µg.g-1 e 0,13 µg.g-1, respectivamente).  
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 esteróis   parâmetros selecionados

Pontos Locais de coprostanol epi-coprostanol 5β- coprostanona colesterol colestanol OLs-totais cop/e-cop % colesterol/ % (cop+e-cop)/  

 Coleta        OLs-totais OLs-totais 

A Fz 0 14,0         0,62 4,09 3,59 1,40 19,6 22,5 18,3 74,5

            Fz 10 0,15 0,04 0,02 0,25 < LD 0,44 3,75 56,8 43,2

           Fz 20 0,16 0,06 0,38 3,93 0,26 4,41 2,67 89,1 4,99

           Fz 50 0,17 0,06 0,13 0,96 0,22 1,41 2,83 68,1 16,3

           Fz 100 0,13 0,05 0,05 1,25 0,16 1,59 2,60 78,6 11,3

           Fz 200 0,16 0,06 0,09 0,50 0,16 0,88 2,67 56,9 25,0

           Fz 400 0,15 0,05 0,15 0,57 0,15 0,92 3,00 62,0 21,7

C Ba 10 0,02 < LD < LD 0,17 < LD 0,19 ∝ 89,6  10,4

    Ba 20 < LD < LD < LD 0,12 < LD 0,12 ∝ 100 n.d

            Ba 100 0,06 0,04 0,19 3,77 < LD 3,87 1,50 97,4 2,58

            Ba 200 0,15 0,07 0,27 3,73 < LD 3,95 2,14 94,4 5,57

D    Rf 10 0,01 < LD 0,02 0,08 < LD 0,09 ∝ 88,5 11,5

    Rf 20 0,02 < LD 0,08 0,11 < LD 0,13 ∝ 84,6 15,4

           Rf 50 0,04 < LD 0,23 1,77 0,23 2,04 ∝ 86,8 1,96

           Rf 100 0,18 0,07 0,16 3,08 0,25 3,58 2,57 86,0 6,98

           Rf 200 0,05 < LD 0,24 1,80 0,33 2,18 ∝ 82,7 2,11

E           Sten B 0,14 0,06 0,34 3,46 0,35 4,01 2,37 86,3 5,04

G           Mack B 0,16 0,08 0,23 1,56 0,19 1,99 2,00 78,5 12,1

L           Pt B 0,13 0,05 0,05 0,50 0,12 0,80 2,60 62,3 22,4

 

 

Tabela 16 – Concentrações de esteróis individuais e totais, em µg.g-1 de sedimento seco, e parâmetros de identificação de sua origem, para amostras 

de sedimentos coletadas durante PROANTAR 99/00, na Baía do Almirantado, Antártica. 
 < LD : abaixo do limite de detecção (Tabela 6, pg: 44) n.d : não detectado 
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A partir de Rf 50, quando o sedimento passa a variar de areia fina a 

lama, a concentração aumenta em mais de 150 vezes (Rf 50 = 2,04 µg.g-1). 

Coprostanol, epicoprostanol e 5β-coprostanona foram detectados em 

níveis elevados apenas em Fz 0 (14,0 µg.g-1, 0,62 µg.g-1 e 4,09 µg.g-1). Em 

outros locais, não considerando o transecto da EACF (linha A), a máxima 

concentração destes compostos ocorreu em Mack B (cop = 0,16 µg.g-1 e e-cop 

= 0,08 µg.g-1) e Sten B (5β-coprostanona = 0,34 µg.g-1). No transecto da EACF 

(Fz 10 → Fz 400), a concentração destes três compostos variou entre 0,13 e 

0,17 µg.g-1 (cop), 0,04 e 0,06 µg.g-1 (e-cop) e, 0,02 e 0,38 µg.g-1 (5β-

coprostanona), sendo bem inferiores aqueles encontrados na saída do 

efluente, o que mostra o efeito da diluição do efluente com o aumento da 

distância em relação a saída de esgoto. 

Colesterol foi o esterol predominante em todas as amostras, exceto em 

Fz 0, onde coprostanol foi encontrado em altas quantidades. A concentração 

de colesterol variou entre 0,08 e 3,93 µg.g-1, sendo a granulometria presente 

em cada estação fator preponderante para a concentração deste esterol. Focas 

podem contribuir com grandes quantidades de colesterol para os sedimentos, 

como foi verificado pela análise das fezes destes animais. Esgoto também 

pode contribuir, como foi verificado pelo estudo da amostra Foss, embora 

coprostanol e 5β-coprostanona sejam predominantes. 

A relação % (cop+e-cop)/OLs-totais representada na Figura 19 mostra 

que a influência do esgoto da EACF decresce na seguinte ordem: Fz 0 (maior 

influência)→ Fz 10 → Fz 200 → Fz 400 → Fz 50 → Rf 20 → Fz 100 → Rf 10 → 

Ba 10 (menor influência). A estação Pt B apresentou alto valor de % (cop+e-

cop)/OLs-totais, entretanto, por estar distante (aproximadamente 15 km) de Fz 
0, é possível que estes esteróis sejam em grande parte ou exclusivamente de 

contribuições de mamíferos marinhos. Os pontos Rf 20, Rf 10 e Ba 10 

apresentaram valores desta relação comparáveis aqueles encontrados nos 

pontos ao longo do transecto da EACF. Entretanto, os níveis dos esteróis 

individuais neste ponto foram uniformemente baixos (os menores entre todas 

as demais estações), o que permite dizer que há pouca ou nenhuma influência 

de esgotos nestes locais, apesar do valor de % (cop+e-cop)/OLs-totais obtido. 
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Figura 19 – Gráficos da porcentagem de (coprostanol + epicoprostanol) nos esteróis totais 

(A) e razão coprostanol/epicoprostanol (cop/e-cop) (B) vs pontos de coleta para amostras 

coletadas durante PROANTAR 99/00, na Baía do Almirantado, Antártica. 

* Ba 10, Ba 20, Rf 10, Rf 20, Rf 50 e Rf 200 - não foram representados - epicoprostanol não 

detectado ( cop/e-cop = ∝). 
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Como em todos os pontos ao longo do transecto da EACF obteve-se 

valores superiores a 10,0 % para % (cop+e-cop)/OLs-totais e a proximidade 

com a saída de efluentes, o baixo valor de % (cop-+e-cop)/OLs-totais obtido em 

Fz 20 não era esperado, entretanto a concentração de colesterol neste ponto 

contribuiu para diminuir a participação do coprostanol e epicoprostanol, que em 

valores absolutos, foram semelhantes a todos os pontos do transecto da EACF. 

A Figura 19 mostra os valores da razão cop/e-cop vs os pontos de 

coleta. Com base nesta figura pôde-se obter três grupos diferentes citados 

abaixo: 

 

a) cop/e-cop > 2,5 (Fz 0, Fz 10, Fz 20, Fz 400, Fz 50, Fz 200, Fz 100, Pt B e 

Rf 100) – Fz 0 mostrou os mais altos valores de coprostanol, epicoprostanol e 

da razão cop/e-cop (22,5) em relação às demais amostras. Embora o tipo de 

sedimento neste ponto não favoreça o acúmulo de compostos, os valores 

elevados eram esperados por ser a saída de esgotos. Os demais pontos 

presentes neste grupo apresentam valores da razão cop/e-cop próximo a 2,50, 

variando entre 3,75 (Fz 10) e 2,57 (Rf 100). Todos os pontos compreendidos 

na linha da saída de esgotos (Fz 10 → Fz 400) estão classificados neste grupo, 

o que mostra a influência do esgoto da EACF nestas estações. É possível que 

material fecal possa estar chegando neste ponto, entretanto com intensidade 

menor do que em Fz 0, o que justifica o menor valor da razão cop/e-cop para 

estes pontos em relação a Fz 0. Rf 100 é um ponto localizado a 

aproximadamente 500m de Fz 0. A presença deste ponto no mesmo grupo que 

as estações do transecto da EACF e o valor destacado de coprostanol (0,18 

µg.g-1) são indicativos de que o esgoto da EACF pode estar chegando a pontos 

mais distantes fora do transecto da EACF. Pt B está localizado a cerca de 15 

Km da EACF. Por estar distante de atividades humanas, estes compostos 

podem ser atribuídos a uma pequena ou nula contribuição de esgotos e 

principalmente, contribuições de baleia (pois epicoprostanol foi encontrado) ou 

de focas (fontes naturais de coprostanol e 5β-coprostanona). Venkatesan & 

Santiago (1989) estudando fezes de baleias verificaram a presença de 

coprostanol, epicoprostanol e 5β-coprostanona.   
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Sedimentos coletados em pontos distantes da presença humana 

continham grandes quantidades destes compostos, que foram atribuídos como 

sendo de fontes naturais, ou seja as fezes de baleias. 

 

b) cop/e-cop < 2,5 (Sten B, Ba 200, Mack B e Ba 100) – Sten B, Ba 200 e Ba 
100 são pontos localizados entre 400 e 700 m da saída de efluentes da 

estação. O tipo de sedimento (lama) favorece o acúmulo de esteróis nestes 

pontos. A concentração de coprostanol e o valor da razão cop/e-cop (entre 

parênteses) encontradas foram, respectivamente, 0,14 (2,37), 0,15 (2,17) e 

0,06 (1,50) µg.g-1, possibilitando dizer que os pontos Sten B e Ba 200 estão 

recebendo influência menor ou semelhante aos pontos do grupo anterior e Ba 
100, recebe uma contribuição de esgoto da EACF ligeiramente menor, que os 

demais pontos próximos a Fz 0, citados acima. Mack B (cop = 0,16 µg.g-1 e 

cop/e-cop = 2,00) é um ponto com comportamento semelhante ao descrito para 

Pt B, onde fontes naturais de esteróis parecem prevalecer em virtude da 

distância entre Mack B e a saída de esgotos da EACF. 

 

c) cop/e-cop = ∝ (Ba 20, Rf 10, Ba 10, Rf 20, Rf 50 e Rf 200) – Estes pontos 

estão localizados entre 400 e 500 m desde Fz 0. A concentração de 

coprostanol nestes pontos foi, comparativamente, baixa variando entre < LD 

(Ba 20) e 0,05 µg.g-1 (Rf 200). Epicoprostanol não foi detectado, possivelmente 

devido ao efeito de diluição do efluente que cresce com o aumento da distância 

da fonte. O efeito da granulometria parece ser fator preponderante para que 

não sejam encontrados, grandes quantidades de esteróis nestes pontos, pois 

com exceção a Rf 50 e Rf 200, todos os pontos deste grupos apresentam o 

cascalho como principal componente do sedimento. Embora estejam 

aproximadamente a mesma distância de Fz 0, pontos como Ba 200, Ba 100 e 

Rf 100 (classificados no grupo anterior) apresentaram concentrações bem 

maiores de esteróis totais do que os pontos deste grupo, devido ao tipo de 

sedimento constituinte (lama). 

 

 

 



 68 

A Figura 20 mostra os gráficos obtidos do cruzamento dos dados entre 

a razão cop/e-cop vs % colesterol/OLs-totais e vs a concentração de 5β-

coprostanona, onde é possível identificar quais os pontos que estão sob alta, 

média ou pequena influência em relação ao esgoto descartado pela EACF ou 

se estão sujeitos apenas a fontes naturais. 

A partir do gráfico A, tem-se três grupos distintos: 

 

a) cop/e-cop = α e % colesterol/OLs-totais > 80 % - é possível que este 

pontos estejam sujeitos a pequena influência do esgoto da EACF, pois 

coprostanol foi detectado e epicoprostanol não. A % colesterol/OLs-totais 

superior a 70 % indica que as contribuições provenientes de focas e pinguins 

são mais comuns do que fontes humanas.  

 

b) cop/e-cop < 2,5 e % colesterol/OLs-totais > 75 % - Estes pontos podem ser 

considerados sob moderada ou pequena influência do esgoto. Todos estes 

pontos, exceto Fz 100 encontram-se a mais de 400 metros da saída de 

efluentes da estação, sendo lama, o material majoritário nos sedimento destes 

pontos. Epicoprostanol foi detectado o que indica pequena contribuição de 

esgoto e/ou de baleias e focas da região (por exemplo: em Mack B). Alta % 

colesterol/OLs-totais indica uma constante contribuição de focas e pinguins, 

diminuindo em termos de porcentagem, a participação dos esteróis fecais, 

como coprostanol e epicoprostanol, nos esteróis totais. 

 

c)  cop/e-cop > 2,5 e % colesterol/OLs-totais < 70 % - O valor da razão cop/e-

cop, a concentração de coprostanol e % colesterol/OLs-totais inferior a 70 % 

mostra que a contribuição por esgotos é maior que aquela proveniente de 

animais antárticos. Altos níveis de coprostanol e epicoprostanol diminuíram a 

participação de colesterol nos esteróis totais, sendo que os esteróis 

encontrados nessas áreas podem ser alta (apenas Fz 0) ou medianamente 

relacionados com o esgoto da EACF. Pt B é considerado exceção, pois está 

distante da saída de efluente, estando sujeito a maior contribuição por parte de 

mamíferos marinhos do que de esgoto.  
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Figura 20 - Gráficos da razão coprostanol/epicoprostanol (cop/e-cop) vs porcentagem de 
colesterol nos esteróis totais (A) e da razão cop/e-cop vs concentração de 5β-coprostanona 
(µg.g-1 de sedimento seco) (B), para amostras coletadas durante PROANTAR 99/00 , na 
Baía do Almirantado, Antártica 
 
* - Estes gráficos são qualitativos. Os valores exatos dos parâmetros relacionados podem ser encontrados 

na Tabela 13. Nome das estações estão representados dentro das caixas. O valor de 2,50 para razão cop/e-

cop é proposto nesta discussão como sendo o limite para indicar contribuição significativa do esgoto da 

EACF para a Baia do Almirantado. Pontos em verde são considerados exceções. 
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As estações Fz 20, Fz 100 e Rf 100 não se enquadraram diretamente 

nos grupos citados acima. Entretanto, por apresentarem valor da razão cop/e-

cop superior a 2,50 e concentração de coprostanol e epicoprostanol 

semelhantes aos valores encontrados em pontos próximos a Fz 0, recebem  

uma contribuição antrópica menor que Fz 0 (grupo C). A % colesterol/OLs-

totais pode indicar que contribuição de mamíferos marinhos está ocorrendo 

simultaneamente à contribuição por esgoto. 

A análise do gráfico entre a razão cop/e-cop vs concentração de 5β-

coprostanona mostrou os mesmos grupos apresentados na discussão do 

gráfico anterior. Entretanto, para este grupo de amostras, os altos níveis de 

coprostanol verificados nas amostras coletadas no transecto da EACF não 

foram acompanhados por altas concentrações de 5β-coprostanona, exceção 

apenas a Fz 0, Fz 20 e Fz 400. Nos pontos próximos a saída de esgoto (Fz 10 

→ Fz 200), a concentração de 5β-coprostanona foi inferior aos pontos mais 

distantes (como Fz 400, Rf 100, por exemplo). Os pontos mais distantes 

podem estar sofrendo contribuições de ambas as fontes (mamíferos marinhos 

e esgoto), enquanto que os pontos mais próximos de Fz 0, a presença de 5β-

coprostanona esteja associada exclusivamente ao descarte de esgotos. Pt B é 

um ponto sujeito a pequena contribuição de esgoto, assim classificado em 

virtude da distância desde Fz 0 e o baixo valor de 5β-coprostanona, que pode 

ser atribuído exclusivamente a fontes naturais. 

Os cromatogramas obtidos para as amostra Fz 0 e Pt B são 

apresentados no Anexo 1. O registro referente à Fz 0 mostra o cromatograma 

de um ponto que recebe grandes quantidades de esteróis de origem fecal, 

onde o pico referente ao coprostanol predomina sobre os demais. Já no 

cromatograma obtido em Pt B, o pico de maior área é relacionado ao 

colesterol, mostrando que fontes naturais de esteróis predominam neste ponto. 

Em alguns dos pontos estudados, foram feitas coletas nas duas fases 

de amostragem (PROANTAR 97/98 e PROANTAR 99/00). A Tabela 17 mostra 

os dados obtidos para os pontos coincidentes nas duas fases de coleta. Os 

locais amostrados não foram absolutamente os mesmo, podendo ter havido 

deslocamento de alguns metros entre locais amostrados em anos diferentes. 

 



 71 

 
 

  esteróis individais parâmetros selecionados 

 Locais de coprostanol epi-coprostanol 5β-coprostanona colesterol colestanol Total-OLS cop/e-cop % colesterol  % (cop+e-cop)  

Pontos Coleta        total-OLS total-OLS 

 (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

A Fz 0 Fz 0 6,14                  14,0 0,28 0,62 1,44 4,09 3,57 3,59 0,42 1,40 10,4 19,6 21,9 22,5 34,3 18,3 61,7 74,5

 Fz 10 Fz 10 0,12                  0,15 0,08 0,04 0,06 0,02 0,24 0,25 0,08 < LD 0,52 0,44 1,50 3,75 46,2 56,8 38,5 43,2

 Fz 50 Fz 50 0,24                  0,17 0,10 0,06 0,29 0,13 1,34 0,96 0,32 0,22 2,00 1,41 2,40 2,83 67,0 68,1 17,0 16,3

B Ba 90 Ba 100 0,11                  0,06 0,09 0,04 0,10 0,19 1,88 3,73 0,25 < LD 2,33 3,95 1,22 1,50 80,7 97,4 8,58 2,58

D                     Rf 90 Rf 100 0,11 0,18 0,08 0,07 0,09 0,16 0,66 3,08 0,19 0,25 1,04 3,58 1,38 2,57 63,5 86,0 18,3 6,98

E Sten A Sten B 0,13                  0,14 0,08 0,06 0,11 0,34 0,44 3,46 0,15 0,35 0,80 4,01 1,63 2,37 55,0 86,3 26,3 5,04

G Mack A Mack B 0,34                  0,16 0,21 0,08 0,40 0,23 1,60 1,56 0,48 0,19 2,63 1,99 1,62 2,00 60,8 78,5 20,9 12,1

 
 
 
 
 
 
Tabela 17 – Tabela comparativa entre concentrações de esteróis individuais e totais, em µg.g-1 de sedimento seco, e parâmetros de identificação de 

sua origem, para amostras de sedimentos coletadas durante PROANTAR 97/98 (A) e PROANTAR 99/00 (B), na Baía do Almirantado, Antártica. 
n.d : não detectado  < LD : abaixo do limite de detecção (Tabela 6, pg: 44) 
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Comparando os valores obtidos nas duas temporadas, observa-se que 

as amostras coletadas no período 99/00 apresentaram valores maiores na 

razão cop/e-cop. Para os demais parâmetros e a concentração dos esteróis 

individuais e totais, não houve relação específica entre aumento ou diminuição 

dos valores em função dos diferentes períodos amostrados. Uma menção deve 

ser feita ao valor obtido em Fz 0, onde verificou-se um aumento significativo 

(superior a 200 %) nas concentrações de coprostanol, epicoprostanol, 5β-

coprostanona e colestanol. A coleta desta amostra durante PROANTAR 99/00 

foi realizada durante um período de maré baixa, de modo que a água do mar, 

responsável por lavar o sedimento e diluir o esgoto lançado pela estação 

estava ausente, favorecendo o acúmulo de grandes quantidades de esteróis 

devido à ausência de um processo natural de diluição.  

A Tabela 18 mostra dados de esteróis obtidos de recentes estudos no 

meio ambiente antártico. Valores de coprostanol na saída de esgoto (Fz 0) 

estão próximos do valor obtido na estação australiana Davis (1995). A 

concentração de coprostanol em Fz 0 foi muito menor que aquela encontrada 

próximo à estação americana McMurdo (1992) e maior que o valor encontrado 

na estação Davis (1992). 

Todo o efluente produzido pela estação australiana Davis sofre um 

tratamento primário e secundário antes de ser descartado em mar aberto. A 

estação abriga até 100 pessoas no verão sendo o sistema de tratamento 

projetado para servir uma população de até 60 pessoas (Green & Nichols 

1995). A estação americana McMurdo realiza um tratamento primário 

misturando o efluente de esgoto com soluções salinas. Nesta estação, a média 

de pessoas oscila entre 800 e 1000, no período de verão (Venkatesan & 

Mirsadeghi 1992). 

As variações encontradas entre os valores de coprostanol e a razão 

cop/e-cop obtidos na Baía do Almirantado e áreas próximas de estações de 

pesquisa, podem ser discutidas em termos do tipo de tratamento que o efluente 

recebe e ao número de pessoas presentes em cada uma das estações. 

A importância do tratamento de esgoto, realizada na EACF, foi 

verificada, tendo em vista que os valores obtidos para os parâmetros 

estudados foram próximos dos resultados obtidos na estação de pesquisa 

Davis onde o tratamento de efluentes é mais avançado.  
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Local de Estudo Referência OLs-totais 
(µg.g-1) 

coprostanol 
(µg.g-1) 

cop + e-cop 
(µg.g-1) 

cop/e-cop 

Estação Davis 

(Austrália) 

Green et al. (1992) 8,53 1 

20,8 * 

0,07-1,28 

0,25 * 

0,21-1,32 3,33 – 4,00 

6,67 – 20,0 

Estação McMurdo 

(U.S.A) 

Sedimentos de 

superfície 

 

Sedimentos de 

testemunho (secções 

de 2cm) (0-22 cm) 

 

 

Venkatesan & 

Mirsadeghi (1992) 

 

Venkatesan & 

Mirsadeghi (1992) & 

Venkatesan - não 

publicados 

 

 

18-1600 

 

 

300-4200 

 

 

 

tr-1500* 

 

 

160-2800 

 

 

tr – 1500 * 

 

 

200-2900 

 

 

 

38- ∝ 

 

 

5 - 38 

 

Estação Davis Green et al. (1995) 0,46 – 119 

21,8 * 

tr – 13,2 * n.a. n.a. 

Estação McMurdo Edwards et al. (1998) n.a n.d. tr – 0,20 * ∝ (e-cop n.d.) 

EACF (presente trabalho) 0,09 – 19,6 * 0,01- 14,0 * < LD – 14,6* 0,59 – 22,5 * 

 
Tabela 18 - Esteróis totais e outros parâmetros relevantes para estudos de poluição fecal 

obtidos em diferentes áreas de estudo, localizadas no continente antártico. 

n.d : não detectado  n.a : não apresentado  * : saída de efluente 
1 : valor máximo  tr : quantidades-traço < LD : abaixo do limite de detecção 
 

 

 

Apesar da limitação do sistema de tratamento da EACF, este mostrou 

ser adequado pois níveis de poluição fecal foram inferiores ou próximos 

daqueles verificados em outras regiões de estudo na Antártica. 

Através dos dados de esteróis obtidos para as duas fases de coletas, 

foi possível verificar que o efluente descartado pela EACF pode alcançar 

distâncias de até 700 m desde Fz 0. Entretanto, apenas a saída do esgoto 

pode ser considerada ponto crítico, já que os níveis dos esteróis tenderam a 

reduzir em até 100 vezes sua concentração, a partir de 10 metros da saída de 

esgoto. 
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O progressivo declínio na % (cop+e-cop)/OLs-totais representa a 

diluição do esgoto (Venkatesan & Kaplan 1990), o que pode ser verificado nas 

Figuras 17 e 19, onde % (cop+e-cop)/OLs-totais diminuiu de valores entre 70 e 

80 % (Fz 0), para próximo ou abaixo de 20 % nas amostras coletadas a mais 

de 50 m da saída de esgotos da EACF. Em regiões próximas a grandes 

centros demográficos como Veneza, Itália, % (cop+e-cop)/OLs-totais variou 

entre 32 e 44 % (coprostanol entre 10,0 e 41,0 µg.g-1), em amostras obtidas 

nos canais coletores de esgoto, diminuindo para valores entre 5 e 10 % (cop = 

< 1,00 µg.g-1) para as amostras coletadas no Mar Adriático (Sherwin et al., 

1993). Venkatesan & Kaplan (1990) propuseram que % (cop+e-cop)/OLs-totais 

entre 50 e 80 % indicam sedimentos severamente afetados por esgotos. 

Amostras coletadas na Bacia de Santa Monica, Califórnia, E.U.A, mostraram 

um gradual declínio no valor desta relação (55 % → 6 %) com o aumento da 

distância da saída de efluente. Com base nos exemplos citados, o valor da % 

(cop+e-cop)/OLs-totais indica que apenas os pontos próximos de Fz 0, 

especialmente Fz 5, Fz 10, Fz Cf e Fz 50 apresentam esteróis de origem 

antrópica.  

As Figuras 18 e 20 mostraram uma correlação similar entre 

coprostanol, % colesterol/OLs-totais e concentração de 5β-coprostanona. Os 

pontos classificados como sujeitos a alta ou média contribuição do esgoto da 

EACF estão todos dentro de até 50m para as amostras PROANTAR 97/98 e 

até 400 m para as amostras coletadas durante PROANTAR 99/00.  

Exceção feita a Fz 0, em todos os demais pontos a concentração de 

coprostanol foi inferior a 0,25 µg.g-1, valor inferior comparando com resultados 

obtidos em áreas costeiras de grande impacto populacional e/ou centros 

industriais como: lagoa de Veneza, Itália (> 5.00 µg.g-1) (Sherwin et al. 1993), 

estuário Tan-Shui, Taiwan (33.3 µg.g-1, 2 km distante da saída de esgotos) 

(Jeng & Han 1994), Litoral de São Paulo, entre Santos e Ubatuba (0,02 – 

5,91µg.g-1) (Kawakami 1999), Plataforma de São Pedro, U.S.A (> 1.00 µg.g-1 

nas estações próximas a saída de esgotos) (Maldonado et al. 2000). Nichols & 

Leeming (1991) verificaram que sedimentos altamente contaminados com 

esgoto apresentam concentrações de coprostanol superiores a 9 µg.g-1. 
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As amostras coletadas em pontos distantes a mais de 1 Km de Fz 0 

apresentaram coprostanol (0,03 – 0,34 µg.g-1) e epicoprostanol (0,05 – 0,21 

µg.g-1) próximos ou maiores que encontrados por Venkatesan et al. (1986) (cop 

= 0,02 – 0,04 µg.g-1, e-cop = 0,06 – 0,08 µg.g-1) para sedimentos coletados no 

Estreito de Bransfield (considerado uma das 5 maiores regiões de 

concentração de baleias nos oceanos) e datados de 3600 anos. A comparação 

mostra a dificuldade em se estabelecer uma linha de base para os esteróis 

fecais no ambiente antártico, pois as contribuições naturais não ocorrem na 

mesma intensidade em toda a região antártica. 
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5.4  Indicador Microbiológico 

 

Os sedimentos coletados durante PROANTAR 99/00 foram analisados 

para o indicador microbiológico, a bactéria Clostridium perfringens visando 

encontrar relação entre os resultados obtidos utilizando-se dois indicadores 

diferentes para avaliar a poluição por esgoto. A Tabela 19 mostra os dados da 

análise de sedimento para C. perfringens e a concentração de coprostanol. 

 
 Pontos de coleta C. perfringens 

NMP/100g 

coprostanol 

µg.g-1 

A Fz 0 28.000 14,0 

 Fz 10 11.000 0,15 

 Fz 20 130 0,16 

 Fz 50 40 0,17 

 Fz 100 20 0,13 

 Fz 200 < 20 0,16 

 Fz 400 < 20 0,15 

C Ba 10 < 20 0,02 

 Ba 20 20 < LD 

 Ba 200 40 0,15 

D Rf 10 40 0,01 

 Rf 20 20 0,02 

 Rf 50 < 20 0,04 

 Rf 100 < 20 0,18 

 Rf 200 70 0,05 

E Sten B < 20 0,14 

L Pt B < 20 0,13 

 
Tabela 19 -Concentração da bactéria C. perfringens, em número mais provável, por 100 g 

de sedimento seco (NMP/100g), e porcentagem dos esteróis fecais nos OLs-totais, para os 

sedimentos coletados durante PROANTAR 99/00, na Baía do Almirantado, Antártica. 

 

Os dados obtidos para o indicador microbiológico mostraram que a 

concentração da bactéria variou entre < 20 e 28.000 NMP/100g, com valor 

máximo encontrado em Fz 0, na saída de esgoto, como era esperado.  
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Verificou-se a existência de um gradiente decrescente da concentração 

ao longo do transecto da EACF (linha A), já que a concentração da bactéria 

diminui gradualmente com o aumento da distância. A concentração de C. 

perfringens mostra que o material fecal da EACF pode estar atingindo até 20m 

de distância desde a saída de esgotos. Em Fz 50, a concentração é cerca de 

700 vezes menor do que na saída de efluente, próximo de um valor-base 

encontrado para os demais pontos mais distantes de Fz 0. 

Edwards et al. (1998) verificou a presença de C. perfringens em 

sedimentos próximos a estação americana McMurdo, obtendo valores elevados 

na saída de esgotos e a 150 m da mesma. A concentração desta bactéria 

diminuia entre 15 e 150 vezes para distâncias entre 330 e 820 metros desde a 

saída de efluentes. O maior volume de esgoto lançado em virtude da intensa 

atividade humana em McMurdo contribui para que C. perfringens seja 

encontrada em níveis consideráveis a distâncias maiores da saída de esgoto 

do que aquelas encontradas nos arredores da EACF. 

O potencial do esgoto das estações de pesquisa sobre comunidades 

de seres vivos marinhos foi verificado por Edwards et al. (1998). A análise de 

material intestinal de várias espécies de invertebrados e peixes mostrou que 

em 100% dos tunicados (Cnemidocarpa verrucosa), 90 % dos mexilhões 

(Lanternula elliptica), 83 % dos ouriços do mar (Sterechinus neumayeri) 

analisados, C. perfringens foi detectada. O estudo de pontos controle (a 3000 

metros de McMurdo) e no presente estudo (Pt B), indicam que C. perfrigens 

não está presente no meio marinho antártico, sendo que os seres vivos ao 

apresentarem esta bactéria, como mostrou Edwards et al. (1998), estão 

sujeitos ao material fecal das atividades humanas. 

A correlação entre dados de C. perfringens e coprostanol foi avaliada 

com base no gráfico da Figura 21. Neste cálculo, foram considerados apenas 

os pontos onde foi encontrada a bactéria estudada com número mais provável 

em 100g maior ou igual a 20. 
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Figura 21 – Correlação entre dados de indicador microbiológico (C. perfringens) 

e o esterol fecal coprostanol. 

 

A correlação obtida pelo cruzamento dos dados de esteróis e C. 

perfringens foi satisfatória, mostrando que estes indicadores podem ser 

utilizados em conjunto para avaliação da poluição por esgotos. Dados de 

concentração de coprostanol e C. perfrigens, mostrados em Edwards et al. 

(1998) apresentaram correlação linear igual a 0,524 para os pontos onde estas 

bactérias foram detectadas. Le Blanc et al. (1992) obteve correlação linear 

igual a 0,98 e 0,82 para dois conjuntos de dados envolvendo C. perfringens e 

concentração de coprostanol de sedimentos coletados em estuário urbano, 

localizado na Baía Narragansett, França. 

Desta maneira, a integração entre dados de C. perfringens e 

coprostanol constitui uma importante ferramenta nos estudos de poluição por 

esgotos. 
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Tendo em vista que ambos os indicadores apresentaram resultados 

coincidentes, pode-se dizer que tanto os esteróis fecais, como o coprostanol, 

ou C. perfringens podem ser utilizados em estudos de poluição por esgotos. A 

aplicação de um ou outro indicador está associada ao enfoque (microbiológico 

ou químico) do estudo envolvido. O custo elevado, tanto na determinação dos 

esteróis fecais quanto dos C. perfringens, e o tempo gasto desde a coleta até o 

resultado final (no caso dos esteróis fecais) são fatores que dificultam a adoção 

destes indicadores em análises de rotina, mesmo havendo a necessidade de 

estudos peródicos de áreas costeiras com contaminação crônica de esgotos 

onde os indicadores citados poderiam fornecer informações mais abrangentes 

da região afetada. 
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5.5. Hidrocarbonetos Marcadores Geoquímicos 

 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados referentes aos 

n-alcanos, alcanos isoprenóides, PAHs e LABs. 

 

5.5.1.  n-Alcanos e alcanos isoprenóides 

 

As concentrações individuais dos n-alcanos, contendo entre 12 a 34 

átomos de carbono e alcanos isoprenóides são mostrados na Tabela 20. São 

apresentados ainda: concentrações totais de hidrocarbonetos alifáticos, n-

alcanos totais e razões que possibilitam a distinção da origem dos 

hidrocarbonetos (biogênica ou antropogênica). 

Alifáticos totais estiveram entre 0,146 µg.g-1 (Ba 100) e 13,28 µg.g-1 (Fz 

0). Com exceção da amostra coletada em Pt Pz (2,396 µg.g-1) e Fz 0, as 

demais apresentaram concentrações inferiores a 0,916 µg.g-1. A maior 

concentração foi obtida no ponto coletado na saída de esgotos da EACF. Após 

20 m desde a saída de efluentes, a concentração de alifáticos totais diminui 

para 0,916 µg.g-1 mantendo valores variáveis entre 0,183 e 0,484 µg.g-1 para 

distâncias entre 50 e 400 m desde Fz 0. Nas demais amostras coletadas na 

Baía do Almirantado, a concentração dos alifáticos totais variou entre 0,146 

µg.g-1 (Ba 100) e 0,758 µg.g-1 (Rf 100). 

A concentração de n-alcanos totais variou entre 0,097 µg.g-1 (Ba 100) e 

9,633 µg.g-1 (Fz 0). Apenas as amostras coletadas em Fz 0 e Pt Pz (1,315 

µg.g-1) apresentaram n-alcanos totais superiores a 0,322 µg.g-1 . 

Os isoprenóides mais comuns encontrados nos sedimentos marinhos 

são pristano e fitano. As maiores concentrações foram, respectivamente, 0,050 

µg.g-1 (Pt Pz) e 0,165 µg.g-1 (Fz 0). 

A razão pristano/fitano apresentou valores inferiores a 1,00 para alguns 

dos pontos próximos a EACF como Fz 0 (0,182), Fz 20 (0,614) e Ba 100 

(0,714). Valores em torno de 1,00 foram obtidos para as amostras coletadas 

em Rf 100 (0,758), Pt Cr (0,857), Arct (0,875), Fz 50 (0,875), e Pt B (1,000). 
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Alcanos  A C D E F G H J L 
individuais Fz 0 Fz 10 Fz 20 Fz 50 Fz 100 Fz 200 Fz 400 Ba 100 Ba 200 Rf 100 Rf 200 Sten B Pt Pz Mack B Pt Cr Arct Pt B 

n-C12 0,019 0,005 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,013 0,045 0,026 0,036 0,007 0,005 
n-C12 0,033                 0,009 0,006 0,008 0,007 0,016 0,005 0,005 0,012 0,011 0,015 0,012 0,185 0,028 0,051 0,011 0,009
n-C14 0,081                 0,024 0,019 0,012 0,010 0,028 0,008 0,008 0,028 0,031 0,042 0,024 0,362 0,040 0,040 0,008 0,020
n-C15 0,136                 0,042 0,037 0,013 0,010 0,040 0,009 0,009 0,050 0,068 0,070 0,043 0,334 0,033 0,017 0,008 0,026
n-C16 0,089                 0,038 0,031 0,006 0,006 0,020 0,005 0,004 0,033 0,038 0,038 0,025 0,170 0,016 0,010 0,007 0,015
n-C17 0,145                 0,033 0,028 0,008 0,006 0,013 0,006 0,003 0,028 0,025 0,029 0,018 0,094 0,012 0,008 0,007 0,015
n-C18 0,071                 0,017 0,014 0,006 0,005 0,010 0,005 0,004 0,038 0,022 0,032 0,022 0,045 0,006 0,005 0,006 0,009
n-C19 0,041                 0,009 0,010 0,005 0,004 0,005 0,005 0,003 0,009 0,007 0,006 0,009 0,029 0,005 0,005 0,008 0,006
n-C20 0,014                 0,006 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,002 0,004 0,009 0,014 0,002 0,009 0,010 0,004
n-C21 0,166                 0,003 0,022 0,009 0,004 0,005 0,006 0,003 0,002 0,015 0,002 0,015 0,008 0,003 0,005 0,007 0,004
n-C22 0,194                 0,005 0,011 0,007 0,004 0,006 0,006 0,004 0,020 0,007 0,017 0,021 < LD 0,004 < LD < LD 0,005
n-C23 0,349                 0,006 0,019 0,007 0,005 0,006 0,007 0,004 0,008 0,004 0,004 0,010 < LD 0,005 0,001 < LD 0,006
n-C24 0,430                 0,008 0,003 0,003 0,002 0,003 0,004 0,001 0,004 0,002 0,002 0,005 < LD 0,003 < LD < LD 0,003
n-C25 0,573                 0,007 0,028 0,006 0,006 0,004 0,005 0,002 0,005 0,005 0,002 0,014 < LD 0,010 0,002 < LD 0,005
n-C26 0,302                 0,005 0,002 0,003 0,004 0,006 0,004 < LD 0,009 0,002 0,005 0,007 < LD 0,005 0,002 0,001 0,005
n-C27 0,838                 0,007 0,005 0,005 0,003 0,004 0,004 < LD 0,006 0,002 0,003 0,009 0,004 0,002 0,006 0,003 0,004
n-C28 0,685                 0,022 0,014 0,024 0,014 0,018 0,019 0,020 0,015 0,012 0,015 0,009 < LD 0,006 < LD < LD 0,007
n-C29 1,211                 0,010 0,009 0,008 0,006 0,008 0,007 < LD 0,014 0,005 0,004 0,015 0,011 0,004 0,012 0,006 0,006
n-C30 0,957                 0,010 0,008 0,002 0,002 0,007 0,003 < LD 0,002 0,002 0,002 0,009 0,005 0,002 0,006 0,005 0,005
n-C31 0,943                 0,009 0,008 0,009 0,006 0,007 0,008 0,002 0,011 0,005 0,005 0,017 < LD 0,004 < LD < LD 0,009
n-C32 0,909                 0,006 0,009 0,005 0,004 0,007 0,005 0,022 0,007 0,004 0,005 0,006 < LD 0,003 < LD < LD 0,009
n-C33 0,782                 < LD 0,009 0,009 0,007 0,008 0,009 < LD 0,010 0,007 0,007 0,010 0,009 0,007 0,008 0,006 0,013
n-C34 0,665 < LD 0,010 < LD < LD < LD 0,009 < LD < LD < LD < LD 0,000 < LD 0,000 0,027 < LD 0,012 

pristano 0,030                 0,034 0,027 0,007 0,010 0,015 0,011 0,005 0,019 0,017 0,019 0,013 0,050 0,010 0,006 0,007 0,008
fitano 0,165                 0,015 0,044 0,008 0,006 0,008 0,006 0,007 0,012 0,015 0,012 0,009 0,028 0,006 0,007 0,008 0,008

Alifáticos totais                  13,28 0,482 0,916 0,274 0,183 0,484 0,216 0,146 0,532 0,758 0,590 0,574 2,396 0,490 0,669 0,246 0,400
n-alcanos totais                  9,633 0,281 0,305 0,157 0,117 0,224 0,142 0,097 0,316 0,276 0,309 0,322 1,315 0,226 0,250 0,100 0,202
pristano / fitano 0,182                 2,267 0,614 0,875 1,667 1,875 1,833 0,714 1,583 1,133 1,583 1,444 1,786 1,667 0,857 0,875 1,000
Σ-ímpar / Σ-par 1,181                 0,925 1,460 1,243 1,208 1,074 1,000 0,470 0,963 1,262 0,907 1,147 1,051 1,000 0,852 1,273 1,040

 

Tabela 20 – n-Alcanos individuais, alífáticos e n-alcanos totais, em µg.g-1, e parâmetros de identificação da origem, para amostras de sedimentos 

coletados na Baía do Almirantado, Antártica.  < LD : abaixo do limite de detecção (Tabela 7, pg: 45) 

* – as amostras F, H e J coletadas durante PROANTAR 97/98 e as demais durante PROANTAR 99/00. 
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Apenas em relação à Fz 0 é possível concluir que há contaminação por 

hidrocarbonetos de petróleo através desse parâmetro, pois neste local a 

concentração dos isoprenóides foi maior que em outros pontos da Baía do 

Almirantado. 

Analisando a razão entre os n-alcanos de cadeia ímpar e cadeia par (Σ-

ímpar/Σ-par), o valor deste parâmetro variou entre 0,852 e 1,273, mostrando 

não haver predominância de um ou outro tipo. Exceções foram encontradas 

nas amostras: Ba 100 (0,470), onde n-alcanos pares predominaram e Fz 20 

(1,460), onde n-alcanos ímpares foram maioria. 

A UCM (Mistura Complexa Não Resolvida), foi detectada apenas na 

amostra coletada na saída de esgotos, Fz 0. A concentração foi de 1,238 µg.g-1 

correspondendo a 9,32% dos alifáticos totais.  

A conformação da rampa cromatográfica da UCM neste ponto foi 

unimodal, indicando a presença de hidrocarbonetos alifáticos petrogênicos 

residuais de cadeia longa (n-C27 a n-C30) não-degradado indicando a 

contaminação dos sedimentos por óleos, derivados de petróleo e esgoto. 

Os cromatogramas obtidos para as amostra Fz 0 e Arct são 

apresentados no Anexo 2. O registro referente a Fz 0 mostra o cromatograma 

de um ponto contaminado por n-alcanos de origem antropogênica variada, 

onde nota-se a presença de UCM. O cromatograma obtido em Arct é 

característico de áreas sujeitas a contribuições naturais de n-alcanos. 

Em relação ao tamanho das cadeias, apenas a amostra Fz 0 

apresentou predominância de n-alcanos de cadeia superior a 22 átomos de 

carbonos. Nos demais pontos predominaram os n-alcanos de cadeia curta ou 

então, valores próximos entre níveis de n-alcanos de cadeia curta e longa. 

O perfil da distribuição da porcentagem de n-alcanos individuais nos n-

alcanos totais mostrou ser semelhantes (Figuras 22, 23, 24 e 25 – arquivo: 
Figs_22_23_24_25.xls). Verificou-se que todas as amostras estudadas 

apresentaram uma sequência completa de n-alcanos entre n-C12 e n-C21, com 

predominância de n-C14, n-C15, n-C16 e n-C17. A partir de n-C23, as amostras 

não mostraram um perfil uniforme, com exceção a amostra Fz 0, que por ser a 

saída de esgoto, apresentou todos os n-alcanos estudados, predominando os 

n-alcanos de cadeia longa (< C22).  
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Comparando os perfis cromatográficos em relação aos n-alcanos de 

cadeia longa (C22-C34), uma grande parte das amostras analisadas 

apresentaram o composto com 28 átomos de carbono (n-C28) em concentração 

superior aos demais n-alcanos de maior peso molecular. Não há estudos 

aprofundados com organismos que sintetizam, especificamente, o n-C28, 

Entretanto Green et al. (1992) sugerem que a predominância de um 

determinado n-alcano pode estar associada a espécies não usuais de bactérias 

ou organismos marinhos específicos de determinadas regiões da Antártica.  

Nas amostras ao longo do transecto da EACF e Sten B, os n-alcanos 

de cadeia longa apareceram com mais frequência do que nas amostras 

coletadas em regiões mais afastadas da EACF, como Pt Pz e Pt Cr. 
A Tabela 21 mostra dados de n-alcanos e alcanos isoprenóides 

extraídos de estudos no meio ambiente antártico.  

Os valores encontrados para n-alcanos e alifáticos totais, com exceção 

a Fz 0, foram similares aos níveis obtidos na Baía do Almirantado (Bícego 

1996, Bícego et al. 1998), próximo a estação australiana Davis (Green et al. 

1992, Green & Nichols 1995) e em diferentes regiões remotas do continente 

antártico (Cripps & Priddle 1991). Embora as concentrações de alifáticos e n-

alcanos totais encontrados em Fz 0 tenham sido maiores que aqueles citados 

por outros autores, foi inferior aos valores máximos obtidos em sedimentos 

marinhos coletados nas proximidades da estação americana Palmer, 

contaminados por hidrocarbonetos de petróleo, provenientes de fontes diversas 

como as atividades humanas exercidas nesta região (Kennicutt II et al. 1992). 

Os estudos anteriores realizados na Baía do Almirantado mostraram 

que os maiores valores de n-alcanos totais foram encontrados nos pontos 

coletados em frente a EACF (5,48 µg.g-1) e Pt Pz (4,17 µg.g-1) (Bícego 1996), 

coincidindo com a distribuição verificada no presente estudo. 

Embora o nível detectado em Pt Pz esteja dentro do valor de linha de 

base apresentado por Cripps & Priddle (1991), os altos níveis de n-alcanos e 

alifáticos totais em relação aos demais pontos estudados mostraram que 

hidrocarbonetos de petróleo provenientes do esgoto ou das atividades 

realizadas na EACF podem estar migrando e se acumulando neste local. 
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Local 

de estudo 

Referência Alifáticos 

totais 

(µg.g-1) 

n-alcanos  

totais 

(µg.g-1) 

pristano e 

fitano 

(µg.g-1) 

 

pristano/fitano 

 

Σ-ímpar/Σ-par 

 

Regiões 

Antárticas 

 

 
Cripps & Priddle 

1991 

 

n.a 

 

0,10 – 9,30 

 

< 0,20 

0,21 1 

 

< 0,11 

0,22 1 

 

n.a 

 

n.a 

Estação Palmer 

(E.U.A) 

 

Kennicutt II et al. 

1992 

n.a 1,44 – 121 

0,26 – 1.183 

n.a n.a n.a 

5 Km desde 

estação Davis 

(AUS) 

 

Green et al. 

1992 

n.a 0,70 n.a n.a 0,89 

Estação Davis 

(AUS) 

 

Green & Nichols  

1995 

0,26 – 10,1 

5,46 * 

0,79 – 2,24 

1,65 * 

n.a 2,30 – 5,10 n.a 

Baía do 

Almirantado 

(1993) 

 

Bícego 

1996 

0,44 – 7,05 

5,62  

0,27 – 2,89 

 

< 0,08 < 0,05 1,00 – 8,00 0,75 – 1,14 

Baía do 

Almirantado 

(1990 e 1992) 

 

Bícego et al. 

1998 

n.a 0,14 – 5,48 n.a 0,34 – 5,98 0,61 – 1,18 

Baía do 

Almirantado 

(1998-2000) 

presente trabalho 

2001 

0,15 – 13,3* 0,10 – 9,63* < 0,03 

0,05 * 

< 0,04 

0,17 * 

0,61 – 2,27 

0,182 * 

0,85- 1,27 

0,47 (Ba 100) 

1,46 (Fz 20) 

 
Tabela 21 – Alifáticos e n-alcanos totais e outros parâmetros relevantes para estudos de 

contaminação de sedimentos por hidrocarbonetos de petróleo, obtidos em diferentes áreas 

de estudo localizadas no continente antártico. 

n.a : não apresentado * : saída de efluente 1 : sedimentos contaminados 
 

Em relação à concentração de pristano e fitano, os valores obtidos, 

com exceção a Fz 0, foram inferiores aos verificados por Bícego (1996) e 

Cripps & Priddle (1991). Desta maneira, o cálculo da razão pristano/fitano é 

limitado, pois mesmo que o valor resultante indique que a amostra esteja 

contaminada, concentrações baixas são um indicativo de que os 

hidrocarbonetos encontrados nos demais pontos são oriundos de fontes 

biogênicas, primariamente. 
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A amostra coletada em Fz 0 apresentou valor da razão pristano/fitano 

bem inferior as demais e característicos de contaminação derivados de 

petróleo. Embora o valor encontrado para pristano e fitano neste ponto seja 

inferior ao verificado para sedimentos contaminados por Cripps & Priddle 

(1991), a presença da fonte poluidora é indicativo de contaminação neste local. 

O ponto Fz 0, além de constituir a saída de esgoto, está próximo à 

garagem de botes e veículos polares da EACF, atuando como um local de 

embarque, desembarque e abastecimento desses equipamentos movidos a 

combustíveis derivados de petróleo.  

O transecto da EACF (linha A) pode ser caracterizado pelo tráfego 

intenso de botes, que são fontes conhecidas de hidrocarbonetos de petróleo 

nos pontos ao longo deste trecho juntamente com o esgoto. 

Os valores encontrados para a razão Σ-ímpar/Σ-par foram semelhantes 

aos encontrados por Green et al. (1992), Bícego (1996) e Bícego et al. (1998), 

mostrando que os hidrocarbonetos presentes em sedimentos de regiões 

antárticas não apresentam predominância de n-alcanos pares ou ímpares, 

apesar de Reinhardt & Van Vleet (1986) terem verificado que os organismos 

marinhos destas regiões produzem preferencialmente n-alcanos de cadeia par. 

A distribuição dos n-alcanos em relação aos n-alcanos-totais para as 

amostras estudadas foi coincidente com aquela apresentada por Reinhardt & 

Van Vleet (1986) estudando seres vivos marinhos antárticos, onde foram 

verificadas a predominância de n-alcanos com cadeia entre 16 e 21 átomos de 

carbono. Cripps (1990) associa a ocorrência de n-alcanos entre n-C22 e n-C30 

ao fitoplâncton e zooplâncton, enquanto que n-alcanos de cadeia entre 15 e 22 

átomos de carbono só podem ser relacionados a fontes naturais se a 

concentração dos n-alcanos totais nestas localidades forem baixas. 

A presença de n-alcanos de cadeia longa em grandes quantidades na 

amostra Fz 0, a pequena concentração e a ausência de sequências contínuas 

destes n-alcanos em pontos distantes da saída de esgoto da EACF e a 

incidência desses compostos ao longo dos pontos nos transectos da EACF, 

Baleia e Refúgio-1 indicam que n-alcanos podem não ser apenas de origem 

biogênica, mas oriundos de alguma contribuição do esgoto e atividades 

envolvendo botes e lanchas, podendo atingir distâncias de até 1 Km, desde o 

ponto de descarte de efluentes. 
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5.5.2. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAHs) 

 

As concentrações dos PAHs são apresentadas na Tabela 22, 

juntamente com a concentração de PAHs-totais e razões que possibilitam a 

distinção da origem destes hidrocarbonetos. 

As concentrações de PAHs-totais variaram entre 9,45 ng.g-1 (Mack B) 

e 260,9 ng.g-1 (Fz 0). Com exceção as amostras Fz 0, Fz 20 (85,90 ng.g-1), Ba 
200 (93,18 ng.g-1), Fz 200 (93,19 ng.g-1) e Fz 50 (142,9 ng.g-1), as demais 

apresentaram concentração inferior a 47,02 ng.g-1. 

A distribuição da porcentagem de PAHs individuais em função dos 

PAHs totais mostrou que os compostos bifenil, naftaleno e derivados alquilados 

do naftaleno predominaram nas diferentes amostras analisadas. Bifenil 

prevaleceu em amostras coletadas em pontos mais distantes da EACF como 

Pt Cr e Arct. Naftaleno e derivados alquilados são predominantes nos pontos 

próximos da EACF. Nos pontos Fz 0 e Fz 50 foram verificados altos níveis de 

fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno e criseno, o que não ocorreu nas 

demais estações. 

A composição do DFA (Diesel Fuel Arctic), o principal óleo combustível 

utilizado nas atividades das estações de pesquisa na Antártica, foi estudado 

por Yu et al. (1995). Os PAHs não alquilados como naftaleno, bifenil, fluoreno, 

fenantreno, antraceno, dibenzotiofeno, pireno, fluoranteno, criseno e 

benzo[a]antraceno corresponderam a 16,63 % dos PAHs totais sendo que o 

naftaleno (46 %) e fenantreno (27 %) foram os compostos mais abundantes. 

Os derivados alquilados destes compostos perfaziam 79,21 %. Desta maneira, 

a predominância de PAHs alquilados em sedimentos pode ser de origem 

petrogênica. 

Em relação ao número de anéis aromáticos, todos os pontos (exceto 

Fz 50), apresentaram predominância de PAHs com 2 e 3 anéis aromáticos 

(compostos - grupo A) com porcentagem entre 62,6 e 100 %. Nos pontos Fz 20 

(31,8 %), Fz 0 (33,9 %), Rf 200 (37,4 %) e Fz 50 (59,8 %) foram detectados 

PAHs com 4 e 6 anéis aromáticos (compostos grupo B) em maiores 

quantidades percentuais. 
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PAHs A C D E F G H I L 
individuais Fz 0 Fz 10 Fz 20 Fz 50 Fz 100 Fz 200 Fz 400 Ba 100 Ba 200 Rf 100 Rf 200 Sten B Pt Pz Mack B Pt Cr Arct Pt B 
naftaleno 9,55                 5,88 26,95 6,84 12,2 42,8 25,8 13,7 40,1 8,78 1,80 < LD < LD < LD < LD < LD < LD

Σ-alquil-naftalenos 7,93                 3,48 7,53 8,53 7,78 28,7 4,71 9,08 16,8 13,6 11,9 11,9 15,5 6,18 16,2 1,62 4,70
bifenil 7,51                 1,02 2,52 3,56 4,01 9,51 2,85 9,47 19,5 7,00 5,78 6,71 6,06 3,27 23,1 25,2 2,25

acenaftileno < LD < LD 3,96 < LD 1,12 2,48 1,71 6,83 9,81 1,31 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
acenafteno 0,79 < LD 1,50 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
fluoreno 1,61 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

fenantreno 73,2 4,17 12,7 21,0 2,96 < LD < LD 3,26 4,71 < LD < LD 1,53 2,73 < LD < LD < LD 3,28 
antraceno 20,5 7,61 < LD 8,13 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,58 < LD 1,01 < LD 2,31 

Σ-metil-fenantrenos < LD                 2,73 3,46 9,43 2,27 2,71 2,93 0,53 1,58 < LD 1,78 2,45 < LD < LD < LD < LD 3,02
fluoranteno 42,3 2,12 5,40 10,3 < LD < LD < LD < LD < LD 1,00 < LD < LD < LD < LD 2,39 0,82 < LD 

pireno 34,8 < LD 3,96 7,65 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,09 < LD < LD 
benzo(a)antraceno 6,50 0,65 1,57 6,76 0,27 < LD < LD < LD < LD < LD 0,83 0,32 < LD < LD 0,50 0,25 < LD 

criseno 27,1 < LD 4,85 17,1 1,45 1,87 < LD < LD < LD < LD 3,05 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
benzo(b)fluoranteno 10,6 < LD 5,00 21,4 < LD < LD < LD 1,10 < LD < LD 1,34 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
benzo(k)fluoranteno 1,01 < LD 2,76 3,38 < LD < LD < LD 0,52 < LD < LD 1,06 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

benzo(e)pireno 2,37 < LD 2,26 9,57 0,77 1,02 < LD < LD 0,67 < LD 0,58 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
benzo(a)pireno < LD < LD 1,52 5,75 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

perileno < LD < LD < LD 3,49 < LD 1,60 1,51 < LD < LD < LD 1,90 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
indeno(123-cd)pireno 15,1 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 2,56 < LD < LD < LD < LD 
dibenzo(ah)antraceno < LD < LD < LD < LD 3,51 2,49 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

benzo(ghi)perileno 9,70 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 3,91 < LD < LD < LD 2,80 1,91 5,52 
PAHs-totais                  270,5 27,66 85,90 142,9 36,34 93,19 39,50 44,44 93,18 31,72 33,89 22,93 28,41 9,45 47,02 29,82 21,08

Σ-alquil-nafts/naftaleno 0,83                 0,59 0,28 1,25 0,64 0,67 0,18 0,67 0,42 1,55 6,59 - - - - - -
Σ-metil-fens/fenantreno -                 0,65 0,27 0,45 0,77 - - 0,16 0,34 - - 1,60 - - - - 0,92

fluoranteno/pireno 1,22                 - 1,36 1,35 - - - - - - - - - 2,19 - -
bz[a]antraceno/criseno 0,24                 - 0,32 0,40 0,19 - - - - - 0,27 - - - - - -
% compostos – grupo A 66,1                 90,0 68,2 40,2 83,5 92,5 96,2 96,4 99,3 96,8 62,6 98,6 91,0 100 85,6 90,0 73,8
% compostos – grupo B 33,9                 10,0 31,8 59,8 16,5 7,49 3,82 3,65 0,72 3,15 37,4 1,40 9,01 0,00 14,4 10,0 26,2

A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 

 

-

 
Tabela 22 –PAHs individuais e totais, em ng.g-1, e parâmetros de identificação da origem, para amostras de sedimentos coletados na Baía do 

Almirantado, Antártica.     < LD : abaixo do limite de detecção (Tabela 8, pg: 46) 

* – as amostras F, H e J coletadas durante PROANTAR 97/98 e as demais durante PROANTAR 99/00. 
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A elevada porcentagem de PAHs contendo de 4 a 6 anéis obtidas em 

sedimentos coletados até 50 m desde a saída de esgoto, pode ser associada a 

resíduos de combustão e ao esgoto descartado pela EACF. A origem 

petrogênica também é considerada tendo em vista que estes compostos estão 

presentes na constituição de óleos combustíveis, embora em menor 

quantidade que os PAHs mais leves (Yu et al. 1995) e são mais resistentes à 

degradação do que os demais PAHs com menor número de anéis podendo se 

acumular nos sedimentos sem, necessariamente, estarem associados a 

processos de combustão. 

A amostra coletada em Fz 0 apresentou fluoranteno e pireno 

constituindo 28,5 % dos PAHs-totais. Green et al. (1992) analisaram o efluente 

de esgoto despejado pela estação australiana Davis, detectando fluoranteno e 

pireno, correspondente a 25 % dos PAHs-totais (344 ng.L-1).  

Medeiros (2000) encontrou os mesmos compostos em quantidades 

próximas de 30 % dos PAHs-totais (394,1 ng.g-1) em sedimentos coletados nas 

proximidades de um emissário submarino de esgoto, na Baía de Santos, Brasil.  

A utilização de razões relativas entre compostos homólogos não 

substituídos (por ex: naftaleno) e alquilados (por ex: metil-naftalenos) ou entre 

homólogos de mesmo peso molecular, pode fornecer informações adicionais 

sobre a origem dos PAHs no meio marinho antártico. 

A razão Σ alquil-nafts/naftaleno indicou valores inferiores a 1,00 para a 

maioria das amostras, exceto para Fz 50 (1,25), Rf 100 (1,55) e Rf 200 (6,59). 

Para os pontos mais afastados da EACF (Arct, Pt Pz, Pt Cr, Mack B, Pt B e 

Sten B) não foi possível calcular a razão, já que não foi detectada a presença 

de naftaleno. Por estarem distantes da EACF, estes pontos recebem pequenas 

quantidades de naftaleno que são preferencialmente degradados por ser um 

PAH de baixo peso molecular (Green et al. 1992). 

A razão Σ metil-fens/fenantreno quando pôde ser calculada foi inferior 

ou próximo a 1,00, indicando que PAHs presentes nessas amostras poderiam 

ser provenientes de processos de combustão, assim como foi verificado em 

relação aos alquil-naftalenos, onde os derivados alquilados não predominaram.  
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Na amostra Fz 0, fenantreno, fluoranteno e pireno foram encontrados, 

em concentrações elevadas (73,2 ng.g-1, 42,3 ng.g-1 e 34,8 ng.g-1), indicando 

resíduos provenientes de processos de combustão e que o esgoto da EACF 

contribui com grandes quantidades desses compostos. Os níveis encontrados 

nos demais pontos fora do transecto da EACF foram baixos, próximo ao limite 

de detecção do método. 

A razão fluoranteno/pireno pôde ser calculada apenas para as 

estações Fz 0 (1,22), Fz 20 (1,36), Fz 50 (1,35) e Pt Cr (2,19). Valores desta 

razão entre 0,60 e 1,40 indicam PAHs de origem petrogênica. Em todos os 

pontos onde foram calculados, os valores foram próximos ou superior ao limite 

de 1,40, indicando ausência ou pequena contaminação por petróleo, exceção 

apenas ao ponto Fz 0. 

A razão bz[a]antraceno/criseno foi calculada para as amostras Fz 0, Fz 
20, Fz 50, Fz 100 e Rf 200, sendo que o valor da razão esteve dentro do 

intervalo que caracteriza PAHs de origem petrogênica (entre 0,06 e 0,40). 

As razões fluoranteno/pireno e bz[a]antraceno/criseno indicam que os 

PAHs, nos pontos onde estas relações puderam ser calculadas, podem ser de 

origem petrogênica ou óleo diesel comumente utilizado nas atividades 

desenvolvidas pela EACF. Entretanto, uma pequena contribuição de PAHs 

oriundos de processos de combustão e do esgoto deve ser considerada, 

devido aos valores apresentados pelas razões Σ alquil-nafts/naftaleno e Σ metil-

fens/fenantreno. 

Botes e lanchas trafegando ao longo da Baía, principalmente no 

transecto da EACF, constituem uma fonte pontual de PAHs de origem 

petrogênica, o que não foi verificado com o estudo das razões Σ alquil-

nafts/naftaleno e Σ metil-fens/fenantreno. Apesar da inserção constante de 

PAHs de origem petrogênica, a alta taxa de fotoxidação em virtude da 

incidência de luz solar intensa e permanente durante o período de verão, 

quando foram realizadas as coletas, pode contribuir para uma degradação mais 

pronunciada dos PAHs alquilados reduzindo a concentração desses compostos 

e aumentando os níveis dos PAHs não-substituídos, como foi verificado por 

Bícego,1996. 

 



 90 

A Tabela 23 mostra dados de PAHs obtidos em diferentes regiões 

antárticas. A concentração de PAHs-totais verificada para Baía do Almirantado 

é semelhante ao valor encontrado para sedimentos não contaminados presente 

em Cripps & Priddle (1991). Entretanto, os PAHs-totais foram superiores aos 

dados obtidos por Bícego (1996) e Bícego et al. (1998) considerando-se a 

mesma região de estudo.Os níveis encontrados para a Baía do Almirantado 

são inferiores ao limite apresentado por Kennicutt II et al. (1991) como sendo a 

linha de base para regiões antárticas (< 400 ng.g-1). 

 
Local 

de estudo 
Referência PAHs-totais 

(µg.g-1) 
PAHs-Grupo A 

(µg.g-1) 
PAHs-Grupo B 

(µg.g-1) 
 

Regiões 

Antárticas 

 

 

Cripps & Priddle 

(1991) 

 

0,05 – 0,20 

0,07 – 4,50 2 

 

n.a 

 

n.a 

Regiões próximas ao 

Naufrágio do 

navioBahia Paraíso 

Kennicutt II et al. 

(1991) 

0,20 – 1,65 2 n.a n.a 

Estação Palmer 

(E.U.A) 

 

Kennicutt II et al. 

(1992) 

0,20 – 14,5 2 

5,64 – 59,5 2 

12,4 

56,9 

0,19 

2,80 

5 Km desde estação 

Davis (AUS) 

 

Green et al. 

(1992) 

0,007 n.a n.a 

Baía do Almirantado 

(1993) 

 

Bícego 

(1996) 

0,001 – 0,038 * 0,015 * 0,023 * 

Baía do Almirantado 

(1990 e 1992) 

 

Bícego et al. 

(1998) 

0,001 – 0,032 * 0,003 * 0,029 * 

Baía do Almirantado 

(1998-2000) 

presente trabalho 

(2001) 

0,009 – 0,143 

0,271 1 

0,179 1 0,092 1 

 

Tabela 23 – Concentração de PAHs, em µg.g-1, para sedimentos superficiais coletados em 

diferentes áreas de estudo localizadas no continente antártico. 

n.a : não apresentado 1 : saída de efluentes 2 : sedimentos contaminados 

* : sedimento coletado próximo a EACF. 
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O presente estudo mostra que os níveis de PAHs-totais são inferiores 

aos verificados em sedimentos contaminados por petróleo derramado em 

virtude do acidente com o navio argentino Bahia Paraíso (Kennicutt II et al. 

1991) e em sedimentos da Baía onde se localiza a estação americana Palmer, 

onde intensas atividades envolvendo descarga de combustíveis, tráfego de 

veículos polares, navios e botes são relatados (Kennicutt II et al. 1992). 

Os valores de PAHs-totais em Fz 0 e Fz 50 são maiores que aqueles 

verificados em outros pontos da Baía do Almirantado, indicando que o esgoto 

lançado pela EACF contribui com quantidades significativas desses compostos. 

O valor encontrado em Fz 50 é maior que aquele encontrado em Fz 10 e Fz 20 

em virtude do tipo de sedimento encontrado nestes locais. A partir de 50 m 

desde a costa, há ocorrência de sedimentos finos (lama), o que possibilita um 

acúmulo maior de PAHs, especialmente aqueles que constituem o grupo B 

(menos susceptíveis a degradação). 

A predominância de PAHs do grupo A na maioria das amostras mostra 

que a origem destes compostos pode ser relacionada a pequenos derrames de 

óleos combustíveis utilizados em atividades diversas na EACF ou ao esgoto 

lançado na Baía. O transporte atmosférico deve ser pouco considerado pois, 

PAHs do grupo B não foram encontrados em quantidades significativas nos 

pontos localizados a mais de 100 m da EACF. 

 

5.5.3. Alquil-benzenos Lineares (LABs) 

 

As concentrações individuais e totais de LABs, contendo de 10 a 14 

átomos de carbono na cadeia linear, estão apresentados na Tabela 24.  

A presença de LABs foi detectada em 9 das 16 amostras estudadas 

sendo que a maior concentração dos LABs-totais foi verificada na saída de 

esgotos, Fz 0 (11,8 ng.g-1). Nos demais pontos onde foram detectados, os 

LABs-totais variaram entre 0,47 ng.g-1 (Fz 200) e 4,14 ng.g-1 (Pt Pz). 

Os LABs contendo 12, 13 e 14 átomos de carbono na cadeia linear não 

foram detectados em nenhuma das amostras estudadas. O composto C11-LAB 

foi o LAB mais presente entre as amostras analisadas. 
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  LABs individuais  

Pontos Locais de  Coleta C10-LAB C11-LAB C12-LAB C13-LAB C14-LAB LABs-totais 

A Fz 0 4,31 7,46 < LD < LD < LD 11,8 

 Fz 10 < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

 Fz 20 < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

 Fz 100 0,66 0,21 < LD < LD < LD 0,87 

 Fz 200 0,47 < LD < LD < LD < LD 0,47 

 Fz 400 < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

C Ba 100 < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

 Ba 200 1,25 < LD < LD < LD < LD 1,25 

D Rf 100 0,60 < LD < LD < LD < LD 0,60 
 Rf 200 1,49 < LD < LD < LD < LD 1,49 

E Sten B < LD 0,70 < LD < LD < LD 0,70 

F Pt Pz 3,79 0,35 < LD < LD < LD 4,14 

G Mack B < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

H Pt Cr < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

J Arct < LD < LD < LD < LD < LD n.d 

L Pt B < LD < LD < LD < LD < LD n.d 
 

 

Tabela 24 –LABs individuais e totais, em ng.g-1 de sedimento seco, para amostras de 

sedimentos coletados na Baía do Almirantado, Antártica. 
< LD : abaixo do limite de detecção (Tabela 9, pg: 47)  n.d : não detectado 

* – as amostras F, H e J coletadas durante PROANTAR 97/98 e as demais durante PROANTAR 99/00. 

 

O estudo dos LABs mostrou que a descarga de esgoto afeta 

cronicamente apenas Fz 0, onde a concentração de LABs-totais foi bem acima 

do valor detectado nos demais pontos. O efeito da diluição do efluente também 

é verificado devido a diminuição da concentração de LABs desde a saída de 

esgotos. 

Embora a concentração dos LABs-totais tenha diminuído com o 

aumento da distância desde a saída de efluentes, a presença destes 

compostos a níveis detectáveis em pontos como Ba 200, Rf 100, Rf 200, Sten 
B e Pt Pz indicam que o efluente gerado pela EACF pode atingir 1000 m desde 

Fz 0, em função da circulação local. Os resultados indicam que o material 

presente no efluente pode migrar tanto na direção da geleira Stenhouse quanto 

na direção do Refúgio-1, podendo chegar até Pt Pz (cerca de 1 Km de Fz 0). 
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A amostra coletada na geleira Mackelar não apresentou níveis 

detectáveis de LABs, indicando que o efluente de esgoto lançado pela estação 

não atinge este ponto. 

Os valores de LABs totais encontrados no presente trabalho são bem 

inferiores aos encontrados em outras áreas antárticas, como próximo a estação 

australiana Davis (0,51 µg.g-1) (Green & Nichols 1995) ou em relação a outras 

áreas costeiras urbanizadas como a Baía de Santos, São Paulo (16,94 – 430,6 

ng.g-1), Canal de São Sebastião (12,65 – 27,76 ng.g-1) (Medeiros 2000), ou 

ainda os estuários Wash e Humber (2,50 – 84,8 ng.g-1) e Thames, Inglaterra 

(0,10 – 2,30 µg.g-1) (Raymond & Preston 1992), permitindo concluir que o 

impacto das atividades exercidas pela EACF é menor do que em regiões de 

intensa atividade humana. 
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6. Integração dos Resultados  
 

Através dos resultados obtidos para as diferentes classes de 

compostos orgânicos, razões entre os esteróis estudados e o indicador 

microbiológico C. perfringens foi possível realizar uma análise estatística de 

correlação através do coeficiente de correlação de Pearson (r). 

Este coeficiente corresponde a um índice sem dimensão situado ente -

1,00 e 1,00 inclusive, que reflete a extensão de uma relação linear entre dois 

conjuntos de dados. A Tabela 25 mostra os resultados para o coeficiente de 

Pearson (r) entre os diferentes parâmetros estudados. 

O valor de “r” foi significativo (entre > 0,70 e 1,00) para o coprostanol, a 

razão cop/e-cop), OLs-totais, alifáticos, n-alcanos, PAHs e LABs totais, além de 

C. perfringens, correlacionados entre si. O coeficiente de Pearson indicou 

correlação intermediária (entre > 0,50 e 0,70) apenas para o parâmetro 

%(cop+e-cop)/OLs-totais correlacionado com OLs-totais, PAHs e LABs totais, 

além de % de carbono orgânico (% TCO). Uma correlação satisfatória (r > 0,50) 

não foi obtida entre os dados de % TCO e os demais parâmetros estudados, 

exceto entre % TCO e %(cop+e-cop)/OLs-totais (r = -0,63) e C. perfringens (r = 

-0,78). 

A significativa correlação estatística encontrada entre os esteróis e 

hidrocarbonetos marcadores geoquímicos em termos da concentração do total 

dos compostos analisados mostrou que as fontes destes compostos podem ser 

as mesmas. Nos sedimentos coletados próximo a Fz 0, tanto esteróis quanto 

hidrocarbonetos marcadores geoquímicos parecem ser de uma mesma fonte: o 

esgoto da EACF. Já para os sedimentos coletados em pontos afastados de Fz 
0, as fontes de esteróis e hidrocarbonetos parecem estar mais associadas a 

contribuições naturais. Com o aumento da distância em relação a Fz 0, as 

concentrações dos multi-indicadores diminuíram sendo verificado um gradiente 

decrescente decorrente de um processo natural de diluição. Tal fato foi 

confirmado através da significativa correlação entre os indicadores utilizados. 
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parâmetros 
estudados 

coprostanol %(cop+e-
cop)/ OLs-

totais 

razão  
cop/e-cop 

OLs 
totais 

alifáticos 
totais 

n-alcanos 
totais 

PAHs 
totais 

LABs 
totais 

C. 
perfringens 

% carbono 
orgânico 

[coprostanol] 0,77        0,98 0,95 0,99 0,99 0,84 0,93 0,93 -0,40 

%(cop+e-cop)/OLs-

totais 

 0,80 0,58 0,73  0,74 0,62 0,64 0,92 -0,63 

razão cop/e-cop         0,93 0,96 0,97 0,85 0,89 0,94 -0,38 

OLs-totais         0,94 0,95 0,82 0,90 0,85 -0,29 

alifáticos totais         1,00 0,82 0,97 0,93 -0,43 

n-alcanos totais         0,82 0,97 0,93 -0,42 

PAHs totais         0,85 0,74 -0,12 

LABs totais        0,90 -0,35 

C. perfringens         -0,78 

% de C. org.          

 
 
Tabela 25 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre concentração de coprostanol, razões envolvendo esteróis, indicador microbiológico C. 

perfringens, porcentagem de carbono orgânico e concentrações totais de esteróis e hidrocarbonetos marcadores geoquímicos estudados para os 

sedimentos coletados na Baía do Almirantado, Antártica. 
 

• * – os valores da tabela acima correspondem a “r” significativo no nível de 0,05 (5 %) 

• ** - os valores em itálico correspondem a correlação não satisfatória (entre 0,00 e 0,50) 

os valores sublinhados correspondem a correlação intermediária (entre > 0,50 e 0,70) 

os valores em negrito representam correlação satisfatória entre os dados relacionados (entre > 0,70 e 1,00) 
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Embora inúmeras diferenças tenham sido notadas quanto a 

granulometria dos sedimentos analisados, a significativa correlação obtida 

entre a maioria dos parâmetros estudados mostrou ser possível a comparação 

dos níveis dos compostos químicos verificados em sedimentos com 

características sedimentológicas diferentes, pois o acúmulo de esteróis e 

hidrocarbonetos marcadores geoquímicos parece ocorrer em proporções 

definidas entre estas classes, sendo que esta razão parece ser mantida mesmo 

em se tratando de sedimentos com granulometria diferente. 

Por outro lado, % TCO não apresentou correlação significativa com a 

maioria dos parâmetros nos quais foi correlacionado. Uma hipótese que 

justifique este fato seria a relação mais estreita entre % TCO e a granulometria, 

de modo que as variações nas características sedimentológicas podem 

influenciar no acúmulo de outros compostos constituídos de carbono presentes 

nos sedimentos e que não foram isolados e quantificados. Dessa maneira, a 

utilização da % TCO como parâmetro para avaliar contribuições 

antropogênicas de compostos orgânicos torna-se pouco viável uma vez que 

existem múltiplas fontes de carbono orgânico para os sedimentos marinhos, 

além da relação entre granulometria e carbono orgânico. 

A presença de concentrações elevadas dos indicadores apenas na saída 

de esgotos em comparação com pontos distantes da fonte mostrou a existência 

de condições hidrodinâmicas favoráveis à dispersão dos compostos orgânicos, 

ocorrendo de maneira semelhante para os multi-indicadores estudados, devido 

a significativa correlação verificada. 

A utilização de vários parâmetros para avaliar a poluição e a identificação 

das fontes é necessária para confirmar a influência gerada pelas atividades 

antrópicas. Através da correlação entre os diferentes indicadores foi possível 

verificar a extensão do impacto das atividades humanas, uma vez que foi 

notado uma gradual diminuição da concentração dos compostos estudados 

proporcionalmente para todos os multi-indicadores desde a saída de esgoto. 
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7. Conclusões 
 

A partir dos dados de concentração de esteróis e razões envolvendo 

estes compostos foi possível verificar que o efluente de esgoto produzido pela 

estação alcança distâncias de até 700 m desde a saída de esgotos podendo 

migrar tanto na direção da geleira Stenhouse quanto na direção do Refúgio-1. 

Os esteróis fecais encontrados em locais distantes a mais de 1Km da 

estação mostraram ser provenientes de contribuições naturais, como focas, 

baleias e pinguins, fontes dos esteróis estudados como foi verificado através da 

análise das fezes de focas. 

Os gráficos envolvendo a razão entre esteróis fecais vs porcentagem 

de colesterol e vs concentração de 5β-coprostanona possibilitaram classificar 

as amostras estudadas em relação a intensidade do impacto causado pelo 

esgoto descartado sobre os sedimentos, sendo que os pontos classificados 

como sujeitos a alto ou médio impacto do esgoto da EACF estão todos dentro 

de até 50m para as amostras PROANTAR 97/98 e até 400 m para as amostras 

coletadas durante PROANTAR 99/00, embora apenas a saída de efluente 

constitua um ponto crítico de poluição por esgotos. Um gradiente decrescente 

na concentração de esteróis fecais e no valor da %(cop+e-cop)/OLs-totais foi 

verificado indicando diminuição da contribuição do esgoto da EACF com o 

aumento da distância em relação à saída de efluentes. 

Embora a granulometria seja um fator preponderante para o acúmulo de 

compostos químicos em geral, a utilização da porcentagem de esteróis fecais 

em relação aos esteróis totais possibilitou a avaliação da poluição por esgotos, 

indicando que locais de sedimento grosseiro com menor concentração de 

esteróis porém, próximos à fonte, sofrem maior impacto do esgoto da EACF do 

que pontos distantes com níveis maiores de esteróis. O mesmo princípio pôde 

ser verificado para a distribuição dos hidrocarbonetos marcadores geoquímicos 

nos sedimentos analisados. 

A razão cop/e-cop, a %(cop+e-cop)/OLs-totais e os gráficos envolvendo 

a razão entre esteróis fecais vs porcentagem de colesterol e vs concentração 

de 5β-coprostanona mostraram ser ferramentas mais eficientes que a 

concentração absoluta dos esteróis fecais na avaliação da poluição fecal no 
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continente antártico, pois distingue os pontos sujeitos a possíveis contribuições 

oriundas de mamíferos marinhos. 

A influência da granulometria dos sedimentos em relação ao acúmulo 

de matéria orgânica e compostos químicos pôde ser avaliada através dos 

resultados obtidos para o teor de carbono orgânico, matéria orgânica extraída e 

esteróis totais. Sedimentos mais finos mostraram ser mais eficientes que 

sedimentos grosseiros na acumulação de esteróis e carbono orgânico, fato 

verificado através da oposição de valores de carbono orgânico e esteróis totais 

obtidos em pontos sujeitos a contribuição de mesmas fontes, entretanto com 

tipos de sedimento diferentes. Esta tendência só é modificada com presença 

de uma fonte evidente de matéria orgânica, como ocorreu em Fz 0. 

O estudo do indicador microbiológico C. perfringens mostrou que o 

esgoto da EACF atinge até 20 m desde a saída de esgoto. Para os demais 

pontos, C. perfringens foi verificada em níveis de linha de base quando foi 

detectada. Apenas Fz 0 constituiu um ponto crônico de poluição. 

A ausência desta bactéria em pontos distantes da saída de esgotos e a 

correlação linear expressiva entre os dados de esteróis fecais e C. perfringens 

mostraram a eficiência deste indicador na avaliação da poluição por esgotos no 

meio marinho antártico. 

Os níveis encontrados para n-alcanos e alifáticos totais foram 

considerados inferiores aos encontrados em outras regiões antárticas. Apenas 

em Fz 0, os valores indicaram contaminação por hidrocarbonetos de petróleo 

cuja origem parece estar associada ao esgoto. A presença de mistura 

complexa não resolvida é indicativo de que Fz 0 constitui um ponto sob 

influência antropogência. 

Embora a concentração de n-alcanos e alifáticos totais tenham 

diminuído com o aumento da distância desde a fonte, o perfil da porcentagem 

de n-alcanos das amostras coletadas até 1Km desde a EACF apresentaram a 

maioria dos n-alcanos de cadeia longa que são encontrados em grandes 

quantidades na saída de esgotos. Tal fato mostra que estes pontos recebem 

pequena contribuição de esgoto ou óleos degradados e/ou contribuições 

biogênicas. As contribuições provenientes dos botes e barcos que circulam na 

Baía do Almirantado também são consideradas fontes pontuais destes 

compostos nos pontos onde foram detectados. 
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Pristano e fitano foram encontrados em níveis considerados normais 

para meio marinho antártico. A razão pristano/fitano mostrou não ser um 

parâmetro apropriado para avaliar contaminação em amostras antárticas em 

virtude da baixa concentração encontrada em sedimentos e de possíveis fontes 

naturais destes isoprenóides. 

A razão Σ-ímpar/Σ-par indicou não haver predominância de n-alcanos 

de cadeia par ou ímpar nos sedimentos, coincidindo com os resultados obtidos 

em outras regiões antárticas não contaminadas. 

Os níveis de PAHs-totais encontrados para a Baía do Almirantado 

foram inferiores aos encontrados em outras regiões antárticas contaminadas 

por resíduos de combustão ou derrames de petróleo. Entretanto, foram maiores 

que os valores encontrados em estudos anteriores enfocando esta mesma 

região. Com o passar dos anos, a intensificação das atividades exercidas na 

EACF parece ter contribuído para um maior aporte destes compostos para o 

meio marinho. 

A origem dos PAHs nos pontos localizados a mais de 50 m da EACF 

parece estar mais associada à introdução direta de óleo ou derivados do que 

produtos resultantes da queima de combustíveis fósseis, em virtude da maior 

concentração de PAHs de 2 e 3 anéis aromáticos, em relação aos PAHs totais. 

PAHs de maior peso molecular, provenientes da queima de 

combustíveis fósseis foram encontrados em quantidades significativas nas 

amostras coletadas até 50 m de distância da saída de efluentes, principalmente 

em Fz 0 e Fz 50, mostrando que esgoto contribui com PAHs de 4 ou mais 

anéis aromáticos. 

LABs foram detectados em níveis bem inferiores aos encontrados em 

outras regiões antárticas e centros urbano-industriais, sendo que a maior 

concentração foi verificada na saída de esgoto. LABs não foram detectados 

nos pontos localizados a mais de 1 Km desde a EACF, mostrando que o 

esgoto sofre diluição com o aumento da distância desde a fonte, não sendo 

detectados traços de compostos presentes neste efluente. 

A integração dos resultados obtidos para os esteróis fecais, C. 

perfringens, LABs e PAHs mostrou que apenas a saída de efluente pode ser 

considerada ponto crítico de poluição por esgotos.  
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Até 50m desde a fonte de descarga há indícios de contaminação por 

esgoto, em níveis inferiores ao verificados na saída de esgotos. Pontos 

localizados entre 50 m e 1 Km recebem alguma contribuição de esgoto, 

entretanto o aumento da distância da fonte e o efeito da diluição minimizam o 

impacto sobre estes pontos. 

LABs e C. perfringens em concentração não detectável, os baixos 

níveis de PAHs e n-alcanos e esteróis fecais atribuídos a contribuição de 

animais antárticos, indicam que pontos distantes, a mais de 1 Km desde a 

EACF, não sofrem influência de esgotos. 

A análise estatística mostrou a presença de correlação entre a maioria 

dos parâmetros estudados neste trabalho, podendo ser utilizados em conjunto 

na determinação precisa da origem dos compostos orgânicos em sedimentos 

marinhos A significativa correlação verificada permitiu confirmar a dispersão 

dos compostos ao longo da Baía do Almirantado e a presença de um gradiente 

decrescente da concentração total dos indicadores desde a saída de esgotos. 

A utilização de vários parâmetros para avaliar a poluição e a 

identificação das fontes é necessária para uma avaliação correta do impacto 

causado pelas atividades humanas, pois fatores como a hidrodinâmica e as 

condições físico-químicas da região de estudo podem falsear conclusões 

preliminares. Sedimentos de áreas anóxicas tendem a acumular grandes 

quantidades de compostos químicos, independentemente da proximidade com 

uma fonte, de modo que grandes concentrações de compostos podem não 

indicar poluição. Por outro lado, regiões com alta hidrodinâmica possibilitam 

uma maior dispersão de poluentes, resultando em concentrações baixas de 

compostos químicos, o que necessariamente não exclui a possibilidade de 

considerar a área como poluída. 

A identificação das fontes, biogênicas e antropogênicas, a utilização 

integrada de diferentes parâmetros indicadores de poluição e a escolha de uma 

ampla malha de amostragem que englobe pontos próximos e distantes das 

fontes antropogênicas é de importância fundamental na avaliação das 

condições ambientais de regiões não adaptadas à ocupação humana. 
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8. Considerações Finais 
 

Os resultados obtidos pelo presente trabalho atingiram os objetivos 

propostos inicialmente, que foram principalmente, avaliar os níveis de esteróis 

fecais e hidrocarbonetos marcadores geoquímicos na Baía do Almirantado, 

Antártica. 

Entretanto, a avaliação dos níveis dos compostos estudados não deve 

ficar restrita a este estudo, já que um aumento no número de atividades 

humanas exercidas na região contribui para uma maior inserção de 

substâncias de origem antrópica, sendo necessário um constante 

monitoramento dos níveis de poluição com o intuito de preservar as condições 

naturais da região. 

O desenvolvimento de uma metodologia analítica que possibilite a 

obtenção dos esteróis fecais e hidrocarbonetos marcadores geoquímicos, 

através de uma única extração, seria importante para otimizar tempo, 

reagentes e materiais utilizados em uma análise deste tipo. 

O ponto localizado na saída de esgotos mostrou níveis elevados de 

poluição. O descarte de efluente é realizado em uma região entre marés onde 

a quantidade de água do mar responsável pela diluição do efluente é restrita. O 

prolongamento do emissário de esgoto em direção ao mar contribuiria para 

uma maior diluição e dispersão do esgoto em virtude do maior aporte de água 

que estaria incidindo sobre o ponto de descarga, propiciando uma diluição mais 

efetiva. 

Estudos de hidrodinâmica e circulação dentro da Baía do Almirantado 

são necessários para se entender como ocorre a dispersão dos poluentes e 

localizar possíveis pontos de acumulação de compostos químicos nesta região. 
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Anexo 1 – Cromatogramas obtidos das análises para esteróis. 

(A) : branco  (B) : amostra Fz 0  (C) :amostra Pt B 
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Anexo 2 – Cromatogramas obtidos das análises para n-alcanos. 

(A) : branco  (B) : amostra Fz 0  (C) :amostra Arct  


