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RESUMO 

O histórico de contaminação por metais no Vale do Rio Ribeira de Iguape é 

bem conhecido, com evidências de transporte destes contaminantes ao 

Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape (CELCI), adsorvidos ao 

material em suspensão. Assim, os metais podem alcançar o setor sul do 

CELCI, podendo acumular nos sedimentos e nos organismos filtradores. Neste 

estudo foi realizada uma avaliação de risco ecológico no CELCI associado à 

presença de metais oriundos das antigas áreas de mineração do Alto Ribeira, 

utilizando diferentes linhas de evidência. Os resultados foram avaliados de 

forma integrada, incluindo análises geoquímicas e biológicas (ensaios de 

toxicidade aguda, medidas de bioacumulação e biomarcadores bioquímicos em 

brânquias de bivalves). Os sedimentos apresentaram níveis moderados a altos 

de metais e toxicidade aguda, a qual foi associada, especialmente, com as 

concentrações de Cu, Pb e Zn. Da mesma forma estes metais foram 

encontrados em concentrações altas nos tecidos de bivalves. Os 

biomarcadores bioquímicos (MT, GSH, GST, GPx, GR, AChE, LPO e danos em 

DNA) indicaram a ocorrência de efeitos significativos nos bivalves. Portanto, os 

resultados mostram que os metais estão sendo carreados para a porção sul do 

estuário, causando bioacumulação e efeitos nos organismos aquáticos e, 

portanto, gerando riscos ecológicos para o CELCI. 

 

Palavras-chave: Risco Ecológico, APA-CIP, bivalves, biomarcadores, poluição. 
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ABSTRACT 

The historic of contamination by metals in the Valley of Ribeira de Iguape River 

is well known, and there are evidences that these chemicals are carried to the 

Estuarine Complex of Cananeia-Iguape (ECCI), adsorbed on the suspended 

particles. Metals can thus reach the south of the ECCI, where they may 

accumulate in the sediments and filter feeding organisms. This study aimed to 

evaluate the ecological risks associated to the metals originated from the former 

mining areas of the upstream Ribeira de Iguape River, by using different lines of 

evidence, which included geochemical and biological analysis (acute toxicity 

tests, bioaccumulation and biochemical biomarkers in bivalves’ gills). The 

sediments presented moderate to high levels of metals and acute toxicity, which 

was correlated with the concentrations of metals (Cu, Pb and Zn). These 

elements were found in high concentrations in the bivalves soft tissues. The 

biochemical biomarkers (MT, GSH, GST, GPx, GR, AChE, LPO, and DNA 

damage) indicated the occurrence of significant effects in the bivalves. 

Therefore, the results showed that metals are carried into the South portion of 

the estuary, accumulating in the biota and causing negative effects to the 

aquatic organisms, producing thus ecological risks to the ECCI. 

 

Key words: Ecological Risk, APA-CIP, bivalves, biomarkers, pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Relevância do Tema 

Estuários são zonas costeiras de transição entre água doce (fluvial) e 

água salgada (marinha), que apresentam gradientes de parâmetros abióticos 

conspícuos, ocasionados principalmente pelas descargas fluviais e regime de 

marés. Portanto, uma ampla variação de salinidade, pH, temperaturas e 

condições geoquímicas podem ocorrer nestes ambientes transicionais. Estas 

condições podem ser encontradas mesmo em escalas temporais e espaciais 

relativamente pequenas (Elliott e McLusky, 2002). As características 

hidrodinâmicas dos estuários favorecem a retenção de nutrientes e a produção 

primária, fazendo com que estes ambientes figurem entre os ecossistemas 

costeiros mais produtivos em termos biológicos (Miranda et al., 2002; McLusk e 

Elliot, 2004). 

Historicamente, o homem tem utilizado os corpos d’água como 

receptores de seus resíduos. Além disso, as regiões costeiras tendem a 

apresentar uma intensa ocupação humana, ocasionando forte pressão sobre 

os ecossistemas que aí se encontram. No Brasil, por exemplo, das 25 regiões 

metropolitanas, 14 estão situadas regiões estuarinas, onde se localizam os 

principais polos petroquímicos e sistemas portuários do país (Lamparelli et al., 

2001). Portanto, estes ecossistemas estão expostos à intensa ação antrópica, 

que pode causar a redução de recursos naturais, comprometimento da biota 

(Kennish, 1991; Mclusky e Elliott, 2004) e, consequentemente, perda da 

biodiversidade dos ecossistemas oceânicos (Worm et al., 2006). 

A deposição de sedimentos e materiais de origem antrópica é 

potencializada nos estuários, uma vez que estes ambientes apresentam 

aspectos físico-químicos e geomorfológicos favoráveis (Du Laing et al., 2009). 

Os contaminantes podem deslocar-se entre os diferentes compartimentos da 

matriz sedimentar, como água intersticial, fase sólida (sedimento, material 

particulado em suspensão e biota) e interface sedimento-água (Jickells e Rae, 

1997). Dentre os aspectos que controlam a mobilidade dos contaminantes, 

estão incluídos mudanças na salinidade, temperatura, pH e potencial de 

oxirredução. Estes fatores são responsáveis, por exemplo, pela retenção e 
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liberação dos metais associados à fração mais fina, matéria orgânica, óxidos 

de ferro e sulfetos nos sedimentos (Rae, 1997).  

A presença de metais nos estuários pode ser oriunda de fontes 

naturais, tanto pela composição geológica local quanto pela lavagem de solos e 

rochas presentes nas bacias de drenagem. Porém, a maior contribuição advém 

de fontes antrópicas, tais como efluentes domésticos e industriais, aplicação de 

pesticidas na agricultura (Ebrahimpour e Mushrifah, 2008), precipitação 

atmosférica (Pereira et al., 2006) e principalmente atividades de mineração. 

Cabe ressaltar que mesmo quando realizada em áreas distantes dos estuários, 

a mineração pode afetar estes ecossistemas (Johnson et al., 2005; Price et al., 

2005; Masson et al., 2006; Osher et al. 2006), em especial devido ao transporte 

de resíduos e sedimentos contendo metais adsorvidos. 

Os sedimentos podem ser considerados uma das matrizes mais 

complexas existentes nos ecossistemas aquáticos, sendo importantes 

indicadores de qualidade ambiental (Power e Chapman, 1992). Porém, 

qualquer consideração sobre a qualidade ambiental de estuários, com base em 

concentrações de metais em sedimentos, também deve abordar a variabilidade 

destas concentrações no espaço e no tempo (Rae, 1997). As análises químicas 

podem fornecer informações sobre a natureza e as concentrações ambientais 

de contaminantes, as quais se estiverem em formas biodisponíveis, podem 

levar à toxicidade e bioacumulação (USEPA, 2004). Entretanto, diferentes tipos 

de associações dos contaminantes com os sedimentos podem alterar a sua 

biodisponibilidade (Araújo et al., 2006). 

Nesse sentido, uma avaliação da contaminação dos sedimentos 

realizada exclusivamente por análises químicas frequentemente não é 

suficiente para estimar danos aos organismos que compõem os ecossistemas 

aquáticos. Esta abordagem realizada isoladamente apenas quantifica as 

concentrações presentes no ambiente e não fornece informações quanto a sua 

biodisponibilidade e possíveis efeitos à biota. Dessa forma, estudos 

ecotoxicológicos (i.e., sobre os efeitos biológicos dos contaminantes) são de 

extrema importância para avaliar, de forma complementar ou isolada, a 

qualidade de sedimentos (Chapman e Long, 1983). 
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1.2 Contextualização do Trabalho 

1.2.1 O ecossistema manguezal e sua vulnerabilidade às ações 
antrópicas 

O manguezal é um ecossistema próprio de regiões estuarinas tropicais 

e subtropicais e ocupa aproximadamente 70% da área costeira tropical. No ano 

de 2000, a área total de manguezais do mundo foi estimada em 137.760 km2, 

em 118 países (Giri et al., 2011). O maior percentual de manguezais é 

encontrado entre as latitudes 5°N e 5°S, mas esses ecossistemas ocorrem em 

toda extensão latitudinal entre 32°N e 38°S (Morrisey et al., 2010; Friess et al., 

2012). 

A cobertura vegetal típica dos manguezais, genericamente conhecida 

como mangue, coloniza depósitos sedimentares formados por vasas lamosas, 

argilosas ou arenosas, ocupando a faixa do entremarés até o limite superior 

das preamares equinociais. As correntes de marés permitem um constante 

intercâmbio de água, nutrientes, sedimentos e organismos com as regiões 

costeiras adjacentes (Schaeffer-Novelli et al., 2000). Além de proporcionar um 

ambiente ecológico único para promoção da biodiversidade (Hogarth, 2007), os 

manguezais apresentam teias alimentares relativamente complexas, com 

intrincadas relações com os habitats vizinhos (Kathiresan e Bingham, 2001; 

Nagelkerken et al., 2008). Assim, o manguezal apresenta grande valor 

ecológico que extrapola o do próprio ecossistema, com extrema importância na 

manutenção da alta diversidade biológica, estrutural e funcional das zonas 

costeiras e marinhas (Schaeffer-Novelli et al., 2000).  

O baixo hidrodinamismo, que normalmente ocorre em áreas de 

manguezais, facilita a retenção de materiais particulados em suspensão e 

substâncias dissolvidas na água, podendo acarretar em um acúmulo pontual, o 

que faz dos sedimentos destes ambientes um repositório de substâncias 

orgânicas e inorgânicas, principalmente metais (Rae, 1997). Uma vez nos 

sedimentos, os contaminantes podem afetar diretamente a biota bentônica, 

mas também podem retornar à coluna d’água por diferentes processos físicos, 

químicos e biológicos acarretando em um risco ecológico ainda maior (Nipper 

et al., 1989). A ressuspensão de sedimentos, contaminados ou não, pode 

ocorrer naturalmente, como os observados na zona de turbidez máxima, que 
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ocorrem principalmente em estuários de cunha salina e parcialmente 

estratificados. Nestes locais são observados altos níveis de sedimentos em 

suspensão, podendo ser 100 vezes superiores aos de regiões à montante e à 

jusante (Postma, 1967). Estes aspectos fazem dos estuários áreas bastante 

sensíveis e estudos atuais os consideram entre os ecossistemas costeiros mais 

afetados pela ação antrópica (Lewis et al., 2011).  

As espécies de mangue são consideradas tolerantes à presença de 

metais (Walsh et al., 1979; Chiu e Chou, 1991). As características adaptativas 

destas espécies são responsáveis por parte desta tolerância, devido aos 

mecanismos de íon-exclusão, acumulação e translocação, presentes em suas 

raízes (Walsh et al., 1979; MacFarlane et al., 2007). Entretanto, estes 

contaminantes podem causar efeitos adversos a diferentes organismos, e 

esses efeitos possivelmente irão ocorrer em diferentes concentrações, 

dependendo da espécie exposta. 

Há pouco mais de 30 anos foram reconhecidos os efeitos antrópicos 

sobre os ecossistemas estuarinos, especialmente os manguezais (FAO, 2007). 

Além disso, cerca de 35% de cobertura de mangue global havia sido destruída 

até o final do século 20 (Valiela et al., 2001) e estudos recentes apontam para 

uma continuidade desta perda (Polidoro et al., 2010). Apesar destas 

informações, apenas 6,9% das áreas de mangue são protegidas atualmente 

(Giri et al., 2011). 

1.2.2 Efeitos Biológicos dos Metais 

A absorção de metais ocorre através de membranas celulares, e pode 

envolver mais de um mecanismo para um mesmo elemento (Foukles, 2000). 

Alguns mecanismos que contribuem para a homeostase dos metais têm sido 

recentemente identificados em níveis moleculares, incluindo proteínas que 

mediam a entrada de metais essenciais nas células. Algumas dessas proteínas 

presentes nas membranas biológicas aparentemente possuem alta seletividade 

por um dado metal essencial ao passo que outras possuem pouca 

especificidade e interagem com diferentes elementos, incluindo metais não 

essenciais (Ballatori, 2002). A proteína de membrana DCT1 (divalente 

cationtransporter-1), por exemplo, é uma transportadora de metais 

multiespecifica pertencente à família das NRAMP (natural resistance-
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associated macrophage protein) e demonstram ser altamente conservativas, 

estando presentes desde leveduras até humanos (Zhou e Gitschier, 1997). A 

DCT1 é responsável pelo principal mecanismo de absorção de Fe²+, sendo 

ainda extremamente eficiente no transporte de vários cátions divalentes (Fe, 

Zn, Mn, Co, Cd, Cu, Ni, e Pb) por meio de mecanismos acoplados com o 

bombeamento de prótons. É importante salientar que entre os possíveis 

substratos para esta proteína incluem-se metais não essenciais (Gunshin, 

1997). 

Outra maneira importante pela qual os metais não essenciais podem 

atravessar a membrana celular e produzir danos é na forma de complexos que 

mimetizam moléculas endógenas. Como exemplo estão o arsenato e o 

vanadato que podem assumir os sítios de ligação destinados ao fosfato 

(Clarkson, 1993), bem como o cromato, selenato e o molibidato, os quais são 

estruturalmente semelhantes ao sulfato, podendo mimetizá-lo em sistemas 

biológicos (Kavanaugh e kabat, 1996). Aparentemente, os canais de entrada de 

íons não contribuem tanto para entrada de metais não essenciais, entretanto 

podem existir algumas exceções dependendo do tipo celular. Em tecidos 

excitáveis, por exemplo, Cd2+ e Pb2+ podem entrar via canais de voltagem-

sensível (Hinkle, et al., 1987; Simons e Pocock, 1987). 

Os íons metálicos são quimicamente muito reativos, apresentando alta 

afinidade por grupos sulfidrilas de cisteínas (comuns em proteínas) e por outras 

biomoléculas, como os peptídeos e fosfolipídios. Consequentemente, os metais 

podem afetar criticamente a função dos sistemas biológicos e, devido a sua 

alta reatividade, é improvável que íons metálicos (a não ser que extremamente 

transientes) possam existir de forma livre em sistemas biológicos. Assim, a 

transferência de metais através das membranas celulares geralmente envolve 

transferência de complexos metálicos, havendo, portanto, interação com seus 

constituintes (Foukles, 2000). Deste modo, nos fluídos biológicos e nos tecidos 

os metais estão preferencialmente complexados. A ligação entre metais não 

essenciais e enzimas, tais como metalotioneinas, ferritinas, transferinas, 

lactoferrinas, melanotransferinas, hemosiderinas, ceruloplasminas e peptídeos 

como a glutationa, ou ainda aminoácidos, como a cisteína, constitui um 

mecanismo de defesa das células (Ballatori, 2002). Dessa maneira a 

disponibilidade de metais é largamente regulada pela concentração relativa dos 
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ligantes biológicos, bem como a capacidade dos complexos formados servirem 

como substrato para diversos transportadores de solutos presentes nas 

membranas celulares (Ballatori, 1994). 

1.2.2.1 Espécies Reativas de Oxigênio induzidas por metais 

A contaminação por metais é extremamente danosa aos organismos, 

devido, em parte, a sua grande probabilidade na geração de espécies reativas 

de oxigênio (ERO). As ERO incluem espécies radicalares ou radicais livres, 

que possuem um ou mais elétrons desemparelhados em sua última camada 

eletrônica, representadas pelo radical hidroxila [HO] e o ânion super-óxido 

[O2-]. Além disso, também podem ser espécies não radicalares como o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (Di Giulio e Meyer, 2008). O peróxido de 

hidrogênio (H2O2) não é um radical livre, porém é altamente reativo; seu poder 

oxidativo é indireto podendo gerar OH por meio da reação de Fenton. Esta 

reação ocorre em duas etapas e requer um metal de transição, sendo que o 

exemplo clássico é aquela em que ocorre na presença de íons ferro (figura 1a). 

Outra forma de ação indireta é a interação com O2
, conhecida como reação de 

Harber Weiss, que ocorre sem a necessidade da presença de anions 

(figura1b). 

 

Figura 1: (a) Etapas da Reação de Fenton na presença de íons ferro e (b) Reação de Harber-
Weiss. 

Diversas substâncias podem dar origem aos radicais livres, no entanto, 

a molécula de água é aquela mais implicada, devido a sua abundância nos 

sistemas vivos. A maioria das ERO é altamente tóxica e pode promover a 

oxidação diversas biomoléculas como proteínas, lipídeos e DNA (Halliwell e 

Gutteridge, 1999).  

As células possuem mecanismos de defesa contra as espécies reativas 

de oxigênio, com diferentes sistemas protetores e reparadores. Estes sistemas 

são classificados em três categorias: (I) sistemas queladores de metais, os 

(a) H2O2 + Fe2+     →     OH+ OH- + Fe3+      Reação de Fenton 

Fe3+ + O2     →     -O2+ Fe2+ 

(b) H2O2 + O2     →     -O2+ OH+ OH-      Reação de Harber-Weiss 
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quais previnem a formação de ERO inibindo reações como a de Fenton, que 

geram OH; (II) compostos de baixo peso molecular e enzimas antioxidantes, 

os quais são capazes de reagir com ERO antes que haja dano às 

biomoléculas; e (III) sistemas de reparo que representam a última defesa 

contra o estresse oxidativo, os quais são capazes de remediar os danos 

causados por ERO às biomoléculas.  

Dentre os mecanismos que respondem pela primeira via de defesa da 

célula, estão as metalotioneínas (MT), as quais apresentam maior conservação 

dentre os mais diversos organismos (Ngu e Stillman, 2009; Wang e Fowler, 

2008; Lynes et al., 2006). As MT constituem uma família de proteínas de baixo 

peso molecular (~6-14 kDa) ricas em resíduos de cisteína (podem representar 

até 30% dos amino ácidos).  

A segunda frente envolvida na inibição da formação de radicais 

hidroxilas é representada pelas enzimas antioxidantes, que respondem pela 

decomposição das ERO (Findlay et al., 2005). O ânion superóxido pode ser 

dismutado a H2O2 espontaneamente ou através da ação da enzima Superóxido 

dismutase (SOD), (Culotta et al., 2008; Jayakumar et al., 2006). O peróxido de 

hidrogênio (H2O2) pode ser decomposto por uma série de enzimas celulares 

entre elas estão: as Tiorredoxinas peroxidases (TPx), que atuam em conjunto 

com as SOD, catalisando a redução dos peróxidos através de cisteínas 

altamente reativas presentes em seus sítios ativos (Fourquet et al., 2008); 

Catalase (Cat), que realiza uma dismutação, ou seja, o substrato age tanto 

como agente redutor como oxidante (Jayakumar et al., 2006); Glutationa 

Peroxidase (GPx) catalisa a redução de hidróxidos orgânicos e inorgânicos 

através da glutationa reduzida (GSH) - um tripeptídeo antioxidante (γ-L-

Glutamil-L-cisteinil-L-glicina) abundante nas células - formando a glutationa 

oxidada (GSSG) e H2O e paralelamente à GPx, a enzima Glutationa Redutase 

(GR) catalisa a redução do GSSG a GSH (Fourquet et al., 2008). 

1.2.3 Estudos ecotoxicológicos em ambientes aquáticos 

Devido à crescente preocupação em salvaguardar os ambientes 

marinhos e estuarinos, a toxicologia aquática foi uma das ciências que mais se 

desenvolveu a partir do final do século XX, pois fornece subsídios para a 

integração de informações ambientais. Os princípios da toxicologia ambiental 
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são baseados na toxicologia humana e fundamentados na capacidade do 

homem em estimar efeitos deletérios de certas substâncias sobre os 

organismos vivos (Zakrzewski, 1991), podendo integrar diferentes informações 

com base no peso de evidências (Chapman, 2007). O termo Ecotoxicologia 

surgiu em junho de 1969, durante uma reunião do Committee of the 

International Council of Scientific Unions (ICSU), em Estocolmo, na qual o 

toxicologista francês René Truhaut definiu a Ecotoxicologia como “a ciência 

que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os 

organismos, populações e comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou 

aquáticos, que constituem a biosfera, incluindo assim a interação das 

substâncias com o meio nos quais os seres vivos vivem num contexto 

integrado” (Truhaut, 1977). 

De maneira simplificada, a Ecotoxicologia pode ser apresentada como 

a integração da toxicologia com a ecologia, ou conforme apresentado por 

Chapman (2002), a "ecologia na presença de substâncias tóxicas". Segundo 

este autor a Ecotoxicologia difere da Toxicologia Ambiental na medida em que 

integra os efeitos estressores sobre todos os aspectos de organização 

biológica, desde níveis bioquímicos e moleculares até níveis mais elevados 

como comunidades e ecossistemas. Em contrapartida, a Toxicologia Ambiental 

estaria centrada apenas nos efeitos sobre o indivíduo. 

Conforme apresentado anteriormente a avaliação da qualidade de 

sedimentos realizada exclusivamente por análises químicas frequentemente 

não é suficiente para estimar danos aos organismos que compõem os 

ecossistemas aquáticos. A principal dificuldade é quanto biodisponibilidade dos 

contaminantes. Dentre as técnicas empregadas para avaliar a 

biodisponibilidade de contaminantes, aqueles baseados no equilíbrio de 

partição são amplamente utilizado (USEPA, 2005; 2008). Para metais, a 

técnica comumente utilizada emprega sulfetos volatilizáveis em ácido (AVS – 

do inglês acid volatile sulfides) e considera sua relação com os metais 

extraídos simultaneamente (SEM – do inglês simultaneously extracted metals) 

(Allen et al., 1993a; USEPA, 2007a).  

Desde a década de 1990 diversos estudos apontaram para a relação 

entre a disponibilidade biológica dos metais à concentração de sulfetos 

(Carlson et al., 1991; Brumbaugh, et al., 1994; Allen et al., 1993b; Casas e 
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Crecelius, 1994; Ankley, 1996). Deste modo, os sulfetos têm um papel 

importante na disponibilização biológica e mobilização dos metais, uma vez 

que os complexos sulfetos-metálicos são constituídos de precipitados estáveis 

e quimicamente pouco reativos (Craig e Bartlett, 1978; Morse e Cornwell, 1987; 

Morse, 1994). Segundo Di Toro et al. (1992), a disponibilidade de sítios de 

sulfeto está diretamente relacionada à complexação dos metais, diminuindo 

sua toxicidade. 

Segundo o modelo SEM/AVS, é possível inferir o grau de toxicidade de 

um sedimento contaminado com metais, quando as concentrações destes 

excedem aos complexados aos sulfetos. Conforme esta premissa, quanto 

maior a presença de complexos sulfeto-metálicos, menor será a 

biodisponibilidade dos metais e, consequentemente, menor a toxicidade. Nos 

sedimentos, a maior parte dos sulfetos não é encontrada na forma livre, assim 

sendo, apresenta-se complexado principalmente com ferro. Entretanto, o 

sulfeto férrico tem um produto de solubilidade (Kps) baixo, em relação aos 

outros sulfetos metálicos. Deste modo, os metais que apresentam Kps mais 

elevados tendem a substituir o ferro nos complexos de sulfeto. No caso do 

modelo do SEM/AVS, os metais considerados como substituintes do ferro são 

Zn, Cd, Cu, Pb e Ni.  

Em monitoramentos ambientais, análises químicas e ensaios de 

toxicidade têm sido empregados para avaliar os níveis de contaminação de 

uma área e os efeitos biológicos dessa contaminação. Além disso, a 

complexidade química no ambiente, frente às baixas concentrações de 

algumas substâncias, dificulta a detecção e avaliação de seus efeitos. Em um 

ambiente aquático contaminado, os organismos estão geralmente expostos a 

níveis subletais dos agentes tóxicos, devido a fatores de diluição exercidos 

sobre esses compostos químicos. Este tipo de exposição, por sua vez, não 

levará o indivíduo à morte num curto período de tempo, mas poderá causar 

distúrbios fisiológicos e/ou comportamentais nestes organismos (Depledge, 

1993). 

Portanto, além dos efeitos letais em curto e longo prazo, efeitos 

adversos dos metais podem ser subletais, podendo ser identificados danos nos 

níveis fisiológicos, celulares, bioquímicos e moleculares (Depledge, 1993). 

Assim, a identificação das respostas biológicas às agressões ambientais não 
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deve ser restrita à estrutura do ecossistema, como populações biológicas e 

comunidades, mas também nos níveis mais basais de organização, desde as 

reações bioquímicas intracelulares (Bayne et al., 1985). Estas alterações 

podem ser avaliadas através de parâmetros biológicos mensuráveis 

experimentalmente, os quais são denominados biomarcadores. Deste modo, é 

possível antecipar danos potenciais em níveis mais elevados de organização 

biológica (Cheung et al., 1997). 

1.2.4 Biomarcadores como ferramenta em estudos de contaminação 
ambiental 

Os biomarcadores são indicadores biológicos que evidenciam efeitos 

resultantes da exposição a um estressor, geralmente em nível de sub-

organismo. Deste modo, pode ser interpretado como um evento adaptativo ou 

como uma séria alteração de um evento funcional, dependendo da 

toxicocinética e do mecanismo de ação do estressor (Decaprio, 1997). Tal 

alteração pode envolver perturbações de processos bioquímicos e moleculares 

no interior das células, originando efeitos em níveis maiores de organização. 

Portanto, os biomarcadores são considerados como respostas biológicas que 

podem ser medidas no próprio organismo ou nos seus produtos. 

Existem biomarcadores em diversos níveis de organização biológica, 

desde o molecular até o reprodutivo, passando pelos níveis bioquímico, 

citológico, histológico, fisiológico e comportamental. Dentre as características 

mais importantes dos biomarcadores, destacam-se o fato de permitir identificar 

as interações que ocorrem entre os contaminantes e os organismos vivos, bem 

como a possibilidade da mensuração de efeitos subletais. Assim sendo, o uso 

de biomarcadores em estudos ecotoxicológicos é de extrema importância, visto 

que a detecção prévia de estresse (early-warning) em níveis subletais fornece 

subsídios para a gestão ambiental (Nascimento et al., 2006), em especial a 

detecção de sinais prévios de stress.  

Os biomarcadores podem atuar como indicadores de exposição, os 

quais representam qualquer alteração biológica mensurável que evidencie a 

exposição dos organismos a um contaminante específico ou agente estressor. 

Deste modo, os biomarcadores podem ser classificados de acordo com os 

parâmetros analisados, sendo dois os principais em estudos de qualidade 
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ambiental. Os Biomarcadores de Exposição, que consistem na detecção de 

substâncias exógenas e/ou seus metabólitos, bem como na detecção de 

produtos resultantes da interação de um xenobiótico com moléculas-alvo no 

organismo e; os Biomarcadores de Efeito, os quais são caracterizados por 

medidas bioquímicas, fisiológicas ou alterações de componentes de um 

organismo (i.e. tecidos, fluidos corporais), associadas ao comprometimento do 

estado de saúde. Estes também são conhecidos como biomarcadores não 

específicos, já que inúmeros fatores podem afetar o parâmetro analisado 

(Mayer et al., 1992; Zanette et al., 2006). Cabe o registro de um terceiro tipo, os 

Biomarcadores de Susceptibilidade, que correspondem à capacidade inerente 

ou adquirida de um organismo em responder a exposição à xenobióticos, os 

quais incluem fatores genéticos e danos nos receptores, alterando a 

sensibilidade do organismo (NRC, 1987; WHO, 2001). 

Enzimas relacionadas ao sistema de defesa dos organismos 

representam importantes biomarcadores como linhas de evidência da 

qualidade ambiental. Em relação aos xenobióticos orgânicos geralmente são 

avaliadas respostas bioquímicas através do monitoramento da atividade 

enzimática de duas vias de detoxificação. A primeira via é chama de Fase I, 

que consiste na biotransformação dos contaminantes catalisada, 

principalmente, pelo sistema oxigenase de função mista (MFO). As MFO atuam 

nas reações oxidativas de xenobióticos, dentro das quais está o complexo 

multienzimático denominado Citocromo P450 (CYP), largamente estudado em 

diversos organismos aquáticos (Stegeman e Livingstone, 1998; Van der Oost et 

al., 2003). Por conseguinte, a segunda via é a Fase II, na qual ocorre a 

conjugação de compostos modificados na Fase I, o que facilita sua dissolução 

em meio aquoso para viabilizar sua excreção (Schlenk et al., 2008). 

Em determinadas circunstâncias os mecanismos de defesa podem ser 

sobrepostos pelos mecanismos pró-oxidantes, devido à formação de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) em quantidade superior à capacidade do organismo 

realizar sua depuração. Deste modo, o estresse oxidativo pode induzir efeitos 

como a inativação enzimática, a peroxidação lipídica e danos em DNA (Cheung 

et al., 2001). Na peroxidação lipídica podem ocorrer modificações estruturais e 

de comportamento químico das membranas celulares e de organelas devido ao 

comprometimento dos ácidos graxos poliinsaturados presentes nestas 
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estruturas (Janero, 1990; Di Giulio e Meyer, 2008). Além dos danos celulares 

promovidos pelo estresse oxidativo, os contaminantes podem comprometer a 

integridade do DNA. Alteração na estabilidade das fitas da molécula de DNA 

pode causar sua quebra (strand breaks) ocasionando efeitos genotóxicos e, na 

ausência de mecanismos de reparos, podem ocasionar apoptose (Everaarts, 

1995; Cory e Adams, 2002).  

A expressão de enzimas antioxidantes e de reposta ao estresse 

oxidativo ocasionado pela contaminação ambiental é bem estudada em 

diversos organismos marinhos ou estuarinos. Estes mecanismos representam 

potentes biomarcadores para o monitoramento de organismos, vertebrados ou 

invertebrados, em áreas sujeitas à contaminação, inclusive por metais. Estes 

biomarcadores são determinados por análises de processos bioquímicos, os 

quais podem identificar a atividade enzimática, e quantificar as proteínas 

envolvidas na quelação dos metais, como Metalotioneínas (homeostase de 

metais no interior das células), bem como os tióis não proteicos reduzidos 

(GSH). Dentre as enzimas, podem ser utilizadas como biomarcadores a 

resposta daquelas apresentadas anteriormente (tópico 1.1.1 Espécies Reativas 

de Oxigênio induzidas por metais) SOD, TPx, Cat, GPx e GR. Além disso, a 

avaliação da atividade glutationa S-transferase (GST), que participa dos 

mecanismos de conjugação de compostos modificados com a glutationa 

reduzida, tem sido usada recentemente como biomarcadores de exposição a 

metais (Liu et al., 2001). Adicionalmente, inibição de enzimas como a 

acetilcolinesterase (AChE), identificação de peroxidação lipídica (LPO) e danos 

em DNA (quebra das fitas) (Hartwig, 1995) também são empregados como 

biomarcadores de efeito a estes contaminantes (Roméo e Gnassia-Barelli, 

1997; Hartwig e Schwerdtle, 2002; Vieira et al., 2009). 

1.2.5 Uso de Bivalves em Estudos de Biomonitoramento  

Segundo Matthews et al. (1992), biomonitoramento é o uso sistemático 

das respostas de organismos vivos para avaliar as mudanças ocorridas no 

ambiente, geralmente causadas por ações antrópicas. Dentre os organismos 

utilizados em estudos de monitoramento ambiental, os bivalves têm se 

destacado nas últimas décadas, sendo considerados organismos sentinela. 

Estes animais apresentam características altamente desejáveis em estudos 
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ecotoxicológicos, como hábito séssil e filtrador, o que favorece a 

bioacumulação de poluentes orgânicos e metais (Rittschof e McClellan-Green, 

2005). Deste modo, a natureza sedentária, o conhecimento sobre sua biologia 

e sensibilidade a diversas classes de contaminantes resultou no 

desenvolvimento de programas internacionais de monitoramento como o 

“International Mussel Watch”, que utiliza os bivalves filtradores na avaliação da 

qualidade dos ambientes aquáticos (NOAA, 1995). 

Apesar do enorme conjunto de dados disponíveis sobre os níveis de 

contaminantes nos bivalves em todo o mundo, há pouca informação sobre 

contaminantes e/ou respostas bioquímicas em bivalves na costa brasileira. 

Entretanto, na última década, estudos têm demonstrado o potencial de 

algumas espécies de mexilhões de nativos em estudos com biomarcadores, 

como os mitilídeos Perna perna (Almeida et al. 2007; Pereira et al., 2007a; 

2014), Mytella guyanensis (Torres et al., 2002) e Mytella falcata (David, 2007). 

Esses trabalhos enumeraram uma série de biomarcadores que foram aplicados 

com sucesso nesses animais, dentre eles, marcadores moleculares, 

citológicos, histológicos e fisiológicos, o que mostra a versatilidade e amplitude 

de informações que os bivalves podem fornecer. 

1.2.6 Avaliação de Risco Ecológico 

A Avaliação de Risco Ecológico (ARE) é um processo que avalia a 

probabilidade de efeitos ecológicos poderem ocorrer ou estarem ocorrendo 

como resultado da exposição a um ou mais agentes estressores (USEPA, 

1992). As ARE tem por finalidade determinar impactos ecológicos causados 

pelas atividades antrópicas, sendo estas um fator de estresse ambiental e que 

podem induzir efeitos adversos sobre os organismos, populações, 

comunidades ou ecossistemas (USEPA, 1998). Assim, a ARE concentra-se em 

avaliar os efeitos adversos gerados, envolvendo a avaliação de estressores ou 

aspectos químicos, físicos e biológicos (Campos et al., 2016). 

Normalmente, as ARE são conduzidas como uma abordagem 

escalonada, pois o processo de avaliação oferece mais informações e contribui 

para decisões científicas e legislativas. Deste modo, a ARE identifica os 

agentes estressores, suas origens e suas interações com as variáveis 

ecológicas, sendo também usada para avaliar os efeitos ecológicos gerados 
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por tais estressores (USEPA, 2000). Embora a ARE possa ser utilizada para 

avaliar os riscos produzidos por diferentes tipos de agentes, ela tem sido usada 

como ferramenta para avaliar riscos associados com a contaminação de 

ecossistemas aquáticos (Choueri et al., 2010; Chapman e Anderson, 2005). 

As relações causa-efeito entre contaminantes e efeitos biológicos são 

desafios nos estudos ecotoxicológicos e avaliações de risco ecológico (Walker 

et al., 2012). Deste modo, para alcançar este objetivo é importante avaliar os 

efeitos dessa exposição em diferentes níveis de organização biológica (Adams 

et al., 1989). Segundo Bartell (2006), para reduzir as incertezas quanto à 

significância das concentrações dos contaminantes, o uso dos biomarcadores 

como indicadores de efeito em nível de sub-organismo e o seu uso integrado 

com indicadores em outros níveis de organização como mortalidade e 

reprodução, fornece subsídios para aperfeiçoar a caracterização dos riscos 

ecológicos. 

Adicionalmente, os riscos ecológicos dependem da natureza dos 

estressores e de suas interações com os componentes bióticos e abióticos de 

cada ecossistema. Portanto, cada ARE deve ser conduzida seguindo métodos 

específicos (Campos et al., 2016). Entretanto, a USEPA (1998) aponta os 

elementos principais que devem estar sempre presentes em uma avaliação de 

risco ecológico: (1) caracterização dos estressores - Consiste no levantamento 

de informações do ambiente subsidiando o objetivo da avaliação e identificando 

os potenciais agentes estressores, fontes poluidoras e os componentes 

ecológicos relevantes como alvos em potencial; (2) caracterização da 

exposição aos estressores - Envolve a definição das formas e pontos de 

contato dos alvos (organismos, populações e ecossistemas) com os 

contaminantes e a determinação e caracterização espacial e temporal dos 

efeitos ecológicos adversos, associados à exposição aos fatores de estresse; e 

(3) caracterização dos efeitos e risco - Integração de dados e resultados dos 

critérios anteriores para caracterização e apresentação dos riscos. (USEPA, 

1998). 

Considerando os pressupostos acima, deve-se reconhecer que, nos 

sistemas aquáticos, os contaminantes podem permanecer por curtos períodos 

na coluna d’água, sendo adsorvidas ou associando-se nos sólidos em 

suspensão, sais e carbono orgânico, e posteriormente precipitando nos 
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sedimentos de fundo. Assim, o sedimento pode ser considerado o mais 

adequado compartimento do ecossistema para indicar efetivamente a 

qualidade ambiental, dada sua capacidade de acumulação ao longo do tempo 

e, assim, ser o principal destino de substâncias introduzidas no ambiente. 

Estudos geoquímicos, no campo ou laboratório, têm mostrado que o 

sedimento apresenta potencial de formar associações com várias classes de 

contaminantes (Chapman, 1989) e assim, atuando como um reservatório para 

estes compostos. Portanto, a avaliação da qualidade dos sedimentos suma 

importância na avaliação dos riscos ecológicos em estuários. Entretanto, estes 

ambientes podem apresentar significativa variabilidade sazonal e espacial, bem 

como processos que podem afetar a biodisponibilidade e toxicidade de 

contaminantes em sedimentos (Chapman e Wang, 2001). Além disso, alta 

reatividade dos elementos-traço dissolvidos faz com que eles sejam 

rapidamente adsorvidos em material particulado em suspensão ao entrar em 

estuários. Esta influência é mais intensa na zona de turbidez máxima, onde 

ocorre maior interação entre as partículas em suspensão (Kennish, 1997), o 

que torna a avaliação da qualidade dos sedimentos ainda mais complexa. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ANTECEDENTES 

2.1 Área de Proteção Ambiental de Cananéia-Iguape-Peruíbe e O 

Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape  

Área de Proteção Ambiental (APA) é definida pela IUCN (International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction) como 

“Um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, consagrado e gerido, 

por todos os meios eficazes, jurídicos ou outros, a fim de assegurar, em longo 

prazo, a conservação da natureza, bem como os serviços do ecossistema e os 

valores culturais a ele associados” (Day et al., 2012). Na zona costeira do 

Brasil existe uma extensa rede de APA, que formam amplos corredores 

ecológicos abrangendo áreas terrestres, estuarinas e marinhas. A Área de 

Proteção Ambiental de Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP) está inserida 

neste sistema, tendo sido criada em 1984, pelo decreto nº 90.347, que abrange 

os municípios de Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu 

(IBAMA/SMA-SP, 1996). 

Na APA-CIP encontra-se Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-

Iguape (figura 2), parte da região conhecida como Lagamar, que integra a 

Reserva da Biofera da Mata Atlântica, assim reconhecida pela UNESCO em 

1991 (Lino et al., 2011). Desde 2000, a região faz parte da lista de sítios 

declarados pela UNESCO como "Patrimônio Mundial" (Abdulla et al., 2013). 

Adicionalmente, a APA-CIP é considerada uma área prioritária para futura 

inclusão na lista brasileira de zonas úmidas de importância internacional, no 

escopo da Convenção de Ramsar (Brasil, 2012). 

O Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape (CELCI), 

localizado no litoral sul da costa do estado de São Paulo, compreende os 

municípios de Iguape, Ilha Comprida, e Cananéia, aí incluída também a Ilha do 

Cardoso. Com 100 km de extensão e uma área aproximada de 200 km2, este 

complexo está assentado sobre uma planície costeira arenosa e possui um 

conjunto intricado de canais estuarinos e lagunares (figura 2). O CELCI foi 

formado em cinco etapas de transgressão e regressão ao longo de 120.000 

anos (Suguio e Martin, 1978). A configuração atual foi obtida há cerca de 5.100 

anos, quando o nível médio do mar era 4 metros acima do atual e começou a 

regredir, formando o atual sistema de canais (Suguio et al., 1988).  
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Figura 2: Área de Proteção Ambiental de Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP) e Visão geral do 
Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape (CELCI). 

2.1.1 Clima 

O clima da região do Lagamar é classificado como subtropical úmido 

(Cfa), sendo a média anual de temperatura de 21,2°C e umidade relativa do ar 

em torno de 88%. No período entre primavera e verão as massas de ar tropical 

prevalecem, enquanto que no outono e no inverno o predomínio é de massas 

polares (Schaeffer-Novelli et al., 1990). A precipitação anual média excede 

2.200 mm, com os maiores índices registrados de janeiro a março (média 

mensal de 266,9 mm) e mínima em julho e agosto (média de 95,3 mm) 

(Mishima et al., 1986; Silva, 1989). 
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2.1.2 Hidrografia e dinâmica hidrológica 

Os ciclos de maré associados às descargas dos rios e à precipitação 

atmosférica causam uma variação na amplitude da salinidade ao longo do 

CELCI. O Rio Ribeira de Iguape (RRI) é o principal curso de água doce com 

influência mais significativa na salinidade das águas lagunares e também 

recebe a contribuição de uma vasta rede de rios menores. Os principais rios 

são Cordeiro (setor norte) Taquari, Minas e Itapitangui (setor sul), contribuindo 

com uma descarga média anual de 43 m3 s-1 (Bonetti-Filho e Miranda, 1997). 

Com a abertura de um canal artificial (Canal do Valo Grande, apresentado 

adiante) o aporte ao fluvial passou a ser determinado, basicamente, pela bacia 

do RRI, cuja descarga é cerca de 10 vezes superior (média anual 418.17 m3 s-

1). A vazão do RRI responde sincronicamente à variação pluviométrica, sendo 

mínima em junho, com média de 218 m-3 s-1, e triplicando no período chuvoso, 

com média de 634 m-3 s-1 (DAEE, 2015). 

O estuário está conectado com o oceano ao norte pela Barra de 

Icapara, pela Barra de Cananéia ao sul e pela Barra do Ararapira entre a Ilha 

do Cardoso e o estado do Paraná (figura 2). O gradiente longitudinal de 

densidade da água e a descarga fluvial são as principais forçantes da 

circulação estacionária no CELCI, as quais são determinadas, 

predominantemente, pelas marés (Myao e Harari, 1989) e, em menor escala 

pelos ventos (Miranda et al., 1995). As marés no estuário são semi-diurnas, 

com inequidades diurnas e amplitudes máximas de 1,25 m (Bernardes e 

Miranda, 2001). 

O gradiente médio anual de salinidade ao longo do CELCI possui 

mesma estrutura espacial tanto nas áreas marginais dos corpos hídricos 

(definido, aproximadamente, entre 0 e 2 m) quanto no fundo (> 2 m). Este 

gradiente inicia-se na abertura do Valo Grande e segue para as barras de 

Icapara e de Cananéia, ramificando-se em dois canais entre a Ilha de 

Cananéia. Estes canais são conhecidos como Mar de Cubatão e Mar de 

Cananéia. A baía do Trapandé faz ligação do Mar de Cananéia ao oceano 

Atlântico entre a Ilha Comprida e Ilha do Cardoso (Barra de Cananéia), sendo a 

zona de maior influencia marinha no estuário. Nesta porção a salinidade média 

no verão é de 28 e >30 no inverno. Apesar de evidências indicarem relativa 
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persistência sazonal na cunha salina da baía (Miyao et al., 1986), pulsos 

episódicos de descarga continental podem provocar sua retração à jusante 

(Mahiques et al., 2009; Conti et al., 2012). Exposição à ondulação e ação das 

correntes de maré são maiores na foz do que na área interna da baía, onde as 

velocidades médias das correntes de maré enchente e vazante atingem 2 m s-1 

e 1 m s-1, respectivamente (Tessler e Souza, 1998; Conti et al., 2012).  

Os canais principais do CELCI são conhecidos como Mar Pequeno, 

Mar de Cubatão e Mar de Cananéia. O Mar Pequeno é delimitado pela barra de 

Icapara e pela confluência entre os três canais no meio do estuário. Nele 

encontra-se a abertura do Canal do Valo Grande. O encontro das ondas de 

maré ocorre na região da Pedra do Tombo, localizada na região central deste 

corpo hídrico (Miyao et al., 1986). A maré entra no sistema com uma 

defasagem de 40 minutos entre as duas barras, que posteriormente propaga-

se ao longo dos canais (Miyao e Harari, 1989; Miyao et al., 1986). A coluna 

d’água entre a confluência dos três canais e o Valo Grande é mais homogênea 

do que o setor sul (Miyao et al., 1986). Entre o Valo Grande e a barra de 

Icapara é caracterizado por um abrupto gradiente salino e forte hidrodinamismo 

devido à proximidade com o oceano (Barrera-Alba et al., 2007).  

O Mar de Cubatão se estende do norte da baía do Trapandé até a 

confluência entre os três canais na extensão mediana do estuário. A 

profundidade média é de 5 m, com máximos de 10 m na conexão com a baía 

do Trapandé (Tessler e Furtado, 1983; Tessler e Souza, 1998). Caracteriza-se 

como um canal polihalino, cuja salinidade média é de aproximadamente 21,3. A 

descarga dos rios Taquari, Mandira, das Minas, Itapitangui faz com que exista 

uma evidente estratificação, sendo atenuada gradualmente em direção ao Mar 

Pequeno. As velocidades das correntes de marés variam entre 0,7 a 1,0 m2 s-1 

(Miyao e Harari, 1989). 

O Mar de Cananéia é delimitado pelo Mar Pequeno e pela porção sul 

da baía do Trapandé, apresentando profundidade média de 6 m. Neste corpo 

hídrico é identificado um aumento gradual da profundidade do Mar Pequeno à 

baia do Trapandé, onde pode atingir 15 m (Tessler e Souza, 1998; Bernardes e 

Miranda, 2001). Segundo Miyao et al. (1986), a estrutura vertical de salinidade 

do Mar de Cananéia sofreu alteração após da abertura do Canal do Valo 

Grande, sendo classificado como parcialmente misturado e fracamente 
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estratificado. A salinidade média é de aproximadamente 22,5, sendo 

classificado como um canal polihalino.  

O comportamento desigual da onda de maré provoca correntes de 

indução em sentidos opostos entre o Mar de Cananéia e de Cubatão, com 

variação de velocidade entre 0,8 a 1,0 m2 s-1 (Miyao et al., 1986). Esta 

característica leva a implicações importantes na distribuição e deposição de 

materiais. 

2.1.3 Produtividade Biológica 

A disposição das baías e desembocaduras de rios dentro do CELCI 

proporciona grande concentração de nutrientes, o que permite elevada 

produtividade primária (Tundisi e Matsumura-Tundisi, 2001), essencial para a 

manutenção das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. O aporte de 

nutrientes (matéria orgânica particulada e dissolvida, bem como compostos 

inorgânicos) é proveniente, sobretudo dos manguezais (Schaeffer-Novelli et al., 

1990). A produção fitoplanctônica é uma importante fonte de carbono 

particulado, principalmente durante o verão chuvoso (Tundisi e Matsumura-

Tundisi, 2001). Por esta razão o CELCI é um importante estuário em termos de 

produtividade primária (Kelleher et al., 1995; Costa-Neto et al., 1997). 

Adicionalmente, as taxas de produção secundária do zooplâncton e 

zoobentos exibem claras variações sazonais influenciadas principalmente pela 

interação entre águas costeiras e elevada concentração de nutrientes e matéria 

orgânica das águas estuarinas (Ara, 2004). Os canais estão cercados por 

abundante vegetação de mangue, servindo de berçário para as espécies 

marinhas economicamente importantes e abrigam uma diversidade de 

espécies exploradas comercialmente. (Mendonça e Katsuragawa, 2001; 

Mendonça e Miranda, 2008). Portanto, além de sua indiscutível função 

ecológica, o CELCI apresenta importante função socioeconômica e cultural 

(Costa-Neto et al., 1997; Barcellini et al., 2013). 

2.1.4 Aspectos socioambientais 

Os indicadores de renda familiar e nível de escolaridade são 

relativamente baixos, bem como o produto interno bruto municipal das três 

cidades que fazem parte do CELCI (Cananéia, Iguape e Ilha Comprida). A 
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economia da região é baseada principalmente na pesca, turismo, cultivo e 

extração de ostras, bem como pequenas propriedades com agricultura de 

subsistência (Mendonça e Katsuragawa, 2001). Além disso, essa região 

atualmente é a que está mais distante da implementação de um plano de 

Gerenciamento Costeiro no estado de São Paulo, carecendo de estudos que 

abordem esse tema (Morais e Abessa, 2014). 

A densidade demográfica dos municípios que compreendem o CELCI é 

baixa quando comparada com o restante do litoral do Estado de São Paulo. De 

acordo com Morais e Abessa (2014), essa situação também decorre do fato de 

Iguape e Cananéia possuírem as maiores áreas territoriais do litoral paulista. 

Entretanto, devido aos seus atrativos turísticos, as cidades do CELCI sofrem 

uma variação sazonal de suas populações em períodos de dois a três meses 

ao ano, porém não existem dados oficiais disponíveis sobre esta flutuação. 

Em regiões onde há o aumento considerável da população ocorre 

também um aumento na geração de resíduos e aporte de efluentes urbanos 

para os corpos hídricos. Cabe ressaltar que até 2009 os resíduos sólidos dos 

municípios não tinham uma destinação adequada e a partir desse ano 

passaram a ser enviados a aterros situados em outros municípios (CETESB, 

2010a). Além disso, os sistemas de saneamento e de saúde pública não são 

adequados e um número relevante de habitações não é atendido pelo sistema 

de coleta de esgotos (Morais e Abessa, 2014). 

2.1.5 Impactos Ambientais sobre o CELCI 

2.1.5.1 A Abertura do Canal do Valo Grande 

A foz natural do Rio Ribeira de Iguape (RRI) situa-se dentro da APA-

CIP, ao norte do CELCI. O RRI possui 470 km de comprimento entre a sua 

nascente no Estado do Paraná (Serra de Paranapiacaba) até o desaguar no 

Oceano Atlântico, no Estado de São Paulo (Município de Iguape). Com uma 

área de aproximadamente 25.000 km2 a Bacia Hidrográfica do RRI encontra-se 

distribuída basicamente entre o Planalto Atlântico e a Província Costeira. Esta 

região exibe extensas áreas de relevo serrano, sendo caracterizada por 

declividades e várzeas encaixadas, além de apresentar planícies costeiras, 

terraços marinhos e fluviais (SIG-RB, 2012).  
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O RRI é o principal contribuinte de sedimentos em suspensão, 

nutrientes e contaminantes para o CELCI (Barcellos et al., 2009). De acordo 

com Mahiques et al. (2013), o CELCI sofreu mudanças ambientais 

significativas nos últimos 150 anos, devido à construção de um canal artificial 

de 4 km, ligando o Rio Ribeira de Iguape ao interior do estuário. A obra que foi 

iniciada em 1827 e concluída em 1852, teve como objetivo diminuir os custos 

com transporte de produtos agrícolas até o principal porto de exportação da 

região localizado no município de Iguape. Quando foi construído, o canal era 

chamado de Valo do Rocio, porém, décadas depois de sua abertura passou a 

ser conhecido como Valo Grande, devido às dimensões que o canal adquiriu. 

Originalmente o canal apresentava 4,4 m de largura e 2 m de profundidade, 

transcorridos mais de 150 anos de existência, a largura passou a ser de 

aproximadamente 300 m, e em alguns locais a profundidade pode atingir 7 m.  

O canal do Valo Grande foi fechado em 1978, com o intuito de 

minimizar as perdas financeiras para a agricultura nas áreas localizadas a 

montante do RRI. No entanto, durante um grande evento de El Niño em 1983, 

a barragem construída com pedras e areia foi destruída devido às grandes 

inundações. A planície costeira, onde o canal foi escavado, sofreu um processo 

de erosão, levando ao assoreamento das áreas portuárias de Iguape e 

deposição de sedimentos nas áreas lagunares adjacentes. Além disso, cerca 

de 70% do fluxo principal do Ribeira foi transferido para o CELCI, levando à 

diminuição da salinidade (Mahiques et al., 2013). Na cidade de Cananéia, por 

exemplo, localizada a 60 km ao sul da foz do canal, pode ser encontrada 

salinidade zero durante o verão (Mahiques et al., 2009).  

Há evidências de que a alteração de salinidade afetou a biota local 

após a abertura do Canal do Valo Grande, com registros para a ictiofauna 

(Barcellini et al., 2013), fitoplancton (Kutner e Aidar-Aragão, 1986), 

foraminíferos (Mahiques et al., 2009) e halófitas (Schaeffer-Novelli et al., 1990; 

Cunha-Lignon et al., 2011). De acordo com Martinez et al. (2013), uma 

mudança brusca na composição geral da fauna de moluscos do CELCI ocorreu 

após a abertura deste canal. Nesse trabalho, os autores avaliaram a 

composição faunística em testemunhos sedimentares abrangendo um período 

de quase dois séculos e constataram que outra mudança ocorreu por volta de 

1977 ± 1 ano. Nesse período, foi observada uma diminuição na mortandade de 
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moluscos, provavelmente, uma consequência do fechamento do canal artificial. 

Cinco anos mais tarde houve a ruptura da barragem e o registro sedimentar 

deste período evidenciou assembleias de moluscos mortos. Os autores 

concluíram que os registros de mortandade de moluscos coincidentes com as 

aberturas do canal são reflexos do aporte de água doce e contaminantes.  

O impacto pelo aporte do RRI é maior no trecho do Mar Pequeno, que 

apresenta maior persistência de condições atípicas de baixa salinidade; maior 

desestruturação física dos habitats; substituição dos manguezais por 

macrófitas dulcícolas e pela redução generalizada na profundidade pelo intenso 

assoreamento (Cunha-Lignon et al., 2009; Cunha-Lignon et al., 2011; Mahiques 

et al., 2013). De acordo com Saito et al. (2001a), a taxa de deposição de 

sedimento neste trecho é em torno de 0,5 cm ano-1. Portanto, o Valo Grande 

afetou de forma inequívoca os padrões de sedimentação e as características 

físico-químicas do estuário, havendo elevada exportação de silte e argila do 

RRI ao setor sul do CELCI (Bercellos et al., 2009). Mais drasticamente, passou 

a direcionar metais oriundos das áreas de mineração do Vale do Rio Ribeira de 

Iguape para o interior do CELCI, conforme descrito a seguir.  

2.1.5.2 O Vale do Rio Ribeira de Iguape e o Histórico de Contaminação por 
Metais 

A região do vale do Rio Ribeira de Iguape (Vale do Ribeira) possui uma 

área de aproximadamente 28.000 km2, sendo que 39% da área estão na região 

nordeste do Estado do Paraná e 61% no sudoeste do Estado de São Paulo, 

onde ocupa aproximadamente 17.000 Km2 (Theodorovicz e Theodorovicz, 

2007). O Vale do Ribeira concentra o maior remanescente de Mata Atlântica 

contínua do país, sendo que dos 7% restantes deste bioma em território 

nacional, 21% estão na área. Por este motivo, em 1999 a região foi 

considerada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura), como Patrimônio Natural da Humanidade e 

cerca de 50% do Vale do Ribeira constitui-se como Área Proteção Ambiental 

(Santos e Tatto, 2008). 

O Vale do Ribeira é uma região pouco desenvolvida do ponto de vista 

socioeconômico, apresentando o menor índice de desenvolvimento humano do 

Estado de São Paulo. Entretanto, devido a sua peculiar geologia, o Vale do Rio 
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Ribeira foi uma das regiões mais importantes para o Brasil em termos 

geoquímicos (Morgental et al., 1975). A mineração no curso superior do rio 

(Alto Vale do Ribeira) teve inicio no século XVII com a mineração manual de 

ouro e prata. Em 1945, teve início a exploração de chumbo em escala industrial 

e, secundariamente durante a fundição, o zinco associado (Lopes Jr., 2007).  

As atividades de mineração são reconhecidas como altamente 

impactantes, devido à geração de resíduos tóxicos e drenagens ácidas ou 

alcalinas provenientes da extração e do beneficiamento dos minérios 

(Benedicto et al., 2008; Besser et al., 2009; Li et al., 2014). Além disso, o 

descarte inadequado desses resíduos no ambiente pode provocar 

contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais (Corsi e Landim, 

2003; Riba et al., 2005; Melo et al., 2012). Segundo Guimarães e Sígolo 

(2008a), os resíduos da mineração constituem fontes de contaminação 

primárias para o RIR, na forma de rejeitos do processamento de minério, bem 

como dos resíduos metalúrgicos (escórias).  

A exploração de chumbo no Vale do Ribeira foi encerrada em 1995, 

devido ao esgotamento das reservas, dificuldades tecnológicas e fatores 

econômicos e ambientais. Entretanto, os resíduos de duas das principais minas 

que operavam na região (Rocha e Panelas) permanecem depositados ao longo 

das margens do Rio Ribeira e de um de seus afluentes (figura 3). Os rejeitos da 

mina do Rocha foram depositados próximo do Ribeirão Rocha, apresentando 

um volume de aproximadamente 3.000 m3. O volume de resíduos proveniente 

de Panelas (Plumbum S/A) é de aproximadamente 89.000 m3 (Franchi, 2004) e 

ainda podem ser encontrados próximos à margem direita do RRI. Estes 

matériais podem ser lixiviados e até mesmo erodidos para dentro do rio 

(Abessa, et al., 2014).  
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Figura 3: Vale do Rio Ribeira de Iguape mostrando os locais em que os resíduos de mineração 
foram depositados. 

Um aspecto que deve ser ressaltado é que o rejeito concentrado, 

proveniente de atividades metalúrgicas realizadas pela empresa Plumbum S/A, 

foi despejado diretamente no leito do RRI por mais de 40 anos. Em 1991, o 

despejo direto foi interrompido e o material tóxico passou a ser depositado 

juntamente com rejeitos das minas nas margens do RRI, totalizando pelo 

menos 200.000 m3 (Franchi, 2004). Estes resíduos apresentam em sua 

composição alumínio (Al), arsênio (As), bário (Ba), cálcio (Ca), cádmio (Cd), 

cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), níquel (Ni), manganês (Mn), 

magnésio (Mg), sódio (Na), chumbo (Pb), silício (Si) e zinco (Zn) (Guimarães e 

Sígolo, 2008a; Abessa et al., 2014). A disposição destes materiais no solo foi 

realizada sem nenhum tratamento e, aparentemente, sem qualquer 

preocupação com a contaminação, de tal forma que, concentrações 

significativas de metais foram encontradas no RRI após 1995. 

Em estudos realizados durante o período das atividades de mineração 

e de beneficiamento do minério, foram constatados altos teores de Pb nas 

águas e sedimentos do Rio Ribeira de Iguape e de seus afluentes. Como 

exemplo, Eysink et al. (1988) reportaram que o Ribeirão do Rocha chegou a 
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apresentar 2.750 µg L-1 de Pb em água e 1.440 µg g-1 em sedimento. No RRI, 

os autores encontraram altos níveis de Pb em sedimentos, chegando a 4.000 

µg g-1. Além disso, foram encontrados níveis de Pb acima de 500 µg g-1 em 

sete das doze estações de amostragem que este estudo avaliou ao longo do 

rio. Os mesmos autores apontaram altos níveis de Pb, Zn e Cu nos sedimentos 

ao longo do leito do RRI, com um predomínio maior nas proximidades das 

áreas de mineração. Nesta época, os sedimentos coletados próximos das 

mineradoras apresentavam valores na ordem de 102 - 103 µg g-1, enquanto que 

esta variação era de 10 a 102 µg g-1 próximo ao estuário (Eysink et al., 1987; 

Eysink et al., 1988). Em outro estudo, Eysink et al. (1991) reportaram 

concentrações de Pb em sedimentos do RRI entre 105 a 358 µg g-1.  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) publicou 

um documento sobre a avaliação da qualidade do rio Ribeira de Iguape e 

afluentes, com base em dados obtidos em 1998, reportando concentrações de 

chumbo entre 41,7 µg g-1 e 389 µg g-1 em sedimentos (CETESB, 2000). A partir 

de 2002 a CETESB passou a incluir a avaliação da qualidade dos sedimentos 

no “Programa de Monitoramento de Águas Superficiais do Estado de São 

Paulo”. Como no Brasil não há um padrão para concentrações de 

contaminantes em sedimentos, a CETESB utiliza os critérios de qualidade 

estabelecidos pela legislação canadense (Canadian Council of Ministers of the 

Environment - CCME, 2002). Este guia estabelece dois tipos de valores 

orientadores para limites de substâncias tóxicas, um para o efeito limiar (ISQG 

– Interim Sediment Quality Guidelines, também conhecido como TEL – 

Threshold Effect Level) e outro, acima do qual, são observados efeitos 

prováveis (PEL – Probable Effect Level). Segundo os relatórios publicados pela 

agencia ambiental de São Paulo, desde que foi iniciado o monitoramento dos 

sedimentos do RRI, apenas nos anos de 2002 e 2009 os níveis de metais não 

estiveram acima do ISQG/TEL (CETESB 2003; CETESB, 2010b). Em 2004 e 

2006 foram registrados valores acima de PEL para Pb e As, respectivamente. 

Os metais Al, Mn e Fe sempre estiveram presentes em altas concentrações 

nos sedimentos do RRI (CETESB, 2005; CETESB, 2007), devido à origem da 

matriz sedimentar da bacia do rio. Com relação aos ensaios ecotoxicológicos, 

apenas um ponto é analisado por ano. Até o momento não foi observada 
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toxicidade aguda para o anfípodo bentônico Hyalella azteca (organismo-teste 

utilizado pela CETESB no monitoramento). 

Estudos mais recentes demonstraram que os efeitos da mineração e 

da metalurgia de Pb ainda se faziam presentes no RRI e seus afluentes (Corsi 

e Landim, 2002; Moraes et al., 2004; Cunha et al., 2005; Guimarães e Sígolo, 

2008a). Esses trabalhos apontaram concentrações de metais em sedimentos, 

em especial o Pb que se apresentou acima dos níveis de concentração de 

base da região (background) propostos por Morgental et al. (1978). O valor de 

background proposto foi determinado pela média geométrica dos níveis obtidos 

em 1292 amostras de sedimentos da bacia hidrográfica do RRI. Segundo os 

autores, a faixa do teor de Pb antes da ação antrópica é de 12 a 16 µg g-1. 

Cunha et al. (2005) encontraram concentrações de Pb em até 175,5 µg 

g-1 sedimentos do RRI e 527,2 µg g-1 em um de seus afluentes (Rio Betarí, 

próximo ao município de Iporanga, SP). Entretanto, os autores observaram 

diminuição das concentrações de Pb nos sedimentos do RRI e de seus 

afluentes quando comparados com os resultados de estudos pretéritos (Eysink 

et al., 1988; Eysink et al., 1991; CETESB, 2000). Lopes Jr. et al. (2007), 

também sugerem uma diminuição nas concentrações de Pb, ao longo do 

tempo tanto nas águas quanto nos sedimentos do RRI. Além disso, a CETESB 

(2007) considerou que o Rio Ribeira de Iguape passa por um processo de 

recuperação ambiental natural, induzido pelas ações de controle impostas 

pelos órgãos ambientais. De fato, Abessa et al. (2012) apontaram ausência de 

toxicidade aguda sobre o cladócero Daphnia similis. Neste estudo os 

organismos foram expostos às amostras brutas de água e aos sedimentos 

(pela interface sedimento-água), coletados em seis pontos amostrais do trecho 

superior do RRI entre os anos de 2009 e 2010. Morais et al. (2013), analisaram 

a presença dos metais Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas amostras de 

sedimentos coletadas em 2010 por Abessa et al. (2012) e reportaram 

concentrações abaixo dos limites estabelecidos pela CCME (2002), adotados 

como orientadores.  

Embora a literatura indique que o RRI esteja passando por um 

processo de recuperação ambiental, estudos recentes apontam a persistência 

dos metais nos compartimentos abióticos (Guimarães e Sígolo, 2008a; Melo et 

al., 2012) e na biota (Guimarães e Sígolo, 2008b; Rodrigues et al., 2012). 
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Portanto, existem registros de que a contaminação ainda não foi totalmente 

resolvida, o que foi corroborado por estudos relacionados com a liberação dos 

metais pelos solos da região (Buschle et al., 2010; Kummer et al., 2011). 

O processo de recuperação implica no retorno do ecossistema a um 

estado similar ao observado antes do impacto (Bradshaw, 1997; Garten e 

Ashwood, 2004). No caso do RRI, tal processo está relacionado com a 

remoção dos resíduos contaminados por meio da dinâmica hidrológica e por 

sua diluição, decorrente das características físico-químicas da bacia 

hidrográfica. As águas do RRI são levemente alcalinas e marcadamente 

oxidantes (Eh entre 320 e 440 mV), o que favorece a associação dos metais ao 

material particulado. Este material pode ser facilmente remobilizado para a 

coluna d’água e transportado à jusante (Corsi e Landim, 2002; Melo et al., 

2012). De fato, Guimarães e Sígolo (2008b) ressaltaram que os metais estão 

migrando ao longo do curso da drenagem do RRI, sendo incorporados ao 

material em suspensão e biodisponibilizados para moluscos filtradores, como 

observado para a espécie dulcícola Corbicula fluminea. 

Moraes et al. (2004) utilizaram traçadores isotópico de chumbo para 

identificar as fontes de metais nos sedimentos do curso baixo do RRI e do 

CELCI. Os autores concluíram que a contaminação encontrada é oriunda das 

minas do Alto Vale do Ribeira. Segundo esse estudo, os sedimentos carreados 

podem representar uma mistura de vários tipos e solos erodidos no Vale do 

Ribeira, mas as assinaturas isotópicas coincidem com a do minério dos rejeitos 

descartados às margens do RIR. O trabalho sugere também, que o transporte 

de Pb e de outros metais associados tenha ocorrido por partículas sólidas do 

minério, bem como adsorvidas em minerais da fração fina dos sedimentos. 

2.1.5.3 Influências Climáticas no Transporte de sedimentos e Contaminantes 
para o CELCI 

Conforme demonstrado por vários autores, os metais presentes no 

Vale do Ribeira podem ser transportados à jusante do RRI (Moraes, 1997; 

Corsi e Landim, 2002; Guimarães e Sígolo, 2008b; Melo et al., 2012) e assim, 

alcançar o CELCI (Moraes et al., 2004). Segundo Costa et al. (2009), as 

tempestades desempenham papeis importantes relacionados à remoção 

superficial de contaminantes ao longo da bacia hidrográfica do RRI. Em 
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especial, os episódios de tempestades extremas, além de transportar 

contaminantes, podem produzir significativas mudanças na paisagem e 

geomorfologia do CELCI. Tais eventos podem mobilizar o solo e sedimentos ao 

longo da bacia de drenagem e redistribuí-los, intensificando ou iniciando 

processos erosivos, bem como novas áreas de deposição (Jonasson e Nyberg, 

1999; Coppus e Imesnon, 2002). 

Os impactos geomorfológicos de um evento extremo estão intimamente 

relacionados a fatores como a erodibilidade do material de origem, topografia, 

cobertura vegetal e do uso da terra (Bull et al., 2000; Belmonte e Beltrán, 

2001). Estudos relataram o aumento do aporte de sedimentos para as bacias 

hidrográficas devido às tempestades (Jonasson e Nyberg, 1999; Coppus e 

Imesnon, 2002). Além disso, o maior do volume de água aumenta a energia do 

fluxo, podendo ressuspender as partículas de fundo e incrementar o transporte 

de sedimentos através da bacia (Morgan et al., 1998). 

O regime climático representa o fator principal para regular o equilíbrio 

hidrológico de bacias hidrográficas, uma vez que controla a quantidade de 

água que flui para os rios tanto por escoamento superficial quanto pela 

drenagem subterrânea (Morgan et al., 1998; Zhang et al., 2004). A vazão do 

RRI em seu curso baixo varia de 300 a mais de 1.200 m3 s-1, com a variação no 

fluxo fortemente influenciada pelo clima subtropical úmido (segundo a 

classificação de Köppen). A região do Vale do Ribeira apresenta concentração 

de chuvas no verão, porém, não apresenta estação seca definida. As médias 

de precipitação pluviométrica anual da região variam em torno de 1.200 a 2.700 

mm (SSE/SP, 2010). No entanto, frequentemente a vazão do RRI ultrapassa 

2.500 m3 s-1, já tendo sido registrada em 1999 a marca de 4.250 m3 s-1 em seu 

curso baixo (SIG-RB, 2012).  

Não são raros os episódios de enchentes na bacia do RRI, já que as 

condições climáticas da região são altamente favoráveis à ocorrência de 

chuvas do tipo frontal, de grande intensidade e duração. Adicionalmente, as 

características morfológicas da bacia também favorecem a ocorrência de 

grandes cheias. No trecho superior e médio, o RRI e seus afluentes correm por 

vales encaixados, com uma declividade elevada. No curso inferior, além de 

receber contribuição de outros rios, o RRI apresenta-se como um rio típico de 

planície, recortando os terrenos alagadiços de baixada, com declividade muito 
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baixa. A superposição desses dois fatores constitui a causa básica das cheias 

de grande magnitude, tanto em termos de vazão de pico como de volume 

(DAEE, 1998).  

Com relação à contaminação ambiental, já foi relatado que o 

escoamento de águas pluviais pode arrastar uma série de contaminantes 

depositados no solo ou associado a partículas de sedimentos (Bay et al., 1996; 

Allert el al., 2009). Estes contaminantes tendem a ser depositados em áreas de 

baixa energia, como nas várzeas e nos estuários (Du Laing et al., 2009). 

Nestes locais, as características físico-químicas podem alterar a dinâmica dos 

metais e, consequentemente, a biodisponibilidade causando problemas 

ambientais nas áreas de deságue (Carr et al., 2000). As enchentes no RRI têm 

potencial para causar um impacto ainda maior, pois as áreas em que estão 

resíduos da mineração podem ser erodidas e os contaminantes transportados 

em grande quantidade de para o CELCI.  

Abessa et al. (2014) compararam as concentrações de metais nos 

sedimentos coletados ao longo do RRI em diferentes condições climáticas. As 

coletas foram realizadas em outubro de 2010, durante um período com baixos 

índices de precipitação (inferior a 35 mm em 20 dias); em agosto de 2011, após 

um evento extremo em que foi registrada precipitação acima de 220 mm em 24 

horas; em abril de 2012, após um regime moderado de precipitações 

(aproximadamente 65 mm em sete dias). As concentrações de metais foram 

maiores nos sedimentos finos coletados após o episódio de chuvas intensas, e 

a uma distância de aproximadamente 150 km das áreas em que foram 

depositados os resíduos das atividades de mineração. 

Os resultados obtidos por Abessa et al. (2014) evidenciaram 

concentrações de metais muito mais baixas nos sedimentos coletados durante 

o período de seca, ficando abaixo de TEL (ou ISQG) e PEL, critérios de 

qualidade adotados como orientadores (CCME, 2002). Tais concentrações 

estavam até mesmo abaixo dos valores de background da região do Vale do 

Ribeira (Morgental et al.,1978). Após o período de chuvas moderadas, foram 

verificadas concentrações de Cr e Pb acima do TEL. Já nas as amostras 

coletadas após a enchente de 2011, as concentrações de Cr também 

excederam o TEL e as de Pb foram superiores ao PEL. Merece destaque o fato 
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de que em agosto de 2011, o nível do rio chegou a subir 14 metros em 24 

horas, sendo a segunda maior inundação da história da região (SIG-RB, 2012).  

Após a enchente de 2011, foram coletadas amostras de lama 

depositadas fora do leito do RRI, após suas águas terem voltado ao nível 

normal. Esta coleta foi realizada a uma distância de aproximadamente 180 km 

das antigas áreas de mineração. As análises químicas evidenciaram níveis de 

Cu, Pb e Zn acima do TEL (Abessa, 2016). Estes resultados sugerem que as 

enchentes podem contribuir para um enriquecimento de metais nos sedimentos 

do CELCI, principalmente pelo transporte e a deposição das frações 

granulométricas mais finas, que potencialmente carreiam maiores quantidades 

de metais. 

2.1.6 Presença de Metais no CELCI 

Os setores norte e sul do complexo estuarino estão sujeitos a 

diferentes pressões antrópicas e de diversas origens. Na região norte, os 

efeitos são causados predominantemente pelas atividades de mineração 

ocorridas no Alto Vale do Ribeira. Alguns autores sugerem que a presença de 

uma mina de ouro abandonada próxima à porção norte do estuário e uma 

fábrica de fertilizantes localizada no município de Iguape também são 

importantes fontes de metais neste setor (Azevedo et al., 2012a). No setor sul, 

existe uma grande influência da área urbanizada da Ilha de Cananéia (Cruz et 

al., 2014). As fontes de metais podem ser diversas, por exemplo, marinas 

(principalmente tintas anti-incrustantes, resíduos de soldagens, e 

combustíveis), postos de abastecimento, esgotos domésticos e drenagem 

urbana. O aporte de contaminantes pode ter influência sazonal, uma vez que a 

região possui atributos turísticos e a população sofre flutuações ao longo do 

ano (Morais e Abessa, 2014). Esta sazonalidade foi observada por Amorim et 

al. (2008), que apontaram diferenças nas concentrações de elementos traço 

entre as campanhas de verão e inverno, em sedimentos próximos à cidade de 

Cananéia. O setor sul também pode estar sujeito à influência das atividades de 

mineração e será discutido a diante. 

As primeiras avaliações dos níveis de metais nos sedimentos do CELCI 

foram realizadas na década de 1980, durante o período das atividades de 

mineração no Vale do Ribeira. Em meados desta década, foram encontradas 
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concentrações de Pb de até 160 µg g-1 em sedimentos das áreas internas do 

estuário (Piva-Bertoletti e Padua, 1986). Eysink et al. (1988), reportaram a 

presença de 82 µg g-1 de Pb em amostras de sedimentos do estuário próximo à 

foz natural RRI. Em direção ao setor sul, Tessler et al. (1987) estudaram os 

sedimentos das áreas internas do CELCI e encontraram concentrações de Pb 

variando de 0,30 a 247 µg g-1, além de 1,4 a 105 µg g-1 de Zn e 0,05 a 292 µg 

g-1 de Cu. Segundo esses autores, elevados teores de metais teriam sido 

transportados com sedimentos finos pelo RRI até o estuário. Em um estudo 

mais recente, Moraes et al. (2004) utilizaram isótopos de Pb e corroboraram os 

estudos geoquímicos realizados anteriormente, que atribuíram as altas 

concentrações de metais nos sedimentos do CELCI às atividades de 

mineração realizadas no Alto Vale do Ribeira. 

Estudar o histórico de sedimentação do CELCI é um aspecto 

particularmente interessante, devido transformações ocasionadas pelo Canal 

do Valo Grande. Saito et al. (2001b) avaliaram geocronologia da sedimentação 

do CELCI utilizando a datação com 210Pb e constataram grande influência do 

RRI na deposição de sedimentos. O norte da Ilha de Cananéia, apesar de não 

receber descarga direta do RRI, recebe grande contribuição dos sedimentos 

em suspensão do Mar pequeno, oriundos, principalmente, do RRI pelo Valo 

Grande (Saito et al., 2001a). Já ao sul da Ilha de Cananéia a sedimentação é 

mais influenciada pelas correntes de maré que podem ressuspender os 

sedimentos finos provenientes dos rios (Saito et al., 2001b). 

A avaliação do perfil sedimentar permite uma visão histórica da entrada 

de contaminantes em diferentes camadas de sedimentos, o que reflete os 

valores específicos para determinados períodos (Trefry e Presley, 1976). Em 

especial para os ambientes costeiros, esta técnica tem sido muito utilizada para 

avaliar variabilidade temporal de contaminantes (Deely e Fergusson, 1994; 

Chan et al., 2001; Zourarah et al., 2007; Mahiques et al., 2009; Hosono et al., 

2010). Mahiques et al. (2013) analisaram o perfil sedimentar nas áreas internas 

do CELCI e encontraram registro de aporte de metais antropogênicos em um 

ponto localizado a 20 km da foz Valo Grande (em direção à Ilha de Cananéia). 

Nesse estudo, pôde ser identificado um registro de 150 anos da entrada de 

metais de origem antrópica no estuário. Segundo os autores, os níveis mais 

altos de contaminação ocorreram entre as décadas de 1940 e 1990. Esta 



33 

época corresponde ao período em que a mineração era realizada em escala 

industrial na região do Alto Vale do Ribeira, a cerca de 300 km de distância do 

Canal do Valo Grande. As concentrações de Pb identificadas em testemunhos 

coletados próximos à saída do canal já indicaram valores duas vezes maiores 

do que os encontrados em sedimentos contaminados do estuário de Santos, 

localizado em  uma zona costeira altamente industrializada (Mahiques et al., 

2009). 

Atualmente altos níveis de Pb continuam a ser identificados na porção 

norte do CELCI mesmo em sedimentos superficiais. Cruz (2014) encontrou 

valores superiores a 51 µg g-1 no Mar Pequeno. Esta contaminação é 

preocupante quando comparada aos valores orientadores propostos pela 

CCME (2002), sendo o ISQG (TEL) definido em 30,2 µg g-1 para sedimentos 

costeiros. Estes níveis são semelhantes aos encontrados em áreas com alto 

grau de degradação, como o Sistema Estuarino de Santos - São Vicente 

(Abessa et al., 2008) e Baía de Aratu (Estado da Bahia) (Onofre et al., 2007).  

Na porção sul do CELCI, Amorim et al. (2008) coletaram sedimentos no 

entorno da Ilha de Cananéia e avaliaram os teores dos metais Cr, Hg, Zn e do 

metaloide As, os quais foram comparados com os valores orientadores 

propostos pela CCME (2002). Em geral, a maioria das amostras apresentou 

elementos traço com valores abaixo do ISQG. Entretanto, dois pontos (um no 

Mar de Cananéia e outro ao sul da ilha, na baía de Trapandé) apresentaram 

altas concentrações de As e Cr, excedendo os valores de ISQG. 

Em outro estudo realizado no entorno da Ilha de Cananéia, Aguiar et al. 

(2008) encontraram altas concentrações de Pb (19 - 56 µg g-1), Cd (4 – 6,1 µg 

g-1) e Cr (35 – 280 µg g-1). Os mais altos teores de Pb foram correspondentes 

aos sedimentos com maiores frações de silte e argila, provenientes da 

drenagem continental. A maior concentração de Pb (56 µg g-1) foi encontrada 

ao norte da Ilha de Cananéia, no ponto amostral localizado na conexação entre 

o Mar de Cananéia e o Mar Pequeno, evidenciando influência do RRI. Nesse 

estudo, os autores encontraram altos níveis de Cd, com o valor máximo de 6,1 

µg g-1 encontrado no Mar de Cubatão. Além disso, os níveis de Cr obtidos 

também foram elevados, chegando a 280 µg g-1 no Mar de Cananéia (parte 

norte). Os autores utilizaram como base os valores de abundância média dos 

elementos nas grandes unidades de crosta lítica da Terra (padrão do folhelho) 
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(Turekian e Wedepohl, 1961). Com base neste padrão, os valores máximos 

encontrados para Pb, Cd e Cr. ultrapassam as médias do folhelho (20 µg g-1, 

0,3 µg g-1 e 90 µg g-1, respectivamente) com destaque para o concentrações de 

Cd encontradas no Mar de Cananéia, que foram até 12 vezes superiores ao 

padrão do folhelho.  

Embora Aguiar et al. (2008) tenham encontrado níveis de Cd 

extremamente elevados no Mar de Cananéia, o mesmo não se refletiu no Mar 

de Cubatão em estudo realizado por Barros e Barbieri (2012). Os autores 

reportaram ausência deste metal em sedimentos superficiais, e as 

concentrações de Pb, Cu e Zn foram inferiores a dos trabalhos supracitados 

(valores apresentados na seção Resultados: “Caracterização dos Agentes 

Estressores”). Estas diferenças podem ser devido às metodologias analíticas 

de cada estudo, especialmente em função da extração ácida utilizada na 

digestão da matriz sedimentar. Não obstante, os autores apontam a 

predominância de Pb em 75% das amostras avaliadas e é importante destacar 

que este é o principal elemento relacionado a atividades de mineração na bacia 

do RIR. 

Neste contexto, é importante investigar o grau dos efeitos relacionados 

ao aporte de metais ao Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape 

utilizando diferentes linhas de evidência. Estes contaminantes podem atingir o 

setor o setor sul do estuário associado às partículas finas oriundas do Rio 

Ribeira de Iguape. Portanto, é de extrema importância estudar de forma 

integrada a qualidade ambiental dos sedimentos das áreas de deposição e os 

riscos associados. 
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3 HIPÓTESES 

O histórico de contaminação por metais no Vale do Rio Ribeira de 

Iguape é bem conhecido, com evidências de transporte destes contaminantes 

ao Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape (CELCI), principalmente 

associados aos finos. Assim sendo, a hipótese avaliada no presente estudo é 

que o setor sul do CELCI recebe aportes de metais provenientes do Rio Ribeira 

de Iguape, principalmente na zona de turbidez máxima do Mar de Cananéia, 

estando sujeito à acumulação nos sedimentos. Além disso, uma vez 

associados aos finos, os metais podem produzir efeitos adversos sobre 

espécies de hábito filtrador, bem como bioacumular nestes organismos. 

Portanto, bivalves residentes nos sedimentos estuarinos podem ser  

importantes indicadores da qualidade ambiental da área de estudo. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os riscos ecológicos no setor sul do 

Complexo-Estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape (CELCI) relacionados à 

contaminação por metais em sedimentos de manguezais, utilizando múltiplas 

linhas de evidência. 

4.2 Objetivos Específicos 

Caracterização dos agentes estressores:  

Levantamento de dados secundários para identificar e caracterizar as 

fontes de contaminação por metais para o CELCI e a presença destes 

contaminantes nos sedimentos; 

Caracterização da exposição e efeitos ao agente estressor: 

Bioacumulação: Verificar a existência de transferência dos 

contaminantes do ambiente para os organismos, através das determinações 

dos níveis de metais nos tecidos vivos de bivalves das espécies Mytella 

guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp.; 
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Abordagem Ecotoxicológica: (I) Avaliar a qualidade dos sedimentos do 

setor sul do CELCI mediante ensaios de toxicidade aguda em sedimento 

integral com o anfípodo escavador Tiburonella viscana e; (II) relacionar a 

toxicidade com a concentração de metais nos sedimentos mediante ao método 

SEM/AVS. 

Abordagem bioquímica: Identificar efeitos subletais sobre os bivalves 

coletados no Mar de Cananéia utilizando biomarcadores bioquímicos em 

brânquias de mexilhões do gênero Mytella – expressão de enzimas 

encarregadas de (I) imobilizar e eliminar os contaminantes; (II) expressão de 

enzimas responsáveis pelo combate aos radicais livres formados a partir de 

reações de bioativação e conjugação; (III) identificação de peroxidação lipídica 

e danos em DNA; 

 Analise de Risco Ecológico: Integração dos dados de contaminação, 

toxicidade e do conjunto de biomarcadores bioquímicos a fim de estimar 

efeitos ecológicos decorrentes da exposição aos contaminantes. Estabelecer 

possíveis relações entre as fontes de estresse ambiental e os potenciais 

receptores. 

  



37 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Modelos biológicos 

As principais espécies de mexilhões estuarinos com ocorrência no 

CELCI são Mytella guyanensis (Lamarck, 1819), conhecida como bico de ouro 

e M. falcata (d’Orbigny, 1846), descrita originalmente como M. charruana 

popularmente conhecida como sururu. Estes animais são considerados adultos 

quando atingem tamanho superior a 20 mm para M. guyanensis e 10 mm para 

M. falcata e (Nascimento, 1968; Cruz e Villalobos,1993), podendo atingir 80 

mm e 50 mm, respectivamente (Boffi, 1979). No CELCI as comunidades 

tradicionais que praticam a extração destes animais comercializam M. 

guyanensis com tamanho superior a 40 mm e M. falcata com tamanho superior 

a 30 mm, tamanhos inferiores são considerados com baixo rendimento de 

carne (Pereira et al., 2003). Assim no presente estudo os animais só foram 

coletados acima destas faixas de tamanhos. 

 Pereira et al. (2003) estimaram a distribuição dos bancos naturais 

destes organismos no estuário de Cananéia e constataram alta densidade das 

duas espécies, porém, distribuídos em bancos distintos. Segundo os autores, 

M. guyanensis ocorre na zona entremarés, majoritariamente debaixo de 

árvores de mangue, com uma menor distribuição junto à vegetação Spartina 

sp. A ocorrência de M. falcata estaria restrita à zona entremarés, apenas 

debaixo dos manguezais, porém, no presente estudo também foi encontrada 

esta espécie junto à vegetação Spartina sp. 

Em um levantamento realizado em todo o sistema estuarino, Pereira et 

al., (2007b) apontaram um declínio das populações de M. falcata ao longo dos 

anos. Naquele estudo, embora tenha havido grande densidade de M. 

guyanensis, o número de indivíduos da espécie M. falcata foi considerado 

desprezível (apenas 23 indivíduos) numa extensão de 90 km. No entanto, no 

presente estudo esta espécie foi encontrada na maioria dos pontos amostrais, 

havendo variações sazonais para as duas espécies estudadas. 
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5.2 Protocolo Amostral 

Com o intuito de verificar possíveis variações sazonais, as coletas de 

sedimentos e bivalves ocorreram em períodos climáticos distintos, com três 

diferentes regimes de chuva. A primeira campanha amostral foi realizada 

durante um período seco (agosto de 2012), a segunda ocorreu durante um 

período chuvoso (março de 2013) e, terceira foi realizada em um período com 

regime de chuvas moderadas (2013). A figura 4 ilustra os índices de 

pluviosidade ocorridos no Alto vale do Ribeira (região em que se encontram os 

resíduos de mineração) e a área de estudo. Estas informações foram 

compiladas posteriormente a partir do banco de dados CIIAGRO online 

(Instituto Agronômico/CIIAGRO, 2015). 

 

 

Figura 4: Precipitação mensal ocorrida no Alto Vale do Rio Ribeira de Iguape (áreas de 
mineração) e no município de Cananéia durante o período entre as amostragens. As setas 
indicam os meses em que estas foram realizadas (agosto de 2012, março e setembro de 
2013). 

 

5.2.1 Coleta de Sedimentos 

Sedimentos foram coletados em cinco pontos amostrais em áreas de 

manguezais nas margens do Mar de Cananéia e três do Mar de Cubatão 

(figura 5). O sedimento de um manguezal localizado no extremo sul da ilha do 

Cardoso, conhecido como Pontal, foi utilizado com área de referência. Em cada 
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local de coleta, foram retirados aproximadamente 5 cm da porção superficial do 

sedimento com o auxílio de espátula não-metálica. Os materiais recolhidos 

foram dispostos diretamente em recipientes plásticos e mantidos em caixas 

isotérmicas até a chegada ao laboratório. Os sedimentos utilizados nos ensaios 

de toxicidade foram mantidos refrigerados a 4C°, enquanto que aqueles 

destinados às análises geoquímicas foram armazenados a -20°C. 

5.2.2 Coleta do material biológico 

Mexilhões das espécies Mytella guyanensis e M. falcata foram 

coletados manualmente do substrato lamoso de manguezais distribuídos em 

cinco pontos ao longo do Mar de Cananéia. Ostras Crassostrea sp. também 

foram coletadas, quando observada a ocorrência destes animais em contato 

com os sedimentos próximos as bancos de mexilhões. As ostras foram 

utilizadas apenas para bioacumulação. Como referência foram utilizados 

bivalves provenuientes do Pontal (sul da Ilha do Cardoso) (figura 5). Os 

bivalves não foram coletados no Mar de Cubatão devido à baixa densidade 

destes animais no local. Os animais coletados foram transportados em baldes 

plásticos com água do ponto amostrado. 

Foram observadas variações sazonais das populções de M. 

guyanensis e M. falcata entre os pontos amostrados no Mar de Cananéia. Na 

primeira campanha (período seco), as duas espécies foram encontradas em 

todos os pontos amostrais, porém, com número limitado de indivíduos de M. 

falcata nos pontos D e E. Já na segunda campanha (período chuvoso) esta 

espécie foi mais abundante, entretanto, sem ocorrência no ponto de referência. 

Neste período, foi observada uma menor densidade de indivíduos nos bancos 

naturais de M. guyanensis, estando completamente ausentes (ou em 

quantidades desprezíveis) nos ponto A e B. Na terceira campanha (chuvas 

moderadas), M. falcata esteve ausente nos pontos E e Referência, enquanto 

que a ausência de M. guyanensis se repetiu no ponto A. 
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Figura 5: Setor sul do Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape. Localização dos 
pontos amostrais em áreas de manguezais do Mar de Cubatão (1 - 3), Mar de Cananéia (A - E) 
e Pontal, na Ilha do Cardoso (Referência). 

5.2.3 Extração de tecidos dos bivalves 

Em laboratório as brânquias de Mytella guyanensis e M. falcata foram 

extraídas com auxílio de bisturi e pinça cirúrgica, sendo transferidos para tubos 

criogênicos e armazenados em ultrafreezer a -80°C. Para estas análises os 

tecidos foram agrupados em 10 pools por ponto amostral, contendo de 3 a 5 

pares de brânquias em cada. 

Os organismos destinados às análises químicas (bioacumulação) 

foram mantidos submersos em água do local de coleta, com aeração constante 

por 24 horas, antes da retirada dos tecidos. Tal procedimento teve por objetivo 
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permitir a expulsão de material sedimentar ingerido, o qual poderia influenciar 

nas análises químicas do material biológico. Para cada ponto amostral foram 

utilizados 10 animais inteiros por espécie (partes moles sem as conchas), os 

quais foram armazenados em tubos falcon e mantidos em ultrafreezer a -80°C 

até a realização das análises. 

5.3 Análises sedimentológicas 

5.3.1 Granulometria 

As amostras foram secas em estufa a 60°C, durante três dias, e 

posteriormente desagregadas. A análise granulométrica foi realizada com base 

no protocolo proposto por Mudroch e MacKnight (1994). Os sedimentos foram 

molhados e peneirados através de uma malha 0,062 μm para separar os finos 

(silte e argila). O material retido na peneira foi seco em estufa a 60°C e pesado 

novamente. A diferença entre os valores obtidos nas pesagens inicial e final 

corresponde à fração de finos. Posteriormente, o material foi peneirado por 10 

minutos em agitador RO-TAP, utilizando-se jogo de peneiras “granutest”, as 

quais apresentam diferentes malhas seguindo os intervalos >2 mm; 1 mm; 0,5 

mm; 0,25 mm; 0,125 mm; 0,063 mm e < 0,063 mm. A massa das frações 

granulométricas retidas em cada peneira foi quantificada em balanças digital e 

analítica. Com base nos resultados, o tipo de sedimento predominante foi 

classificado de acordo com a escala de Wentworth (1922): areia grossa (fração 

> 0,5 mm), areia média (fração > 0,25 mm), areia fina (>0,125 mm), areia muito 

fina (> 63 μm) e silte/argila (< 63 μm). 

5.3.2 Quantificação de matéria orgânica 

Para a avaliação do teor de matéria orgânica total foi aplicado o 

método descrito por Loring e Rantala (1992). Três sub-amostras de 5 g dos 

sedimentos previamente secos em estufa (60°C por três dias) foram 

transferidos para cadinhos de porcelana e incinerados a 500°C por 3 horas. O 

cálculo do percentual de matéria orgânica foi feito através da diferença entre as 

médias das pesagens iniciais e finais. 
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5.3.3 Teor de carbonato de cálcio total (CaCO3) 

Para estimar o teor de carbonato de cálcio (CaCO3) presente no 

sedimento, foi seguido o método descrito por Gross (1971). A amostra foi seca 

em estufa a 60°C por 3 dias. Em seguida, três frações de 5 gramas foram 

pesadas a e transferida para béqueres, aos quais foram adicionados 10 mL de 

ácido clorídrico a 10% por 2 dias, para eliminação do CaCO3. Em seguida, as 

amostras foram retidas em papel filtro previamente pesado, onde foram 

lavadas com água destilada. O material foi seco em estufa a 60°C por 2 dias e 

novamente pesado. A diferença entre o peso final e inicial forneceu a 

estimativa do teor de carbonato de cálcio. 

5.3.4 Determinação Química 

Neste estudo foram utilizadas duas abordagens para extração dos 

metais dos sedimentos. A primeira foi via extração ácida fraca, utilizando o 

modelo SEM/AVS (Metais Simultaneamente Extraídos / Sulfetos Volatilizáveis 

em Ácido). Esta abordagem foi utilizada para tentar inferir o grau de toxicidade 

dos sedimentos segundo a premissa do método e comparar com os resultados 

dos ensaios de toxicidade. Os sedimentos coletados nas duas primeiras 

campanhas de coleta (período seco e chuvoso) foram analisados por essa 

técnica. No entanto, o método descrito acima não se mostrou consistente 

(como será discutido adiante) e na terceira campanha de coleta (pluviosidade 

moderada) foi preferível realizar extração ácida forte (USEPA, 1996), que 

possibilita comparar os resultados com os valores de qualidade de sedimentos 

internacionais. 

5.3.5 Modelo SEM/AVS 

As análises de metais foram realizadas no Laboratório de Geoquímica 

Ambiental da Universidade Federal Fluminense, pela equipe coordenada pelo 

Prof. Dr. Wilson Thadeu Machado. A determinação de sulfetos volatilizáveis em 

ácido (AVS) e dos metais selecionados que são dissolvidos por uma 

acidificação fraca (metais simultaneamente extraídos) foi realizada com base 

no protocolo adotado pela USEPA (Allen et al., 1993a). 

O procedimento de extração do AVS foi realizado através da aplicação 

de 20 mL de ácido clorídrico HCl 6 mol L-1 em recipiente fechado. O gás 
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sulfídrico (H2S) resultante da decomposição dos sulfetos ácido-voláteis foi 

purgado com nitrogênio e reoxidado a sulfato em um lavador de gases de 

hidróxido de sódio (NaOH) a 1 N. A solução de NaOH foi analisada para 

sulfatos, dando a concentração de AVS. O extrato de lixiviação com HCl a 6 L-1 

foi filtrado e os metais dissolvidos (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) foram 

determinados por espectrômetro de emissão óptica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES). As condições operacionais estão 

apresentadas na tabela 1. 

A quantificação foi realizada por interpolação a partir de curvas 

analíticas com quatro soluções-padrão soluções-padrão para a calibração. As 

soluções de Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn foram geradas a partir de diluição 

de soluções-padrão estoque SpecSol de concentração 1 g L-1, utilizando água 

ultrapura obtida de um sistema Elga (modelo PURELAB Ultra Analytic). As 

análises de SEM/AVS foram realizadas em amostras úmidas, portanto, 

paralelamente foram realizadas as quantificações gravimétricas da 

concentração de água de cada amostra. Com estes dados foi possível a 

apresentação de um resultado em base seca. 

Tabela 1: Condições operacionais para o ICP OES utilizadas na determinação de 
metais em extratos de sedimento. 

Parâmetro Valor 

Potência incidente (W) 1200 

Vazão de gás do plasma (L min
-1

) 12 

Vazão de gás de revestimento (L min
-1

) 0,2 

Vazão de gás de nebulização (L min
-1

) 0,02 

Pressão do nebulizador (bar) 1,0 

Vazão de introdução de amostra (mL min
-1

) 1,0 

Tempo de integração (s) 1 

Resolução Alta 

Comprimento de onda (nm) 

Cd: λ = 226,502 

Cr: λ = 205,552 

Cu: λ = 324,750 

Fe: λ = 259,940 

Mn: λ = 257,610 

Ni: λ = 231,604 

Pb: λ = 220,353 

Zn: λ = 213,856 
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5.3.6 Preparo das amostras para quantificação de metais em sedimento 
(extração ácida forte) e amostras biológicas 

As amostras de sedimentos foram secas em estufa a 60°C, durante 

três dias, e posteriormente maceradas. A extração ácida para sedimentos foi 

baseada no Método 3050B USEPA (1996). Após atingir uma textura 

homogenea, 1 g de sedimento de cada amostra foi transferido para tubos de 

vidro. Todo o procedimento foi realizado em bloco digestor digestor a 95°, onde 

foram adicionados aos tubos 5 mL de HNO3 (1:1) e aguardado de 10 a 15 

minutos. Em seguida, foram aicionados 2,5 mL de HNO3 concentrado. 

Transcorridos 90 minutos, foram adicionados 1 mL de H2O2 e 1,5 mL de água 

ultrapura (Milli-Q®) e aguardad0 120 minutos. Após este período, os tubos 

contendo as amostras receberam 1 mL de H2O2 a cada 15 minutos, até atingir 

o volume de 5 mL. Por fim, foram adicionados 5mL de HCl e mantidos no bloco 

digestor por mais 15 minutos, quando foram retirados do aquecimento. Após o 

resfriamento, o volume foi ajustado para 50 mL com água ultrapura (Milli-Q®) e 

as amostras filtradas, sendo mantidas sob-refrigeração até as análises. Como 

controle e garantia de qualidade, amostras contendo materiais de referência 

certificados, bem como “brancos” contendo apenas os reagentes, foram 

submetidas aos mesmos procedimentos. 

As amostras biológicas foram liofilizadas por 72 horas e, em seguida, 

maceradas para serem submetidas à digestão ácida. O processo de digestão 

foi adaptado de Moreira (2010). Neste procedimento, 0,35 g de amostra foram 

transferidos para tubos de vidro e adicionados 4 mL de HNO3 e aguardado um 

período de 8 horas até a adição de este 1 mL de H2O2 (30%). As misturas 

permaneceram em pré-digestão por 15 horas em temperatura ambiente. 

Transcorrido este período, os tubos foram tampadas com vidros de relógio e o 

material foi aquecido em bloco digestor a 90°C, sendo mantido nesta 

temperatura por 3 horas. Após atingir a temperatura ambiente, o volume foi 

ajustado para 35 mL com água ultrapura (Milli-Q®) e as amostras filtradas, 

sendo mantidas sob-refrigeração até as análises. Amostras de tecido de 

referência NIST SRM1566a e SRM 2976 (padrões Oyster Tissue – tecido de 

ostra e Mussel Tissue – tecido de mexilhão, respectivamente) e “branco” 

(apenas reagentes) foram submetidas aos mesmos procedimentos. 
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A determinação do metalóide As e dos metais Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, e 

Zn nas amostras bióticas e de sedimentos foram realizadas no Laboratório de 

Química Inorgânica (LaQIMar) do Instituto Oceanográfico da USP, coordenado 

pelo Prof. Dr. Rubens Cesar Lopes Figueira. A quantificação dos elementos foi 

realizada por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP OES). Os resultados da análise dos materiais certificados, bem 

como os percentuais de recuperação estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2: Concentrações de metais Arsênio e determinadas nos materiais de referência 
certificados para sedimentos e amostras bióticas. 

Amostras sedimento Amostras biológicas 

Amostra Estuarine sediment SS2 soil Padrão Mussel Tissue Padrão Oyter tissue 

[As] mg/Kg 13,29 71,31 11,78 4,15 

Certificado 14,30 75,00 13,00 7,65 

recuperação (%) 92,93 95,09 90,62 54,31 

[Cd] mg/Kg 1,54 2,13 0,72 2,22 

certificado 0,67 2,00 0,82 2,48 

recuperação (%) 

 

106,54 88,33 89,38 

[Cr] mg/Kg 111,17 27,54 0,48 0,30 

certificado 178,00 34,00 0,50 Não certificado 

recuperação (%) 

 

80,99 96,70 Não certificado 

[Cu] mg/Kg 57,52 180,59 4,53 67,90 

certificado 60,00 191,00 4,20 71,60 

recuperação (%) 95,87 94,55 107,81 94,83 

[Ni] mg/Kg 69,77 36,71 0,90 1,14 

certificado 128,00 54,00 0,93 1,04 

recuperação (%) 

 

67,97 96,96 109,55 

[Pb] mg/Kg 37,93 80,65 1,30 0,42 

certificado 31,90 126,00 1,19 0,31 

recuperação (%) 118,91 64,01 109,50 134,78 

[Zn] mg/Kg 110,35 339,63 129,12 1401,21 

certificado 175,00 467,00 137,00 1424,00 

recuperação (%) 63,06 72,72 94,25 98,40 

[Fe] mg/Kg 36402,66 8032,69 
  

certificado 44800,00 21046,00 
  

recuperação (%) 81,26 38,17     
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5.4 Ensaios de toxicidade  

5.4.1 Coleta e Aclimatação dos Organismos-teste 

Os anfípodes da espécie Tiburonella viscana foram coletados no 

Município de Ilhabela, litoral Norte de São Paulo, no nível superior do infralitoral 

da Praia do Engenho D’Água. A coleta dos organismos foi realizada com auxilio 

de uma draga especial para coleta de anfípodes, construída segundo modelo 

usado pela USEPA1. Os anfípodes coletados foram acondicionados em frascos 

de polietileno (volume aproximado de 1,8 L), aos quais haviam sido 

adicionados 2 cm de sedimento e água do mar do local. O transporte para o 

laboratório foi conduzido em caixas de isopor, visando preservar a temperatura 

e diminuir o estresse sobre os animais.  

Em laboratório, os indivíduos foram introduzidos em uma bacia contendo 

água do mar e uma camada de 1 cm de sedimento proveniente do local de 

coleta, sendo mantidos em temperatura de 25 ± 2°C, sob iluminação e aeração 

constantes, por um período de até quatro dias, a fim de minimizar a atividade 

dos animais. Estes procedimentos são necessários para aclimatação dos 

anfípodes, conforme recomendado pela Environment Canada (1998). 

5.4.2 Procedimento Experimental 

A metodologia utilizada para a condução dos testes de toxicidade 

aguda com fase sólida em sedimentos foi descrita por Melo e Abessa (2002). 

Os organismos selecionados para o uso nos ensaios apresentavam 

movimentação normal dos apêndices e estavam sem anomalias morfológicas. 

Complementando a avaliação dos indivíduos, também foi feita uma observação 

comportamental, pois estes organismos devem responder a estímulos externos 

contraindo o corpo e, quando colocados em contato com sedimento, devem 

enterrar-se em até uma hora (Melo, 1993).  

Os ensaios foram conduzidos em recipientes de polietileno de alta 

densidade, os quais receberam os sedimentos, formando uma camada de 

aproximadamente 200 mL, sendo preenchido o volume com água de diluição 

                                            

1
 O modelo da draga foi fornecido à CETESB pelo Prof. Dr Richard C.  Swartz (USEPA), durante visita 

técnica ao Brasil. 
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(600 mL). Após a preparação os sistemas permaneceram em sala climatizada 

(25°) por 24 horas, para que o sedimento estudado e a água de diluição 

entrassem em equilíbrio. Deste modo, após o período de repouso das 

amostras, foram introduzidos 10 anfípodes previamente identificados como 

adultos e com a mesma faixa de tamanho em cada réplica (sendo usadas três 

réplicas para cada amostra).  

Durante os experimentos os animais não receberam alimentação e 

permaneceram em aeração suave, iluminação constante e temperatura 

controlada (25°C). Foram utilizados dois grupos controle, sendo um com o 

sedimento proveniente do local de coleta dos anfípodes e outro com sedimento 

do ponto de referência dos bivalves (sul da Ilha do Cardoso, conhecido como 

Pontal). Periodicamente, foram verificados os parâmetros físico-químicos da 

água sobrenadante em cada réplica. Para determinar a concentração de 

oxigênio dissolvido foi utilizado um oxímetro; a salinidade foi verificada com 

auxílio de um refratômetro; e o pH determinado com pHmetro digital. 

Transcorridos 10 dias, o sedimento de cada réplica foi peneirado numa 

malha de 0,5 mm parcialmente mergulhada em uma bandeja plástica contendo 

água do mar filtrada. Este procedimento faz com que os indivíduos fiquem 

expostos na superfície da água, de onde foram retirados com auxilio de uma 

pipeta Pasteur e transferidos para placas de Petri. 

A mortalidade foi quantificada por meio da observação dos anfípodes 

em estereomicroscópio, sendo considerados mortos aqueles que não 

apresentaram movimento dos apêndices, nem contrações no tubo digestivo. 

Quando a soma final dos organismos em determinada réplica não atingiu 10, 

aqueles não encontrados foram considerados mortos. 
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5.5 Biomarcadores Bioquímicos 

5.5.1 Homogeneização dos tecidos 

No dia da homogeneização, os tecidos previamente congelados (-

80°C) foram transferidos para temperatura de -20°C, onde permaneceram por 

12 horas, a fim de manter a integridade das amostras. Após este período, 

foram mantidos a 4°C para o completo descongelamento e procedimento de 

pesagem. As amostras de brânquias foram pesadas e homogeneizadas 

utilizando um homogeneizador motorizado do tipo Tissue Tearorna, na 

proporção 1:4 (massa/volume), com tampões específicos para cada tipo de 

análise.  

A homogeneização das amostras utilizadas na análise de 

Metalotioneínas foi conduzida com o tampão Tris-Sacarose, acrescido de 

fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) a 0,1 M e β-mercaptoetanol a 100%, sendo 

este último um agente redutor, utilizado para evitar a oxidação das 

metalotioneínas e a formação de pontes dissulfeto intermoleculares (produtos 

de alta massa molecular). Após a homogeneização as amostras foram 

centrifugadas a 15.000 g durante 45 minutos a 4 °C. Uma alíquota de 50 µL do 

sobrenadante foi separada para a determinação do conteúdo de proteína total. 

Para as análises de atividades enzimáticas, peroxidação lipídica (LPO) 

e danos em DNA (quebra das fitas) foi utilizado o tampão Fosfato de Potássio 

(0,1 M, pH 7.2), acrescidos de 0,5 mM de EDTA e fluoreto PMSF a 1% (agente 

antiproteolítico). Após a homogeneização foram retirados de cada amostra 400 

µL para as análises de LPO, danos em DNA (biomarcadores de efeito) e 

determinação de proteína total. O volume remanescente foi centrifugado a 

15.000 g durante 15 minutos sob temperatura controlada de 4 °C, obtendo-se 

assim a fração S15 (sobrenadante de 15.000g). Esta fração corresponde à 

porção celular citoplasmática, com a qual foram analisadas as atividades 

enzimáticas. Adicionalmente, 50 µL da fração S15 foram separados para a 

determinação do conteúdo de proteínas, uma vez que os valores obtidos nas 

análises de atividades enzimáticas são normalizados e expressos por mg de 

proteína total.  
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5.5.2 Quantificação de Proteínas Totais 

As concentrações de proteínas totais dos homogenatos teciduais e da 

fração S15 foram determinadas igualmente para todos os ensaios bioquímicos, 

seguindo o protocolo descrito por Bradford (1976). Este método baseia-se na 

mudança de coloração do reagente Comassie Brilliant Blue G-250, passando 

de avermelhado para azulado, quando este corante liga-se a proteínas. A partir 

das amostras previamente separadas foram retiradas alíquotas (2 a 20μl, 

dependendo da concentração da amostra) e adicionado o meio contendo 

reagente de Bradford (corante Comassie Brilliant Blue G-250 em etanol 95% e 

H3PO4 85%). As amostras foram mantidas no escuro, em temperatura 

ambiente por 20 minutos. A quantificação foi feita com base nos valores de 

absorbância obtidos pelas leituras das amostras por espectrofotometria a 595 

nm. Estes valores foram transformados em concentrações de proteínas totais 

(expressos em mg mL-1) através da dos valores de absorbância referentes 

leitura de curvas padrão de albumina de soro bovino (BSA). 

5.5.3 Analises dos Biomarcadores Bioquímicos 

5.5.3.1 Metalotioneína (MT) 

A concentração de metalotioneína foi estimada com base no protocolo 

descrito por Viarengo et al. (1997). O método consiste em avaliar o conteúdo 

de resíduos de grupo sulfidrila (SH) utilizando o reagente de Ellman, uma 

solução contendo tampão Na2HPO4 / NaCl (pH 8,0) e Ácido 5,5'-ditiobis-2-

nitrobenzóico (DTNB). A quantificação foi avaliada utilizando uma fração 

parcialmente purificada de metaloproteína, a qual foi obtida através de 

sucessivas etapas. Inicialmente 285 µL de uma solução contendo 93% de 

etanol e 7% de clorofórmio foram adicionados ao material homogeneizado 

(tampão específico para esta análise) e centrifugado a 6.000 g por 10 minutos 

a 4°C. Em seguida 490 µL do sobrenadante obtido foi transferido para um novo 

frasco e adicionado 1502 µL de uma solução contendo 97,8% de etanol e 2,2% 

HCl e mantidos a -20°C por 1 hora. Transcorrido este período, as amostras 

foram centrifugadas a 6.000g por 10 minutos a 4°C. Nesta etapa, o 

sobrenadante foi descartado e o precipitado agitado com 1 mL de uma solução 

contendo 87% de etanol, 1% de clorofórmio e 12% de tampão tris-HCl, seguida 
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da centrifugação a 6.000g por 10 minutos a 4°C. Novamente o sobrenadante 

foi descartado e o precipitado ressuspendido com 50 µL uma solução de NaCl 

(1,5 %) em água Milli-Q®. Após agitação vigorosa foi adicionado 50 µL de uma 

solução contendo 10% de EDTA e 0,15% de HCl (preparada em água Milli-Q®) 

seguida de nova agitação. Por fim, foi adicionado 1 mL da solução de Ellman e 

levado centrifugado 3.000g por 5 minutos a 4°C. Foram retirados 200 µL do 

sobrenadante obtido na centrifugação final e transferidos para a placa 

multicavidade, para leitura das absorbâncias a 412 nm. Com os valores de 

absorbância foram quantificados os conteúdos de resíduos de SH, uma vez 

que as metalotioneínas são caracterizadas por um alto conteúdo de cisteínas 

(20-30%) quando comparadas a outras proteínas presentes nos extratos 

etanólicos. Os resultados foram expressos em μg de Metalotioneína mg-1 de 

proteínas, com base em uma curva padrão de glutationa em sua forma 

reduzida (GSH). 

5.5.3.2 Concentração de tióis não proteicos reduzidos (GSH) 

O método para determinação de GSH foi baseado no protocolo 

proposto por Sedlak e Lindsay (1968). O princípio do método baseia-se na 

precipitação de proteínas e posterior reação de tióis não proteicos com o 

DTNB. Neste experimento, 50 μl de uma solução de ácido tricloroacético a 50% 

foram adicionados a 200 μL da fração S15 ainda congelada. As amostras foram 

centrifugadas a 5000 g por 10 minutos (4°C) e transferidos 50 µL do 

sobrenadante à placa multicavidades. Em seguida foram adicionados 230 μl do 

tampão Tris-base 0,4 M, (pH 8,9) e 20 μl de solução de DTNB junto às 

amostras. Para que ocorresse a reação, a placa foi mantida em temperatura 

ambiente por 5 minutos. O produto gerado na reação absorve luz a 415 nm, 

sendo determinado em espectrofotômetro. A concentração de tióis foi calculada 

com base na absorbância da curva padrão de GSH e expressa em nanomoles 

de tióis mg-1 de proteínas. 

5.5.3.3 Glutationa-S-transferase (GST)  

A GST é uma enzima que atua na Fase 2 das vias de detoxificação, 

através da conjugação de compostos modificados na Fase 1 com a glutationa 
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reduzida. Para determinação da atividade da GST na fração S15 das amostras 

foi utilizado método descrito por McFarland et al. (1999) e adaptado por Martín-

Díaz et al. (2008) para ser realizado em leitor de placas multicavidades. O 

método utiliza uma medida indireta da atividade da GST, pois quantifica o 

produto da conjugação do substrato 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) com a 

GSH (glutationa reduzida), mediante a ação da enzima glutationa-S-

transferase. 

As amostras foram incubadas em um meio de reação tampão fosfato 

de potássio (pH 6,5) contendo CDNB 42 mM e GSH 1mM como substratos. A 

formação do conjugado glutationa-2,4-dinitrobenzeno foi monitorada durante 30 

minutos em espectrofotômetro (medidas de absorbância a 340 nm) com 

leituras a cada 5 minutos. Os resultados mostraram aumento da absorbância 

ao longo do tempo, os quais foram transformados e expressos em nmol 

NADPH min-1 mg-1 de proteína.  

5.5.3.4 Glutationa Peroxidase (GPx).  

A GPx está presente nos processos de defesa contra o estresse 

oxidativo, a qual catalisa a redução de hidróxidos orgânicos e inorgânicos 

através da glutationa reduzida (GSH) para formar glutationa dissulfeto (ou 

glutationa oxidada - GSSG) e H2O (Van der Oost et al., 2003). O método 

utilizado para a análise da GPx na fração S15 das amostras, em leitor de 

placas multicavidades, foi descrito McFarland et al. (1999). A GPx utiliza o 

cofator NADPH como doador de elétrons para a oxidação do peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em H2O, pela oxidação da GSH (passando a GSSG). Assim 

sendo, consumo de NADPH é o indicativo da atividade enzimática. Para o 

experimento foi preparado um meio de reação contendo tampão fosfato de 

potássio50 mM (pH 7), EDTA 0,1 mM, azida sódica 0,2 mM, NADPH 0,2 mM, 

GSH 2 mM, e Glutationa Redutase 1 mM. Neste ensaio, 20 µL de cada amostra 

foram transferidos para placas multicavidades, na qual foram adicionados140 

µL do meio de reação e 40µL de H2O2 (5 mM). A atividade foi monitorada por 

espectrofotometria em comprimento de onda de 340 nm, sendo determinado o 

consumo basal de NADPH da amostra em 3 minutos. Os resultados da analise 

da atividade de GPx foram expressos em nmol NADPH min-1 mg-1 de proteína. 
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5.5.3.5 Glutationa Redutase (GR)  

A GR catalisa a redução da GSSG a GSH através da oxidação do 

cofator NADPH. Portanto, a atividade enzimática da GR pode ser indicada pelo 

consumo basal de NADPH, cujo decréscimo de absorbância é medido 

espectrofotometricamente a 340 nm. O método utilizado para a análise da 

atividade da GR na fração S15 das amostras foi descrito McFarland et al. 

(1999) para realização em leitor de placas multicavidades. Alíquotas de 20 µL 

das amostras foram incubadas em 180 µL de tampão fosfato de potássio (pH 

7,6) contendo GSSG 30 mM como substrato e o cofator NADPH 0,8 mM. O 

consumo do NADPH foi monitorado a cada 2 minutos durante 10 minutos por 

espectrofotometria a 340 nm. Os resultados foram expressos em nmol NADPH 

min-1 mg-1 de proteína. 

5.5.3.6 Acetil Colinesterase (AChE) 

A atuação da AChE é principalmente nas terminações nervosas, tendo 

a função catalisar a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina, levando à 

formação de acetato e tiocolina. Este mecanismo permite que o receptor 

colinérgico retorne a condição inicial (anterior à ativação) impedindo sua 

transmissão excessiva (Andreescu e Marty, 2006). A determinação da atividade 

da AChE foi baseada no protocolo descrito por Ellman et al. (1961), o qual foi 

adaptado por Montserrat et al. (2006) utilizando leitor de placas multicavidades. 

A partir da fração S15 foram retirados 33,4 μL e transferidos para a placa. Por 

conseguinte, foram adicionados tampão Fosfato 0,1M (pH 7,6), o substrato 

iodeto de acetilcolina 0,075M e DTNB 10mM. No experimento foi observada a 

reação colorimétrica da tiocolina com o DTNB, a qual foi monitorada durante 20 

minutos, em intervalos de 5 minutos. Os dados foram analisados com base na 

absorbância obtida pelo espectrofotômetro a 412 nm, com os resultado 

expressos em μmol min-1 mg-1 de proteína. 

5.5.3.7 Peroxidação lipídica (LPO)  

Na avaliação de peroxidação lipídica foi empregado o método proposto 

por Wills (1987), no qual são mensuradas substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBAR). Os TBAR são produtos intermediários da peroxidação 
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lipídica induzida por radicais livres durante o estresse oxidativo. Seguindo este 

método, 150 μL de cada amostra foram incubados a 70°C por 10 minutos, na 

presença de ácido tricloroacético a 10% (TCA) e ácido tiobarbitúrico a 0,67% 

(TBA) em FeSO4 1mM. Após o período de incubação as amostras foram 

centrifugadas e o precipitado utilizado para análise de fluorescência a 516 nm 

(excitação) e 600 nm (emissão). As concentrações foram calculadas com base 

na curva padrão de tetrametoxipropano, e os resultados expressos em μg de 

TBARs / mg de proteínas.  

5.5.3.8 Danos em DNA 

Para avaliação dos danos em DNA foi utilizado o método baseado  na 

quantificação de vestígios livres de DNA por precipitação alcalina, resultado da 

quebra da fita do DNA genômico (Olive, 1988). Uma alíquota de 20 μL dos 

homogenatos teciduais foi adicionada a 200 μL de uma solução de SDS a 2% 

contendo EDTA10 mM, Tris–base 10 mM e NaOH 40 mM. Em seguida foram 

adicionados 200 μL de KCl 0,12M a cada amostra e aquecidas a 60°C em 

banho-maria, permanecendo por 10 minutos a esta temperatura. Após este 

período as amostras foram incubadas a 4°C por 30 minutos. Na etapa seguinte, 

foi feita a centrifugação a 8000g a 4°C por 5 minutos. Do sobrenadante obtido, 

50 μL foram transferidos à placa multicavidade e adicionados 150 μL de 

corante Hoescht (1 μg mL-1). Este corante foi preparado em tampão contendo 

NaCl 0,4 M, colato de sódio 4 mM e Tris-acetato 0,1 M (pH 8,5). A placa foi 

inserida no espectrofluorímetro, onde sofreu leve agitação por 5 minutos, 

seguida da leitura de fluorescência através de filtros de 360 nm (excitação) e 

450 nm (emissão). Os valores de absorbância foram transformados em 

concentrações de DNA (μg mg−1) através dos valores obtidos de uma curva 

padrão de DNA genômico de esperma de salmão. 

5.6 Tratamento dos dados e análises estatísticas 

Os resultados dos ensaios de toxicidade foram avaliados quanto à 

normalidade e homocedasticidade por meio dos testes Shapiro-Wilks e Bartlett, 

respectivamente. Após a confirmação da normalidade e homogeneidade das 
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variâncias os resultados foram comparados com os obtidos no sedimento 

controle pelo teste t-student para amostras independentes.  

Para cada estação climática as respostas dos biomarcadores nos 

organismos de cada ponto amostral foram comparadas com as obtidas nos 

animais do ponto de referência. Para tanto, foi empregada análise de variância 

(ANOVA), seguida de comparações múltiplas pelo teste Dunnett, com nível de 

significância de 5% (p=0,05). 

5.6.1 Integração dos dados 

 Os resultados das diferentes abordagens de caracterização da 

exposição aos estressores foram submetidos a análises multivariadas para 

integração das diferentes linhas de evidência. Análise fatorial, com a aplicação 

de análise de componentes principais (ACP) foi aplicado nos conjuntos de 

dados obtidos dentro de cada campanha amostral. Esta metodologia foi 

utilizada com o intuito de estabelecer e quantificar associações entre os 

conjuntos de dados, reduzindo o número de variáveis a um grupo menor de 

componentes, o que facilita a interpretação dos resultados.  

Para a realização das análises, os dados foram organizados em uma 

matriz composta pelas variáveis geoquímicas, todos os dados de respostas 

biológicas (bioacumulação, toxicidade e biomarcadores bioquímicos). Os 

resultados (expressos em %) foram transformados pela função arco-seno, 

possibilitando a comparação com os dados contínuos.  

As análises multifatoriais foram realizadas empregando uma matriz de 

correlação, em que as variáveis foram auto-dimensionadas de modo a serem 

tratadas como de igual importância. As cargas fatoriais geradas foram  

correlacionadas aos coeficientes das variáveis originais e dos principais 

fatores. As variáveis selecionadas para serem interpretadas foram aquelas 

associadas com um fator de carga ≥ ±0,40 (Tabachnick e Fidell, 1996). 

 Não foi possível a obtenção de conjuntos de dados homogêneos para 

as três campanhas, havendo ausência informações sobre os efeitos, uma vez 

que não foram encontradas as espécies utilizadas como modelo biológico em 

todas as campanhas. Além disso, existe a ausência de dados de toxicidade 

para o último período de amostragem (pluviosidade moderada). Portanto, foi 

utilizada uma abordagem qualitativa para integrar o conjunto total de dados, na 
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forma de Tabelas de Decisão (Long e Chapman, 1985; Carr et al., 1996; 

Abessa et al., 2008). Deste modo, os dados obtidos em cada análise, para 

cada ponto amostral, foram organizados de forma qualitativa (degradação / 

ausência de degradação) em uma tabela com as conclusões de cada análise. 

Em seguida, as conclusões obtidas para as diferentes variáveis foram 

comparadas, de modo a evidenciar concordâncias ou discordâncias entre os 

diferentes dados. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Caracterização dos Agentes Estressores 

A primeira etapa de caracterização envolveu uma ampla revisão da 

bibliografia sobre o histórico de contaminação por metais no Complexo 

Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape (CELCI). Nesta abordagem, foram 

analisadas as informações disponíveis sobre as fontes, o destino e as 

concentrações de metais. Assim, foram identificadas variações espaço-

temporais destes contaminantes, que podem ser relacionadas com os períodos 

de maior e menor intensidade de chuvas na região do estuário e na bacia do 

Rio Ribeira de Iguape. A maior parte da contaminação esteve associada às 

áreas com maior concentração de sedimentos pelíticos e matéria orgânica. 

Estes locais se apresentam distribuídos ao longo do CELCI, acompanhando o 

deslocamento da zona de turbidez máxima. As informações sobre a 

contaminação por metais no CELCI foram apresentadas na seção: 

“Caracterização da Área de estudo e Antecedentes” e os dados compilados 

estão apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3: Máximas concentrações (µg g
-1

) de metais e As reportadas em sedimentos do Complexo Estuaraino-Lagunar de Cananéia-Iguape. 

Local As Cd Cr Cu Hg Pb Zn Método Referência 

Próximo à foz natural do Rio Ribeira de Iguape  
<0,19 

 
13,1 0,15 82,0 58,9 APHA (1980) Eysink et al. (1988) 

 
0,13 7,8 9,83 

 
29,04 31,16 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Campos et al. (2016) 

Mar Pequeno 

     
160,0 

 
NR Piva-Bertoletti e Padua (1986) 

   
292 

 
247 105 NR Tessler et al. (1987) 

   
46

b
 

 
197

b
 135

b
 EPA Method 3050B (USEPA, 1996)  Mahiques et al. (2013) 

3,49 <0,1 29,4 11,5 
 

30,7 49,4 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) CETESB (2014) 

 
0,28 11,21 16,07 

 
51,63 37,01 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Cruz (2014) 

 
0,07 20,38 5,47 0,06 13,08 23,32 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Araujo (2014) 

 
0,17 8,59 7,99 

 
32,84 32,62 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Gusso-Choueri et al. (2015) 

11 <0,6 70,1 1673 
 

72,7 176 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) CETESB (2015) 

  
0,16 9,13 10,95 

 
33,41 33,57 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Campos et al. (2016) 

Mar de Cananéia 

  
52,2

b
 32,1

b
 

 
68,2

b
 92,1

a
 EPA Method 3050B (USEPA, 1996) Mahiques et al. (2009) 

12,1 
 

76 
   

96 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) Amorim et al. (2008) 

 
5,3 280 35 

 
56 74 EPA Method 7010 (USEPA, 2007c) Aguiar et al. (2008) 

    
<0,10 

  
Horvat (1996) Azevedo et al. (2011) 

10 <0,1 38,8 12,9 
 

25,7 57,2 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) CETESB (2014) 

 
0,76 

 
61,7 

  
71,6 EPA Method 3050B (USEPA, 1996) Cruz et al. (2014) 

 
0,14 31,97 16,27 0,12 40,24 45,18 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Araujo (2014) 

6,23 <0,5 25 13 
 

12,5 43 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) CETESB (2015) 

 
0,04 3,84 1,97 

 
8,68 3,84 EPA 821/R-91/100 (Allen et al., 1993a ) Gusso-Choueri et al. (2015) 

Mar de Cubatão 

 
<0,20 

 
3,16 <0,05 <3,95 11,3 APHA (1980) Eysink et al. (1988) 

9,4 
 

41 
   

32 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) Amorim et al. (2008) 

 
6,1 133 25 

 
55 56 EPA Method 7010 (USEPA, 2007c) Aguiar et al. (2008) 

    
<0,10 

  
Horvat (1996) Azevedo et al. (2011) 

 
<0,14 

 
<0,14 

 
<0,14 <0,14 EPA Method 200.8 (USEPA, 1999) Barros e Barbieri (2012) 

Baía deTrapandé 
15,8 

 
60 

   
70 EPA Method 3051A (USEPA, 2007b) Amorim et al. (2008) 

 
5,2 94 16 

 
24 56 EPA Method 7010 (USEPA, 2007c) Aguiar et al. (2008) 

Próximo à Ilha do Cardoso 
 

<0,20 
 

3,48 0,06 <3,87 19,4 APHA (1980) Eysink et al. (1988) 

Letras a e b: Valores obtidos em testemunhos com máximas concentrações (µg g
-1
) de deposições ocorridas (a) após abertura do Valo Grande e (b) após mecanização da atividade mineradora (b). 

NR = não reportado. 
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6.2 Caracterização da Exposição 

6.2.1 Sedimentologia 

As características dos sedimentos não apresentaram grandes 

variações de granulometria, teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica 

entre as diferentes condições climáticas (tabela 4). Com exceção dos pontos A 

e de Refrência, as amostras coletadas tanto no período de clima seco quanto 

do período chuvoso apresentaram predominância de finos (> 80%). Nos pontos 

A e de referência (Ref), ocorre predominância de areia fina, cujos percentuais 

nas duas campanhas foram superiores a 50% e 60%, respectivamente. Estes 

locais também apresentaram aos menores valores de MO e CaCO3. 

Tabela 4: Percentual de Areia, finos (silte e argila), matéria orgânica (M.O.) e carbonato de 
cálcio (CaCO3) nos sedimentos provenientes de manguezais do Mar de Cubatão (P1 - P3), do 
Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref). 

Ponto Amostral - Clima Areia (%) Finos (%) M.O. (%) CaCO3 (%) 

P3 - seco 1,2 84,1 13,5 10,4 

P2 - seco 2,5 83,7 11,6 9,6 

P1 - seco 1,2 86,6 8,8 9,5 

A - seco 54,3 37,1 5,3 5,9 

B - seco 4,9 87,9 6,1 12,3 

C - seco 1,5 80,1 12,5 13,9 

D - seco 2,8 81,0 11,4 11,0 

E - seco 4,0 82,3 11,8 13,8 

Ref - seco 61,1 34,3 5,4 5,9 

P3 - chuvoso 3,7 81,7 12,4 11,6 

P2 - chuvoso 3,6 80,3 14,5 12,1 

P1 - chuvoso 4,4 84,5 11,5 6,6 

A - chuvoso 58,7 34,3 7,0 6,7 

B - chuvoso 6,9 83,1 10,5 14,0 

C - chuvoso 2,1 83,0 15,9 14,6 

D - chuvoso 2,3 82,7 15,7 12,7 

E - chuvoso 3,6 80,4 16,1 16,4 

Ref - chuvoso 64,3 30,7 5,5 6,7 

A - moderado 50,2 40,8 9,1 6,6 

B - moderado 8,4 72,4 19,2 11,0 

C - moderado 2,3 83,7 14,6 16,4 

D - moderado 5,1 78,9 16,3 12,9 

E - moderado 5,3 78,7 16,5 12,0 

Ref - moderado 61,5 33,5 5,7 5,5 
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6.2.2 Modelo SEM/AVS 

A partir das concentrações molares dos metais, foi calculada a relação 

ΣSEM/AVS, sendo ΣSEM o somatório molar das concentrações de Cd, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb e Zn, inferindo um fator de definição de qualidade do sedimento 

(Di Toro et al., 1992). Para valores acima de 1 o sedimento apresenta potencial 

de toxicidade e para valores abaixo de 1, os metais não estariam 

biodisponíveis. Os resultados das relações SEM/AVS, bem como as 

concentrações de metais obtidas via este método, estão apresentados na 

tabela 5. No período de baixo pluviosidade (clima seco) apenas o ponto B 

apresentou valor SEM/AVS superior a 1 (1,79). Já no período chuvoso, o ponto 

C foi o único que apresentou valora acima de 1 nesta relação (10,36). Portanto, 

de acordo com essa abordagem, na maioria dos sedimentos avaliados, os 

metais não deveriam estar biodisponíveis, já que estariam ligados no AVS e em 

outros quelantes. 

Tabela 5: Concentrações de metais nos sedimentos e resultados das análises pelo modelo 
SEM/AVS, para as amostras de sedimentos provenientes de manguezais do Mar de Cubatão 
(P1, P2 e P3), do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref). Valores de 
SEM/AVS com potencial de toxicidade (acima de 1) estão realçados. 

Local  / 
Clima 

Metais (µg g
-1

)  AVS 
(µmol g

-1
) 

ΣSEM/ 

AVS Cd Cr Cu Ni Pb Zn Mn Fe (%) 

Seco 
        

 
 

P3 0,10 5,26 4,43 < LD 25,05 175,66 74,5 0,99 18,31 0,16 

P2 0,12 6,15 5,29 < LD 26,35 140,94 57,3 0,97 < LD < LD 

P1 0,16 7,89 6,11 < LD 32,45 41,33 211,7 1,65 < LD < LD 

A 0,10 3,56 5,75 < LD 22,34 40,73 161,7 1,76 4,93 0,17 

B 0,11 7,88 5,38 < LD 26,61 223,90 111,1 0,50 2,03 1,79 

C 0,10 8,65 3,45 < LD 20,42 228,82 121,0 1,09 5,04 0,73 

D 0,05 4,90 2,96 < LD 22,82 25,35 43,7 1,23 0,96 0,57 

E 0,03 2,49 1,30 < LD 16,88 17,46 41,7 0,72 < LD < LD 

Ref. 0,06 4,75 1,55 0,28 8,71 44,15 67,3 0,70 19,91 0,04 

Chuvoso 
        

 
 

P3 0,07 4,96 4,49 < LD 23,47 129,72 34,9 0,94 < LD < LD 

P2 0,05 5,58 5,92 < LD 23,61 175,33 20,3 0,71 < LD < LD 

P1 0,09 7,32 7,32 9,01 28,55 18,49 104,6 1,17 7,06 0,08 

A 0,09 6,95 6,65 < LD 30,96 26,77 78,8 1,10 6,47 0,10 

B 0,09 4,82 2,89 < LD 19,95 139,64 56,5 0,60 20,23 0,11 

C 0,02 2,11 1,03 < LD 8,51 109,92 22,6 0,17 0,17 10,36 

D 0,05 4,61 3,41 < LD 12,41 42,82 57,8 0,51 4,29 0,18 

E 0,04 3,71 1,65 < LD 8,90 28,81 48,6 0,64 4,87 0,10 

Ref. 0,01 5,06 1,68 4,09 5,40 33,27 54,4 0,47 2,34 0,24 

LD: Limite de Detecção 
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6.2.3 Contaminação dos sedimentos 

As concentrações de metais dos sedimentos obtidas por extração ácida 

fraca (modelo SEM/AVS) apresentaram variações entre os períodos de clima 

seco e chuvoso (figura 6). As maiores variações nos níveis de metais entre as 

duas estações climáticas ocorreram no ponto C, onde foram observadas para 

todos os elementos, exceto para Ni, que esteve abaixo do limite de detecção 

do método (0,01 µg g-1). As concentrações dos elementos estudados nem 

sempre foram maiores nos pontos próximos à confluência com o Mar Pequeno 

(P1 no Mar de Cubatão e ponto A no mar de Cananéia). Apenas para Cu, Fe e 

Mn, foram observados gradientes de concentração no sentido do Mar Pequeno 

em direção à Barra de Cananéia, embora as maiores concentrações em cada 

ponto nem sempre prevaleceram num determinado período climático. 

As concentrações de Cu não superaram o ISQG proposto pela CCME 

(2002) em nenhum dos pontos amostrados durante as estações seca e 

chuvosa. Entretanto, No presente estudo, além dos valores orientadores 

preconizados pela CCME (2002), também foram considerados os Valores de 

Qualidade de Sedimentos (VQS) propostos por Choueri et al. (2009) para o 

Sistema Estuarino de Paranaguá. Utilizar este critério seria justificável, uma vez 

que o CELCI é parte de um interconectado sistema estuarino subtropical 

conhecido como Complexo Lagunar-Estuarino Iguape-Cananéia-Paranaguá. 

Segundo os autores, níveis de Cu acima de 6,55 µg g-1 correspondem a 

sedimentos impactados, sendo este o limiar de efeito provável. Deste modo, P1 

e o ponto A apresentaram concentrações consideravelmente importantes no 

período chuvoso (7,32 e 6,65 µg g-1, respectivamente). 

Os níveis de Pb superaram os valores de ISQG (30,2 µg g-1) em P1 

(32,45 µg g-1) e do ponto A (30,96 µg g-1) nas campanhas de período seco e 

chuvoso, respectivamente. Considerando os VQS de Choueri et al. (2009), o 

limiar efeito provável de Pb é 17,63 µg g-1, o que limita apenas os pontos E e 

Ref seriam classificados como não impactados. 

As concentrações de Zn também superaram o ISQG (124 µg g-1) tanto 

no período seco quanto no chuvoso em P3 (175,7 e 129,7 µg g-1, 

respectivamente), P2 (140,9 e 175,3 µg g-1, respectivamente) e no ponto B 

(223,9 e 139,6 µg g-1, respectivamente). O ponto C também apresentou valor 
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elevado deste metal na estação seca (228,8 µg g-1). Segundo Choueri et al. 

(2009), o limiar efeito provável de Zn é 41,33 µg g-1. Considerando os valores 

de VQS propostos, apenas os níveis de Zn dos pontos D e E na estação seca e 

do ponto A na estação chuvosa podem ser considerados ambientalmente 

seguros, uma vez que a concentração de 26,95 µg g-1 corresponde ao limiar de 

efeito possível. Os sedimentos dos demais pontos amostrados apresentam 

valores entre estes limiares e por isso podem ser considerados locais 

moderadamente impactados de acordo com este critério. 

As concentrações de metais obtidas por extração forte (USEPA, 1996) 

foram realizadas apenas para as coletas realizadas no período de chuvas 

moderadas e estão apresentados na tabela 6. Nesta campanha foram 

observados altos níveis de Cu, ultrapassando os valores orientadores de 18,7 

µg g-1 (ISQG – CCME, 2002) e VQS 6,55 µg g-1 (Choueri et al., 2009) em todos 

os pontos amostrais (figura 7). Embora os outros elementos estudados não 

tenham superados os valores de ISQG, de acordo com os VQS determinados 

para região (Choueri et al., 2009), Pb ultrapassou o limiar de efeito provável 

(17,63 µg g-1) em todas os pontos, exceto no Ref. Já o metalóide arsênio (As) 

apresentou-se acima do limiar de efeito provável (5,45 µg g-1) em todos os 

locais avaliados, inclusive o ponto de referência. No ponto Ref a concentração 

de Zn superou o limiar de efeito possível (26,95 µg g-1), mas se manteve 

inferior ao limiar de efeito provável (41,33 µg g-1), o qual foi ultrapassado em 

todos os demais. 

Neste período climático, as concentrações de Cr estiveram abaixo do 

limiar de efeito possível (27,8 µg g-1) apenas nos pontos A e Ref. Entretanto, 

não foram encontrados níveis acima do VQS que corresponde ao limiar de 

efeito provável (48,80 µg g-1). De maneira semelhante, Ni não superou limiar de 

efeito possível (10,98 µg g-1) apenas nos pontos A e Ref, porém, os demais 

não chegaram a ultrapassar o limiar de efeito provável (19,10 µg g-1). 

 

 

 



62 

Tabela 6: Concentrações de arsênio (As) e metais determinados via extração ácida forte 
(USEPA, 1996), nos sedimentos superficiais de manguezais às margens do Mar de Cananéia 
(A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), durante o período de chuvas moderadas. 

Ponto 
Amostral 

Elementos (µg g
-1

)   

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Fe 

A 6,28 0,97 18,36 32,49 7,53 19,82 36,90 17031 

B 10,27 1,16 31,59 28,02 12,79 28,53 59,72 31251 

C 12,15 1,16 34,31 20,17 13,91 22,45 62,94 32524 

D 12,35 1,11 31,67 17,99 12,56 20,17 58,05 29940 

E 12,69 1,13 34,16 18,27 13,64 19,40 60,99 33858 

Ref 9,47 0,56 19,43 9,35 7,24 8,03 31,72 14150 
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Figura 6: Variação espaço-temporal das concentrações de metais e arsênio em sedimentos 
superficiais de manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso 
(Ref). As linhas duplas correspondem aos limiares de efeito provável e as linhas simples aos 
limiares de efeito possível (Choueri et al., 2009). 
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Figura 7: Variação espacial das concentrações de metais e arsênio, durante a estação com 
chuvas moderadas, em sedimentos superficiais de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref). As linhas duplas correspondem aos limiares 
de efeito provável e as linhas simples aos limiares de efeito possível (Choueri et al., 2009). 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

As 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Cd 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Cu 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Fe 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Cr 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Zn 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Pb 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

A B C D E Ref 

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 (

µ
g
 g

-1
) 

Pontos Amostrais 

Ni 



65 

6.2.4 Bioacumulação 

As concentrações de metais nas partes moles dos bivalves Mytella 

guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp., em base seca, estão apresentados 

na tabela 7. Entre as espécies de bivalves foram encontras grandes variações 

na concentração de alguns metais, em um mesmo local e/ou estação climática. 

Segundo O'Connor (1993), mexilhões e ostras apresentam capacidades 

distintas de bioacumulação, podendo apresentar amplas diferenças nas 

concentrações de um mesmo metal. Dentre os metais determinados no 

presente estudo, Cantillo (1998) aponta para o fato de ostras poderem 

apresentar enriquecimento de Cu e Zn 10 vezes superiores aos encontrados 

em mexilhões. 

Neste sentido, os níveis  de bioacumulção em base seca obtidos no 

presente estudo foram avaliados de acordo com os indicativos de 

contaminação propostos  por Cantillo (1998). Esse autor analisou os dados de 

bioacumulação obtidos globalmente pelo programa internacional de 

monitoramento Mussel Watch e anteriores à década de 1970. A partir dessas 

informações, pelo cálculo da mediana e 85º percentil, foram propostos os 

níveis de elementos-traço que podem ser considerados como indicativos de 

contaminação em mexilhões e ostras. De acordo com o proposto, 

concentrações indicativas de contaminação por elementos-traço em mexilhões 

e ostras são semelhantes para As (16 µg g-1), Cd (3,7 µg g-1), Cr (2,5 µg g-1), Ni 

(3,4 µg g-1) e Pb (3,2 µg g-1). Conforme apresentado, os metais que 

apresentam diferentes limiares entre os grupos de bivalves estudados são Cu e 

Zn. Para estes metais, os valores acima dos quais podem ser considerados 

como indicativo de contaminação para mexilhões são 10 µg g-1 e 200 µg g-1 

para Cu e Zn, respectivamente, enquanto que para ostra são 300 µg g-1 e 4000 

µg g-1 para Cu e Zn, respectivamente. 
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Tabela 7: Concentrações de metais em base seca (b.s.) e arsênio (AS) em Crassostrea sp. (Crs), M. guyanensis (M.g) e M. falcata (M.f) coletadas em 
manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref). 

Condição climática seca                                   

 

Metal (µg g
-1
) / Espécie 

 

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Ponto Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f 

A <LD 5,1 <LD 0,5 0,1 3,1 1,3 2,1 2,2 40,4 39,5 27,6 1,2 4,7 4,6 <LD <LD 29,1 2390 85,7 77,6 

B 5,1 6,0 5,0 0,5 0,2 0,2 1,3 1,0 1,4 40,8 21,9 25,2 0,9 2,9 4,9 <LD <LD 2,0 2520 68,7 75,0 

C 4,0 6,1 5,3 0,7 0,3 0,2 1,2 1,1 1,3 30,0 13,5 25,8 1,1 2,3 3,2 1,3 1,0 1,2 1404 85,1 67,3 

D 9,6 6,8 NC 0,9 <LD NC 1,3 1,4 NC 22,9 20,3 NC 1,3 2,5 NC <LD <LD NC 1280 76,4 NC 

E 9,7 9,6 NC 1,0 0,1 NC 0,5 0,6 NC 13,2 10,3 NC 0,8 2,1 NC 0,8 <LD NC 494 72,6 NC 

Ref 10,3 15,3 13,5 1,6 0,4 0,6 1,0 1,1 0,9 21,1 12,9 10,5 1,1 6,2 5,8 <LD <LD <LD 808 57,4 58,0 

Chuvosa                                         

 

Metal (µg g
-1
) / Espécie 

 

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Ponto Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f 

A <LD NC 4,8 1,1 NC <LD 1,3 NC 2,4 44,9 NC 27,5 1,8 NC 2,8 1,7 NC 2,6 4636 NC 77,7 

B 4,3 NC 5,8 0,7 NC 0,1 0,7 NC 2,0 38,7 NC 30,0 1,2 NC 4,5 <LD NC <LD 3907 NC 81,1 

C <LD 10,9 <LD 1,1 <LD 0,2 1,0 0,4 1,3 29,5 10,2 31,7 1,0 2,1 6,5 <LD <LD 1,0 1460 62,1 72,4 

D <LD 7,0 <LD 1,0 0,2 <LD 1,1 1,6 1,0 27,7 13,7 20,9 1,0 2,5 4,3 <LD 1,1 <LD 1574 76,7 68,6 

E NC 8,0 NC NC 0,1 NC NC 0,8 NC NC 12,7 NC NC 3,4 NC NC <LD NC NC 66,5 NC 

Ref <LD 17,8 NC 1,6 0,4 NC 0,8 1,4 NC 27,7 11,9 NC 0,9 4,4 NC <LD <LD NC 1179 59,3 NC 

Chuvas moderadas                                     

 

Metal (µg g
-1
) / Espécie 

Ponto 
As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f Crs M.g M.f 

A <LD NC <LD 0,7 NC 0,1 0,6 NC 1,1 47,2 NC 27,6 0,9 NC 2,6 0,8 NC <LD 2560 NC 69,4 

B <LD <LD <LD 0,6 0,2 0,1 0,5 0,6 0,9 41,4 19,5 26,1 0,9 2,3 2,7 <LD <LD <LD 3636 54,7 60,1 

C <LD <LD <LD 0,6 <LD <LD 0,4 0,7 0,8 25,9 35,8 28,4 <LD 2,0 3,1 <LD <LD <LD 960 58,4 60,8 

D <LD 8,4 8,3 0,5 0,2 0,2 0,6 1,0 1,4 23,2 21,5 30,2 0,8 2,6 6,0 <LD <LD <LD 821 63,3 66,4 

E 6,0 6,0 NC 0,7 0,1 NC 0,8 0,8 NC 26,4 16,0 NC 0,8 2,5 NC <LD <LD NC 862 48,7 NC 

Ref 7,9 9,5 NC 1,7 0,2 NC 0,8 0,7 NC 27,2 10,7 NC 1,5 4,2 NC <LD <LD NC 1014 43,8 NC 

<LD= Abaixo do limite de detecção. 
NC= Não coletado. 
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6.2.4.1 Arsênio (As) 

Dentre as espécies estudadas, M. guyanensis apresentou maiores 

níveis de As, sendo os mais elevados no ponto Ref de cada estação climática 

(figura 8). Na estação chuvosa, o valor encontrado (17,8 µg g-1) ultrapassou o 

nível de 16 µg g-1, proposto por Cantillo (1998) como indicativo de 

contaminação. Nos demais pontos amostrados esse nível de As não foi 

ultrapassado e há indícios de que este elemento ocorre naturalmente no local. 

M. falcata e Crassostrea sp. coletados no ponto de referência durante a 

estação seca também apresentram os maiores níveis de As.  

 

 

Figura 8: Concentrações de Arsênio (As) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha tracejada corresponde à concentração indicativa de 
contaminação em mexilhões e ostras (16 μg g

-1
) (Cantillo, 1998). 

 

6.2.4.2 Cádmio (Cd) 

Na figura 9 são apresentadas  as variações de concentrações de Cd 

entre os animais coletados nos diferentes pontos amostrais para cada estação 

climática. A maior concentração de Cd foi encontrada em mexilhões da espécie 

M. falcata, coletados no ponto A durante a estação seca. O valor foi 

relativamente alto nestes organismos, quando comparado ao encontrados nas 
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outras espécies. Entretanto, os animais analisados no presente estudo não 

podem ser considerados contaminados por Cd segundo os valores indicativos 

adotados (Cantillo,1998). Na estação seca, os níveis de Cd encontrados nas 

ostras apresentam aumento de concentração entre os pontos amostrados, em 

direção à saída do estuário. O mesmo padrão não foi observado nas 

campanhas seguintes. Na estação moderada, as maiores concentrações de Cd 

em Crassostrea sp ocorreram no sítio de referência. 

 

Figura 9: Concentrações de cádmio (Cd) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha tracejada corresponde à concentração indicativa de 
contaminação em mexilhões e ostras (3,7 μg g

-1
) (Cantillo, 1998). 

 

6.2.4.3 Cromo (Cr) 

As variações das concentrações de Cr nos bivalves analisados entre os 

pontos amostrais e estações climáticas estão apresentados na figura 10. As 

maiores concentrações de Cr foram encontradas nos pontos mais próximos da 

confluência do Mar de Cananéia  com o Mar Pequeno nas duas espécies de 

mexilhões. A concentração em ostras não apresentou grandes variações entre 

os pontos amostrais nas três estações climáticas. De acordo com os indicativos 

propostos por Cantillo (1998), os animais analisados no presente estudo não 

apresentam valores representativos de contaminação por Cr. 

 

A B C D E
R
ef -- A B C D E

R
ef -- A B C D E

R
ef

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ModeradoChuvosoSeco

Cd

C
o

n
c
e

n
tr

a
ç
ã

o
 (

µ
g

 g
-1
)

Ponto amostral / Clima

 M. guyanensis

 M. falcata

 Crassostrea sp.



69 

 

Figura 10: Concentrações de cromo (Cr) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha tracejada corresponde à concentração indicativa de 
contaminação em mexilhões e ostras (2,5 μg g

-1
) (Cantillo, 1998). 

 

6.2.4.4 Cobre (Cu) 

Os níveis de Cu encontrados em M. guyanensis e M. falcata foram 

superiores a 10 μg g-1  em todos os pontos amostrados nas três campanhas, 

valor este, tomado como indicativo de contaminação em mexilhões (Cantillo, 

1998). Nas ostras analisadas, as concentrações não ultrapassaram o limiar 

proposto (300 μg g-1). No entanto, pode ser observado um aumento nos níveis 

de bioacumulação deste metal em direção à porção norte do estuário (figura 

11). Este padrão foi observado nas três espécies coletadas na estação seca e 

reflete a influência do aporte proveniente do RRI. 
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Figura 11: Concentrações de cobre (Cu) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha tracejada corresponde à concentração indicativa de 
contaminação em mexilhões (10 μg g

-1
) (Cantillo, 1998). O indicativo para ostras (300 µg g

-1
) 

não está representado. 

 

6.2.4.5 Níquel (Ni) 
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bioacumulação em direção à boca do estuário. No período chuvoso os maiores 

níveis de bioacumulação foram observados nos pontos intermediários para 

espécies M. falcata. As concentrações deste metal em Crassostrea sp. não 
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Figura 12: Concentrações de níquel (Ni) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha tracejada corresponde à concentração indicativa de 
contaminação em mexilhões e ostras (3,4 μg g

-1
) (Cantillo, 1998). 

 

6.2.4.6 Chumbo (Pb)  

Na estação seca os organismos da espécie M. falcata, coletados no 

ponto A foram os únicos que apresentaram concentração de Pb acima do valor  

indicativo de contaminação (3,2 μg g-1). Não obstante, a concentração 

encontrada nestes animais superou o limite adotado em quase 10 vezes. Além 

disso, pode ser observada diminuição nos níveis de bioacumulação com o 

distanciamento da confluência do Mar de Cananéia com o Mar Pequeno (figura 

13). As concentrações encontradas em M. guyanensis e Crassostrea sp. não 

ultrapassaram o nível indicativo proposto. Além disso, mexilhões da espécie M. 

guyanensis apresentaram concentrações de Pb acima do limite de detecção 

apenas nos pontos C na estação seca e D na estação chuvosa. Em ostras as 

concentrações foram detectadas apenas nos pontos C e E na estação seca, no 

ponto A durante os períodos chuvoso e com chuvas moderadas. 
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Figura 13: Concentrações de chumbo (Pb) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha tracejada corresponde à concentração indicativa de 
contaminação em mexilhões e ostras (3,2 μg g

-1
) (Cantillo, 1998). 

 

6.2.4.7 Zinco (Zn) 

A maior diferença entre os níveis de bioacumulação de metais em 

mexilhões e ostras foi observada  para o Zn (figura 14).  O Zn foi detectado nas 

duas espécies de mexilhões em todos os pontos de coleta. Entretanto, os 

valores determinados não ultrapassaram a concentração de 200 μg g-1, 

tomada como indicativa de contaminação em mexilhões  (Cantillo, 1998).  

As concentrações de Zn em ostras são normalmente altas quando 

comparados a outros grupos de bivalves (O'Connor, 1993). No entanto, os 

animais coletados no ponto A ultrapassaram a concentração de 4000 μg g-1, 

considerada indicativa de contaminação por este metal. Além disso, os valores 

encontrados nos pontos B durante a estação chuvosa e C na estação com 

chuvas moderadas se mostraram muito próximos deste limiar (3907 μg g-1 e 

3636 μg g-1, respectivamente).  
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Figura 14: Concentrações de zinco (Zn) nos tecidos de bivalves das espécies Mytella 
guyanensis, M. falcata e Crassostrea sp. provenientes de manguezais às margens do Mar de 
Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref), nos diferentes regimes climáticos (seco, 
chuvoso e moderado). A linha contínua corresponde à concentração indicativa de 

contaminação em ostras (4000 μg g
-1

), a linha tracejada corresponde à concentração indicativa 

de contaminação em mexilhões (200 μg g
-1

) (Cantillo, 1998). 

 

Os resultados das correlações de Pearson entre bioacumulação e os 

níveis dos respectivos metais em sedimentos estão apresentados na tabela 8. 

Foi observada forte correlação (>0,7) para Cu em M. guyanensis e Crassostrea 

sp. com os respectivos sedimentos coletados na estação seca. Este metal 

também apresentou correlação forte entre bioacumulação em Crassostrea sp. 

e sedimentos da terceira campanha (chuvas moderadas). Nos sedimentos da 

estação seca, Ni foi detectado apenas no ponto de referência, apresentando 

forte correlação com os níveis deste metal em M. guyanensis. Já no período 

com chuvas moderadas, a bioacumulação de Ni em Crassostrea sp. 

apresentou forte correlação negativa com os níveis encontrados no sedimento. 
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Tabela 8: Correlação de Pearson entre concentrações de metais nas partes moles dos bivalves 
(Crassostrea sp., Mytella guyanensis e M. falcata) e nos sedimentos das áreas de coleta cara 
cada campanha da amostragem. As correlações significativas (p<0,05) estão realçadas. 

Condição Climática Correlações As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Seca 

(agosto de 2012) 

Sedimento/ 
Crassostrea sp. 

ND 
-0,64 0,54 0,97 0,10 -0,07 0,48 

p=0,172 p=0,265 p=0,001 p=0,856 p=0,900 p=0,336 

Sedimento/ 
M. guyanensis 

ND 
0,20 -0,14 0,83 0,83 0,06 0,18 

p=0,701 p=0,789 p=0,042 p=0,040 p=0,907 p=0,739 

Sedimento/ 
M. falcata 

ND 
0,09 -0,38 0,88 0,72 0,30 0,20 

p=0,913 p=0,624 p=0,124 p=0,275 p=0,698 p=0,799 

Chuvosa 

(março de 2013) 

Sedimento/ 
Crassostrea sp. 

ND 
-0,75 0,36 0,80 -0,44 0,85 0,12 

p=0,143 p=0,552 p=0,106 p=0,460 p=0,070 p=0,853 

Sedimento/ 
M. guyanensis 

ND 
-0,32 0,91 0,87 0,84 0,84 -0,25 

p=0,679 p=0,091 p=0,127 p=0,164 p=0,162 p=0,755 

Sedimento/ 
M. falcata 

ND 
-0,52 0,71 -0,34 

ND 
0,68 0,43 

p=0,484 p=0,295 p=0,656 p=0,320 p=0,573 

Moderada 

(setembro de 2013) 

Sedimento/ 
Crassostrea sp. 

0,10 -0,96 -0,38 0,85 -0,69 0,01 -0,06 

p=0,848 p=0,002 p=0,462 p=0,032 p=0,127 p=0,990 p=0,904 

Sedimento/ 
M. guyanensis 

-0,09 -0,64 0,33 0,42 -0,98 
ND 

0,68 

p=0,890 p=0,247 p=0,583 p=0,477 p=0,004 p=0,206 

Sedimento/ 
M. falcata 

0,49 -0,09 -0,31 -0,74 0,29 
ND 

-0,84 

p=0,506 p=0,914 p=0,690 p=0,256 p=0,709 p=0,160 

ND= Não Determinado. 
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6.3 Caracterização dos efeitos 

6.3.1 Ensaios de Toxicidade 

Os parâmetros físico-químicos dos sistemas-teste mantiveram-se 

dentro dos limites aceitáveis (Melo e Abessa 2002; ABNT 2015) A salinidade 

variou de 30 a 36; os níveis de oxigênio dissolvido entre 4,65-6,85 mg.L-1. Os 

valores de pH variaram entre 7,21 e 8,43. O percentual de sobrevivência de 

Tiburonella viscana nas réplicas dos controles experimentais foi superior a 

80%. Este percentual foi observado tanto para os sedimentos do local de coleta 

dos anfípodes (Ilhabela) quanto para os do ponto de referência (Pontal, na Ilha 

do Cardoso). 

Na análise estatística cada um dos controles foi testado frente aos 

pontos estudados e apresentaram resultados semelhantes. Para as amostras 

que apresentaram diferenças significativas (p<0,05) foi considerada existência 

de toxicidade aguda; na ausência de diferenças estatísticas os sedimentos 

foram considerados não-tóxicos (figura 15). Dentre as amostras coletadas no 

período de clima seco, apenas as provenientes dos pontos P2, B e E não 

apresentaram toxicidade aguda para T. viscana. Já na estação chuvosa, 

apenas as amostras dos pontos P3 e B não foram tóxicas. Em geral, os efeitos 

observados foram mais proeminentes no período chuvoso, com exceção do 

ponto D no Mar de Cananéia e dos pontos P1 e P3 no mar de Cubatão. 

 

 

 

Figura 15: Percentuais de mortalidade (± desvio padrão) de Tiburonella viscana nos 
ensaios de toxicidade aguda com sedimentos coletados nas estações de clima seco e 
chuvoso. (*) Indica as amostras com diferenças significativas em relação aos seus 
respectivos controles experimentais.  
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6.3.2 Biomarcadores Bioquímicos 

6.3.2.1  Metalotioneínas (MT) 

Os resultados das determinações MT estão apresentados na figura 16. 

Concentrações de MT nas brânquias de M. guyanensis significativamente 

maiores (p<0,05) em relação à referência apenas nos ponto C para os animais 

coletados na estação seca. Na campanha realizada durante estação chuvosa 

foi observado aumento significativo na concentração de MT apenas no ponto D. 

Já para os animais coletados no período em que as condições de chuvas eram 

moderadas, não foram observadas alterações significativas em relação à 

referência. 

Nas brânquias de M. falcata, concentrações significativas de MT foram 

observadas no ponto B. Os mexilhões desta espécie foram encontrados no 

ponto Ref apenas na primeira campanha, por este motivo as concentrações de 

MT, bem como a determinação dos outros biomarcadores, não puderam ser 

comparadas com o ponto de referência. Entretanto, puderam ser observadas 

elevadas concentrações de MT nas brânquias dos animais coletados durante o 

período chuvoso. 

 

 
Figura 16: Concentração de Metalotioneína (MT) nas brânquias de M. guyanensis e M. falcata 
coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso 
(Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). As barras de 
erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em relação ao 
ponto de referência nos respectivos períodos. 
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6.3.2.2 Tióis não proteicos reduzidos (GSH) 

Os resultados das determinações de GSH nas brânquias de M. 

guyanensis e M. falcata estão apresentados na figura 17. Para a espécie M. 

guyanensis foram observadas diferenças significativas (p<0,05) nos pontos A, 

B e E, sendo que o primeiro com concentrações mais elevadas e os dois 

últimos inferiores em relação à referência. Na estação com chuvas moderadas, 

concentrações significativamente altas em relação ao Ref foram observadas 

nos pontos B e C. O conjunto de dados obtidos para M. falcata não 

apresentaram as variações observadas para M. guyanensis, mas a análise 

destes dados ficou comprometida por não terem sido entrados no sítio de 

referência durante os períodos de chuvas intensas e moderadas. Para os 

animais coletados durante a estação seca, concentrações de GSH foram 

significativamente inferiores nas brânquias de M. falcata em relação à 

referência (p<0,05), nos pontos D e E. 

 

 
Figura 17: Concentração tióis não proteicos reduzidos (GSH) nas brânquias de M. guyanensis 
e M. falcata coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha 
do Cardoso (Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). 
As barras de erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em 
relação ao ponto de referência nos respectivos períodos. 
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referência. Na estação chuvosa, a atividade de GST foi significativa nos 

animais provenientes do ponto C. No período de chuvas moderadas, embora a 

atividade de GST tenha sido mais elevada nos animais de todos os locais 

amostrados, não foram observadas diferenças significativas em relação à 

referência. Em brânquias de M. falcata, foram observadas diferenças 

significativas para organismos de todos os pontos amostrados. Entretanto, 

apenas no ponto E foi observado aumento, nos demais a atividade enzimática 

foi inibida. Este biomarcador foi o que apresentou maior diferença nos 

resultados obtidos para as duas espécies de mexilhões, com uma ordem de 

magnitude mais elevada em M. guyanensis, para os pontos do Mar de 

Cananéia. Entretanto, na única campanha em que M. falcata foi encontrada no 

ponto de referência os valores foram próximos aos da outra espécie neste 

mesmo período. 

 

 
Figura 18: Atividade enzimática de Glutationa S-transferase (GST) nas brânquias de M. 
guyanensis e M. falcata coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e 
Pontal, Ilha do Cardoso (Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e 
moderado. falcata As barras de erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença 
significativa (p<0,05) em relação ao ponto de referência nos respectivos períodos. 
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apresentaram menor atividade enzimática de GPx com diferenças significativas 

(p<0,05) em relação aos coletados no ponto referência. Na estação com 

chuvas moderadas, a atividade foi mais elevada e significativa nos organismos 

dos pontos B, C, D e E. Os resultados obtidos para M. guyanensis 

apresentaram grandes variações dentro de cada ponto amostral e diferentes 

estações climáticas. Já em M. falcata, os resultados foram mais homogêneos, 

entretanto, esta espécie não foi encontrada no ponto de referência durante os 

períodos de intensidade alta e moderada de chuvas. Na campanha de baixa 

pluviosidade, pôde ser observada inibição significativa de GPx nas brânquias 

de organismos coletados no ponto E. 

 

 
Figura 19: Atividade da enzima Glutationa peroxidase (GPx) nas brânquias de M. guyanensis e 
M. falcata coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do 
Cardoso (Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). As 
barras de erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em 

relação ao ponto de referência nos respectivos períodos. 
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Figura 20: Atividade da enzima Glutationa redutase (GR) nas brânquias de M. guyanensis e M. 
falcata coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do 
Cardoso (Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). As 
barras de erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em 
relação ao ponto de referência nos respectivos períodos. 

 

6.3.2.6 Acetilcolinesterase (AChE) 

Os resultados das determinações da atividade enzimática de 

Acetilcolinesterase (AChE) nas brânquias de M. guyanensis e M. falcata estão 

apresentados na figura 21. Para M. guyanensis, não foram observadas 

inibições significativas de AChE em relação aos organismos do ponto de 

referência. Já para M. falcata, os animais provenientes dos pontos C e D 

(estação seca) apresentaram inibição significativa da atividade em relação aos 

animais do sítio de referência.  

Os animais coletados no período de chuvas moderadas apresentaram 

atividade enzimática mais elevada, quando comparados aos de outras 

estações climáticas. Este padrão foi observado nas duas espécies de 

mexilhões, e sensivelmente superior em M. guyanensis, com a devida ressalva 

de que as duas espécies não ocorreram simultaneamente em todas as 

estações de coletas. 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

A B C D E Ref 

n
m

o
l 
m

in
-1

 m
g

 d
e

 p
ro

t-1
 

Pontos Amostrais 

GR - M. guyanensis seco 

chuvoso 

moderado 

* * * 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

A B C D E Ref 

n
m

o
l 
m

in
-1

 m
g

 d
e

 p
ro

t-1
 

Pontos Amostrais 

GR - M. falcata seco 

chuvoso 

moderado 

* * 
* 



81 

 
Figura 21: Atividade da enzima Acetilcolinesterase (AChE) nas brânquias de M. guyanensis e 
M. falcata coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do 
Cardoso (Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). As 
barras de erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em 
relação ao ponto de referência nos respectivos períodos. 

 

6.3.2.7 Peroxidação lipídica (LPO) 

Os resultados das determinações da Peroxidação lipídica (LPO) nas 

brânquias de M. guyanensis e M. falcata estão apresentados na figura 22. Na 

estação seca, os efeitos em M. guyanensis foram significativos nos animais dos 

pontos C, D e E. Neste último ponto, a peroxidação lipídica na brânquia dos 

animais foi bastante acentuada, com média de efeito quase seis vezes superior 

ao que foi observado nos animais da referência (figura 22). 

Na estação chuvosa os efeitos observados nos organismos dos pontos 

C, e E foram significativamente mais elevados, ultrapassando em até cinco 

vezes o valor encontrado nos animais do sítio de referência. No período de 

chuvas moderadas os níveis de LPO foram mais elevados nos animais em 

todos os pontos coletados, inclusive os de referência. Em comparação com 

este sítio, os organismos dos pontos C e D apresentaram diferenças 

significativas (p<0,05), porém, por apresentarem menores níveis de efeito. Para 

M. falcata coletados na estação seca, os organismos que mostraram diferenças 

significativas em relação à referência foram os pontos B e E, sendo mais 

pronunciada nos animais deste último. 
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Figura 22: Peroxidação lipídica nas brânquias de M. guyanensis e M. falcata coletadas em 
manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso (Ref) durante as 
três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). As barras de erro 
correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em relação ao ponto 
de referência nos respectivos períodos. 

 

6.3.2.8 Danos em DNA 

Os resultados das determinações de Danos em DNA (quebra das fitas) 

nas brânquias de M. guyanensis e M. falcata estão apresentados na figura 23. 

Para M. guyanensis, os animais coletados na estação seca apresentaram 

danos significativamente maiores nos pontos A, C e D. Além disso, os animais 
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Na estação chuvosa apenas o lote de organismos do ponto D 

apresentou diferença significativa (p<0,05). No período de chuvas moderadas 

os mexilhões dos pontos C e E apresentaram diferenças significativas em 

relação à referência. Já para M. falcata, não foi observada diferença 

significativa em nenhum dos pontos amostrais. No entanto, os efeitos 

observados nos animais coletados durante o período chuvoso foram 

relativamente altos, apresentando a mesma magnitude de efeito de M. 

guyanensis. 
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Figura 23: Danos em DNA (quebra das fitas) nas brânquias de M. guyanensis e M. falcata 
coletadas em manguezais às margens do Mar de Cananéia (A - E) e Pontal, Ilha do Cardoso 
(Ref) durante as três condições climáticas avaliadas (seco, chuvoso e moderado). As barras de 
erro correspondem ao desvio padrão. (*) indica diferença significativa (p<0,05) em relação ao 
ponto de referência nos respectivos períodos. 
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6.4 Integração dos dados 

6.4.1 Abordagem Ecotoxicológica  

Os dados geoquímicos e os resultados dos ensaios de toxicidade 

obtidos na estação seca e chuvosa foram submetidos à ACP (análise de 

componentes principais). Observou-se associação entre a toxicidade obtida 

nos ensaios com T. viscana em sedimento integral e os níveis de metais em 

sedimentos das duas campanhas, porém, com diferenças entre os pontos 

amostrados.  

Para a campanha realizada no período seco, os três primeiros fatores 

explicam 85,13% da variância total (tabela 9), os quais podem ser relacionados 

da seguinte forma:  

(I) O fator 1 (F1) explica 43,5% da variância total, e agrupou a maioria 

dos metais encontrados nos sedimentos (exceto Ni), a toxicidade para T. 

viscana, além dos teores de finos (silte e argila). (II) O fator 2 (F2) explica 

27,8% da variância total, indicando fortes correlações entre finos, MO e CaCO3, 

que se correlacionam negativamente com os metais Fe e Mn. (III) O fator 3 (F3) 

explica 13,8% da variância total, apresentando associações entre MO e Fe, 

que correlacionaram negativamente com Cr, Ni e Zn.  

Os escores fatoriais estimados para cada ponto amostral no período 

seco estão apresentados graficamente na figura 24. No fator 1 as variáveis 

com escores positivos foram importantes nos pontos E e Ref,  e os escores 

negativos em P1, P2, P3, B e C. O fator 2 apresentou importância  de escores 

positivos nos pontos P1 e A, enquanto que em P2, P3, B, C, D e E a 

predominância foi de escores negativos. Já no Fator 3 as variáveis com 

escores positivos foram predominantes nos pontos B e C; e os escores 

negativos foram importantes em P1, A, D e E.  
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Tabela 9: Resultado da análise de componentes principais 
do tipo fatorial para dados geoquímicos e toxicidade dos 
sedimentos coletados durante a estação seca. As variáveis 
com cargas ≥ ±0,40 (em realce) foram considerados 
componentes dos fatores. 

 
% da variância explicada 

 
43,5 27,8 13,8 

Variáveis F1 F2 F2 

Finos -0,54 -0,78 -0,10 

MO -0,17 -0,76 -0,40 

CaCO3 -0,20 -0,90 -0,07 

Tox -0,81 0,20 -0,30 

Cd -0,86 0,28 0,31 

Cr -0,69 -0,17 0,58 

Cu -0,86 0,32 0,12 

Ni 0,69 0,40 0,44 

Pb -0,93 -0,08 -0,15 

Zn -0,40 -0,49 0,66 

Fe -0,51 0,61 -0,54 

Mn -0,70 0,58 0,09 

 

 

Figura 24: Escores fatoriais estimados para cada ponto amostral de 
sedimentos nos manguezais do Mar de Cubatão (P1 - P3), Mar de 
Cananéia (A – E) e Pontal na Ilha do Cardoso (Ref), avaliados durante o 
período seco. 

Na ACP dos dados geoquímicos e de toxicidade para estação chuvosa 

os três primeiros fatores explicam 82,8% da variância (tabela 10), e apresenta 

as seguintes relações: 

(I) O fator 1 (F1) explica 49,7% da variância total indicando a condição 

estuarina, sob influência marinha. Esta associação foi verificada pelos 

coeficientes de MO e CaCO3, relacionados negativamente com os metais, 

exceto Zn. (II) O fator 2 (F2) explica 22,3% da variância total, mostrando  

correlações entre toxicidade, MO, CaCO3, e Pb, Cd, Cu e Zn. (III) O fator 3 (F3)  

explica 10,9% da variância total e as associações não são tão claras quanto as 
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do período seco. São observadas associações entre Ni, Mn e os carreadores 

MO e finos.  

A representação gráfica dos escores fatoriais estimados para a estação 

chuvosa está apresentada na figura 25. No fator 1 as variáveis com escores 

positivos foram importantes em P2, C, D e E, enquanto que em P1 e A foram 

aquelas com escores negativos. O fator 2 não apresentou variáveis positivas > 

0,40. No Fator 3 as variáveis com escores positivos foram importantes em P2, 

P3, A e B; e as com escores negativos predominantes em P1, C e D. 

Tabela 10: Resultado da análise de componentes principais do 
tipo fatorial para dados geoquímicos e toxicidade dos sedimentos 
coletados durante a estação chuvosa. As variáveis com cargas ≥ 
±0,40 (em realce) foram considerados componentes dos fatores. 

 
% da variância explicada 

 
49,7 22,3 10,9 

Variáveis F1 F2 F3 

Finos 0,37 -0,73 -0,44 

MO 0,62 -0,59 -0,46 

CaCO3 0,83 -0,41 -0,13 

Tox. aguda 0,09 -0,48 -0,20 

Cd -0,70 -0,57 0,04 

Cr -0,97 -0,07 0,09 

Cu -0,84 -0,46 0,07 

Ni -0,60 0,29 -0,52 

Pb -0,78 -0,59 0,21 

Zn 0,41 -0,57 0,57 

Fe -0,90 -0,29 0,01 

Mn -0,82 0,17 -0,45 

 

 

Figura 25: Escores fatoriais estimados para cada ponto amostral de 
sedimentos nos manguezais do Mar de Cubatão (P1 - P3), Mar de 
Cananéia (A – E) e Pontal na Ilha do Cardoso (Ref), avaliados durante o 
período chuvoso. 
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6.4.2 Abordagem bioquímica 

Os dados de contaminação e toxicidade em sedimentos das áreas de 

manguezais do Mar de Cananéia durante a estação seca foram integrados aos 

resultados de bioacumulação e biomarcadores em M. guyanensis através de 

ACP. Os quatro primeiros fatores explicam 94,3% da variância (tabela 11), com 

os quais foram realizadas as seguintes relaçãoes: 

(I) O fator 1 explica 38,3% da variância, indicando associação entre 

toxicidade em T. viscana, os metais Cd, Cu, Pb, Fe e Mn no sedimento, metais 

Cr, Cu e Zn nos tecidos, os biomarcadores de exposição MT, GSH, GPx, GR e 

o biomarcador de efeito dano em DNA. (II) O fator 2 explica 25,6% da variância 

total e mostra a associação entre os carreadores geoquímicos, Pb no 

sedimento, Pb e Zn nos tecidos, peroxidação lipídica e a inibição da atividade 

de AChE. Inversamente, apresenta associação entre Ni em sedimento, 

bioacumulação de As, Cd, Cu e Ni e GPx. (III) O fator 3 explica 16,8% da 

variância e associou Cd, Cr e Zn encontrados nos sedimentos com GST e 

AChE, e negativamente com MT e LPO. (IV) o fator 4 explica 13,5% da 

variância e mostrou associações entre Pb em sedimentos, bioacumulação de 

Cu e aumento da atividade enzimática de GST. Inversamente, associou Cr e 

Ni, encontrados em sedimento, com bioacumulação de Cd e Pb, e com a 

atividade de GR. 

Os escores fatoriais dos pontos amostrais, estimados para conjunto de 

dados da estação seca, incluindo biomarcadores e bioacumulação em M. 

guyanensis, estão apresentados na figura 26. No fator 1 os escores positivos 

foram predominantes para os pontos E e Ref;  e os escores negativos para  os 

pontos A, B, C e D. No Fator 2 as variáveis com escores positivos foram 

importantes nos pontos C, D e E; e aquelas com escores negativos foram 

importantes nos pontos A e Ref. O fator 3 apresentou predominância de 

escores positivos nos pontos B e C, enquanto que os pontos A, D e E foram 

predominados por variáveis com escores negativos. No fator 4 as variáveis 

com escores positivos foram importantes em A, B e E; já os escores negativos 

foram importantes em C e no ponto de referência. 
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Tabela 11: Resultado da análise de componentes principais do tipo fatorial 
para dados geoquímicos, toxicidade dos sedimentos, bioacumulação e 
biomarcadores bioquímicos em mexilhões da espécie M. guyanensis 
coletados durante a estação seca. As variáveis com cargas ≥ ±0,40 (em 
realce) foram considerados componentes dos fatores. 

 
% da variância explicada 

 
38,3 25,6 16,8 13,5 

Variáveis F1 F2 F3 F4 

Finos 0,08 0,92 0,31 0,13 
MO 0,13 0,88 -0,33 -0,32 
CaCO3 0,16 0,95 0,24 -0,04 

Tox.  -0,85 0,32 -0,15 -0,23 

Cd-Sed -0,74 -0,15 0,62 -0,08 
Cr-Sed -0,35 0,26 0,75 -0,49 
Cu-Sed -0,85 -0,12 0,37 0,35 
Ni-Sed 0,52 -0,74 0,06 -0,40 
Pb-Sed -0,68 0,49 0,29 0,45 
Zn-Sed -0,33 0,32 0,82 -0,30 
Fe-Sed -0,75 -0,16 -0,64 0,00 
Mn-Sed -0,79 -0,28 0,26 0,01 

MT -0,72 0,30 -0,47 -0,35 
GSH -0,94 -0,07 0,23 0,10 
GST 0,36 -0,01 0,54 0,76 
GPx -0,73 -0,45 -0,38 -0,31 
GR -0,46 -0,09 0,25 -0,63 
AChE -0,12 -0,62 0,71 0,32 
LPO 0,53 0,51 -0,47 0,27 
Dano DNA -0,93 -0,20 -0,25 0,11 

As-Bio 0,81 -0,50 -0,06 -0,30 
Cd-Bio 0,32 -0,48 0,34 -0,60 
Cr-Bio -0,81 -0,45 -0,36 0,10 
Cu-Bio -0,79 -0,39 -0,13 0,45 
Ni-Bio 0,09 -0,98 -0,03 -0,15 
Pb-Bio -0,30 0,44 0,14 -0,77 
Zn-Bio -0,78 0,44 -0,34 -0,02 

 

 

Figura 26: Escores fatoriais estimados para cada ponto amostral de 
sedimentos e M. guyanensis no Mar de Cananéia (A – E) e Pontal na 
Ilha do Cardoso (Ref), avaliados durante o período seco. 
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O resultado da ACP, para integração dos dados de contaminação e 

toxicidade em sedimentos durante a estação seca e os biomarcadores em M. 

falcata, está apresentado na tabela 12. Os quatro primeiros fatores explicam 

94,3% da variância total, sendo que: 

 (I) O fator 1 explica 39,3%, com associação entre os metais 

encontrados nos sedimentos, exceto Ni, teores de finos, toxicidade dos 

sedimento,  dano em DNA e atividade dos biomarcadores de exposição, exceto 

a GST - que foi inibida na maioria dos pontos amostrados (aumentou no ponto 

E). (II) O fator 2 explica 27,6% da variância total, evidenciando associações 

entre Cd, Ni, Fe e Mn em sedimentos com GSH, GST, GPx e GR. 

Inversamente, estão associados os carreadores geoquímicos LPO e MT. (III) O 

fator 3 explica 14,4% da variância total, apresentando Cr e o Zn associados 

com atividade de GR e danos em DNA. (IV) O fator 4 explica 13,1% da 

variância total e apresenta associação entre MO e o Fe, toxicidade aguda e 

aumento da atividade dos biomarcadores GPx e AchE.  

Na figura 27 estão representados, graficamente, os escores fatoriais do 

conjunto de dados com M. falcata. O fator 1 apresenta variáveis com escores 

positivos predominantes em A, B e C;   e as com escores negativos nos pontos 

E e Ref. No Fator 2  os escores positivos foram importantes nos pontos A e Ref  

e os negativos em B e D. O Fator 3 apresenta variáveis com escores positivos 

importantes em A e E;. e as com escores negativos importantes em B, C, D e 

Ref. Já no Fator 4 as escores positivos foram predominantes no ponto D, e os 

negativos em B, E e Ref. 
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Tabela 12: Resultado da análise de componentes principais do tipo 
fatorial para dados geoquímicos, toxicidade dos sedimentos e 
biomarcadores bioquímicos em mexilhões da espécie M. falcata 
coletados durante a estação seca. As variáveis com cargas ≥ ±0,40 (em 
realce) foram considerados componentes dos fatores. 

 
% da variância explicada 

 
39,3 27,6 14,4 13,1 

Variáveis F1 F2 F3 F4 

Finos 0,43 -0,79 -0,38 0,19 

MO 0,05 -0,70 -0,13 0,49 

CaCO3 0,34 -0,86 -0,31 0,06 

Tox. Aguda 0,70 0,21 0,07 0,64 

Cd-Sed 0,81 0,43 -0,03 -0,38 

Cr-Sed 0,67 0,11 -0,66 -0,16 

Cu-Sed 0,84 0,35 0,28 -0,15 

Ni-Sed -0,71 0,54 -0,36 -0,26 

Pb-Sed 0,89 -0,21 0,12 0,19 

Zn-Sed 0,73 -0,05 -0,50 -0,40 

Fe-Sed 0,26 0,41 0,71 0,46 

Mn-Sed 0,66 0,48 0,40 -0,38 

MT 0,84 -0,44 -0,05 -0,02 

GSH 0,77 0,60 0,13 0,18 

GST -0,71 0,53 -0,39 -0,25 

GPx 0,34 0,75 -0,38 0,43 

GR -0,24 0,66 -0,64 0,30 

AChE -0,39 0,00 -0,27 0,77 

LPO -0,32 -0,85 0,24 -0,34 

Dano DNA 0,82 -0,09 -0,44 -0,17 

 

 

Figura 27: Escores fatoriais estimados para cada ponto amostral de 
sedimentos e M. falcata no Mar de Cananéia (A – E) e Pontal na Ilha do 
Cardoso (Ref), avaliados durante o período seco. 
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Os dados de contaminação e toxicidade em sedimentos das áreas de 

manguezais do Mar de Cananéia durante a estação moderada foram 

integrados aos resultados de bioacumulação e biomarcadores em M. 

guyanensis através de ACP. Nesta campanha M. falcata não foi encontrada em 

dois pontos amostrais, portanto, não foi aplicada a ACP para esta espécie. Os 

dois primeiros fatores explicam 79,32% da variância total (tabela 13), com os 

quais foram realizadas as seguintes interpretações das associações: 

(I) O fator 1 explica 63,2% da variância total. Pode ser observada uma 

associação entre os carreadores geoquímicos (finos, CaCO3, MO), todos os 

metais medidos no sedimento, Cu e Zn em tecido, bem como MT, GSH, GPx, e 

dano em DNA. Também, foram associados os metais As, Cd e Ni encontrados 

nos tecidos com LPO. (II) O fator 2 explica 16,2% da variância total, onde pode 

ser observada associação entre GSH, GST, GR, AChE e Cu nos tecidos, ao 

mesmo tempo em que As, Cd e Cr nos tecidos estiveram negativamente 

associados.  

Os escores fatoriais de cada ponto amostral estão representados 

graficamente na figura 28. No fator 1 as variáveis com escores positivos foram 

predominantes em todos os pontos, exceto Ref, que foi predominado pelas 

variáveis com escores negativos. O fator 2 apresentou importância  de escores 

positivos nos pontos C e Ref, enquanto que D e E foram predominados pelas 

variáveis com escores negativos. No Fator 3 as variáveis com escores positivos 

foram predominantes em B e as com escores negativos em C, D e E. 
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Tabela 13: Resultado da análise de componentes principais 
do tipo fatorial para dados geoquímicos, toxicidade dos 
sedimentos e biomarcadores bioquímicos em mexilhões da 
espécie M. guyanensis coletados durante a estação com 
chuvas moderadas. As variáveis com cargas ≥ ±0,40 (em 
realce) foram considerados componentes dos fatores. 

 
% da variância explicada 

 
63,2 16,2 14,2 

Variáveis F1 F2 F3 

Finos 0,97 -0,16 -0,19 
MO 0,89 -0,35 0,28 
CaCO3 0,92 0,16 -0,34 
Al 0,96 -0,16 -0,01 
As   0,68 -0,32 -0,64 
Ba 1,00 -0,06 0,06 
Cd   0,98 -0,18 0,03 
Cr 0,97 -0,15 -0,14 
Cu 0,81 -0,04 0,58 
Ni 0,97 -0,12 -0,11 
Pb 0,90 -0,05 0,44 
Zn 0,98 -0,14 -0,05 
Fe 0,96 -0,21 -0,05 
MT 0,55 -0,14 0,53 
GSH 0,52 0,46 0,71 
GST 0,03 0,96 -0,10 
GPx 0,89 0,03 0,43 
GR -0,21 0,82 -0,36 
AChE 0,39 0,91 -0,07 
LPO -0,90 -0,34 0,08 
Dano DNA 0,49 0,04 -0,83 
As - Bio -0,73 -0,52 -0,41 
Cd - Bio -0,74 -0,44 0,50 
Cr - Bio 0,26 -0,60 -0,53 
Cu - Bio 0,75 0,54 -0,29 
Ni - Bio -1,00 -0,01 0,00 
Zn - Bio 0,73 -0,11 -0,14 

 

 

Figura 28: Escores fatoriais estimados para cada ponto amostral de 
sedimentos e M. guyanensis no Mar de Cananéia (A – E) e Pontal na Ilha 
do Cardoso (Ref), avaliados durante o período de chuvas moderadas. 
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7 DISCUSSÃO 

O Complexo Estuarino-Lagunar Cananéia-Iguape (CELCI) passou por 

significativas transformações geomorfológicas e na composição biológica 

residente devido à abertura do Canal do Valo Grande, que incrementou o fluxo 

de água doce e consequentemente de metais associados. No entanto, a região 

concentra hot-spots de biodiversidade e diversos estoques de recursos vivos 

economicamente exploráveis. Tais atributos justificam a importância ecológica 

e socioeconômica da região, que se insere em um mosaico de unidades de 

conservação de proteção integral e de uso sustentável, além de possuir status 

de Reserva da Biosfera (Reserva da Biosfera da Mata Atlântica) e Patrimônio 

Natural da Humanidade segundo a UNESCO. Por esses motivos, o CELCI 

muitas vezes foi genericamente apresentado como área de referência em 

estudos ambientais (Azevedo et al., 2009a; 2009b; 2011; 2012a; 2012c; 

Kirschbaum et al., 2009). 

Contudo, estudos pretéritos apontaram a existência de contaminação 

por metais ao longo do Rio Ribeira de Iguape (RRI), seu principal tributário. O 

histórico de contaminação por metais no Vale do RRI é bem conhecido, 

estando relacionado à atividade de mineração, ocorrida majoritariamente entre 

os anos de 1945 e 1995. Os resíduos originados por esta atividade foram 

indiscriminadamente lançados no leito do rio, sendo estimado que 

mensalmente fossem despejadas 5,5 toneladas de material rico em As, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Pb e Zn (Cassiano, 2001). Apenas na década de 1990 esta prática foi 

interrompida, entretanto, o resíduo passou a ser depositado em aterros ou 

pilhas situados próximos às margens, sem qualquer medida para evitar a 

contaminação das áreas adjacentes, de modo que o material continuou sendo 

erodido e/ou lixiviado para dentro do rio. 

Estudos apontaram a liberação de metais, a partir dos rejeitos, tanto na 

forma dissolvida quanto associada aos sedimentos de corrente. Este material 

sofre precipitação como carbonatos ou adsorvido a argilominerais como 

películas de oxi-hidróxidos de Fe e Mn, causando contaminação nos 

sedimentos do RRI. De acordo com a CETESB (2008), as concentrações de Fe 

e Mn são naturalmente altas na bacia do Rio Ribeira de Iguape, e o pH alcalino 

das águas RRI, não favorecem a mobilidade dos metais na fração dissolvida 
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(Moraes et al., 2004; Cunha et al., 2005) e tendem a ser adsorvidos pelas 

partículas finas e/ou ao carbono orgânico. Com relação ao transporte e à 

liberação de elementos químicos, Rodrigues (2008) ressalta que valores de pH 

são extremamente importantes para a caracterização da mobilidade dos metais 

e como a bacia do Rio Ribeira de Iguape está situada numa região rica em 

rochas carbonáticas, valores altos de pH seriam esperados nas águas e nos 

sedimentos. 

Nesse sentido, o histórico de contaminação por metais no Vale do Rio 

Ribeira de Iguape é bem conhecido, com evidências de transporte destes 

contaminantes ao CELCI, principalmente associados aos sedimentos finos 

(silte e argila) em suspensão. Assim sendo, os metais podem alcançar o setor 

sul do CELCI, estando sujeito à acumulação nos sedimentos, principalmente na 

zona de turbidez máxima do Mar de Cananéia. De fato, os dados secundários 

(levantados durante o processo de caracterização do agente estressor) 

fornecem evidências níveis mais elevados de metais em sedimentos e biota do 

Mar Cananéia do que no mar Cubatão. Estas informações podem ser 

associadas com a circulação hídrica no interior do estuário, que favorece a 

sedimentação do material oriundo do Canal do Valo Grande. 

Tendo em vista a necessidade de preservação dos recursos naturais 

de tais áreas, é proposta a avaliação dos riscos ecológicos nesta porção do 

estuário. Uma abordagem buscando a Avaliação de Risco Ecológico consiste 

no peso de evidências (Depledge e Fossi, 1994; Chapman et al., 2002), 

visando a determinação dos possíveis impactos dos estressores em múltiplas 

linhas de evidência. Deste modo, a relevância ecológica da exposição pode ser 

determinada de maneira integrada e indicar o estado ambiental do ecossistema 

como um todo. No presente estudo, as linhas de evidência utilizadas foram o 

ensaio de toxicidade aguda, cinco biomarcadores de exposição, e três de 

efeito, além da determinações dos metais em sedimento e biota. Desta forma 

foi possível caracterizar a exposição e os efeitos biológicos. Os dados apontam 

para o estabelecimento de relações entre as fontes de contaminação, a 

exposição e a ocorrência de efeitos adversos aos organismos. 

Os trabalhos analisados para caracterização dos estressores 

mostraram que a matéria orgânica e a fração pelítica dos sedimentos marcam 

uma ligeira diferença nas distribuições espaciais das concentrações dos 
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metais, evidenciando os principais pontos de retenção na porção sul do CELCI. 

O transporte de material particulado ao longo do estuário e os processos de 

ressuspensão são influenciados pelos movimentos de marés, pelos fluxos de 

água doce, e contribuem para as diferenças na composição dos sedimentos de 

superfície e sua toxicidade, nem sempre estabelecidos pelos aportes locais. 

Conforme os resultados do presente estudo, os pontos mais próximos 

à confluência com o Mar Pequeno foram os que apresentaram maiores 

concentrações de determinados metais nas diferentes estações climáticas, 

sendo destacados aqueles elementos associados com os resíduos de 

mineração e metalurgia (Abessa, 2016), como o Cu e o Pb. Considerando as 

três estações climáticas, para Cu, Fe, Mn e Pb foram observados gradientes de 

concentração com o afastamento do Valo Grande, muito embora os níveis mais 

elevados tenham variado entre pontos adjacentes. Para o mesmo período, 

Gusso-Choueri et al. (2015; 2016) e Araujo (2014) observaram variações 

espaciais nas concentrações máximas de metais, que foram relacionadas 

principalmente com os aportes de água doce e deslocamento da zona de 

turbidez máxima. Esta feição aponta para uma forte influência do RRI nas 

concentrações destes metais, uma vez que Cu e Pb já foram encontrados em 

concentrações acima do ISQG em sedimentos de corrente do RRI, enquanto 

que Fe e Mn ocorrem naturalmente em concentrações elevadas na bacia 

hidrográfica, estando também associados aos resíduos de mineração.  

 No presente estudo as variações entre máximas contrações sazonais 

observadas foram principalmente entre os pontos amostrais A, B e C. Estes 

locais apresentaram diferenças de salinidade durante a maré baixa nos 

momentos de coleta. Durante a estação seca os valores de salinidade medidos 

em campo foram 10 (ponto A), 17 (ponto B) e 20 (ponto C); na estação 

chuvosa os valores encontrados nos mesmos pontos foram 6, 7, e 10 para A, B 

e C, respectivamente e; na estação com chuvas moderadas foram 10, 11 e 15, 

respectivamente. Portanto, esta variação segue o deslocamento da zona de 

turbidez máxima, uma vez que esta ocorre nas áreas com variação de 

salinidade entre 4 e 10, com alta reatividade dos elementos-traço (Kennish, 

1997). Esse padrão é coerente com dados obtidos por outros autores (Gusso-

Choueri et al., 2015; 2016; Araujo, 2014) no CELCI.   
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As concentrações de metais encontradas no presente estudo são 

próximas às encontradas por outros estudos realizados na região (tabela 3). 

Além disso, em alguns pontos amostrados, as concentrações superaram os 

valores utilizados como orientadores, sejam aqueles propostos pela CCME 

(2002) ou os Valores de Qualidade de Sedimentos (VQS) que Choueri et al. 

(2009) propuseram para o Complexo Estuarino de Paranaguá. Considerando 

este último, em todos os pontos as concentrações ultrapassaram os limiares de 

efeito provável para As, Cu, Pb e Zn e os metais Cr e Ni ultrapassaram os 

limiares de efeito possível na maioria, exceto no ponto A. 

Considerando particularmente o As, as concentrações encontradas 

superam ao reportados em sedimentos de fundo e ativo de corrente no RRI 

(Abessa, 2016). Entretanto, Anjos (2006) observou níveis de As em águas 

superficiais do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá em concentrações 

mais elevadas que os encontrados para outras regiões estuarinas. Segundo a 

autora, fatores geológicos podem estar relacionados com seus achados. De 

maneira semelhante, Sá (2003) investigou a geoquímica do arsênio nos 

sedimentos superficiais da baía de Paranaguá e reportou concentrações altas 

(com base nos valores orientadores), variando de 0,60 a 10,99 μg g-1. O autor 

observou que o Fe apresenta relação positiva com As, sendo que 70% do 

metaloide na coluna d’água apresentaram-se na fase dissolvida. O autor 

discute o papel do Fe como principal agente geoquímico na mobilidade e 

distribuição do As, juntamente com as condições hidrodinâmicas e conclui que 

o grau de piritização do metaloide é intensificado nas regiões eutróficas do 

estuário. No presente estudo, os altos níveis de As apresentam um gradiente 

de concentração em direção ao norte (Mar Pequeno) e pode estar relacionado 

com o grau de piritização deste metaloide indicado por Sá (2003). No entanto, 

mais estudos são necessários para compreender a geoquímica do As no 

CELCI e avaliar as contribuições naturais e antrópicas para esse elemento. 

De todo modo, para os metais analisados neste estudo, os resultados 

obtidos corroboram o fato de que a matéria orgânica e a fração pelítica dos 

sedimentos são os principais fatores locais associados com as diferenças nas 

distribuições espaciais das concentrações dos metais, evidenciando os 

principais pontos de retenção na porção sul do CELCI. Porém, no ponto A, 

cujos sedimentos apresentaram os mais baixos valores de matéria orgânica e 
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porcentagem de finos dentre os pontos estudados no Mar de Cananéia, 

aparentemente há uma menor taxa de deposição. Nesse caso, durante os 

períodos seco e chuvoso os valores altos de metais em relação aos demais 

pontos poderiam estar relacionados com a sua proximidade do Mar Pequeno e 

um aporte contínuo de metais para esse local (figura 7). Neste local as 

concentrações de Cu, Cr e Pb foram menores na estação seca; por outro lado, 

Fe, Mn e Zn tiveram maiores concentrações no período seco, sugerindo que a 

deposição dos metais nos sedimentos do CELCI é um fenômeno complexo que 

depende de vários fatores, inclusive o próprio comportamento do elemento 

químico considerado. No período de chuvas moderadas, em que o sistema 

aparenta ter uma condição mais homogênea, os sedimentos coletados no 

ponto A apresentaram menores concentrações de todos os elementos 

estudados, exceto Cu (figura 8).  

Com os resultados apresentados, é possível observar que o transporte 

de material particulado rico em metais ao longo do estuário e os processos de 

ressuspensão são influenciados claramente pela intensidade do fluxo da 

drenagem continental. Na estação com chuvas moderadas a condição mais 

homogênea da distribuição dos metais, bem como as menores concentrações 

da maioria dos metais no ponto A, pode ser o indicativo de condições mais 

estáveis, sem grandes amplitudes de salinidade e fluxo intenso de águas 

continentais. Porém, como demonstrado, os dados geoquímicos indicam a 

presença de metais nos sedimentos do CELCI, em níveis teoricamente 

capazes de causar efeitos nocivos à biota; ou seja, pode haver exposição dos 

receptores biológicos (biota) aos metais carreados pelo RRI para o CELCI, 

As concentrações de metais em sedimentos em diversos pontos 

amostrados excedem os valores orientadores de qualidade de sedimentos, 

sugerindo entradas constantes destes poluentes no setor sul do CELCI. 

Adicionalmente, os resultados mostram que existe bioacumulação destes 

contaminantes em bivalves filtradores. Porém, a ausência de animais em 

alguns pontos de coleta para determinadas estações climáticas compromete 

uma comparação clara neste sentido. Entretanto, foi possível identificar 

algumas tendências, semelhantes às encontradas nos sedimentos, pois a 

distribuição dos metais nos tecidos dos bivalves pareceu ser semelhante 

àquela observada nos sedimentos. Para Cd, Cu e Ni, além da semelhança na 
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distribuição espacial, as concentrações destes metais encontradas nos bivalves 

apresentaram fortes correlações com as encontradas nos sedimentos dos 

respectivos locais de coleta (tabela 8).  

De maneira semelhante ao observado para os sedimentos, as 

concentrações de As nos animais do ponto de referência foram mais elevadas 

que nos organismos coletados no Mar de Cananéia. Além disso, há uma 

tendência na diminuição dos níveis deste elemento nos pontos mais ao norte 

do estuário. Este fato poderia estar relacionado com ocorrências naturais deste 

metaloide e seu comportamento químico no interior do estuário (Sá, 2003). 

Os níveis de metais nos bivalves foram relativamente altos, superando 

as concentrações indicativas de contaminação adotada (Cantillo, 1998). As 

ostras apresentaram maiores níveis de Cu e Zn, corroborando com as 

informações de que este grupo de bivalves normalmente possui maior 

capacidade de bioacumulação do que os mexilhões (O'Connor, 1993; Cantillo, 

1998). Porém, para os metais que apresentam a mesma concentração 

indicativa de contaminação para os dois grupos de bivalves, os mexilhões 

apresentaram maiores níveis de As, Cd, Cr, Ni e Pb que as ostras.  

Como apresentado, a bioacumulação nos bivalves foi avaliada em base 

seca, conforme a proposta de comparação para determinação dos indicativos 

de contaminação. Entretanto, outros trabalhos realizados no CELCI 

apresentaram determinações em base úmida, o que permite a comparação 

com valores de segurança de consumo propostos por agências reguladoras. 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Barros e Barbieri (2012) avaliou a 

concentração destes metais em ostras da espécie Crassostrea brasiliana. 

Estes animais são coletados e manejados nos manguezais da região para 

consumo humano. As concentrações de Pb, nas partes moles dos animais, 

variaram de 0,230 a 0,236 ppm na base úmida (b.u.), sendo superiores às 

encontradas nos sedimentos. O Zn apresentou as maiores concentrações entre 

os metais estudados, com níveis médios variando entre 20,1 e 24,1 ppm (b.u.). 

Entretanto, estes valores estão abaixo dos limites máximos estabelecidos pela 

legislação brasileira e preconizados pelo órgão regulador brasileiro (Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), bem como por agências 

internacionais, por exemplo, a Comissão Europeia (CE). Os padrões 

estabelecidos são de 1,5 ppm (b.u.) para Pb em moluscos bivalves (ANVISA, 
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2013; CE, 2006) e de 50,0 ppm (b.u.) para Zn (generalizado para produtos de 

pesca) (Brasil, 1965). Apesar de estarem abaixo dos níveis considerados de 

risco, estes animais tem forte interação com os sedimentos e tendem a 

acumular metais em seus tecidos (Rebelo et al., 2003). Além disso, os animais 

do estudo supracitado foram coletados no Mar de Cubatão, onde as 

concentrações de metais nos sedimentos são menores que as reportadas no 

Mar de Cananéia (tabela 13). 

Em um estudo pretérito com a espécie C. brasiliana, foram medidos os 

níveis de metais nos tecidos de animais coletados no Mar de Cubatão, tendo 

sido encontrados, na base úmida, 0,02 ppm de Hg, 0,08 ppm de Pb, 0,11 ppm 

de Cd, 2,6 ppm de Cu e 393 ppm de Zn (Machado et al., 2002). Somente a 

concentração de Zn esteve acima do limite máximo de 50,0 ppm (b.u.), 

estabelecido pela legislação brasileira (Brasil, 1965). Cabe ressaltar que o 

zinco está fisiologicamente presente, em níveis relativamente elevados, nas 

células da glândula digestiva dos bivalves (Viarengo et al., 1997). Apesar de 

compreenderem a maior parte dos elementos presentes na tabela periódica, 

são poucos os metais essenciais para a vida, tais como Ca, Na, Zn, Cu e Fe. 

No entanto, a maioria dos metais conhecidos pode ser tóxica aos organismos 

quando em excesso, mesmo aqueles considerados essenciais (Ballatori, 2002).  

De acordo com relato histórico, ostras eram encontradas ao longo de 

todo o CELCI e atualmente sua ocorrência está limitada ao setor sul 

(Mendonça e Machado, 2010). Este impacto foi causado pelas alterações nas 

propriedades físico-químicas das águas (i.e. forte diminuição da salinidade) do 

setor norte devido à abertura do Canal do Valo Grande. 

Diversos trabalhos têm sido realizados para detectar a presença de 

metais na biota do CELCI (tabela 14), majoritariamente utilizando peixes como 

modelo de bioacumulação. Fernandez et al. (2014) compararam as 

concentrações de metais em tecidos de peixes da espécie Mugil curema 

coletados no estuário de Cananéia e em outro estuário da região sudeste do 

Brasil (Santos, SP). Nesse estudo os níveis de Cu e Zn nos animais coletados 

ao redor da Ilha de Cananéia se mostraram extremamente altos, com valores 

médios, em base úmida, de 406 ppm e 116 ppm, respectivamente. 

Diferentemente das concentrações que foram encontradas em ostras da região 

(Machado et al., 2002; Barros e Barbieri, 2012), os valores estão acima dos 
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limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação brasileira (Brasil, 

1965), sendo de 30,0 para Cu e de 50,0 ppm para Zn. Merece destaque a 

concentração média de Cu nesses animais que, apesar de ser um metal 

essencial, chegou a ocorrer em níveis 13 vezes acima do limite permitido. Além 

disso, o nível de Cu nos peixes do CELCI foi superior ao valor encontrado nos 

peixes do estuário de Santos (282 ppm), local reconhecidamente impactado 

pelas atividades industriais e portuárias. No entanto, cabe a ressalva de que as 

concentrações acima dos limites preconizados foram encontradas em tecido 

hepático e normalmente o músculo é utilizado para consumo humano.  

Um aspecto interessante apresentado por Fernandez et al. (2014) foi a 

ausência de diferença significativa, nas concentrações elementares, entre as 

duas áreas estudadas (CELCI e estuário de Santos). O Sistema Estuarino de 

Santos - São Vicente possui alta densidade demográfica e é a região costeira 

mais industrializada do Brasil, ao contrário do CELCI, uma região com baixa 

densidade populacional e ausência de atividades econômicas de grande escala 

(Morais e Abessa, 2014). Observação semelhante já havia sido feita por 

Azevedo et al. (2012b). Os autores avaliaram a presença de metais em tecidos 

de duas espécies de peixes (Cathorops spixii e Genidens genidens) e não 

encontraram diferenças significativas nas concentrações de Zn entre os 

animais coletados nos dois estuários supracitados. 

Em outro estudo, Azevedo et al. (2009a) identificaram presenças 

significativas de Fe, Co, Se e Zn em tecidos de peixes da espécie C. spixii 

provenientes do Mar de Cananéia. Os animais coletados no CELCI 

apresentaram níveis de Fe mais elevados que com os provenientes de Santos 

(4,84 ppm e 3,08 ppm, respectivamente). Os autores atribuíram esta diferença 

ao metabolismo mais efetivo que pode ser desenvolvido pelos animais de 

Cananéia, considerando o papel do Fe nos sistemas biológicos como 

micronutriente. Dentre os outros elementos analisados por Azevedo et al. 

(2009a) nos animais do CELCI, o selênio foi encontrado em concentração 

média de 12,73 ppm (em base seca), valor muito superior a 0,03 ppm, o limite 

estabelecido para alimentos sólidos na legislação brasileira (Brasil, 1965). 

Contudo, outros trabalhos compararam a presença de metais em 

peixes do CELCI com os do estuário de Santos-São Vicente e, normalmente, 

são encontradas diferenças na contaminação, com uma magnitude maior nos 
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animais da área industrializada. Em um estudo de avaliação das concentrações 

de mercúrio (Hg) em músculo da espécie C. spixii, os animais do estuário de 

Santos apresentaram a maior concentração de 1,085 ppm (b.u.), maior que o 

valor máximo de 0,231 ppm (b.u.) encontrados nos animais de Cananéia, 

coletados no Mar de Cubatão (Azevedo et al., 2009b).  

Em uma publicação mais recente, Azevedo et al. (2012c) reportaram 

valores máximos de Hg (base úmida) em músculo (0,194 ppm) e tecido 

hepático (1,036 ppm) em peixes da espécie C. spixii coletados no Mar de 

Cananéia. Embora o fígado não seja consumido por humanos, o valor 

encontrado neste órgão excede os níveis preconizados pela legislação 

brasileira (ANVISA, 2013) e por agências internacionais (FAO/WHO, 2002; EC, 

2006). Os limites de consumo são concordantes entre todas estas agências 

(para o Hg, 0,5 ppm em pescado não-predador e 1,0 ppm para peixes 

piscívoros). Esta diferença nos valores de referência se deve à posição trófica 

de cada espécie, já que este é um fator importante na bioacumulação (Sweet e 

Zelikoff, 2010). Assim, concentrações elevadas de Hg poderiam ser 

transferidas para outros níveis da cadeia trófica no CELCI. 

Segundo Azevedo et al. (2012a), a presença de Hg no CELCI pode ser 

parcialmente explicada pela presença de uma mina de ouro abandonada e a 

uma indústria de fertilizantes, ambas localizadas próximas à porção norte do 

estuário. No entanto, cabe a ressalva de que o Hg pode ser proveniente de 

diversas fontes difusas, por exemplo, pelo transporte atmosférico (Fitzgerald et 

al., 1998), dispersão através de sedimentos em suspensão pela drenagem 

continental (Mol et al., 2001) ou em tecidos de espécies aquáticas e/ou aves 

migratórias (Wiener e Spry, 1996). 

No mais recente registro de contaminação em peixes do CELCI, 

Gusso-Choueri et al. (2016) reportaram a presença de altos níveis de metais 

em tecidos de C. spixii coletados no Mar de Cananéia. As concentrações 

máximas, em base úmida, encontradas em fígado foram 146,70 ppm de Cu; 

537,84 ppm de Zn; 39,28 ppm de Cr; 6,39 ppm de Pb e 1,58 ppm de Cd. Em 

músculo as máximas concentrações encontradas foram 65,57 ppm de Zn; 

73,22 ppm de Pb; 13,64 ppm de Cd e 5,73 ppm de As. Os valores de Pb, Cd e 

As estão acima dos preconizados pelos órgão reguladores, tanto em instância 

nacional quanto internacional, cujos limites são 0,3; 0,05 e 1,0, 
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respectivamente (FAO/WHO 2002; EC, 2006; ANVISA, 2013). Os valores 

reportados são alarmantes, principalmente por terem sido encontrados nas 

partes comestíveis de uma espécie consumida na região. 

Além de espécies comercialmente exploradas também existe registro 

de metais em cetáceos da espécie Sotalia guyanensis (Salgado, 2015) e 

tartarugas da espécie Chelonia mydas (Barbieri, 2009), encontradas no 

estuário de Cananéia. Os principais metais encontrados em fígado de S. 

guyanensis (b.u) foram Zn (37,7 ppm), Pb (1,94 ppm), Cu (14,18), Cd (0,07 

ppm) e Cr (2,84 ppm). De acordo com Salgado (2015), o Pb teve a maior 

variação e média descritas para a espécie. Com relação à Chelonia mydas, 

foram encontrados níveis de Cu e Ni no fígado, com valores médios de 39,9 

ppm e 0,28 ppm, respectivamente. Os maiores níveis de Cd foram encontrados 

nos rins desses animais, cuja concentração média foi de 2,18 ppm. As 

concentrações de Pb foram relativamente altas tanto no fígado quanto nos rins, 

com valores médios de 0,37 e 0,56 ppm, respectivamente (Barbieri, 2009). 

Embora estes animais tenham sido encontrados no estuário, as fontes de 

contaminação podem ser alóctones, uma vez que as tartarugas migram longas 

distâncias entre áreas de alimentação. 
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Tabela 14: Concentrações de metais e As reportados na biota do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape. Concentrações em base úmida (média± DP) expressos 

em ppm. Os valores mínimos e máximos também são apresentados quando disponíveis. 
Espécie n As Cd Cr Cu Fe Hg Ni Pb Zn Referência 

Crassostrea 
brasiliana 

69  
0,11 ± 0,04 
(0,02 - 0,22) 

 
2,8 ± 0,96 
(1,5 - 7,7) 

 
0,02 ± 0,01 
(<DL - 0,03) 

 
0,8 ± 0,03 

(0,04 - 0,17) 
402 ± 188 
(145 - 844) 

Machado et al. (2002) 

NR  <DL  0,2 ± 0,002   0,02 ± 0,01 0,24 ± 0,01 20,4 ± 9,8 Barros e Barbieri (2012) 

Anomalocardia 
brasiliana

a
 

NR  
1,01 ± 0,21 
(0,88 - 1,46) 

       Cruz (2014) 

Genidens genidens 
(músculo) 

10  
0,01 

(0,003 - 0,01) 
 

0,04 
(0,01 - 0,07) 

 
0,21 

(0,01 - 0,26) 
 

0,06 
(0,03 - 0,07) 

0,01 
(0,01 - 0,02) 

Azevedo et al. (2012b) 

Cathorops spixii 
(fígado) 

5     
4.838 ± 580 

(3.419 - 5,501) 
0,25 ± 0,001 
(0,25 - 0,26) 

  
1,11 ± 0,14 
(0,95 - 1,21) 

Azevedo et al. (2009a) 

15  0,02 - 1,24  1,08 - 4,78    0,02 - 0,58 100 - 850 Azevedo et al. (2012a) 

20      1,04    Azevedo et al. (2012c) 

225 
0,01 

(0,0001-0,04) 
0,34 

(0,11 - 1,58) 
10,21 

(0,08 - 39,28) 
41,5 

(0,1 - 146,7) 
  <0,09 

0,86 
(0,11 – 6,39) 

243,82 
(110,9 – 537,8) 

Gusso-Choueri et al. (2016) 

C. spixii (músculo) 

152      
0,1 

(<0,03 - 0,35) 
   Azevedo et al. (2009b) 

60      
0,08 

(0,02 - 0,35) 
   Azevedo et al. (2011) 

225 
0,54 

(0,002 - 5,7) 
3,19 

(<0,11 - 13,6) 
< 0,08 < 0,1   

119,53 
(<0,1 – 339,3) 

24,09  
(<0,1 - 73,2) 

23,07 
(9,19 - 65,57) 

Gusso-Choueri et al. (2016) 

C. spixii (brânquias) 15  0,001 - 0,005  0,15 - 0,83    0,04 - 0,41 145 - 926 Azevedo et al. (2012a) 

Micropogonias 
furnieri (músculo) 

11      
0,24 ± 0,11 
(0,11 - 0,44) 

   Curcho et al. (2009) 

Mugil curema 
 

         

Fernandez et al. (2014) (fígado) 156    406 ± 182 791 ± 260    116 ± 17 

(rim) 149    6,6 ± 2,3 802 ± 415    59 ± 11 

Chelonia mydas  
 

         

Barbieri (2009) (fígado) 30  0,957 ± 0,31  39,9 ± 1,94   0,28 ± 0,08 0,37  

(rim) 30  2,18 ± 0,27  13,72 ± 1,15   0,19 ± 0,02 0,57  

Sotalia guianensis 
(fígado) 

21  
0,07±0,03 
(0,02-0,13) 

2,84±1,39 
(1,28-4,8) 

14,18±19,21 
(2,12-53,1) 

82,77±37,85 
(32,3-141,5) 

 
0,37±0,30 
(0,26-0,48) 

1,94±1,41 
(0,47-4,7) 

37,7±15,1 
(19,9-59,8) 

Salgado (2015) 

Os valores encontrados no presente estudo não estão apresentados, pois estão em base seca. 

.
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Conforme pode ser observado, a distribuição dos contaminantes no 

CELCI é influenciada pelas condições climáticas, as quais também contribuem 

para as diferenças na biodisponibilidade. Além disso, a presença dos metais 

nem sempre é estabelecida pela proximidade dos aportes locais e pode ser 

mais efetiva em áreas mais distantes, acompanhando os processos 

deposicionais dentro do sistema estuarino. A biodisponibilidade dos metais 

encontrados nos sedimentos foi refletida não só pela bioacumulação, mas 

também através da utilização de estudos toxicológicos. 

Os resultados dos ensaios de toxicidade com Tiburonella viscana 

evidenciaram toxicidade aguda dos sedimentos da maioria dos pontos 

amostrais, independentemente da estação climática. Na estação seca, apenas 

as amostras provenientes dos pontos P2, B e E não apresentaram toxicidade. 

Já na estação chuvosa, apenas as amostras dos pontos P3 e B não foram 

tóxicas. Em geral, os efeitos observados foram mais proeminentes no período 

chuvoso, com exceção do ponto D no Mar de Cananéia e dos pontos P1 e P3 

no mar de Cubatão. Os sedimentos do ponto B não foram tóxicos em nenhuma 

das campanhas testadas. Toxicidade eventual foi constatada nos sedimentos 

dos pontos P3, P2 do Mar de Cubatão e no ponto E do Mar de Cananéia; 

porém, como se trata de toxicidade aguda, os resultados sugerem impactos 

pelo menos moderados. Já os sedimentos coletados nos demais pontos 

amostrais apresentam toxicidade aguda. Como pôde ser visto nas análises 

multivariadas, a toxicidade dos sedimentos geralmente esteve associada com 

os metais (em especial aqueles relacionados com as minerações do alto RRI) e 

seus carreadores geoquímicos. 

Através da ACP para o período seco, a tendência observada é que os 

metais encontrados nas áreas de mineração estão sendo transportados por 

carreadores geoquímicos (em especial os sedimentos finos em suspensão) até 

o setor sul do CELCI, dadas as correlações obtidas no primeiro fator da ACP, 

para Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Fe e Mn (tabela 9), sendo estes dois últimos 

encontrados naturalmente em abundância na bacia do RRI. Adicionalmente, 

estas variáveis estão relacionadas com os pontos P1, o local mais próximo do 

Mar Pequeno; e ponto C (figura 24), que apresentou bioacumulação e resposta 

para a maioria dos biomarcadores. As associações observadas no fator 2 pode 

ser relacionada à menor aporte continental durante este período e maior 
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influência marinha, especialmente quando observada a relação com o ponto E 

o mais próximo da barra de Cananéia (figura 24). 

As análises multivariadas realizadas com o conjunto de dados 

geoquímicos e de toxicidade para estação chuvosa indicou uma condição 

estuarina sob influência marinha. Esta condição foi verificada pelos coeficientes 

de MO e CaCO3, relacionados negativamente com os metais (tabela 10). Além 

disso, conforme foi observado na primeira campanha, existe uma relação entre 

os metais que sabidamente são encontrados no Vale do Ribeira e os pontos 

mais próximos da influencia do RRI. Nesta campanha o foi observada 

associação da toxicidade com os pontos intermediários do Mar de Cubatão (P2 

e P3) e Mar de Cananéia (ponto B) (figura 25). Estas informações, juntamente 

com a relação entre finos e alguns metais tóxicos, podem ser um indicativo de 

que houve o deslocamento da zona de turbidez máxima à jusante. Assim, é 

possível que chuvas intensas na região, somado ao aporte acentuado de 

metais pelo Valo Grande (dado o alto índice pluviométrico na região do alto 

Vale do RRI) tenham favorecido o acúmulo destes metais nos pontos citados. 

Neste período, mesmo que os pontos A e P1 continuem apresentando maiores 

concentrações de metais, parece haver uma diminuição dos gradientes 

observados na campanha anterior e os processos de mistura turbulenta 

parecem influenciar a complexidade dos dados.  

Variações no grau de toxicidade dos sedimentos do CELCI em 

diferentes épocas do ano são comumente observadas. Desde 2010 a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) tem realizado 

semestralmente o monitoramento da qualidade de sedimentos da CELCI e 

apresenta três pontos amostrais no Mar de Cananéia. Para estas avaliações 

são utilizados em ensaios de toxicidade crônica com a espécie de ouriço-do-

mar Lytechinus variegatus e de toxicidade aguda com o anfípodo Leptocheirus 

plumulosus. CETESB classifica os sedimentos como “ótimo”, “bom”, “regular”, 

“ruim” e “péssimo”, conforme o percentual de efeitos sobre os organismos-

teste. Segundo a CETESB (2011), no ano de 2010 o Mar de Cananéia teve a 

qualidade dos sedimentos classificada como “ruim”, devido à toxicidade crônica 

em L. variegatus. Em 2011 (CETESB, 2012) não foi evidenciada toxicidade. No 

entanto, em 2012 os três pontos avaliados neste corpo hídrico foram 

classificados como péssimos, devido às altas taxas de mortalidade de L. 
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plumulosus (> 50%) e baixo percentual de desenvolvimento embrionário (< 

25%) nos ensaios com L. variegatus (CETESB, 2013). No monitoramento de 

2013 (CETESB, 2014) foi constatada toxicidade crônica em um dos pontos 

amostrados e a qualidade dos sedimentos foi classificada como “ruim”, sendo 

ressaltada a presença de metais em níveis inferiores, porém próximos, aos 

ISQG. Em 2014, dois pontos amostrais apresentaram toxicidade crônica nos 

sedimentos, sendo um classificado como “regular” e outro com qualidade 

“péssima” (CETESB, 2015). 

Cruz et al. (2014), encontraram toxicidade crônica e aguda em 

sedimentos coletados no Mar de Cananéia. Nesse estudo, amostras de 

sedimentos superficiais foram coletadas no período seco de 2010. Todas as 

coletadas (total de oito pontos amostrais) apresentaram toxicidade crônica para 

o copépodo bentônico Nitocra sp. (efeitos sobre fecundidade dos organismos). 

A toxicidade aguda foi caracterizada pelo efeito letal em T. viscana, 

evidenciada em três pontos amostrais nas adjacências do núcleo urbano. 

Segundo os autores, a toxicidade crônica dos sedimentos superficiais está 

relacionada com o aporte de contaminantes pelo RRI. Além disso, a toxicidade 

aguda foi atribuída às entradas adicionais provenientes de um conjunto de 

fontes antrópicas localizadas em Cananéia, devido à proximidade destas 

estações amostrais com área mais urbanizada do CELCI. 

Toxicidade crônica também foi observada por Cruz (2014) em amostras 

de sedimentos superficiais do Mar de Cananéia. Nesse trabalho, os sedimentos 

coletados durante dois períodos (seco e chuvoso) nos anos de 2012 e 2013 

(este último coincidente com o presente estudo) afetaram o desenvolvimento 

embrio-larval de L. variegatus, caracterizando toxicidade crônica. Além disso, a 

autora também avaliou a toxicidade de sedimentos do mar Pequeno e 

observou variações de intensidades de efeitos entre períodos seco e chuvoso, 

principalmente no Mar de Cananéia. Esta seria uma evidência de que os 

contaminantes provenientes do RRI são transportados para o setor sul do 

CELC. 

Os testes de toxicidade e as análises de bioacumulação indicaram 

efeitos de contaminantes biodisponíveis e absorção de metais. Entretanto, de 

acordo com o modelo SEM/AVS utilizados no presente estudo, os metais 

encontrados nos sedimentos dos pontos amostrais não estavam 
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biodisponíveis. Segundo Di Toro et al. (1992), quanto maior for a relação  

ΣSEM/AVS maior será o potencial da amostra para ser tóxica. Ankley (1996) 

aponta para o fato de que mesmo quando há uma concentração excessiva da 

soma de metais (muito acima das concentrações de sulfetos) os metais podem 

estar ligados em outros complexos, como matéria orgânica, bem como 

adsorvidos em partículas. Neste caso, valores de ΣSEM/AVS > 1,0 não 

indicariam necessariamente potencial tóxico, já que os metais poderiam estar 

indisponíveis para os organismos; essa razão por outro lado poderia indicar, 

com maior segurança, ausência de toxicidade quando os valores fossem 

menores do que 1.  

No presente estudo, os resultados observados para toxicidade e a 

relação com SEM/AVS não foram concordantes. O único ponto que não 

apresentou toxicidade teve a relação ΣSEM/AVS > 1,0. Conforme mencionado, 

isso pode ser devido ao fato de que a abordagem SEM/AVS considera como 

biodisponível somente a fração dissolvida na água intersticial. Um estudo com 

copépodos bentônicos (Decho e Fleeger, 1988) demonstrou que esses 

organismos ingerem partículas de sedimento e microbiota associada, podendo 

ativar metais imobilizados, tornando-os tóxicos (Araujo et al., 2013). 

Adicionalmente, Torres et al. (2015) ressaltam que, embora a abordagem 

utilizando AVS possa ser útil para avaliar a via de exposição quando se trata de 

metais dissolvidos, pode não ser eficaz para avaliar a biodisponibilidade 

quando a principal via de exposição é a ingestão de alimentos contaminados, 

ou quando ela depende da modificação das condições ambientais.  

A adsorção dos metais em partículas, principalmente em matéria 

orgânica, pode disponibilizar estes contaminantes através de outras vias de 

exposição. Deste modo, a alimentação é particularmente importante no 

presente estudo, uma vez que os anfípodes utilizados nos ensaios de 

toxicidade são detritívoros e os bivalves ingerem partículas pela filtração. 

Portanto, embora não haja um excesso de concentrações de AVS em relação 

às concentrações de SEM, os metais podem estar biodisponível através da 

ingestão de sedimentos. Estes achados corroboram o trabalho de Campos et 

al. (2016), os quais consideraram que SEM/AVS não foi uma abordagem 

adequada para avaliar a biodisponibilidade de metais na região ao norte do 

CELCI, Segundo os autores, embora as toxicidades tenham correlacionado 
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com as concentrações de metais, em especial a soma de metais 

simultaneamente extraídos. 

Além da bioacumulação de metais em bivalves e da toxicidade dos 

sedimentos, no presente estudo foi avaliado se os organismos residentes nas 

áreas de manguezais são afetados negativamente. As respostas de 

biomarcadores bioquímicos indicaram que a saúde de mexilhões M. 

guyanensis e M. falcata é significativamente afetada pela exposição aos 

sedimentos contaminados. Na ACP aplicada para o período seco, associações 

observadas entre Cd, Cu e Pb nos sedimento, Cr, Cu e Zn nos tecidos de M. 

guyanensis e os biomarcadores MT, GSH, GPx e dano em DNA medidos nesta 

espécie, somados à toxicidade em T. viscana (tabela 11), evidenciam efeito 

dos metais em diferentes níveis biológicos. Nesta mesma análise os pontos A, 

B, C e D foram relacionados às variáveis citadas (figura 26), enquanto que os 

pontos E (mais à jusante do estuário) e Ref mostraram relações negativas. 

Ainda nas análises com M. guyanensis da estação seca, foi 

evidenciada uma relação entre a contaminação ambiental pelo Pb, a 

bioacumulação, e efeitos bioquímicos. Tal relação foi observada pela 

associação entre a presença de Pb (sedimento e tecidos), bioacumulação de 

Zn, peroxidação lipídica e a inibição da atividade de AChE. Ademais, a 

associação entre GPx e bioacumulação de As, Cd, Cu sugere que para esses 

elementos, há indução de mecanismos de depuração. Entretanto, os animais 

coletados pontos B e E apresentaram baixa atividade de GPx. Em geral, 

bivalves que foram expostos a metais tendem a exibir um aumento significativo 

na expressão de enzimas antioxidantes (Marie et al., 2006, Diniz et al., 2007). 

No entanto, existem registros de que diversas enzimas apresentam diminuição 

significativa de atividade. Em mexilões da espécie P. perna, por exemplo, 

metais como o Cd, Fe, Cu e Pb são capazes de diminuir a atividade da GPx e 

níveis de GSH, além de produzir peroxidação lipídica (Almeida et al., 2004; 

Dafre et al., 2004). 

Nesse sentido, a ACP aplicada para a estação seca também 

evidenciou associação entre Pb em sedimentos, bioacumulação de Cu e 

aumento da atividade enzimática de GST em M. guyanensis (tabela 11). 

Inversamente, foi observada associação entre bioacumulação de Cd e Pb com 

atividade de GR. Através destas associações é possível observar um indicativo 



109 

dos mecanismos de depuração ao Pb e Cu, utilizando as vias de conjugação e 

sistema antioxidante. Além disso, é sabido que a GPx atua na remoção de 

H2O2, a partir da oxidação e reação com a glutationa reduzida (GSH). Porém, 

nem sempre a GPx é ativada, uma vez que a remoção da H2O2 pode ocorrer 

mediante outras vias metabólicas, especialmente pela Catalase (Kono e 

Fridovich, 1982; Regoli et al., 2011). Todavia, a atividade desta enzima não foi 

avaliada no presente estudo. 

Conforme observado para M. guyanensis dos pontos B e E durante a 

estação seca, GPx em mexilhões da espécie M. falcata do ponto E também 

apresentaram atividade inibida. Entretanto, através da ACP os metais Cd, Ni, 

Fe e Mn (sedimento) apresentaram associação com GPx, bem como GSH, 

GST e GR (tabela 12). Além disso, foram observadas associações entre metais 

encontrados nos sedimentos, dano em DNA e atividade dos biomarcadores de 

exposição, com exceção da GST, que foi inibida na maioria dos pontos 

amostrados. Adicionalmente, esta análise também mostrou associação entre 

MO, Fe (sedimentos), aumento da atividade dos biomarcadores GPx e AchE, e 

a toxicidade obtida nos ensaios de toxicidade aguda. As associações 

supracitadas mostram um cenário claro da ação dos estressores sobre os 

organismos estudados.  

A atividade de AChE foi inibida nas brânquias de M. falcata apenas nos 

animais coletados no ponto C durante a estação seca. Na literatura são 

apresentadas evidências de que a atividade da AChE pode responder a metais 

em algumas situações (Elumalai et al., 2002). Entretanto, nos organismos do 

ponto D, a atividade da AChE foi significativamente mais elevada. Para M. 

guyanensis, a AChE respondeu de forma variável, com tendência de aumento 

da atividade nas campanhas realizadas nos períodos chuvoso e moderado; 

essa tendência foi também observada na ACP. 

Conforme apresentado, a GST foi outra enzima que eventualmente 

mostrou-se inibida nos organismos estudados. Essa enzima é conhecida por 

ser influenciada por diferentes poluentes, os quais são conjugados com a GSH 

durante a fase II das reações catalisadas pela GST, e por eventos de estresse 

oxidativo (Hermes-Lima, 2004; Van Der Oost et al., 2003). Em M. falcata foram 

observadas diferenças significativas de diminuição da atividade da GST nos 

animais dos pontos A, B C e D, a aumento da atividade nos animais do ponto 
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E. Para esta espécie, a atividade da GST pareceu ter sido inibida pela maioria 

dos metais analisados no sedimento, conforme indicado pela ACP. Segundo 

Bainy et al. (2000), a exposição aos poluentes pode gerar diferentes respostas 

em relação à GST, sendo mais comum o aumento da sua atividade (Martín-

Díaz et al., 2007; 2008; Vieira et al., 2009). Entretanto, outros estudos 

reportaram inibição de GST durante a exposição a metais (Elumalai et al., 

2002; Cunha et al., 2007; Abessa, 2016), em especial o Cu, que aparece como 

um dos principais contaminantes na região do CELCI. Em M. guyanensis, a 

atividade da GST tendeu a estar significativamente aumentada no ponto C 

durante estação chuvosa e no ponto B período chuvas moderadas. 

Adicionalmente, neste último foi observada associação entre o aumento da 

atividade desta enzima com o Cu em sedimentos, a qual foi evidenciada na 

ACP (tabela 13). 

Alguns estudos avaliaram o potencial redox de tecidos branquiais, 

relacionado ao metabolismo aeróbico dos organismos aquáticos. Estes 

trabalhos apontam alterações devido ao estresse em condição de privação de 

oxigênio e reoxigenação em decorrência do ciclo de maré (Oliveira et al., 2005; 

Togni, 2007). Em algumas espécies, um dos métodos de prevenção contra 

danos causados por ERO resultantes da reoxigenação é a produção/ativação 

de enzimas durante o período de anóxia, em especial a GST. Este mecanismo 

é acionado visando o combate aos danos do estresse oxidativo, pois quando a 

maré sobe (e os animais recomeçam a respirar) ocorre uma explosão de ERO, 

que precisa ser combatido pelo sistema anti-oxidante. O aumento da atividade 

da GST nos indivíduos de M. falcata coletados no ponto E durante o período 

seco pode ter sido influenciado por esse fenômeno, já que as concentrações de 

metais nos tecidos foram em geral relativamente menores nos animais desse 

local. Entretanto, não pode ser descartada a maior proximidade deste ponto 

amostral à área urbanizada do município de Cananéia. Assim, os organismos 

deste local poderiam estar sendo expostos a diferentes classes de 

contaminantes além dos metais. 

Como consequência de um funcionamento ineficiente dos sistemas 

anti-oxidantes, pode ocorrer lipoperoxidação nas membranas e danos em DNA. 

No presente estudo, em M. falcata houve tendência de aumento de LPO 

apenas no período seco, enquanto em M. guyanensis LPO foram observados 
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em todos os períodos climáticos estudados. Cabe a ressalva de que os 

maiores valores de LPO ocorreram nos animais do ponto de referência no 

período moderado. Deste modo, embora os níveis encontrados nos pontos B e 

D tenham sido mais elevados (comparados às outras estações climáticas), as 

análises estatísticas apontaram diminuição significativa de efeito. 

Quanto aos danos de DNA, os indivíduos de M. guyanensis coletados 

nos pontos com maior ocorrência de metais exibiram tendência de aumento em 

relação aos organismos do ponto de referência, enquanto que em M. falcata 

não se observou alterações significativas quanto a este parâmetro. As 

associações observadas entre metais e danos em DNA nas ACP com M. 

guyanensis são representativos de efeitos causados pela contaminação. Os 

danos em DNA seriam causados pelo estresse oxidativo induzido pela 

produção direta e indireta de ERO dentro do núcleo, ou pela formação de 

eletrófilos e aductos, que causariam oxidação do DNA e/ou a fragilização dos 

cromossomos (Abessa, 2016).  

No CELCI, biomarcadores bioquímicos foram empregados por Azevedo 

et al. (2009b) em peixes da espécie C. spixii coletados no Mar de Cubatão e no 

Mar de Cananéia (próximo à sua ligação com o oceano), com o intuito de 

avaliar exposição e possíveis efeitos de metais na área. Não foram observadas 

alterações no conteúdo de metalotioneínas, peroxidação lipídica (LPO) e na 

atividade da enzima δ-ALAD (desidratase do ácido d-aminolevulínico). Diante 

destes resultados e da ausência de contaminação significativa por Hg nos 

tecidos dos peixes (0,09 ppm b.u.) os autores consideraram a área como não 

impactada. 

Araujo (2014) utilizou biomarcadores bioquímicos em Siris da espécie 

Callinectes danae em um estudo de avaliação de impacto no CELCI. Como 

resultado, o estudo apontou que estes crustáceos apresentaram alteração na 

atividade de GPx, GST, bem como peroxidação lipídica e danos de DNA. Em 

uma abordagem multivariada integrando a contaminação dos sedimentos 

estuarinos, essa autora verificou que as concentrações de metais nestas 

matrizes estão sendo suficientes para exercer efeitos negativos sobre a biota 

nativa. Tal afirmação foi baseada no fato de os níveis de GSH medidos nos 

hepatopâncreas dos organismos estarem correlacionados aos sedimentos mais 

finos no Mar de Cananéia e com peroxidação lipídica. Esta conclusão repousa 
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na premissa de que ambientes hipóxicos tendem a causar diminuição nos 

níveis de GSH (Hauser-Davis et al., 2014) e a relação positiva observada nas 

análises indica que a peroxidação lipídica não foi causada por níveis de 

oxigênio baixos e sim pelos metais que foram encontrados nos finos. Deste 

modo, a contaminação por metais teria ativado o sistema de conjugação, que 

por sua vez induz a produção de ERO, causando a peroxidação lipídica nos 

tecidos de C. danae. Araujo (2014) identificou também que os animais 

coletados durante o inverno apresentaram maior atividade enzimática do que 

os coletados no verão, evidenciando que a sazonalidade tem forte influência 

sobre as respostas dos biomarcadores nos animais estudados. Segundo este 

trabalho, os sedimentos coletados na área central do Mar Pequeno e no mar de 

Cananéia apresentaram maiores concentrações de metais, o que poderia ter 

induzido o estresse oxidativo, identificados pela atividade enzimática. Os siris 

coletados no Mar de Cananéia foram os que apresentaram maior resposta 

pelos biomarcadores durante o verão, observados pela LPO e pelos danos em 

DNA. Já os organismos dá área central do Mar Pequeno apresentaram 

resultados qualitativos semelhantes no inverno, com aumento da atividade 

enzimática de GPx. O estudo mostrou ainda inibição AChE durante o verão, em 

comparação com os resultados de inverno, tanto para os organismos do Mar 

Pequeno quanto do Mar de Cananéia. De acordo com Devi e Fingerman 

(1995), inibição AChE apresenta um grande potencial para servir como um 

biomarcador de poluição por metais. Porém, no presente estudo, como já 

discutido, a atividade da AChE pareceu ter sido aumentada como resposta aos 

metais, sendo necessários mais estudos para avaliar como esta enzima 

responde aos diferentes metais e sua combinação com fatores abióticos 

presentes em ambientes estuarinos 

Em um estudo recente de avaliação da qualidade ambiental do CELCI 

foi utilizado um conjunto de análises tendo como ferramenta biomarcadores 

bioquímicos em diferentes órgãos de C. spixii (Gusso-Choueri et al., 2015). Os 

autores analisaram a atividade de GST, GPx e AChE, bem como a 

quantificação de metalotioneínas, GSH, LPO e danos no DNA. Assim, 

concluíram que o Pb pode ter tido grande relevância na neurotoxicidade sobre 

C. spixii, evidenciado pela atividade de AChE em peixes contaminados. Além 

disso, observaram diferenças sazonais nos efeitos adversos sobre os peixes 
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entre os setores norte e sul do CELCI. Durante a estação seca, as 

concentrações corpóreas de metais e respostas dos biomarcadores foram 

maiores no setor sul. Por outro lado, durante a estação chuvosa os organismos 

mais afetados tinham sido coletados próximo ao Canal do Valo Grande, na 

área central do Mar Pequeno (setor norte), bem como no Mar de Cananéia 

próxima à sua conexão com o Mar Pequeno. Estes resultados apontam para 

grande influencia do RRI, devido ao maior arrasto de contaminantes pelo 

aumento do fluxo de suas águas. 

O período chuvoso também foi preponderante nos resultados de um 

estudo de citogenotoxicidade em peixes coletados no Mar de Cananéia. 

Kirschbaum et al. (2009) avaliaram eritrócitos de Centropomus parallelus 

coletados no estuário de Cananéia e identificaram anormalidades nucleares 

(AN) ligeiramente maiores no verão (período chuvoso) do que no inverno 

(período seco). Porém, tais anomalias não foram altas o suficiente para o local 

ser considerado impactado. As frequências de AN (‰) foram de 0,030 no 

inverno e de 0,355 no verão, inferiores aos observadas nos peixes da mesma 

espécie coletados na região de Santos (3,575 no inverno e 2,935 no verão). Já 

Azevedo et al. (2012d), identificaram frequência de AN (‰) em peixes da 

espécie C. spixii de 2,4 no inverno e 4,9 no verão.  

Diante destas evidências e das discutidas anteriormente, é possível 

que ainda hoje os metais estejam sendo transportados do Vale do RRI para a 

porção sul do CELCI. Este transporte é particularmente maior em períodos com 

alta incidência de chuvas, e que durantes as estações mais secas do ano 

acorra maior concentração destes contaminantes nos sedimentos e sua 

transferência para a biota. Além disso, apesar das influências advindas de 

fatores abióticos e bióticos sobre as respostas dos biomarcadores, os 

resultados do presente estudo mostram que as respostas bioquímicas foram 

bastante relacionadas pela presença dos metais. Esta relação foi observada 

tanto nos sedimentos quanto em tecidos das espécies analisadas, permitindo 

afirmar que a exposição aos metais provoca respostas metabólicas e efeitos 

negativos sobre os organismos. 

A integração dos resultados, juntamente com as informações da 

literatura, mostra que os resíduos de mineração estão sendo carreados ao 

setor sul do CELCI. Os metais, associados fortemente ao material particulado 
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(sobretudo as partículas de argila e silte), são eficientemente transportados até 

o estuário onde as condições físico-químicas podem favorecer a sua dispersão 

pelo estuário, com posterior acúmulo nas áreas deposicionais, a partir das 

quais pode haver a exposição e a biodisponibilidade (figura 29; tabela 15), já 

que é observada a bioacumulação nas espécies de bivalves M. falcata, M. 

guyanensis e Crassostrea sp. Além disso, os metais introduzidos no estuário 

podem causar efeitos, tanto para os organismos filtradores (como é o caso dos 

bivalves utilizados como modelo biológico) quanto para aqueles que podem 

ingerir material depositado (como os organismos-teste da espécie T. viscana). 

 

Figura 29: Modelo conceitual de risco ecológico com base nos dados obtidos para o setor sul 
do Complexo Estuarino Lagunar Cananéia-Iguape. 

Os resultados observados indicam que a exposição destes animais aos 

sedimentos contaminados por metais oriundos do RRI pode afetar  

negativamente a saúde desses organismos, e inclusive causar mortalidade, 

como no caso dos anfípodes. Portanto, os dados apontam para o 

estabelecimento de relações entre as fontes de contaminação, a exposição e a 

ocorrência de efeitos biológicos negativos, iniciando nos organismos 

bentônicos filtradores, caracterizando assim risco ecológico (tabela 15). 
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Resultado similar já havia sido observado para áreas do alto e médio Rio 

Ribeira de Iguape, como resultado da contaminação provocada pelo descarte 

de resíduos de mineração (Abessa, 2016). Os resultados encontrados no 

presente estudo e da literatura referente ao CELCI evidenciam que altas 

concentrações de metais permanecem entrando no estuário, mesmo depois de 

mais de uma década do fim das atividades de mineração no Vale do Ribeira. 

As Áreas de Proteção Ambiental foram estabelecidas como uma 

importante estratégia para preservar os ecossistemas e evitar impactos 

negativos devido a atividades antrópicas (Day et al., 2012). Na legislação 

brasileira a APA-CIP também está inserida em uma categoria estabelecida 

para alcançar um equilíbrio sustentável entre os usos dos recursos naturais e 

proteção dos ecossistemas (Moraes, 2004). No entanto, a ocorrência de 

toxicidade e contaminação por metais em sedimentos do CELCI representam 

ameaças para os objetivos de conservação e indicam que esta designação não 

está sendo totalmente eficaz. De fato, o estabelecimento de uma APA não 

assegura a sua proteção, e impactos ambientais têm sido reportados (Terlizzi 

et al., 2004;. Araujo et al., 2013; Rodrigues et al., 2013). Este tipo de situação 

tem sido amplamente discutido nos últimos anos (Barber et al., 2004;. Cicin-

Sain e Belfiore 2005; Lausche, 2011), uma vez que a simples nomeação de 

uma região como APA não a torna instantaneamente “protegida” (Jameson et 

al., 2002). 

As fontes de poluentes situadas no exterior das APA não são 

controladas, e este distúrbio pode afetar os ecossistemas situados dentro da 

área protegida (Kelleher, 1999). Portanto, tais fontes de poluição estão além do 

controle dos gestores da APA e os impactos não são facilmente mitigados 

(Jameson et al., 2002). Assim, quando a gestão de uma área protegida não der 

resposta adequada às áreas circundantes, a proteção pode não ser bem 

sucedida. De acordo com Salm et al. (2000) um dos primeiros passos para a 

reverter esta situação seria a concepção de um plano de gestão adequado 

para a estratégia de proteção. Deste modo, devem ser realizadas pesquisas 

com esforços e ferramentas adequadas para alcançar este objetivo. Diante do 

apresentado, um plano de gestão adequado é necessário para garantir a 

proteção da CIP-PA; que envolveriam políticas para controlar as fontes de 

contaminação a montante do Canal do Valo Grande.  
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Tabela 15: Síntese dos resultados obtidos por cada linha de evidência na Avaliação de Risco 
Ecológico no setor sul do Complexo Estuarino-Lagunar Cananéia-Iguape, tendo como escopo 
a contaminação por metais advindos das antigas áreas de mineração do Vale do Ribeira. 

Linha de Evidência Resultado por ponto amostral 

Contaminação 

Sedimento 

Concentrações moderadas de Cr e Ni (pontos B, C, D e E) 

Concentrações moderadas a altas de Zn (exceto ponto A) 

Concentrações altas de Cu, Ni, Pb (todos os pontos) 

Bivalves 

M. guyanensis Concentrações altas de Cu (todos os pontos) e Ni (A e E) 

M. falcata Concentrações altas de Cu (todos), Ni (A, B, C e E) e Pb (A) 

Crassostrea sp. Concentrações altas de Zn (somente ponto A) 

Toxicidade Toxicidade aguda 

Toxicidade aguda: P1, A, C, e D 

Toxicidade eventual: P3 (período seco), P2, e Ponto E (chuvoso) 

Ausência de toxicidade: B 

Biomarcadores 
de exposição 

M. guyanensis 

MT Aumento de concentração: C (período seco) e D (chuvoso) 

GSH 
Diminuição da concentração: B e E (período seco) 
Aumento concentração: A (seco), B e C (chuvas moderadas) 

GST Atividade elevada: B (período seco) e C (chuvoso) 

GPx 
Inibição da atividade: B e E (período seco)  
Atividade elevada: A (seco), B, C, D e E (chuvas moderadas) 

GR Inibição da atividade: D (período chuvoso) e E (seco/chuvoso) 

M. falcata 

MT Aumento de concentração: B 

GSH Diminuição da concentração: D e E 

GST Inibição da atividade: A, B, C, e D 

GPx Inibição da atividade: E 

GR Inibição da atividade: A, B e E 

Biomarcadores 
de efeito 

M. guyanensis 

AChE Ausência de atividades significativas 

LPO Efeito significativo: C (seco/chuvoso), D (seco), e E (seco/chuvoso) 

Dano em DNA 
(quebra das fitas) 

Efeito significativo: A (período seco), C (seco/ chuvas moderadas), 
D (seco/chuvoso) e E (chuvas moderadas) 

M. falcata 

AChE Inibição da atividade: C 

LPO Efeito significativo: B e E 

Dano em DNA 
(quebra das fitas) 

Ausência de efeitos significativos 
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8 CONCLUSÕES 

Os dados obtidos no presente estudo indicam que os resíduos das 

antigas áreas de mineração estão atingindo o setor sul CELCI, sendo retidos 

em áreas de manguezais e biodisponibilizados para a biota. Processos 

oceanográficos e climáticos contribuem para a distribuição dos contaminantes, 

pois regem a amplitude das zonas de mistura no interior do estuário. Nos 

episódios intensos causam o deslocamento da zona de turbidez máxima e, 

consequentemente, das áreas de deposição. 

Em suma, foi observado que nem sempre as áreas com maior 

presença de metais são as mais próximas das fontes já descritas na literatura. 

A partir da identificação das múltiplas linhas de evidência foi possível concluir 

que os sedimentos encontrados nestes depósitos apresentam toxicidade 

aguda. Tal toxicidade foi associada com alguns elementos presentes nos 

resíduos de mineração despejados no Rio Ribeira de Iguape, especialmente 

Pb, Cu e Zn. Adicionalmente, observa-se a bioacumulação de metais nos 

organismos filtradores, de forma que as concentrações nos tecidos de bivalves 

(M. falcata, M. guyanensis, Crassostrea sp.) apresentam correlação com as 

concentrações ambientais desses elementos. Além disso, os organismos 

analisados exibem também alterações fisiológicas relacionadas com a ativação 

de mecanismos de depuração, estresse oxidativo e danos em seu DNA, e tais 

efeitos estão associados com a exposição aos metais e sua bioacumulação. 

Portanto, embora o CELCI não seja altamente poluído, algumas áreas 

exibem contaminação por metais em níveis capazes de causar efeitos sobre a 

biota, havendo então riscos ecológicos, em especial nas áreas onde há intensa 

deposição de sedimentos finos e matéria orgânica. Os resultados mostram 

ainda que, embora o CELCI seja uma importante área estuarina protegida, os 

objetivos de conservação não estão sendo totalmente atingidos, já que 

permanecem as condições de aporte e acumulação de metais para biota do 

estuário. Para alcançá-los, são exigidas ações para garantir o controle tanto 

das fontes de contaminação internas (aportes das áreas urbanas locais) quanto 

externas (minerações que contaminam as águas do rio desde sua nascente). 

Além disso, são necessárias políticas adequadas e efetivas para controlar a 

contaminação oriunda dos resíduos de mineração situados no alto vale do RIR.  
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