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RESUMO 

 

Atividades de captura e armazenamento de CO2 são empregadas nos poços de exploração de 

petróleo e seus derivados através de um sistema de injeção de CO2 para a redução das emissões 

e da concentração do CO2 na atmosfera. Os potenciais riscos de vazamentos de CO2 e cenários 

de acidificação oceânica foram avaliados quanto suas implicações na mobilidade e 

biodisponibilidade em sedimentos com distintos níveis de metais por meio de ensaios de 

toxicidade empregando ostras da espécie Crassostrea gasar, onde foi avaliado a estabilidade 

da membrana lisossômica e a mortalidade. Os resultados mostraram que houve mobilidade de 

metais nos sedimentos para os metais Cr e Ni apenas com os sedimentos de referência. Os 

organismos exerceram um comportamento de detoxificação de metais em todos os tratamentos 

de pH. A estabilidade da membrana lisossômica foi significamente comprometida nos níveis 

pH 7 e 6,5 com os sedimentos de referência. A baixa ocorrência de mortalidade (14,28% 

somente no pH 6,5 com sedimentos enriquecidos), somada as respostas biológicas, mostram 

adaptação desses organismos frente a cenários de acidificação. Ostras foram consideradas um 

bioindicador útil para estudos em cenários de acidificação.  

 

Palavras-Chave: Acidificação Oceânica; Captura e Armazenamento de Carbono; Mobilidade 

e Bioconcentração de Metais; Lisossomos; Alcalinidade. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CO2 capture and storage activities are employed in oil exploration wells and their by-products 

through a CO2 injection system to reduce emissions and CO2 concentration in the atmosphere. 

The potential risks of CO2 leakage and ocean acidification scenarios were evaluated for their 

implications for mobility and bioavailability in sediments with different levels of metals by 

means of toxicity tests using oysters of the Crassostrea gasar species, where the stability of the 

lysosomal membrane and mortality. The results showed that there was mobility of metals in the 

sediments for Cr and Ni metals only with reference sediments. The organisms exerted a metal 

detoxification behavior in all pH treatments. The stability of the lysosomal membrane was 

significantly compromised at pH 7 and 6.5 with the reference sediments. The low occurrence 

of mortality (14.28% only at pH 6.5 with enriched sediments), together with the biological 

responses, show the adaptation of these organisms to acidification scenarios. Oysters were 

considered a useful bioindicator for studies in acidification scenarios. 

 

Keywords: Oceanic Acidification; Capture and Storage of Carbon; Mobility and 

Bioconcentration of Metals; Lysosomes; Alkalinity. 
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1. Introdução  

1.1. Acidificação Oceânica Induzida pelo Aumento das Emissões de CO2  

 

A emissão de gases do efeito estufa proveniente das atividades antropogênicas como a 

queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra e queimadas, promovem o aumento 

da temperatura média do ar e dos oceanos, constituindo hoje o maior problema no que diz 

respeito ao fenômeno do aquecimento global (IPCC, 2005).  

Constituem gases do efeito estufa (GEE) o Dióxido de Carbono (CO2), Óxido Nitroso 

(N2O), Metano (CH4), Clorofluorcabonetos (CFCs), Hidrofluorocarbonetos (HFC), 

Perfluorocarbonetos (PFC) e o Hexafluoreto de Enxofre (SF6) (Protocolo de Kyoto, 1997). 

Dentre estes, o CO2 é o maior contribuidor para o aquecimento global, em razão de suas 

emissões serem superior à de outros gases (Fig. 1), seu forçamento radioativo (ou forçamento 

climático) e sua capacidade de permanência na atmosfera (Pachauri et al., 2014).  

 

 

Figura 1. Concentrações médias globais dos principais os gases de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O) da rede global 

de amostragem de ar da NOAA, mensurados desde 1979. Os gases restantes são compostos por uma variedade 

de 15 gases halogenados (NOAA, 2017a). 

 

Na era pré-industrial, a pressão parcial de CO2 atmosférico (pCO2 – μatm) apresentava 

níveis de 280 μatm, sendo que as estimativas para 2050 estão na ordem de 500 μatm (IPCC, 
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2000; Moss et al., 2010; Meinshausen et al., 2011). Ademais, os níveis de CO2 na atmosfera 

aumentam cerca de 2 partes por milhão em volume ao ano, com perspectivas de mais que 

duplicar essa taxa nesse século, o que pode elevar a temperatura média da Terra entre 1,5 a 4,5 

ºC (Manahan, 2013).  

Em 2011, as concentrações de CO2, CH4 e N2O ultrapassaram as concentrações 

registradas nos núcleos de gelo nos últimos 800 mil anos (IPCC, 2013), em 2016, as 

concentrações chegaram a níveis de 489 ppm, da qual, somente o CO2 corresponde a 403 ppm 

os níveis mais recentes de CO2 na atmosfera estão na ordem de 402 ppm (NOAA, 2017b).  

Desde 1750, cerca de um terço do CO2 antropogênico foi absorvido pelos oceanos, que 

resultou em um decréscimo de pH na superfície oceânica, passando de 8,20 desde a era pré-

industrial a 8,07 até 1990 (Fig. 2) (Kurihara, 2008; Gattuso et al., 2014). Sem as perspectivas 

de redução nas emissões CO2, o pH superficial oceânico pode chegar a 7,79 até 2100, o que 

representa um aumento de 150% na concentração de íons H+ (Gattuso & Lavigne, 2009; Stocker 

et al., 2013). 

 

 

Figura 2. Ilustração da crescente emissão de CO2 na atmosfera, aumento dos níveis de CO2 nos oceanos e 

decréscimo de pH (Adaptado de NOAA, 2017c). 
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1.2. A Química do Sistema Carbonato da Água do Mar  

 

A dissolução de CO2 na água do mar influi diretamente sobre o sistema carbonato, que 

é regido por uma série de reações químicas (Fig. 3), além de promover mudanças no estado de 

saturação de aragonita e calcilta. Uma vez dissolvido na água do mar, o CO2 reage com a água 

formando o ácido carbônico (H2CO3), que por ser um ácido fraco se dissocia produzindo íons 

bicarbonato (HCO3
-) e hidrogênio (H+). Os íons HCO3

- por sua vez sofrem reações químicas 

formando íons carbonato (CO3
2-) e liberando H+ na coluna d’água, conforme a equação 1: 

CO2(atmos) CO2(aq) + H2O ⇄ H2CO3⇄ H+ + HCO3
-⇄ 2H+ + CO3

2-              (1) 

 

 

Figura 3. Ilustração da química do sistema carbonato da água do mar. A acidificação ocorre quando o CO2 se 

dissolve na água do mar, formando o ácido carbônico, que se dissocia e forma bicarbonato e íons de hidrogênio. 

Os íons de hidrogênio reagem com o carbonato para formar bicarbonato (Adaptado de Necan, 2017).  

 

Contudo, os oceanos possuem mecanismos de evitar a redução do pH para permanecer 

em estado de equilíbrio, dificultando a transformação de HCO3
- em carbonato CO3

2-, limitando 

a quantidade de íons H+ liberados na coluna d’água. O excesso de íons H+ pode deslocar a 

reação química no sentido oposto, fazendo com que estes íons se liguem as moléculas de CO3
2- 

disponíveis, a fim de retomar o equilíbrio do meio.  

Do total de carbono inorgânico dissolvido nos oceanos, cerca de 90% é composto pelo 

HCO3
-, seguido pelo CO3

2- representando 10%, enquanto que o H2CO3 corresponde a menos 

de 1%. O contínuo aumento da pCO2 promove o aumento da acidez dos oceanos por meio dos 

íons H+ gerando um desequilíbrio nas formas carbônicas, deste modo, os níveis de CO2 e HCO3
- 

https://www.infoescola.com/quimica/deslocamento-de-equilibrio-quimico/
https://www.infoescola.com/quimica/deslocamento-de-equilibrio-quimico/
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terão suas concentrações aumentadas e os níveis de CO3
2- serão suprimidos, devido sua ligação 

com os íons H+ que estarão disponíveis em excesso, por consequência, impedindo sua ligação 

com o Cálcio (Ca) para formar carbonato de cálcio (CaCO3) necessários para diversos 

organismos (Barker &  Ridgwell, 2012; Pereira & Soares-Gomes, 2002). 

 

1.3. Efeitos da Acidificação Oceânica Sobre os Organismos Marinhos  

 

Uma vez nos oceanos, uma parte do CO2 dissolvido é convertido pelo plâncton em 

matéria orgânica, sendo exportada para o oceano mais profundo, o excesso de CO2 restante 

promove reações químicas com a água do mar, resultando em uma progressiva acidificação, 

acarretando em perda de nutrientes e difusão de O2, essas alterações podem representar uma 

ameaça para a vida marinha e alterar a capacidade dos oceanos na promoção de seus serviços 

ecossistêmicos (Feely et al., 2009; Manahan, 2013; Kroeker et al., 2013; Pörtner et al., 2014).  

Estudos pretéritos com animais marinhos e seus estágios de vida mostram uma grande 

variabilidade de processos afetados pela acidificação dos oceanos. Muitas variáveis (Fig. 4) 

estudadas refletem o desempenho fisiológico através do consumo de O2, equilíbrio ácido-base, 

resposta imune, expressão gênica, calcificação, comportamento, crescimento, fertilização, 

sucesso reprodutivo, mudanças na estrutura da comunidade bentônica entre outros (Basallote 

et al., 2012; Ishimatsu et al., 2004; Hale et al., 2011; Kikkawa et al., 2006; Widdicombe et al., 

2009.  
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Figura 4. Respostas de animais marinhos a acidificação, onde os efeitos são medidos pelo CO2 difuso (setas 

pretas) nos compartimentos do corpo e das células, resultando em aumento da pCO2 (vermelho), ocasionando 

uma queda no pH (azul) e seus efeitos (setas vermelhas) em vários processos (texto vermelho), tecidos e 

compartimentos celulares, bem como no estado de saturação de carbonato de cálcio (Ω) em locais de 

calcificação. A sensibilidade variável refere-se ao grau de declínio e compensação do pH, dependendo da 

capacidade de pH e regulação iônica (Adaptado de Pörtner, 2014). 

 

Em algumas espécies, o crescimento pode ser estimulado (Fig. 5), suprimido ou não 

afetado (Gooding et al., 2009; Munday et al., 2009, 2011; Dupont et al., 2010). Essas alterações 

podem ocasionar consequências negativas sobre a fertilização, clivagem e estágios reprodutivos 

de várias espécies calcificadoras marinhas, incluindo equinodermos, bivalves, crustáceos e 

corais, além de impactos ontogenéticos (Melzner et al., 2009; Halsband & Kurihara, 2013; 

Kurihara, 2008; Fabry et al., 2008; Thomsen & Melzner, 2010; Stumpp et al., 2012). 
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Figura 5. Sensibilidade entre espécies (número total de espécies acima da coluna controle - 380 μatm) sob o 

aumento progressivo dos níveis da pCO2 da água. Para 2100, cenários de concentrações representativas (CRP) 

de pressão (pCO2) são os seguintes: CRP 4.5 para 500-650 μatm (equivalente a ppm na atmosfera), CRP 6.0 para 

651-850 μatm e CRP 8.5 para 851-1370 μatm. Até 2150, CRP 8.5 cai na categoria 1371-2900 μatm. As linhas 

horizontais acima das colunas representam distribuições de freqüência significativamente diferentes dos 

controles (Adaptado de Pörtner, 2014). 

 

A capacidade de resistência dos organismos aos aumentos da pCO2 está também 

relacionada a disponibilidade e a qualidade dos alimentos e o fortalecimento da aptidão física 

(Gooding et al., 2009; Melzner et al., 2011), no entanto, a disponibilidade e qualidade podem 

diminuir sob uma pCO2 elevada. Rossol et al. (2012) observaram uma reprodução e crescimento 

mais lento do copépodo Acartia tonsa sob uma taxa de 760 μatm, tendo uma relação positiva 

com a diminuição da qualidade das diatomáceas ingeridas.  

Nos estudos de Thomsen et al. (2012) com Mytilus edulis, foi concluído que os custos 

metabólicos gerados pela hipercapnia foram recompensados com a alta demanda de alimentos, 

o que sugere que os organismos oriundos de aquicultura são mais tolerantes à acidificação em 

relação aos selvagens, uma hipótese que apoiaria por que os indivíduos criados pela aquicultura 

podem ser mais tolerantes à acidificação do que indivíduos selvagens. No entanto, o que ainda 

não está claro é a medida em que a resiliência e a sobrevivência são alcançadas à custa da 

provisão de alimentos. 

 

1.4. Atividades de Captura e Armazenamento de CO2 

 

Uma das principais medidas mitigadoras a fim de se reduzir o impacto causado pelas 

emissões de CO2, considerada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - 
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IPCC, é a tecnologia de captura e o armazenamento do CO2 (CAC) em estruturas geológicas, 

onde se estima que essa atividade possa contribuir para a diminuição do CO2 atmosférico na 

ordem de 20-55% até meados de 2100 (IPCC, 2005), além de ser considerada uma tecnologia 

econômica, social e ambientalmente viável, devido à baixa probabilidade de fuga de CO2 

(Hawkins, 2004), essa tecnologia possui a capacidade de armazenar enormes volumes de CO2 

(Machado et al., 2010). 

No Brasil, a tecnologia de CAC visa principalmente promover a recuperação secundária 

de petróleo em campos maduros onde já houve extração e, portanto, diminuir a pressão do 

reservatório. O primeiro projeto no Brasil está em execução desde 2013 na Bacia de Santos, o 

“Lula oil Field” (Fig. 3), a 300 km da costa do Rio de Janeiro com capacidade de 

armazenamento de 0,7 milhões de toneladas de CO2/ano. No estado de Bahia, o projeto 

“Buracica Field EOR Project”, opera com cerca de 0,35 milhões de toneladas de CO2 

armazenadas por ano. Além disso, três projetos pilotos estão sendo executados no estado do 

Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia (Figura 6).  

Porém, a CAC implica ameaça ambiental, uma vez que vazamentos de CO2 podem 

ocorrer tanto durante o procedimento de injeção, quanto após seu armazenamento. No campo 

de Sleipner, localizado no Mar do Norte, há mais de uma década vem sendo injetado CO2 na 

formação salina Utsira (Global CCS Institute), sem sinais de vazamentos importantes pela 

região. No entanto, mesmo com o rico conhecimento sobre essa formação, o fundo do mar é 

mais fraturado e com maior número de cicatrizes do que os pesquisadores tinham inicialmente 

constatado apresentando “chaminés” e “orifícios ou fissuras” que representam potenciais 

caminhos de fuga, fazendo com que os cientistas passem a reconsiderar o quão seguro está o 

CO2 ali armazenado (Monasterky et al., 2013).  
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Figura 6. Atividade de injeção de CO2 no Brasil. (SCCS, 2017). 

 

A ampliação dessas atividades pode criar zonas de danos à vida marinha e contribuir 

para a acidez oceânica, uma vez que os prováveis vazamentos de CO2 injetado devido a fraturas 

nas zonas de armazenagem poderão dissolver-se e ser transportado pelas correntes oceânicas 

com eventual exposição superficial (Caldeira, 2015). 

A diminuição do pH em zonas marinhas e costeiras decorrente do aumento da 

concentração de CO2, proveniente de vazamentos de CO2 nos locais de injeção e armazenagem, 

podem promover impactos nos ecossistemas marinhos e costeiros, como alterações 

geoquímicas, com a mobilização de contaminantes presentes nos sedimentos (De Orte et al., 

2014; Payán et al., 2012) e biológicas, portanto, estudos se mostram necessários de forma a 

elucidar as questões que tangem a essas possíveis alterações (IPCC, 2005). 

 

1.5. Metais nos Ecossistemas Aquáticos e seu Comportamento em Sedimentos  

 

A presença de metais nos ecossistemas aquáticos ocorre de modo natural por meio do 

intemperismo e processo geoquímicos, acrescido da contribuição antrópica devido a utilização 

dos recursos naturais através das atividades industriais, por meio do despejo de efluentes 



24 

 

 

industriais e drenagens urbanas em corpos d’água, lixões, deposição atmosférica, fontes 

agropecuárias, atividades portuárias entre outras, que por sua vez, em grande maioria das vezes, 

desembocam nos estuários (Yabe & Oliveira, 1998; Baptista Neto et al., 2008). 

Os sedimentos constituem um importante compartimento dos ecossistemas aquáticos, 

que é formado essencialmente por uma mistura de materiais particulados como silte, argila, 

areia e matéria orgânica. Esse compartimento representa o principal destino para inúmeras 

substâncias orgânicas e inorgânicas introduzidas nos corpos d’água, tornando-se um 

reservatório para as mesmas e uma fonte permanente de contaminação. No entanto, uma série 

de processos físico-químicos e biológicos podem acarretar na mobilidade e biodisponibilidade 

dessas substâncias ali presentes, representando um risco para a biota aquática (Bernard. 1997; 

Abessa, 2002; Manahan, 2013).  

A incorporação de metais nos sedimentos se dá especialmente nos grãos mais finos, 

devido a relação de área/volume que é cinco vezes superior à dos grãos mais grossos (Fig. 7). 

Além disso, os sedimentos finos possuem uma superfície altamente reativa, interagindo com as 

superfícies de outras substancias e partículas dissolvidas. Nos ambientes costeiros, as partículas 

carreadas através da água doce, reagem com as partículas já presentes no meio eletricamente 

mais ativo, por conta da presença de sais, fazendo com que muitos metais que estão na forma 

dissolvida, se precipitem com o aumento da salinidade (Marquez, 2001; Baptista et al., 2008). 

 

 

Figura 7. Ilustração comparativa de superfície de granulometrias. O silte possui superfície especifica cinco vezes 
maior em comparação a areia fina (Adaptado de Baptista et al., 2008). 

 

Alguns metais não essenciais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cádmio (Cd), cromo 

(Cr) e níquel (Ni) são contaminantes de especial relevância por sua persistência e ampla 
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distribuição no meio devido as atividades urbanas, e sua importância deve-se a sua permanência 

e possível bioacumulação na biota exposta (Tam & Wong, 2000), a forma na qual esses metais 

se encontram no ambiente, assim como a sua concentração determinam a sua toxicidade (Allen, 

1993).  

Esses elementos podem ser assimilados e acumulados pelos organismos através de 

diferentes vias de exposição e compartimentos (respiração, nutrição, epiderme, água, 

sedimentos entre outros), esse processo é denominado bioacumulação. Quando ocorrem níveis 

elevados de compostos tóxicos ou estranhos a um determinado ambiente, ocorre a probabilidade 

de efeitos deletérios (Spacie et al., 1995).  

A acidificação provocada pelo aumento da concentração de CO2 pode acarretar na 

transformação dos compostos presentes nos sedimentos, tornando-os mais tóxicos e 

biodisponíveis. Esse decréscimo de pH pode ocasionar a solubilização de carbonatos e 

hidróxidos, alterando os processos de dessorção de cátions metálicos complexados a matéria 

orgânica e fração mineral dos sedimentos, em face da competição desses cátions com íons H+, 

removendo os metais dos sedimentos (Quináglia, 2006; Apps et al., 2011).  

Desse modo, o uso de sedimentos como meio de avaliação da toxicidade é frequente na 

ecotoxicologia, uma ciência que avalia as perturbações ambientais, por meio dos efeitos das 

substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, populações, comunidades, 

animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, incluindo assim a interação das substâncias com o 

meio nos quais os organismos vivem num contexto integrado (Plaa, 1982; Cairns & 

Niederlehner, 1996).  

Nesse contexto, a utilização de indicadores biológicos a um agente estressor (poluentes 

químicos ou radiações), definidos como biomarcadores, podem ser utilizados como meio de 

análise para avaliar variações fisiológicas, celulares, bioquímicas ou comportamentais que 

podem ser medidas nas amostras biológicas através de tecidos ou fluídos orgânicos (Leonzio & 

Fossi,1993; Decaprio, 1997). A resposta de biomarcadores quando correlacionados com efeitos 

em níveis superiores de organização biológica, pode detectar uma perturbação ambiental 

preliminar à ocorrência de respostas irreversíveis (Depledge, 1992). 

Dentre os biomarcadores, a estabilidade da membrana lisossômica por meio da técnica 

do Tempo de Retenção do Vermelho Neutro (TRVN) é um biomarcador amplamente utilizado 

em estudos ambientais e programas de monitoramento. Este procedimento oferece uma série 

de vantagens por ser uma técnica não invasiva, possibilitando a retirada da hemolinfa sem 

sacrificar o animal, o que permite avaliar o mesmo animal seguidas vezes observando os efeitos 
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dos poluentes sem que haja interferência genotípica e fenotípica na resposta, possuir baixo custo 

econômico frente a outros procedimentos além de servir como um sistema de alerta frente a 

uma perturbação ambiental (Lowe et al., 1992; Lowe et al., 1995; Pereira et al., 2011).  

Os organismos bentônicos e os que vivem associados aos sedimentos seriam os 

primeiros a serem expostos tanto a acidificação como ao aumento da biodisponibilidade de 

metais em situações de vazamentos de CO2 nas zonas de armazenagem. Nesse contexto, 

diversos organismos representativos dessa matriz podem ser utilizados como meio de análise 

para avaliar sua sensibilidade relativa frente a condições de acidificação, a agentes tóxicos, 

subsidiar programas de monitoramento, entre outros (Quináglia, 2006; Zagatto & Bertoletti, 

2008).  

Os moluscos bivalves encontram-se entre os grupos mais suscetíveis aos efeitos da 

acidificação. Além disso, esses organismos têm sido amplamente usados em estudos 

ecotoxicológicos para avaliar a poluição e toxicidade nos ambientes marinhos (Basallote et al., 

2015). Esses animais constituem importantes indicadores de qualidade ambiental do pescado, 

visto que são organismos que acumulam poluentes sem afetar sua sobrevivência, já tendo sido 

utilizados em estudos pretéritos e programas de monitoramento ambiental (Pereira et al., 2002; 

2003; Portella, 2005; Liu & Deng, 2007; Barros & Barbieri, 2012).  

 

1.6. Hipótese e Objetivos  

 

A hipótese de trabalho considera que o aumento dos níveis de acidez nos oceanos e em 

zonas marinhas provenientes das atividades de CAC, promove a biodisponibilidade de metais 

nos sedimentos e causa efeitos biológicos em bivalves. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a biodisponibilidade de metais nos 

sedimentos acidificados e os efeitos biológicos em bivalves da espécie Crassostrea gasar, 

utilizando cenários de prováveis vazamentos de CO2 em zonas de CAC e através da simulação 

de cenários de acidificação oceânica.  

Para alcançar o objetivo geral foram realizadas as seguintes etapas com os objetivos 

específicos:  

- Análise biométrica dos organismos modelos; 

- Análise de metais em sedimentos; 
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- Realização de testes de toxicidade com Crassostrea gasar empregando amostras de 

sedimentos de uma área de referência e uma contaminada por metais, ambas submetidas a 

distintos níveis de acidificação; 

- Avaliação de respostas biológicas pela análise da estabilidade da membrana 

lisossômica através do Tempo de Retenção do Vermelho Neutro (TRVN); 

- Determinação da bioacumulação. 
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2. Materiais e Métodos  

2.1. Áreas de Estudo  

 

Amostras de sedimentos de áreas litorâneas com distintos níveis de concentrações de 

metais foram selecionados para o uso dos ensaios de toxicidade, a fim de verificar a 

biodisponibilidade de contaminantes. 

Com base nos níveis de contaminação por metais nos sedimentos já reportados em 

estudos pretéritos (Lamparelli et al., 2001; Cesar et al., 2007; 2014; Choueri et al., 2009; Torres 

et al., 2015) do Sistema Estuarino de Santos e São Vicente (SESSV), amostras de sedimentos 

foram coletadas no Canal de Piaçaguera (CP), próximos ao Polo petroquímico de Cubatão. Ao 

longo de sua história, mais recentemente desde a década de 1960 e 1970, essa região recebeu 

diversas influências de atividades poluidoras, em maior parte, decorrente da expansão do Porto 

de Santos e o advento do Polo Industrial de Cubatão. A poluição por fontes difusas é 

essencialmente crítica na parte interna do SESSV, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) e bifenilas policloradas (PCBs), (Bícego, 2006, Martins, 2011). Estudos envolvendo a 

toxicidade da água e sedimentos mostraram potencial tóxico e contaminação dos sedimentos 

(Abessa, 2002; Luiz-Silva et al., 2006 e Cetesb, 2011). 

Parreira (2012), ao utilizar os dados de qualidade das águas superficiais da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) no SESSV, estimou as concentrações e as áreas 

atingidas a partir de simulações de dispersão de poluentes através de modelagem numérica 

acoplada de hidrodinâmica e dispersão, com isso, demonstrou que o CP possui a menor 

circulação de energia que outras áreas do SESSV, por consequência, os poluentes ficam retidos 

nessa área e se depositam nos sedimentos, conforme atestado nas concentrações obtidas nos 

estudos de Lamparelliet al. (2001) e Hortellani et al. (2008). 

Os sedimentos com concentrações presumivelmente baixas de metais, com base nos 

dados de Zaroni (2006) foram coletados no Rio Itaguaré, município de Bertioga. Essa região 

foi selecionada tendo em vista que seu entorno possui pouca presença antrópica, ou seja, fontes 

pontuais de contaminação, figurando como amostra de referência. 
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Figura 8. Pontos de amostragem dos sedimentos do Canal de Piaçaguera (PIA) e Itaguaré (ITA).  

 

2.2. Organismo Teste: Crassostrea gasar  

 

Na costa do Brasil, as ostras da espécie Crassostrea gasar (Adanson, 1757) ocorrem 

desde o Maranhão até Santa Catarina e possuem grande importância socioeconômica como 

recurso pesqueiro, em especial no litoral sul do Estado de São Paulo devido à atividade de 

ostreicultura (Amaral, 2010) e nutricional, tendo em vista que possuem alto valor nutritivo por 

ser rica em fósforo, zinco, cálcio, ferro, iodo, glicogênio e vitaminas (US EPA, 1999).  Em 

2017, o valor estimado com a venda de ostras somente no município de Cananéia foi de R$ 

284.752,74, o que representa aproximadamente 64.580,64 kg 

(http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/relatorio/30#form-container).  

Seu ciclo de vida é composto por estágios de produção e liberação de gametas, 

ocorrendo a fertilização na coluna d’água, assim como o desenvolvimento embrionário, larval 

e o assentamentos das larvas. Após o assentamento, a larva vira semente e tem seu crescimento 

até o período de produção dos gametas. Seu ciclo reprodutivo é anual e é composto por um 

http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/relatorio/30#form-container
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período de gametogênese com desova única ou diversas desovas. As ostras são dioicas, não 

apresentando dimorfismo sexual, sendo necessário realizar análise histológica para descobrir o 

sexo e sua reprodução é controlada por fatores abióticos como salinidade, temperatura, alimento 

e por fatores genéticos (Mackie, 1984; Galtsoff, 1964; Gosling, 2003; Legat, 2015). 

 

2.3. Coleta de Sedimentos e Organismos  

 

Amostras de sedimentos foram coletadas com um pegador de fundo tipo Petersen de 

aço inox e armazenadas em sacos plásticos, abrigadas da luz, evitando processos de oxirredução 

como resultado de exposição ao ar até o transporte para o laboratório (Brandão, 2011). Após as 

coletas, os sedimentos foram preservados sob temperatura de 4 ºC por três dias ao abrigo de luz 

até seu uso. 

As ostras foram adquiridas por meio da Cooperativa dos Produtores de Ostras de 

Cananéia (Cooperostra), que mantém um cultivo de engorda (Fig. 10) na Reserva Extrativista 

do Mandira (Resex Mandira), uma Unidade de Conservação pertencente ao Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC (Fig. 09), administrado pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBIO.  
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Figura 9. Localização da Resex Mandira (Fonte: ICMBIO). 
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 Figura 10. Sistema de cultivo e engorda de ostras na RESEX Mandira.   

 

Preliminarmente as exposições, as ostras passaram por um procedimento de limpeza em 

suas conchas para retirar animais incrustantes e foram submetidas a um período de aclimatação 

(pH 8 ± 0,1; salinidade 29; oxigênio dissolvido 8 ± 1 e temperatura 23 ± 1) e depuração por 3 

dias sem alimentação, com o objetivo de eliminação de possíveis contaminantes e esvaziamento 

do trato digestório. 

Foi realizada a biometria das ostras como medida de controle de qualidade, garantindo 

a não existência de diferenças fenotípicas que poderiam interferir nas respostas biológicas. As 

medidas foram mensuradas de acordo com Westphal (2012) utilizando um paquímetro com 

precisão de 0,1 mm pelas seguintes medidas: altura (umbo e extremidade posterior da concha), 

largura (eixo dorso-ventral) e comprimento (maior distância entre os bordos da concha, em 

linha paralela ao umbo). 

 

2.4. Caracterização Físico-Química dos Sedimentos  

2.4.1. Granulometria e Matéria Orgânica  

 

Uma alíquota de 30 g de cada amostra de sedimento foi separada e seca em estufa a 60 

ºC por 72 horas (Mudroch & MacKnight, 1994), em seguida, os sedimentos foram peneirados 

em agitador RO-TAP utilizando-se jogo de peneiras, seguindo intervalos de meio Ø (phi) na 
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escala de Wentworth. As frações retidas foram pesadas e posteriormente calculadas as 

classificações granulométricas de Shepard para obtenção dos teores de areia e lama. 

A determinação da MO foi realizada através de ignição (Goldin, 1987), onde as amostras 

foram previamente secas em estufa a 105 ºC por 24 h e em seguidas acondicionadas em 

cadinhos de cerâmica, pesadas e levadas a mufla para incineração a uma temperatura de 550 ºC 

por 3 h. Após o período de resfriamento das amostras, o conjunto cadinho + amostra foi pesado.  

O teor de MO foi aferido pela razão entre a perda de massa do resíduo incinerado, 

considerando-se o material perdido pela queima no intervalo de variação da temperatura de 105 

ºC a 550 °C conforme a equação 2. Onde o P= peso da amostra (g) depois de aquecida a 105 

oC; C = tara do cadinho (g); e T = peso da cinza + cadinho (g), os valores são expressos em 

porcentagem (%).  

MO (%) = (P - (T - C) x 100)/P                                             (2) 

 

2.4.2. Análise de Metais  

 

As amostras de sedimentos de ambos pontos de amostragem foram previamente 

separadas antes das exposições - tempo zero (T0) - em sacos plásticos e preservadas em 

congelador (-20 ºC) até seu uso. Após o término dos ensaios, foi realizado o mesmo 

procedimento com as amostras de sedimentos de todos os tratamentos.  

As análises foram realizadas utilizando espectroscopia de fluorescência de raios-x com 

reflexão total – TXRF (Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectroscopy) com método 

semiquantitativo. Para tanto, 50 mg de cada amostra foi macerada em almofariz e 

posteriormente pesada em tubos de centrifugação tipo falcon, em seguida, foi adicionado 2,5 

mL de solução de suspensão Triton X-100 (1% em água) e acrescentado 10 µL de padrão 

interno (Ga, 1 g/L, concentração final 200 mg/kg), sendo posteriormente homogeneizada por 

15 minutos.  

Após, 10 µL das amostras foram inseridas nas placas de leitura previamente preparada 

com solução de silicone e em seguida levado a estufa por 10 minutos a 50°C. Em seguida, a 

placa foi inserida no porta amostras e submetida a leitura de microanálise multielementar. 

Foi utilizado o material de referência Marine Sediment Certified Reference Material for 

Trace Metals and other Constituents – PACS-3 para averiguação de cálculos de recuperação e 

para fins de comparação de avaliações metodológicas (Tabela 1) seguindo a recomendação da 
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U.S. EPA (1996), em que considera satisfatório níveis de recuperação dentro da faixa de 75 -

125% e aceitáveis na faixa de 50-150%. 

 

Tabela 1.  Resultados para o material de referência certificado de sedimentos -  PACS-3 para n=2. 

Metais 
PACS-3 Certificado 

(mg/kg) 

PACS-3 Média 

(mg/kg) 

Recuperação 

(%) 

K (%) 1,24 ± 0,07 0,84 ± 0,20 67,72 

Ca (%) 1,9 ± 0,10 1,24 ± 0,24 65,68 

Ti (%) 0,44 ± 0,05 0,40 ± 0,07 91,02 

V 129 ± 9 206,56 ± 26,27 160,12 

Cr 91,6 ± 4,0 109,19 ± 20,78 119,20 

Mn 425 ± 34 410,21 ± 36,34 96,52 

Fe (%) 4,11 ± 0,11 4,29 ± 0,42 95,72 

Ni 39,9 ± 3,0 47,18 ± 4,89 118,25 

Cr 327 ± 14 344,15 ± 43,28 105,24 

Zn 379 ± 15 415,23 ± 59,16 109,56 

Sr 268 ± 12 283,24 ± 19,26 105,68 

Hg 3 ± 0,5 4,12 ± 1,60 137,27 

Pb 188 ± 7 241,94 ± 58,31 128,69 

 

 

Os valores de recuperação mostram valores satisfatórios para todos os elementos dentro 

do recomendado pela U.S. EPA (1996), exceto para os elementos K, Ca, Hg e Pb, que obtiveram 

recuperação aceitável. O elemento V ficou fora das faixas de recuperação, uma hipótese seja a 

de que o valor foi obtido por meio de outros métodos analíticos (espectrometria de massa de 

plasma indutivamente acoplada e espectrometria de emissão atômica de plasma acoplado 

indutivamente). 

 
 

       2.5. Alcalinidade  

     

Amostras de água (~100 ml) foram coletadas ao final do período de exposição para a 

determinação da especiação do sistema carbonato. As amostras foram coletadas evitando-se a 

entrada de ar no seu conteúdo e foram armazenadas em local escuro. A alcalinidade total (TA) 

foi medida através do equipamento de titulação automática (Hanna HI 901) utilizando um 

eletrodo de vidro combinado calibrado em escala NBS. Os valores de pH e AT foram usados 

para calcular a especiação do sistema carbonato, utilizando o programa CO2SYS (Pierrot et al., 
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2006), com a constante dissociação de Mehrbach et al (1973), recolocado por Dickson & 

Millero (1987).  

Os dados de carbono inorgânico total (TIC), bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos (CO3

2-), 

pressão parcial de CO2 (pCO2) e estados de saturação de aragonite e calcita em amostras de 

água do mar foram calculados em a partir dos valores de pH e TA usando o programa CO2SYS 

(Pierrot et al., 2006) com a constante de dissociação de Mehrbach et al. (Mehrbach et al.) 

Ajustado por Dickson e Millero, (1987) e KSO4 por Dickson (1990). 

 

2.6. Ensaios de Toxicidade  

2.6.1. Sistema de Injeção de CO2  

 

Os ensaios de toxicidade foram conduzidos no simulador de vazamentos de CO2 

desenvolvido para a realização de experimentos em laboratório (Fig. 11). O equipamento 

consiste num sistema automático que expõe organismos marinhos a diferentes concentrações 

pré-estabelecidas de pH, de forma independente em cada aquário através da infusão de CO2. 

Cada aquário possui um sensor conectado a um computador através de uma interface onde se 

registra continuamente o pH da água, através de um software (AquaMedic AT Control). 

Quando detectado um valor de pH 0,01 superior ao estabelecido, uma válvula realiza a injeção 

de CO2 através de mangueiras posicionadas no fundo nos aquários. Desta maneira, o valor 

estabelecido de pH se mantém durante o experimento (De Orte et al., 2014). 
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Figura 11. Modelo esquemático do sistema de injeção de CO2 para ensaios de laboratório (De Orte et al., 2014). 

Legenda: 1- Computador; 2- Controlador eletrônico (pH); 3- Tomadas e conexões USB; 4- Eletrodos (pH); 5- 

Válvula solenóide; 6- Aquário; 7- Central automática de fornecimento de CO2; 8 Cilindros de CO2; 9- 

Mangueira conectada a válvula solenóide. 

 

2.6.2. Ensaios de Toxicidade com Crassostrea gasar  

 

Os organismos foram expostos a ensaios semi-estáticos de interface sedimento-água 

com três níveis de pH (7,6; 7; 6,5) e um controle (pH 8 ± 0,1) por um período de 10 dias com 

troca parcial do volume d’água (10 litros) na metade do tempo exposição (Quadro 1).  
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        Quadro 1. Protocolo de ensaio de toxicidade para exposição de bivalves. 

Protocolo de ensaio – C. gasar 

Sistema de exposição Semi-estático 

Água Salobra 

Tempo de exposição 10 dias 

Temperatura H2O 25 ± 2 

Salinidade 28 ± 2 

pH C (8 ± 0,1); 7,6; 7 e 6,5 

Foto período 12h luz : 12 h escuro 

Recipiente Aquário de 30 litros 

Volume de água p/ aquário 20 litros 

Volume de sedimento por aquário 4 kg 

Organismos Adultos 

Alimentação durante o teste 1 vez (4º dia) 

Nº de réplicas por pH 3 

Nº de organismos por réplica 14 

Aeração Constante 

Critério de avaliação Sobrevivência, biomarcador, bioacumulação 

 

O sistema foi montado incialmente acoplando as mangueiras de injeção de CO2 em 

grades de aquário e depositado no fundo, seguida de deposição dos sedimentos. Para não haver 

contato físico dos organismos com os sedimentos, foi acondicionado sobre os sedimentos 

grades de aquário, de modo que as ostras ficaram em cima das grades (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Sistema de exposição. 
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Os níveis de pH foram determinados mediante projeções em cenários de acidificação de 

2081 a 2100 (Stolker et al., 2013), bem como, por simulações de vazamentos acidentais de CO2 

de estruturas geológicas marinhas. Cada nível de pH foi desenvolvido em triplicata com 14 

organismos por aquário (20 L de H2O salobra), sob condições pré-estabelecidas de T, OD, S e 

foto período de 12h luz/12h escuro. O protocolo desenvolvido nesta primeira etapa foi aplicado 

nos sedimentos com e sem presença de contaminantes. 

 

2.6.3. Biomarcador de Citotoxicidade – Vermelho Neutro  

 

A avaliação da estabilidade da membrana lisossômica através do método do tempo 

retenção do corante vermelho neutro (TRVN) demonstra através do tempo em que o corante 

leva para atingir o citosol o grau de dano nas membranas lisossomicas, consequentemente, o 

extravasamento do vermelho neutro para o citosol indica uma degeneração celular (Lowe & 

Pipe, 1994; Lowe et al. 1995). 

Para esse teste é realizado o preparo de soluções, dentre elas, a Solução Fisiológica (SF) 

com o objetivo de diluir a hemolinfa, permitindo que os hemócitos não sofram estresse 

osmótico. Além da SF, a Solução Estoque (SE) e Solução de Trabalho (ST) foram preparadas 

para diluir a concentração do corante vermelho neutro (Fig. 13).  
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Figura 13. Fluxograma de preparação e conservação das substâncias utilizadas no ensaio de retenção do 

vermelho neutro descrito por Moore (1990). 

 

Com uma seringa hipodérmica de 1 mL com agulha de 21 gauge (0,80x40mm), 

contendo 0,1 ml de SF, foi extraída do músculo adutor 0,1 ml de hemolinfa. Esse procedimento 

ocorreu nos dias 5 e 10 de exposição em distintos organismos (2 organismos por réplica/ 6 por 

tratamento). 

Após a extração, a hemolinfa + SF foi inserida em eppendorf, homogeneizada e 

submetida a um período de incubação de 10 minutos. Transcorrido esse tempo, 40 µL de 

hemolinfa foi transferia para uma lâmina e submetida a incubação por 15 minutos em uma caixa 

escuro e úmido. Em seguida, foi pipetado 40 µL de ST e inserida na hemolinfa sobre a lâmina, 

sendo novamente submetida a um período de incubação por 15 minutos. Transcorrido esse 

período, procedeu-se a leitura das lâminas por um tempo máximo de 1 minuto abrigada de 

luminosidade. 

O procedimento para a leitura das lâminas a fim de registrar os tempos TRVN seguiram 

os critérios de avaliação (Quadro 2) propostos por King (2000). Quando mais da metade das 

células analisadas apresentaram um citosol claro e sem qualquer evidência de anormalidades 

estruturais ou estresse, foi anotado um sinal positivo (+), percentuais entre 50% a 75% foram 

representados pelo sinal +/-, e percentuais inferiores a 75% por um sinal negativo (-). 

 

 

 

 

 
Preparo das soluções  

Concentrações / Conservação 

 

Solução Fisiológica (SF) – 4,77g Hepes; 25,48 NaCl; 13,06 de 

MgSO4; 0,75g KCl; 1,47g de CaCl2 e 1l de água destilada / 
Conservar a 4 ºC, quando utilizar, em temperatura ambiente e 

ajustar pH para 7,36 

 
Solução Estoque (SE) – 22,8 mg de VN dissolvido em 1ml de 
DMSO / Conservar de 2-3 semanas antes do uso  

 
Solução de Trabalho (ST) – 10 μl de SE e 5 ml de SF / Preparo 
da solução de 5 a 10 minutos antes do uso 
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Quadro 2. Critério de avaliação de hemócitos. 

Critério Células saudáveis Células estressadas 

Forma das células Irregular Arredondadas 

Tamanho das células Largas Menores 

Número de lisossomos Muitos Poucos 

Tamanho dos lisossomos Pequenos Alargados/ aumentados 

Cor dos lisossomos 
Vermelho pálido/ 

rosado 
Vermelho, rosa escuro, alaranjados, marrons 

Pseudópodes Não visíveis Visíveis 

Corante vazado das células Não visíveis Visíveis 

 

2.6.4. Bioacumulação 

 

Após o encerramento dos testes, foram selecionados 2 organismos por réplica (6 por 

tratamento) que foram submetidos a um período de depuração por 24 horas em H2O marinha, 

em seguida, os animais foram sacrificados por rompimento do músculo adutor e sua biomassa 

total foi extraída e acondicionada em sacos plásticos e posteriormente armazenadas em freezer 

(-20 º C). 

Após o descongelamento, as amostras foram liofilizadas, maceradas e realizado um pool 

com os animais dos tratamentos. Em seguida, 50 mg de cada amostra foi pesada e 

acondicionada em eppendorf e adicionado 1 mL de solução de suspensão Triton X-100 (1% em 

água) e acrescentado 10 µL de padrão interno (Ga, 1 g/L, concentração final 200 mg/kg), sendo 

posteriormente homogeneizada por 15 minutos. Por fim, foi adicionado 10 µL das amostras nas 

placas de leitura previamente preparadas com solução de silicone e submetidas a estufa por 50 

ºC durante 10 minutos. Em seguida, as amostras foram inseridas no porta amostras e submetidas 

a leitura no espectrômetro para a análise dos elementos químicos.  

Foi utilizado o material de referência certificado NIST 1566b – Oyster Tissue como 

controle de qualidade, os valores foram submetidos a cálculos de recuperação (Tabela 2) 

seguindo a recomendação da U.S. EPA (1996), em que considera satisfatório níveis de 

recuperação dentro da faixa de 75-125% e aceitáveis na faixa de 50-150%. 
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Tabela 2. Resultados para o material de referência certificado NIST 1566b – Oyster Tissue.  

Metais 
NIST 1566b -  

Certificado (mg/kg) 
NIST 1566b - Média 

(mg/kg) 
Recuperação 

(%) 

K (%) 0,652 ± 0,009 0,462 ± 230,85 70,9 

Ca (%) 0,0838 ± 0,0020 0,0599 ± 23,42 71,5 

Ti 12,24 ± 0,39 14,7 ± 1,41 120,1 

Mn 18,5 ± 0,2 12,2 ± 0,22 66,0 

Fe 205,8 ± 6,8 89,4 ± 4,67 43,4 

Ni 1,04 ± 0,09 0,63 ± 0,13 60,6 

Cu 71,6 ± 1,6 41,01 ± 0,54 57,3 

Zn 1424 ± 46 950,73 ± 25,78 66,8 

As 7,65 ± 0,65 6,06 ± 0,11 79,2 

Se 2,06 ± 0,15 1,01 ± 0,06 49,0 

Sr 6,8 ± 0,2 4,4 ± 0,15 64,7 

 

Os níveis de recuperação satisfatórios segundo a U.S. EPA (1996) foram apresentados 

pelos metais Ti e As. Os demais metais estão dentro da faixa aceitável de 50-150%, com 

exceção do Fe e Se, cujos valores foram estipulados por meio de outros métodos analíticos 

(Análise de ativação de nêutrons, espectrometria de massa de plasma indutivamente por 

indução isotópica). 

 

2.7. Tratamento Estatístico 

 

Os dados do TRVN foram checados quanto a valores discrepantes (outliers) pelo teste 

de valor extremo (Grubbs) e verificados quanto a normalidade (Shapiro-Wilks) e 

homocedasticidade (Barllet). 

 Por não terem apresentado normalidade e homocedasticidade, foi utilizado um teste 

multivariado não paramétrico pelo uso da análise de variância permutacional (PERMANOVA) 

utilizando os fatores tempo de exposição e pH utilizando o software PRIMER 6 (versão 6.1.16 

& PERMANOVA versão 1.0.6). Foram utilizadas as permutações de Monte Carlo (N = 999) 

da matriz de similaridade para testar a significância estatística. 

Para integrar os dados e avaliar as associações entre as variáveis (concentração de metais 

nos sedimentos e tecidos, pCO2, HCO3, CO3
2-, ΩCa, ΩAr e TRVN), foi utilizada a análise de 
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componentes principais - análise fatorial (PCA/FA), com rotação normalizada varimax 

utilizando o software STATISTICA (versão 8), sendo extraído três componentes principais com 

autovalores (eingevalues) acima de 1. O carregamento de componente limite para os fatores foi 

de 0,40, conforme Tabachinic e Fidell (1996).  
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3. Resultados e Discussão 

3.1. Caracterização Físico-Química dos Sedimentos  

3.1.1. Granulometria e Matéria Orgânica  

 

As análises de tamanho dos grãos demonstraram que os sedimentos de Itaguaré são 

homogêneos, constituídos essencialmente por areia (>0,0625 mm), um perfil semelhante ao 

encontrado por Zaroni (2006) onde obteve uma a fração lama constituiu 2%.  

Os sedimentos de Piaçaguera apresentou um perfil constituído em sua maior parte por 

lama (fração silte + argila, ≤0,0625mm), de forma que esses sedimentos possuem uma maior 

afinidade para incorporação de metais (Fig. 14). 

 

Figura 14. Composição granulométrica dos sedimentos de Itaguaré e Piaçaguera. 

 

Os valores de matéria orgânica encontrados são compatíveis com o local de origem dos 

sedimentos. Os sedimentos de Itaguaré obteve teor de 0,88%, essa região é mais influenciada 

pelo regime da maré depositando sedimentos arenosos do que pelo rio Itaguaré, onde à jusante 

se observam manguezais.  

O teor de 13,13% de matéria orgânica para os sedimentos de Piaçaguera corresponde 

aos valores encontrados por Buruaem et al., (2013) e Sartoreto (2014). Além do perfil 

granulométrico, a matéria orgânica exerce função na retenção de metais por adsorção, 

complexação e quelação (Quináglia, 2006). 

 

 

 

 

IT A G UA R E PIA Ç A G U E R A

100%

63,27 %

36,73 %

GR ANULOME TR IA

areia lama



44 

 

 

3.1.2. Análise de Metais em Sedimentos  

 

3.1.2.1. Itaguaré  

 

As concentrações obtidas para os sedimentos de Itaguaré ficaram dentro dos limites para 

qualidade de sedimentos (Tabela 3), com exceção do Ni, evidenciando a ocorrência de uma 

provável fonte pontual antrópica de contaminação na região ou nas áreas adjacentes.  

 

Tabela 3. Concentração de metais nos sedimentos de Itaguaré (mg/Kg) - fração total dos sedimentos (valores em 

itálico indicam níveis acima de TEL, valores em negrito indicam valores acima de PEL, células em cinza 

indicam valores acima dos SQV locais). 

Metais T0 Ca 7,6a 7a 6,5a 

CCME 

(2002) 
Choueri et al., (2009) 

TEL PEL NP MOD. POL. AP 

Cl (%) 0,24 0,41 0,31 0,32 0,29 - - - - - 

K (%) 0,17 0,15 0,19 0,20 0,30 - - - - - 

Ca (%) 0,15 0,16 0,20 0,22 0,19 - - - - - 

Cr 28,47 21,01 27,21 4,03 8,80 52,3 160 ND ND ≥65,8 

Mn 53,02 45,14 55,83 45,27 56,48 - - - - - 

Fe (%) 0,19 0,18 0,24 0,20 0,28 - - - - - 

Ni 25,00 15,26 16,73 1,17 3,81 15,9 42,8 <3,89 >3,89 e <6,02 ≥6,02 

Cu 1,52 0,86 1,48 1,16 1,15 18,7 108 ND ND ≥69,0 

Zn 16,24 8,74 11,54 16,29 19,46 124 271 <37,9 >37,9 e <61,7 ≥61,7 

As 3,41 2,38 3,33 2,78 4,10 - - - - - 

Ga* 189,60 188,02 187,63 189,20 189,20 - - - - - 

*O Gálio é utilizado como padrão interno.  
a Valores dos sedimentos após o 10º dia de exposição. 

Tel: nível abaixo do qual não ocorre efeito adverso à comunidade biológica; Pel: nível acima do qual é provável 

a ocorrência de efeito adverso à comunidade biológica. 

NP: Não poluído; MOD. POL.: Moderadamente poluído; AP: Altamente poluído; ND = Não detectado. 

 

Nos estudos de Zaroni (2006), as concentrações de Cu ficaram entre <1 e <2 (mg/kg), 

similares ao do presente estudo, no entanto, para observa-se um enriquecimento ao longo do 

tempo para Cr e Zn, pois os valores reportados foram entre <1,9 e <2,7 e 7,8 e 9,1 (mg/kg) 

respectivamente. 

As concentrações de metais não exibiram mobilidade, com exceção dos elementos Cr e 

Ni no pH 7 e 6,5. 
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3.1.2.2. Piaçaguera 

 

As concentrações de metais encontradas nos sedimentos de Piaçaguera (Tabela 4) se 

assemelham aos estudos pretéritos de Lamparelli et al., 2001; Abessa, 2002; Cesar et al., 2007; 

2014; Choueri et al., 2009; Buruaem et al., 2013 e Torres et al., (2015), demonstrando que a 

contaminação dos sedimentos é persistente nessa região.  

 

Tabela 4. Concentração de metais nos sedimentos de Piaçaguera (mg/Kg) - fração total dos sedimentos (valores 

em itálico indicam níveis acima de TEL, valores em negrito indicam valores acima de PEL, células em cinza 

indicam valores acima dos SQV locais). 

Metais T0 Ca 7,6a 7a 6,5a 

CCME 

(2002) 
Choueri et al., (2009) 

TEL PEL NP MOD. POL. AP 

Cl (%) 1,55 1,98 1,67 1,78 1,30 - - - - - 

K (%) 0,78 0,72 0,67 0,68 0,70 - - - - - 

Ca (%) 0,50 0,56 0,57 0,54 0,58 - - - - - 

Cr 66,24 69,63 69,74 63,81 74,39 52,3 160 ND ND ≥65,8 

Mn 426,43 440,00 447,90 416,76 475,26 - - - - - 

Fe (%) 3,78 3,61 3,71 3,59 3,97 - - - - - 

Ni 17,73 17,23 15,81 14,80 18,47 15,9 42,8 <3,89 >3,89 e <6,02 ≥6,02 

Cu 31,91 40,66 43,81 43,29 39,46 18,7 108 ND ND ≥69,0 

Zn 524,41 883,04 984,91 1006,74 869,34 124 271 <37,9 >37,9 e <61,7 ≥61,7 

Hg ND 0,53 0,72 0,74 0,59 0,13 0,696 <0,08 >0,08 e <0,32 ≥0,32 

Pb 100,99 103,16 109,28 108,59 125,86 30,2 112 ≤10,3 >10,3 e <19,2 ≥19,2 

Ga* 188,02 189,20 187,24 188,41 188,81 - - - - - 

*O Gálio é utilizado como padrão interno. 
a Valores obtidos com sedimentos após o 10º dia de exposição. 

Tel: nível abaixo do qual não ocorre efeito adverso à comunidade biológica; Pel: nível acima do qual é provável 

a ocorrência de efeito adverso à comunidade biológica. 

NP: Não poluído; MOD. POL.: Moderadamente poluído; AP: Altamente poluído; ND = Não detectado. 

 

Embora o pH exerça influência na biodisponibilidade de metais (Quináglia, 2006), não 

foi observada a ocorrência de mobilidade de metais durante o período de exposição para os 

níveis de pH selecionados. A biodisponibilidade sofre influência de complexos orgânicos e 

inorgânicos de variados estados de valência e pela especiação das formas hidratadas livres 

(Salomons & Forstner, 1984). Por outro lado, a maior parte dos metais se fixa nos sedimentos 

sob a forma de complexos, precipitados e fica adsorvido a argila, é imobilizado não ficando 

biodisponível, especialmente em partículas mais finas que são eletricamente ativas e possuem 

maior superfície específica para adsorver metais (Tam & Wong, 1995), além da presença de 
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matéria orgânica que é constituída por substâncias húmicas (ácidos húmicos, fúlvicos e humina) 

e exerce a função de adsorção de íons-traço (Azevedo; Chasin, 2003). 

Segundo Salomons & Forstner (1984), a distribuição dos metais nas frações dos 

sedimentos não é homogênea, de modo que diferenças significativas nos teores de metais 

podem ocorrer em uma mesma amostra, o que explica os aumentos das concentrações em Hg e 

Zn. 

Os valores de Cr, Ni, Cu, Zn, Hg e Pb violando os índices para qualidade de sedimentos 

locais geram preocupação, tendo em vista que esses elementos são tóxicos e carcinogênicos 

(Azevedo et al., 2003; Vaitsman et al., 2001). 

 

3.2. Alcalinidade 

 

Os valores médios para a especiação do sistema de carbonato estão representados na 

Tabela 5. Os parâmetros de carbono foram calculados com base no pH total, que são medidos 

na realização da titulação, na salinidade (29), temperatura (23 °C) e alcalinidade total (TA).  

 

Tabela 5. Especiação do sistema de carbonato nos ensaios de sedimento-água. 

 Níveis pHtot pHNBS TA pCO2 CIT HCO3
- CO3

2- CO2 ΩCal ΩArag 

It
a

g
u

a
ré

 

(T
1

0
) 

C 7,02 7,00 1456,00 5841,88 1437,95 1426,81 11,14 167,51 0,28 0,18 

7,6 7,13 7,11 1963,03 5728,18 1935,25 1916,12 19,13 163,08 0,48 0,31 

7 7,57 7,52 4100,9 4220,62 3985,07 3890,07 95,00 115,78 2,41 1,57 

6,5 7,06 7,03 5635,26 23369,85 5582,83 5538,38 44,45 649,07 1,12 0,73 

P
ia

ça
g

u
er

a
 

(T
1

0
) 

C 7,8 7,77 1620,73 889,35 1522,20 1458,68 63,52 25,96 1,6 1,04 

7,6 7,33 7,31 2194,8 4196,8 2149,73 2118,22 31,51 122,54 0,79 0,51 

7 7,23 7,23 3140,6 6360,72 3097,62 3064,39 33,23 193,66 0,83 0,53 

6,5 7,46 7,44 4349,3 5810,79 4249,89 4168,11 81,78 169,66 2,06 1,33 

TA, CIT, HCO3 
-, CO3

2- e CO2 são expressos em micromoles por quilograma (µmol/kgSW). pCO2 é expresso 

em µatm, ΩArag representa estado de saturação de aragonita e ΩCal saturação de calcita. pHtot são moles por 

quilograma SW. pHNBS são moles por quilograma de H2O.  

 

Os valores de alcalinidade total para os controles de Itaguaré e Piaçaguera abaixo de 

2000µmol/kg-1 podem estar relacionados com os valores da temperatura, pressão e salinidade 

da água do mar, tendo em vista que os cálculos da constante de equilíbrio são em função desses 

parâmetros. 
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3.3. Ensaios de Toxicidade com Crassostrea gasar 

3.3.1. Parâmetros Físico-Químicos 

 

Os valores de temperatura, salinidade e pH obtiveram valores constantes (Tabela 6) 

durantes os ensaios tanto para Itaguaré como para Piaçaguera.  

 

Tabela 6. Parâmetros físico-químicos – Ensaios com sedimentos de Itaguaré e do Piaçaguera. 

Tratamentos Níveis T OD (mg/L) 
Condutividade 

(mv) 
Salinidade pH Eh 

It
a

g
u

a
ré

 

C 23 ± 0,7 6,25 ± 0,3 44804 ± 285 29 ± 0,4 7,66 ± 0,2 135 ± 21,5 

7,6 23 ± 0,4 5,85 ± 0,3 44825 ± 293 29 ± 0,5 7,52 ± 0,1 137 ± 8,9 

7 23 ± 0,5 5,92 ± 0,5 44906 ± 255 30 7 108 ± 7,1 

6,5 23 ± 0,5 5,10 ± 0,5 45016 ± 447 29 ± 0,5 6,56 ± 0,1 121 ± 12,6 

P
ia

ça
g

u
er

a
 

C 22 ± 0,7 5,41 ± 0,5 44048 ± 332 29 7,85 ± 0,1 127 ± 28,1 

7,6 22 ± 0,5 4,64 ± 0,6 43979 ± 286 29 7,57 127 ± 18 

7 22 ± 0,4 4,15 ± 0,5 44013 ± 312 29 7 88 ± 15,5 

6,5 22 ± 0,5 3,74 ± 0,8 44091 ± 332 29 6,51 109 ± 18,4 

 

Os valores mais baixos de OD para o pH 7 e 6,5 nos sedimentos de Piaçaguera está 

associado a decomposição da matéria orgânica devido a oxidação induzida pelo CO2.  

 

3.3.2. Biometria 

 

Os resultados da aferição da análise biométrica (Tabela 7) mostram que os animais 

utilizados possuem tamanho uniforme, o que serve como um controle de qualidade, tendo vista 

que diferenças fenotípicas podem interferir nos resultados biológicos. 
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Tabela 7. Análise biométrica dos organismos utilizados nos ensaios. 

 Níveis espessura altura largura 

It
a
g
u

a
ré

 C 2,31 ± 0,02 7,79 ± 0,03 4,88 ± 0,10 

7,6 2,3 ± 0,16 7,95 ± 0,53 4,93 ± 0,18 

7 2,08 ± 0,15 7,85 ± 0,09 4,92 ± 0,07 

6,5 2,33 ± 0,12 7,96 ± 0,25 4,85 ± 0,02 

     

 Níveis espessura altura largura 

P
ia

ça
g
u

er
a

 

C 2,14 ± 0,08 7,7 ± 0,10 4,73 ± 0,04 

7,6 2,14 ± 0,09 7,68 ± 0,29 4,94 ± 0,01 

7 2,43 ± 0,14 8,14 ± 0,23 4,81 ± 0,18 

6,5 2,41 ± 0,06 7,59 ± 0,13 5,01 ± 0,29 

 

 

3.3.3. Estabilidade da Membrana Lisossômica 

 

Preliminarmente aos ensaios com os sedimentos de Itaguaré (Figura 15), foi realizado 

um ensaio prévio do TRVN com os organismos adquiridos a fim de garantir que os animais já 

não estivessem sob uma condição de estresse fisiológico. O tempo médio do valor de T0 para 

o ensaio de Itaguaré foi de 67,50 min (± 8,22). 
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Figura 15. TRVN com os sedimentos de Itaguaré. Asterisco ilustra diferença em relação ao grupo controle para o 
T10 (pH 7=0,038 e pH 6,5= 0,017). 
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As diferenças exibidas no pH 7 e pH 6,5 mostram associação com a pCO2, provocando 

alterações na regulação ácido-base. A bomba de prótons com íons H+ é responsável por manter 

o ambiente ácido nos lisossomos e qualquer comprometimento deste sistema pode promover o 

extravasamento de teores lisossômicos no citosol (Ohkuma et al., 1982), deste modo, ao ativar 

o mecanismo de defesa do sistema imunológico, os lisossomos podem liberar hidrolases ácidas 

para degradar patógenos circulantes (Grundy et al., 1996a, 1996b). 

A principal resposta ao estresse de contaminantes em lisossomos de moluscos sugere 

envolver autofagia aprimorada e a evidência sugere que esta é uma resposta evolutivamente 

conservada ao estresse ambiental (Lowe, 1988; Moore, 1990; Lowe e Fossato, 2000; Bursch, 

2001). Essas mudanças autofágicas envolvem um aumento no volume dos lisossômos 

juntamente com o aumento das atividades de hidrolase em mexilhões (Nott e Moore, 1987; 

Lowe, 1988; Moore, 1988a; Marigómez et al., 2005a, 2005b). 

 Nos ensaios de Piaçaguera (Figura 16) foi realizado o TRVN prévio, obtendo um valor 

médio de 105 mim (±0). 

 

C. gasar - Sed Piaçaguera

C 7,6 7 6,5

0

25

50

75

100

125

150

T5
T10

pH

T
R

V
N

 (
m

in
)

 
Figura 16. TRVN com os sedimentos de Piaçaguera.  

 

As reações lisossômicas possuem em geral três categorias: mudanças nos teores 

lisossômicos, nos eventos de fusão e na permeabilidade da membrana (Hawkins, 1980; 

Moore,1988a, 1990). Segundo Moore et al., (2013), bivalves possuem a capacidade de 
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autofagia como mecanismo de proteção ao estresse oxidativo. Desse modo, a degradação 

autofágica atua como uma segunda camada de defesa contra o estresse oxidativo e 

possivelmente em outros casos, como uma terceira camada, quando as capacidades autofágicas 

são comprometidas e o sistema autofágico desencadeia a morte celular para a remoção de 

células irreversivelmente danificadas.  

Os lisossomos sofrem alterações na presença de ácidos fracos, como inchaço e 

vacuolização, responsáveis pelo aumento nos processos de autofagia e desestabilização celular 

(Lowe et al., 1995). Os resultados mostram que a redução do pH afeta e perturba a estabilidade 

da membrana lisossômica, e isso pode comprometer a regulação de metais nos organismos. 

 

3.3.4. Bioacumulação  

 

As concentrações de metais da Tabela 8 demonstram um processo de detoxificação de 

metais nos bivalves com relação ao grupo controle, com exceção do elemento Ni, que 

bioacumulou no pH 7 e 6,5.  

 

Tabela 8. Concentrações de metais obtidas em tecido de ostras na exposição com o tratamento Itaguaré (mg/kg). 

Metais T0 C 7,6 7 6,5 

P (%) 1,21 0,54 0,17 0,24 0,21 

K (%) 3,95 2,37 0,73 0,82 0,87 

Ca (%) 0,73 0,44 0,10 0,19 0,21 

Cr 49,80 9,44 1,69 20,08 15,01 

Mn 51,25 19,84 6,13 11,27 10,42 

Fe 1008,15 532,45 122,47 393,29 315,60 

Ni 2,35 2,71 1,16 6,94 4,78 

Cu 42,96 17,70 6,06 9,65 4,56 

Zn 7704,47 3528,03 1111,36 1407,45 564,42 

As 26,73 10,23 3,90 5,40 4,10 

Ga* 186,85 189,60 186,27 187,05 188,41 

*O Gálio é utilizado como padrão interno. 

 

As maiores concentrações de metais em T0 com relação ao controle indica que esses 

animais estavam expostos a um ambiente mais enriquecido de metais em suas águas e 

sedimentos, o que explica a detoxificação ao longo do experimento. 

A acumulação de metais pelas ostras se dá por meio da fração dissolvida e particulada, 

contudo, a acumulação, regulação, retenção e eliminação varia de espécie para espécie 
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(Phillipsis & Rainbow, 1993). Muitas espécies de moluscos não possuem mecanismos de 

regulação para alguns metais, acumulando-os e imobilizando-os em grânulos insolúveis em 

diferentes tecidos (Pullen & Rainbow, 1991) de natureza carbonática ou fosfática (Marigómez 

et al., 2002).  

A detoxificação de metais observada na exposição aos sedimentos de Piçaguera para os 

elementos Ca, Cr, Mn, Ni, Cu e Zn no pH 7,6, 7 e 6,5, sugere que as metalotioneínas exerceram 

um papel importante no sequestro e eleminação de metais. Wang & Wang (2014), observaram 

que houve indução de metalotioneínas em Crassostrea sikamea atuando no seqüestro dos 

metais durante um período de depuração, diminuindo a concentração de metais nesses animais. 

 

Tabela 9. Concentrações de metais em ostras na exposição com o tratamento Piaçaguera (mg/kg). 

Elemento T0 C 7,6 7 6,5 

P (%) 0,23 0,24 0,18 0,21 0,16 

K (%) 1,06 0,71 0,64 0,68 0,63 

Ca (%) 0,20 0,49 0,16 0,18 0,25 

Cr 1,84 20,43 34,87 3,03 1,71 

Mn 5,25 4,22 4,58 3,60 3,05 

Fe (%) 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 

Ni 0,81 6,25 8,90 1,45 1,00 

Cu 4,39 5,27 3,10 1,13 0,70 

Zn 1349,79 2166,28 1717,70 1091,92 1565,95 

As 5,28 4,31 4,04 3,71 4,20 

Ga* 188,41 186,46 187,24 186,85 186,46 

*O Gálio é utilizado como padrão interno. 

 

Variados mecanismos bioquímicos podem estar envolvidos na compartimentação de 

metais nos lisossomos, a ligação de cátions aos grânulos de lipofuscina podem representam um 

caminho para a desintoxicação de metais (George, 1983a, b). Os grânulos de carbonato de 

Mg/Ca em moluscos têm potencial para atenuar o pH dos fluidos internos, interferindo na 

manutenção da deposição do CaCO3 (Simkiss e Mason, 1983). Os grânulos de carbonato não 

incorporam novos elementos químicos, ao passo que grânulos de Mg/Ca PijPPi (Fosfato 

Pirofosfato) podem se associar com Mg, Mn, Zn, Cu, Fe, Co e Ni e se relacionam com a 

desintoxicação de metais. Estes grânulos podem ser eliminados por desintegração celular 

completa ou exocitose (Mason e Nott, 1981; Mason et al., 1984; Nott e Nicolaidou, 1989). 

A diminuição do pH ambiental leva a uma diminuição do pH nos fluidos corporais e 

isso pode comprometer o papel dos grânulos em sequestrar metais (por dissolução dos grânulos 
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e/ou por competição entre H+ e M++ por sítios de ligação nestes grânulos). No entanto, as 

respostas à acidificação são antagônicas e podem se anular mutuamente, as implicações ao nível 

de organismos, sob concentrações de metais, podem ser positivas, negativas ou nulas (Campbell 

& Stokes, 1985). Contudo, as alterações promovidas pelo aumento da PCO2 e sua relação com 

a captação de metais ainda não são bem compreendidas, o que impede o desenvolvimento de 

modelos preditivos baseados na acumulação de metal dependentes de CO2. A compreensão e a 

determinação dos efeitos combinados entre PCO2 e pH na mobilidade de metais, é um campo 

promissor para futuras pesquisas (Ivanina & Sokolova, 2015). 

 

3.3.5. Sobrevivência  

 

Nos ensaios com os sedimentos de Itaguaré houve sobrevivência de 100%, nos ensaios 

com os sedimentos de Piaçaguera (Tabela 10) houve a ocorrência de mortalidade somente no 

pH 6,5 (14,28% - LpH50=1,16). 

 

Tabela 10. Teste de toxicidade com os sedimentos de Piaçaguera em que houve ocorrência de mortalidade. Valor 

de n inicial = 14 organismos por réplica (dados expressos em %). 

  Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

P
ia

ça
g

u
er

a
 C 100 100 100 

7,6 100 100 100 

7 100 100 100 

6,5 71,42 92,85 92,85 

 

As baixas mortalidades exibidas sugerem adaptação desses organismos frente a cenários 

de acidificação, considerando que a ocorrência da mortalidade se deu com os sedimentos 

enriquecidos com metais e outros contaminantes ali presentes como HPA e N-Alcalnos que 

podem ser tão ou mais tóxicos que os metais.  

Moreira et al., (2018), observou os efeitos da hipercapnia em Crassostrea gigas e 

Crassostrea brasiliana com pH 7,8, 7,4 e 7 durante 28 dias de exposição, não foi observado 

mortalidade para ambas espécies. 
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3.3.6. Análise de Componentes Principais (PCA)  

 

A análise de componentes principais foi utilizada para identificar e melhor compreender 

a relação e as associações das variáveis. Foi utilizada uma rotação normalizada varimax com 

três componentes principais com autovalores acima de 1e um carregamento de componente 

limite de 0,40 na seleção de variáveis para inclusão em fatores (Tabachinic e Fidell, 1996).  

Os resultados estão expressos as Tabelas 11, onde os três eixos representam 82,98 % 

das variâncias. 

 

Tabela 11. Autovalores e variância. 

 

 

 

 

 

O fator 1 mostrou que quanto menor é a pCO2, maior a concentração de metais nos 

sedimentos (Ca*, Cr*, Mn*, Fe*, Ni*, Cu* e Zn*), confirmado pelos scores do fator 1 com os 

níveis dos tratamentos de Piaçaguera.  

O fator 2 mostrou que quanto mais metais (P, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn e As) nos organismos, 

menor é a pCO2 e a concentração de HCO3
-, e melhor será a saúde da membrana lisossômica, 

o que é explicado pela associação dos scores do fator 2 com o controle de Itaguaré e Piaçaguera. 

O fator 3 demonstrou que quanto maior for a pCO2 maior será a quantidade de HCO3
-, 

e menor será a quantidade de metais nos tecidos, com exceção do Cr e Ni que aumentaram sua 

concentração nos tecidos em razão da biodisponibilidade de metais observadas nos sedimentos 

de Itaguaré. O score do fator 3 revelou que esse comportamento está relacionado com o pH 7 e 

em menor grau, o pH 6,5, e confirma a biodisponibilidade do Ni na Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autovalores 
% Total de 

variância 
Cumulativo autovalores Cumulativo % 

1 9,55 41,53 9,55 41,53 

2 6,27 27,29 15,82 68,82 

3 3,25 14,16 19,08 82,98 
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Tabela 12. Valor das pontuações dos níveis de Itaguaré e Piaçaguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 13. Resultados da Análise Fatorial /PCA para as variáveis. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 

P -0,37 0,86 -0,21 

Ca 0,16 0,74 0,13 

Cr 0,13 0,27 0,53 

Mn -0,74 0,63 -0,06 

Fe -0,25 0,73 0,15 

Ni 0,05 0,23 0,64 

Cu -0,60 0,78 -0,07 

Zn 0,08 0,95 -0,11 

As -0,41 0,84 -0,14 

Ca* 0,97 -0,12 0,16 

Cr* 0,99 -0,04 -0,08 

Mn* 0,97 -0,09 0,11 

Fe* 0,97 -0,10 0,11 

Ni* 0,72 0,19 -0,57 

Cu* 0,97 -0,07 0,09 

Zn* 0,97 -0,08 0,08 

As* -0,96 -0,15 -0,11 

pCO2 -0,57 -0,45 -0,08 

HCO3 -0,36 -0,67 0,40 

CO3 0,09 -0,27 0,88 

ΩCa 0,09 -0,26 0,88 

ΩAr 0,08 -0,26 0,88 

TRVN 0,35 0,86 -0,18 

*Asteriscos referem-se as concentrações de metais nos sedimentos. Valores em negrito indicam associação 

significativa. 

 

 

 

 

 

Níveis Score 1 Score 2 Score 3 

IC -0,80 2,01 -0,83 

I7,6 -0,55 -0,82 -1,48 

I7 -1,02 0,06 1,76 

I6,5 -1,28 -1,00 0,16 

PC 1,06 0,72 0,62 

P7,6 0,95 0,18 0,15 

P7 0,79 -0,40 -0,69 

P6,5 0,85 -0,76 0,31 
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Em ostras, foram observados efeitos negativos decorrentes do decréscimo de pH em C. 

virginica, C. angulata e C. gigas sobre a supressão de atividades metabólicas (Li et al., 2009) 

e de funções do sistema imunológico, aumentando a ocorrência de apoptose de hemócitos e a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), inferindo sobre a defesa antioxidante e o 

padrão da expressão de RNA mensageiro de genes ligados à imunidade, incluindo a produção 

de hemócitos, ocasionando maior vulnerabilidade a metais (Ivanina et al, 2014, Moreira et al, 

2016; Wang et al., 2016). As diferenças no TRVN em Itaguaré para o pH 7 e 6,5 reforçam essa 

vulnerabilidade, confirmada pela bioacumulação por Ni no pH 7 e 6,5.  

As depurações exibidas em Itaguaré em Piaçaguera sugerem à indução de 

metalotioneínas, que formam grânulos mineralizados nos espaços intracelular e extracelular, 

atuando com as metaloproteínas para estocagem ou detoxificação de metais.  Em experimentos 

com Mytilus edulis a metais (Cd, Pb e Cu) e acidificação, Han et al., (2014) mostraram que pré-

tratamento Cd-, Pb ou Cu in vivo em acidificações pode atenuar a indução de metalotioneínas 

para Cd, Pb e Cu in vitro em tecidos moles e sugeriu que a acidificação pode agravar a poluição 

e a toxicidade de metais pesados para organismos marinhos. Weng & Wang (2014), observaram 

que os embriões e as larvas produzidas por Crassostrea sikame adultas expostas a contaminação 

exibiram maior tolerância a metais e maior síntese de metalotioneínas do que as larvas e 

embriões com relação parental mantidas em locais de referência.  

Contudo, a manutenção do equilíbrio energético é fundamental para os organismos se 

adaptarem aos estressores da acidificação, a limitação energética e o balanço das conversões 

metabólicas a fim de compensar os custos energéticos para manter as funções vitais como 

crescimento, maturidade e reprodução, serão o norteador para se estabelecer a tolerância frente 

aos múltiplos estressores. O emprego de biomarcadores bioenergéticos são fundamentais a fim 

de se prever os desdobramentos ecológicos (Sokolova et al., 2012). 

As limitações para explorar e quantificar as interações dos múltiplos estressores sobre 

os organismos ainda são evidentes, no entanto, se faz necessário prover esforços para 

compreender esses efeitos uma vez que eles precisam ser melhor compreendidos (Gruber, 2011; 

O Neil, 2017).  

Para uma melhor compreensão dos efeitos da acidificação, recomenda-se que estudos 

futuros devam considerar a combinação de estressores múltiplos, respostas que forneçam 

extrapolação para serviços ecossistêmicos, emprego de biomarcadores, taxa de respiração, 

aferição do pH dos fluídos internos, avaliação das taxas nutricionais quando se tratar de 
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organismos de consumo humano e monitoramento das áreas de ocorrência da espécie alvo, 

produzindo mapas de vulnerabilidade. 
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4. Conclusão  

 

Não houve a ocorrência na mobilidade dos metais nos sedimentos para os níveis de pH 

selecionados, com exceção do pH 7 e 6,5, mobilizando Cr e Ni nos sedimentos de Itaguaré, o 

que sugere que a reduzida presença de matéria orgânica contribuiu para a biodisponibilização. 

Isso indica que os sedimentos mais arenosos de regiões que possuem algum grau de 

concentração de metais, ao sofrer alguma influência na redução do pH de suas águas, podem se 

tornar uma via de contaminação para a biota aquática. Por outro lado, regiões com 

granulometria mais fina, composta essencialmente ou em sua maioria por silte e argila e 

presença de matéria orgânica, necessitam de uma faixa de pH menores para ocorrer uma 

biodisponibilidade, no entanto, a toxicidade dos sedimentos será em função da forma como os 

metais estão fixados nos sedimentos.  

A acidificação decorrente dos pHs mais ácidos (7 e 6,5) causam efeito direto sobre a 

estabilidade da membrana lisossômica causando efeito subletal, que pode ocasionar 

repercussões no metabolismo, crescimento e reprodução. No entanto, a ocorrência mínima de 

mortalidade demonstra adaptação desses organismos em cenários de acidificação.  
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