
Universidade Federal de São Paulo 

                      Campus Baixada Santista 

PPG em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira 

 

 

 

 Ana Cristina Lazzari Chiovatto 

 

 

 

Tintas usadas na proteção de estruturas portuárias fixas: Composição, 

bioacumulação e toxicidade sobre ostras da espécie Crassostrea brasiliana 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha e 

Costeira da Universidade Federal de São Paulo para 

obtenção do Grau de Mestre em Ciências 

    Orientador: Prof. Dr. Ítalo Braga de Castro      

 

 

 

 

 

Santos 

2020 



2 

 

Ana Cristina Lazzari Chiovatto 

 

 

Tintas usadas no revestimento de estruturas portuárias fixas: Composição, 

bioacumulação e toxicidade sobre ostras da espécie Crassostrea brasiliana 

 

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de Mestre e aprovada em 

sua forma final pelo Programa Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha e 

Costeira 

 

Santos, 28 de maio de 2020. 

 

________________________ 

Prof. Guilherme Pereira Filho, Dr. 

Coordenador do Curso 

 

Banca Examinadora: 

 

 

________________________ 

Prof. Ítalo Castro de Braga, Dr. 

Orientador 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

_____________ 

Prof.ª Paloma Kachel Gusso Choueri, Dr.ª 

Universidade Estadual de São Paulo 

 

 

________________________ 

Prof. Camilo Seabra Pereira, Dr. 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

 

________________________ 

Prof. Ronaldo Torres, Dr. 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado para a minha mãe, a luz da minha vida. 

 



4 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por estar sempre do meu lado em todos os momentos, sendo eles 

difíceis, tristes ou felizes. Por me dar sabedoria nas decisões e inteligência para lidar com 

os estudos. Agradeço pelas pessoas que colocou no meu caminho ao longo do mestrado, 

pelas conversas que tive e por todo o aprendizado. 

Agradeço ao Profº Dr. Ítalo Braga de Castro por me aceitar como orientanda, por 

me guiar nesse caminho, por estar sempre por perto e nunca me deixar sozinha, nem 

mesmo quando estava estressada e ansiosa. Em todas as correções e conversas não se 

importou em quantas vezes errei ou me enganei, sempre me ensinou. Agradeço por ser o 

melhor orientador professor que eu poderia pensar em ter. Agradeço as orientações 

cientificas, pelas nossas conversas e, assim espero, amizade. 

Agradeço ao Profº Dr. Camilo Dias Seabra Pereira pelos conhecimentos passados 

sobre ecotoxicologia, biomarcadores e bioindicadores. Por toda ajuda na realização dos 

experimentos, análises dos testes e na leitura dos dados. 

Agradeço ao André Godoi pela parceria que tivemos, por todos dias que passamos 

discutindo sobre os projetos, pela toda ajuda na realização de cada uma das etapas dos 

experimentos e das leituras e análises estatísticas.  Pela amizade e pelas discussões 

cientificas, por estar sempre por perto e ser meu verdadeiro parceiro no mestrado. 

Agradeço pelas amizades que consegui no mestrado e pelas pessoas incríveis que 

conheci aqui Mari, Mari Pilhada, Bia, Fabrini, Thaiza e Chris. Pelos amigos que fiz da 

graduação, Guilherme e Raul. Por amizades de fora desse mundo acadêmico como a 

Vitoria, Giselle e Isis. Sem as conversas que tive com vocês eu provavelmente não 

aguentaria todos os problemas que enfrentei nesse tempo. 

Agradeço a Arieli pela amizade e companheirismo, por todas as discussões 



5 

 

filosóficas, cientificas e do dia a dia. Por ser minha parceira em manifestações em favor 

da democracia e educação. Por tomar bronca dos professores comigo, dar risada e chorar 

juntas, pelas vezes em que fomos beber álcool ou Coca-Cola, pelas comidas e pelos 

passeios desmarcados para ficarmos dormindo. Agradeço até mesmo as nossas brigas e o 

descarrego de ódio pelo mestrado uma na outra.  

Agradeço a minha família e principalmente a minha mãe Marineia, que sempre 

esteve ao meu lado e acreditou em mim. Sem o apoio de vocês eu não conseguiria. 

Obrigada por entender todos os dias e semanas distante para poder fazer minha pesquisa.  

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e o Programa de Pós-graduação 

em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira (PPGBEMC) e a todos os docentes que 

aqui conheci. 

Pelo apoio das Universidade Santa Cecilia (UNISANTA) e Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), na hora de realizar os experimentos e analisar os dados. Também 

agradeço a ETEC Aristóteles Ferreiro para a fabricação das estacas de concreto. 

Agradeço aos Mestres Caio, Beatriz, Mayana, Bruno, Andressa na ajuda para as 

análises dos biomarcadores e por todo conhecimento que vocês me passaram.  

Agradeço as meninas do LECMAR Mariana Amaral, Nayara e a Cyntia por toda 

a ajuda e ensinamentos, conversas cientificas e pessoais. 

Agradeço ao Casulo Cultural, lugar onde trabalhei durante o mestrado. A Alice 

que me apoiou nos momentos mais delicados do experimento, a Talita por estar sempre 

disposta a conversar e me ouvir, a Marcela que tenta deixar o mundo mais divertido e leve 

todos os dias. Assim como agradeça a Carla, Priscila e Manuela por estarem comigo todos 

os dias. 

Agradeço especialmente ao Laboratório de Ciências Pesqueiras (LabPesca) e aos 

docentes Dr. Bruno Mourato e Dr. Rodrigo Martins por terem me concedido espaço, 



6 

 

mesmo não fazendo parte oficialmente do laboratório permitindo assim ser agregada.  

Obrigada pelo estágio de docência, pelos conhecimentos em estatística, pela ajuda com 

minhas dúvidas e por me incentivarem nesse mundo acadêmico. Para mim vocês são 

modelos de profissionais que admiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu não errei 10 mil vezes. Eu apenas encontrei dez  

mil jeitos que não funcionam” 

                                                              Thomas Edison 



8 

 

RESUMO 

Poluição resultante do lançamento de produtos químicos perigosos no ambiente está entre 

as principais causas de perda da biodiversidade. Tintas utilizadas para evitar a incrustação 

marinha e impermeabilizar superfícies em contato direto com o mar tem sido alvo de 

grande preocupação recente. A maior parte, destas estruturas fixas em terminais 

portuários são confeccionadas em concreto e estão sujeitas a incrustação e desgaste 

causado pelo contato com a água do mar. Para minimizar o impacto sobre as estruturas, a 

tinta Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761 (LAC) é utilizada com finalidades anti-

incrustantes e impermeabilizantes. Em contato com a água, esse produto pode liberar 

resíduos causando efeitos deletérios sobre a biota local. Tal situação é ainda mais grave 

considerando que essas tintas são aplicadas durantes as marés baixas e entram em contato 

com a água poucas horas após pintura. Apesar disso, nenhum estudo avaliou a potencial 

toxicidade deste tipo de revestimento sobre organismos aquáticos. Sendo assim, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a composição, a bioacumuação e a toxicidade desse 

produto sobre ostras da espécie Crassostrea brasiliana. Para tanto um experimento de 

exposição usando estacas de concreto em miniatura pintadas com a tinta LAC foi 

realizado em escala de laboratório. Paralelamente as concentrações de 12 elementos traço 

e 16 HPAs foram determinadas analiticamente na matriz da tinta, na água do meio de 

exposição e nos tecidos os organismos expostos. Elevadas concentrações dos elementos 

e de HPAs foram verificadas a matriz da tinta. Entretanto, no meio de exposição não foi 

possível verificar variações nas concentrações dos elementos analisados. Por outro lado, 

aumentos abruptos nas concentrações de HPAs foram vistos tanto em 48, como em 96 

horas de exposição. Essas variações foram acompanhas por um aumento proporcional na 

bioacumulação desses compostos nos tecidos de ostras. Entre os elementos, apenas o Cd, 

Pd e Sn mostraram variações significativas em tecidos de ostras. Essas observações 

indicam que ambos os grupos de compostos analisados são lixiviados a partir do produto 

estudado podendo causar contaminação. Adicionalmente os organismos expostos durante 

o procedimento experimental mostraram uma redução significativa da integridade das 

membranas lisossômicas de seus hemócitos. Considerando que esse tipo de resposta é 

universalmente aceita como um marcador do estado de saúde geral dos organismos, os 

efeitos resultantes da exposição a tinta apresentam potencial para induzir severos danos 

ambientais. Portanto, organismos habitantes de zonas onde procedimentos de pintura 

usando o produto estejam sendo aplicados, estão provavelmente expostos a severas 

ameaças químicas que podem levar a danos fisiológicos irreparáveis. Assim, baseado no 

exposto se recomenda que o produto seja banido para utilização em zonas costeiras. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Toxicidade, biomarcadores, HPA, elementos traço, Alcatrão de Hulha.
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ABSTRACT 

Pollution resulting from discharges of hazardous chemicals are among the main causes 

of biodiversity loss. Paints based in chemicals substances and used to prevent fouling and 

provide waterproof surfaces have been recently of major environmental concern. Despite 

this, concrete static structures in ports are subject to environmental stressors able to cause 

damages. To minimize the impact on these structures, the paint Lackpoxi Coal Tar N 

1761 (LAC) is used as protective coating. However, the seawater contact can release 

harmful substance which may affects the local biota. Such a situation is more serious 

considering that these products are only applied during low tides and come into contact 

with water few hours after painting. Despite this, any study has evaluated the potential 

toxicity of this type of coating on aquatic organisms. Thus, the objective of the present 

study, was to assess chemical composition, bioaccumulation rates and toxicity of this 

paints on oysters (Crassostrea brasiliana). For that, experimental study using miniature 

concrete stakes painted with LAC paint, was carried out in laboratory scale. 

Simultaneously, concentrations of 12 trace elements and 16 PAHs were analytically 

determined from the paint matrix, in seawater exposure media and in tissues of exposed 

organisms. High concentrations of elements and PAHs were verified in the paint matrix. 

However, in the exposure it was not possible to verify variations in the levels of the 

analyzed elements. On the other hand, sharp increases in PAH concentrations were seen 

in both, 48 and 96 hours of exposure. These variations were accompanied by a 

proportional increase in the bioaccumulation rates of these compounds in oyster tissues. 

Among elements, only Cd, Pd and Sn showed significant variations in oyster tissues. 

These findings indicate that analyzed substances are leached from the studied paint, and 

can cause environmental contamination. In addition, the organisms exposed during the 

experimental procedure showed a significant reduction in the integrity of the lysosomal 

membranes of their hemocytes. Considering that this type of response is universally 

accepted as a marker of the general health status, the exposure effects presents potential 

to induce severe environmental damage. Therefore, organisms inhabiting areas where 

painting procedures using this product are being applied, are probably exposed to severe 

chemical threats that can lead to irreparable physiological damages. Therefore, based on 

the above, it is recommended that the product be banned for use in coastal areas. 

 

Keywords: Toxicity, biomarkers, PAH, trace elements, coal tar. 
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1. INTRODUÇÃO   

Poluição marinha resultante do lançamento, intencional ou não, de substancias 

químicas perigosas no ambiente está entre as principais causas de perda da biodiversidade 

(Young et al., 2016). Nesse sentido, alguns estudos têm mostrado que, as indústrias, 

portos e efluentes urbanos costumam atuar como as principais fontes geradoras da 

contaminação marinha (Galante-Oliveira et al., 2010). Essas atividades são responsáveis 

por desastres ambientais ou lançamentos rotineiros que resultam em deterioração 

marinha. Os efeitos deletérios causados por contaminantes sobre organismos aquáticos 

podem afetar diferentes aspectos da sua fisiologia. Diversos grupos de contaminantes 

produzem, por exemplo, efeitos negativos sobre o desenvolvimento embrio-larval, 

retardo na taxa de crescimento ou danos celulares em organismos marinhos (Pusceddu et 

al., 2018). Além disso, essas respostas podem afetar o metabolismo celular, propriedades 

inflamatórias, integridade do material genético assim como o estado geral de saúde de 

organismo expostos a substância tóxicas (Maranho et al., 2014).  

Entre as substâncias químicas perigosas lançadas nos ambientes costeiros estão 

compostos organoclorados persistentes, pesticidas de uso atual, metais tóxicos e 

moléculas resultantes de várias atividades industriais. Adicionalmente, compostos que 

atuam como desreguladores endócrinos introduzidos no ambiente principalmente através 

de lançamentos de esgoto, tem se mostrado relevantes para contaminação costeira 

(Nascimento et al., 2018). Mais recentemente os fármacos, produtos de cuidados pessoais 

e hormônios (naturais ou sintéticos) passaram também a ser considerados contaminantes 

de preocupação emergente (Arnold et al., 2014). Mais além, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA), os quais são formados durante a combustão incompleta de matéria 

orgânica e/ou resultantes da poluição industrial, urbana e fumaça de tabaco são 

frequentemente encontrados em águas doces e marinhas ao redor do mundo. Nesse 
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sentido, considerando o comportamento ambiental da maior parte destas moléculas, as 

comunidades bentônicas costumam ser as mais afetadas devido ao contato direto com 

substratos que acumulam ou liberam essas substancias (Ferguson et al., 2013).  

Em zonas portuárias, a contaminação por biocidas usados em tintas anti-

incrustantes tem sido alvo de preocupação recente (Castro et al., 2011). Isso acontece 

devido a estruturas expostas ao contato direto e prolongadas com a água do mar estarem 

sujeitas a processos de incrustação que resultam na cobertura das mesmas por uma 

comunidade de organismos, genericamente conhecidas como “fouling” (Almeida et al., 

2007a). Essas comunidades incrustantes representam um problema em potencial, visto 

que, aceleram os processos de corrosão e desgaste das estruturas, e no caso de 

embarcações afetam sua navegabilidade inclusive elevando os custos de manutenção e 

consumo de combustíveis. Portanto, o uso de tintas anti-incrustantes se deve a 

necessidade de prevenir e minimizar a bioincrustação marinha. No caso dos navios, há 

vários problemas ligados ao assentamento biológico, sendo eles: A) aumento de 

resistência friccional, b) aumento na frequência entre docagens, c) aumento da taxa 

corrosiva do casco do navio, e, d) introdução de espécies não nativas em ambiente 

marinho (Kotrikla, 2009). Para combater este problema, civilizações primitivas usavam 

produtos naturais como cera, alcatrão e asfalto para revestir e proteger as estruturas. 

Posteriormente, Fenícios e Cartagineses empregaram cobre e os romanos e os gregos 

utilizavam o chumbo (Yebra et al., 2004). Em meados do século XX tintas à base de 

óxidos metálicos passaram a ser empregadas em sistemas anti-incrustantes (Ferry and 

Carritt, 1946). Esses produtos, posteriormente ficaram conhecidos como tintas de 

primeira geração sendo substituídas devido a sua baixa durabilidade, geralmente inferior 

a um ano (Castro et al., 2011). 

Na década de 1960, tintas de segunda geração a base de compostos 
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organoestânicos passaram a ser usadas (Castro et al., 2012). Esses sistemas utilizavam 

compostos orgânicos de estanho tais como o tributilestanho (TBT) e o trifenilestanho 

(TPT) e eram altamente efetivos e versáteis (Ekama et al., 1962). No entanto, devido a 

sua elevada toxicidade ambiental, esses compostos causavam muitos efeitos deletérios 

sobre organismos marinhos tendo seu uso proibido pela Organização Marítima 

Internacional a partir de 2003. Apesar disso, seu uso foi completamente banido nas  

superfícies de embarcações apenas em 2008 (IMO, 2016). Visando, substituir as tintas à 

base de compostos orgânicos de estanho, a indústria naval lançou no mercado, a partir de 

1992, novos produtos que empregavam vários compostos de atividade biocida. Entre 

esses compostos encontram-se o Irgarol, diuron, clorotalonil, diclofluanida, sea nine, 

zinco piritiona além outros. De modo geral, essa substituição foi realizada buscando 

empregar substancias com menor toxicidade e persistência ambiental, minimizando assim 

os danos aos ecossistemas aquáticos (Thomas and Brooks, 2010). Nesse aspecto, os 

biocidas anti-incrustantes vêm sendo considerados como uma das principais ameaças 

químicas em áreas portuárias, marinas e canis de navegação (Castro et al., 2012)  

Embora a contaminação por biocidas utilizados em tintas anti-incrustantes navais 

seja relativamente bem conhecida no mundo (Batista-Andrade et al., 2018) pouco se sabe 

sobre o uso de produtos semelhantes aplicados em estruturas fixas. É sabido que estacas 

e outras estruturas de concreto construídas para sustentação de molhes, piers e 

atracadouros também podem ser negativamente afetadas pelas comunidades 

bioincrustantes assim como pelas intempéries resultantes do contato direto com a água 

do mar. Similar ao que ocorre nos cascos da embarcações, esses processos podem 

produzir danos resultantes do desgaste superficial do concreto ou pelo aumento do peso 

das estruturas (Lima and Morelli, 2004). Nesse aspecto, os principais organismos que 

incrustam no concreto são moluscos, crustáceos, equinodermos e algas que produzem 
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resíduos metabólicos tais como enzimas, compostos sulfurosos, ácido carbônico e dióxido 

de carbono os quais produzem danos as estruturas. Além disso, estudos mostram que a 

decomposição do cimento na água do mar pode também ocorrer através de mecanismos 

de ataque químico (Chatelier, 1907). Durante esses processos, a lixiviação do hidróxido 

de cálcio presente no cimento aumenta a porosidade das estruturas, que por sua vez pode 

diminuir a resistência a penetração de sais, criando uma reação destrutiva sobre os 

componentes do cimento hidratado (Cole, 1953). Para minimizar esses danos, estruturas 

de concreto expostas à água do mar, são frequentemente revestidas por sistemas anti-

incrustantes e/ou impermeabilizantes, empregando produtos comerciais diferentes 

daqueles que costumam ser utilizadas em embarcações. Como consequência, organismos 

marinhos habitantes desses substratos são frequentemente expostos as substâncias 

químicas presentes nesses produtos seja durante a etapa de aplicação ou pela lixiviação 

posterior desses revestimentos. 

Entre os produtos usados para impermeabilizar essas estruturas estão tintas 

contendo pirosulfitos, fosfatos e cotolômeros acrílicos. São usadas ainda para essa 

finalidade, tintas à base de compostos de epóxi tratados com adutos de poliamida de dois 

componentes (Purewater Controle de Efluentes, 2017). De modo geral as tintas utilizadas 

para estruturas de concreto apresentam alto teor de sólidos, alta espessura conferindo um 

revestimento duro e com propriedades que resistem a ambientes úmidos (Hempel, 2014). 

Tais características são necessárias em virtude dessas tintas serem projetadas para 

secagem rápida visto que costumam ser expostas a água imediatamente após a aplicação, 

devido ao avanço das marés.  Entre os produtos comerciais utilizados para essa finalidade 

estão: AQUA-235 e AQUA-238 (Purewater Controle de Efluentes, 2017; Purewather 

Controle de Efluentes, 2018) e a Hempadur 45881 e Hempadur 45880 (Hempel, 2014). 

Além dessas, tintas epóxi industriais contendo alcatrão de hulha (composto formado a 
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partir da pirólise do carvão) têm sido usadas globalmente a mais de 100 anos para 

proteção de estruturas de aço e tubos subterrâneos (Jagtap et al., 2014). No caso de píeres 

e atracadouros marítimos, construídos em concreto e que operam abaixo da linha de água, 

tintas à base de alcatrão de hulha passaram a ser usadas na década de 1960 tendo em vista 

sua permeabilidade extremamente baixa e alta resistência eletrolítica (Husain et al., 

2004). Segundo as fichas técnicas disponibilizadas pelos fabricantes, muitos desses 

produtos contêm substâncias que podem apresentar toxicidade para organismos 

aquáticos. Nesse sentido, cabe ressaltar que o alcatrão de hulha é uma mistura de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos com elevado potencial de induzir 

genotoxicidade, carcinogenicidade e mutagenicidade em organismos expostos (Mahjoub 

et al., 2000; Lors et al., 2017). Apesar disso, até onde se sabe, nenhum estudo avaliou os 

efeitos danosos resultantes da exposição de organismos marinhos a tintas utilizadas para 

proteção de estacas de concreto. O porto de Santos, localizado no litoral paulista, é um 

dos maiores terminais portuários da América Latina. Possui 16 km de cais de atracação 

com profundidades variando de 5m a 13,5m. Esses terminais são utilizados para operação 

de carga geral solta ou em contêiners, veículos, além de granéis sólidos e líquidos 

(CODESP, 2018). De acordo com empresas de consultaria de engenharia que operam no 

Porto de Santos (Cargill, Coopersucar e Santos Brasil), os revestimentos utilizados para 

proteger a maior parte dessas estruturas empregam os produtos Weber Guard SF P235 e 

Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761 (Figura 1). Segundo a ficha de informações de 

segurança,  do produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761, essa tinta contem solventes 

xilenos mistos, etil glicol e butil glicol além de alcatrão de hulha (Paumar S.A. Indústria 

E Comércio, 2017). Entretanto, esse documento lista apenas os componentes que 

contribuem para o perigo relacionado a incêndios e exposição humana. Sendo assim, 

considerando suas características de resistência física e química, impermeabilidade e 
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proteção anticorrosiva; é provável que outras substâncias com risco potencial ao ambiente 

integram a composição do produto.  

 

Figura 1: Embalagens dos componentes (A e B) do produto comercial Lackpoxi Alcatrão 

de Hulha N 1761 usado para revestir estruturas de concreto no terminal portuário de 

Santos. 

Cabe ressaltar, que a aplicação desses produtos sobre estruturas de concreto, 

ocorre durante as marés baixas, e poucas horas após a conclusão, as estruturas recém 

revestidas já experimentam um contato direto com a água do mar. Tal situação, pode 

ocasionar uma rápida lixiviação de altas concentrações de substâncias químicas na coluna 

d’água gerando toxicidade sobre a biota local. Portanto, avaliar os danos ambientais, 

eventualmente relacionados a esse tipo de atividade, é de relevante importância.  

Para monitorar a toxicidade de ambientes marinhos contaminados com compostos 

químicos perigosos ostras e mexilhões tem sido utilizados desde a década de 1970. Esses 

organismos apresentam hábito de vida séssil, são de fácil amostragem, tem capacidade de 

bioacumular contaminantes e apresentam respostas rápidas relacionadas a exposição 

(Abessa et al., 2005). Nesse aspecto, as ostras do gênero Crassostrea tem sido, nos 

últimos anos, muito utilizadas no Brasil em experimentos de campo e em laboratório 
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revelando que possuem alta capacidade de acumulação de contaminantes como HPAS e 

elementos traço em seus tecidos (Torres et al., 2012a, 2015). Em geral, os estudos 

empregando esses organismos avaliam respostas de biomarcadores que podem apresentar 

variações bioquímicas, celulares, fisiológicas ou comportamentais podendo ser 

mensurados em tecidos, fluidos corporais evidenciando as alterações causadas por 

exposição ou efeito de contaminantes (Pereira et al., 2014). Alguns desses biomarcadores 

mais utilizados são metalotioneínas, danos ao DNA, peroxidação lipídica, estabilidade da 

membrana lisossomal e as atividades de enzimas ligadas ao estresse oxidativo (Gagne et 

al., 2006).  Essas ferramentas tem sido usadas com sucesso como indicadores precoces 

de efeitos de compostos xenobióticos em diferentes  níveis de organização biológica 

(Chambers et al., 2002).  Portanto, o emprego de biomarcadores permite frequentemente 

revelar efeitos mesuráveis no desempenho individual (Forbes et al., 2006), detectando  

reações em que a saúde dos organismos esteja sendo prejudicada demonstrando efeitos 

mensuráveis em mudanças de ambientes (Da Ros et al., 2002). 

Considerando a larga utilização de tintas em estruturas de concreto, assim como o 

desconhecimento dos seus possíveis efeitos ambientais, uma avaliação de sua 

composição, juntamente como o emprego de biomarcadores que avaliem o estado geral 

de saúde dos organismos, pode ajudar a prover uma visão geral, ainda que preliminar, 

sobre possíveis danos relacionados a sua utilização. Adicionalmente, a compreensão dos 

mecanismos de lixiviação de substâncias tóxicas a partir de estruturas pintadas assim 

como sua bioconcentração por organismos filtradores, pode auxiliar no entendimento dos 

riscos ambientais inerentes ao uso desses produtos. Portanto, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar experimentalmente a composição, a bioacumulação de substâncias 

tóxicas e os efeitos da exposição de ostras da espécie Crassostrea brasiliana a estruturas 

de concreto pintadas com o produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761. 
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2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

 

2.1. Organismo-teste Crassostrea brasiliana 

 Bivalves são membros importantes das comunidades bentônicas e interagem com 

o meio circundante através de processos de filtração, bem como com os substratos onde 

costumam se fixar (Barnes, 1996). São organismos sésseis e de vida longa que filtram 

grandes quantidades de água durante a alimentação e respiração e são particularmente 

suscetíveis aos estressores ambientais, incluindo contaminação pontual e difusa. Estes 

organismos podem bioacumular contaminantes orgânicos e metais, sendo essa capacidade 

altamente desejável em estudos ecotoxicológicos (Depledge and Billinghurst, 1999). No 

que tange a organismos pertencentes ao gênero Crassostrea com registro de ocorrência 

no litoral paulista, persiste na literatura uma discussão sobre a classificação da espécie. 

Enquanto alguns autores identificam esses organismos como pertencentes a espécie 

Crassotrea gasar outros estudos empregam o nome Crassostrea brasiliana (Melo et al., 

2010). No presente estudo a classificação da espécie utilizada foi confirmada por consulta 

a técnicos do Museu de Malacologia da Universidade de São Paulo que identificaram os 

organismos como Crassostrea brasiliana (Figura 2). 

 

Figura 2: Exemplar de organismo da espécie Crassostrea brasiliana (com valva superior 

removida) utilizado no experimento de exposição. 
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Para realização do experimento de exposição, ostras da espécie Crassostrea 

brasiliana foram adquiridas de um cultivo localizado na reserva extrativista do Mandira 

localizada no município de Cananéia litoral sul do estado de São Paulo. Posteriormente à 

obtenção, os organismos foram submetidos a um período de aclimatação em aquários de 

30L com filtro biológico, vigorosa aeração e parâmetros físico químicos controlados 

sendo alimentados com concentrado de fitoplâncton marinho com tamanho 4-10 µm 

(PhytogoldS – Brightwell) por um período de 3 dias.  

2.2. Desenho experimental 

O desenho experimental do presente estudo, foi concebido com base na análise da 

distribuição espacial das estacas de concreto por área construída nos terminais portuários 

de Santos. Dessa forma, a relação entre área superficial pintada por volume de água do 

mar foi calculada com base no projeto de engenharia do porto, e foi simulada em escala 

de laboratório. Entretanto, essa estimativa não considerou os fluxos dinâmicos das 

correntes estuarinas visto que o experimento foi conduzido em sistema estático (fechado). 

O experimento de exposição consistiu em três tratamentos [controle contendo apenas 

água do mar (CA), controle usando miniaturas de estacas de concreto não pintadas (CE) 

e estacas revestidas com o produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761(LAC)]. Em cada 

tratamento, 30 organismos adultos da espécie C. brasiliana foram mantidos por quatro 

dias em aquários contendo 30 L de água do mar em salinidade 30. Para os tratamentos 

empregando estruturas de concreto (CE e LAC), foram confeccionadas miniaturas de 

estacas de concreto com 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro, totalizando 6,3 cm2 de área 

superficial por estaca. Essas estacas foram produzidas com cimento tipo graute, que 

possui elevada resistência mecânica, e é preferencialmente utilizado na construção de 

estruturas fixas de terminais portuários. Os tratamentos CE e LAC empregaram quatro 

estacas completamente submersas, sendo as últimas, pintadas com o produto Lackpoxi 
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Alcatrão de Hulha N1761 empregando as recomendações do fabricante (Figura 3).  

 

Figura 3: Desenho experimental usado para exposição de organismos de espécie 

Crassostrea braziliana a estacas de concreto revestidas com tintas anti-incrustantes. Ca= 

controle água do mar, CE = Controle com estacas não pintadas e LAC= tratamento com 

estacas de concreto revestidas com o produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761 

aplicado conforme recomendação do fabricante. 
 

No tratamento usando o revestimento Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761, as 

estacas pintadas foram introduzidas nos aquários 3 horas após a pintura, buscando simular 

as condições de pintura em situações reais. Todos os tratamentos foram realizados 

simultaneamente empregando um fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro. 

Além disso, todos os aquários foram mantidos sob aeração constante. Durante o 

experimento, os parâmetros físico-químicos (pH, oxigênio dissolvido, salinidade e 

temperatura) da água dos aquários foram diariamente monitorados. Os organismos foram 

expostos por um tempo total de 96 horas com amostragens realizadas antes do início da 

exposição (T0), no tempo correspondente a 48 horas de exposição (T48) e ao final do 

experimento (T96). Após cada tempo experimental 7 organismos foram retirados dos 

aquários e submetidos ao teste de estabilidade da membrana lisossômica, conforme 

descrito a seguir. Esse procedimento foi realizado em organismos correspondentes 

oriundos de todos os tratamentos nos tempos T0, T48 e T96. Após essa etapa os tecidos 
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moles de cada organismo foram coletados em “pool” usando frascos previamente 

descontaminados e congelados até as análises químicas. Adicionalmente, amostras de 

água de cada meio de exposição foram coletadas em garrafas âmbar de 1L previamente 

lavadas e descontaminadas com acetona e hexano (3x). Essas amostras foram obtidas nos 

tempos T0, T6 (após seis horas de imersão), T48 e T96. 

2.3 Análises químicas 

 

 Considerando que o rótulo do produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761 

menciona a presença de alcatrão de hulha (subproduto de pirolise de carvão) na sua 

composição, amostras da tinta foram caracterizadas quanto a presença de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (16 HPAs prioritários segundo a USEPA). Mais além, assumindo 

que tintas apresentam matrizes complexas onde possivelmente estão presentes diferentes 

grupos de moléculas e elementos potencialmente tóxicos, no presente estudos foram 

também determinadas as concentrações de vários elementos traço (As, Cd, Cr, Cu, Fe, 

Hg, Mg, Mn, Pb, Ni, Sn e Zn) (Almeida et al., 2007a). Todos os utensílios utilizados no 

manuseio e armazenamento das amostras foram previamente descontaminados utilizando 

protocolos adotados nas determinações analíticas de elementos traço e 

microcontaminantes orgânicos. Adicionalmente, todos os reagentes solventes e 

adsorventes utilizados foram de grau analítico correspondente a análise de traços. Essas 

determinações foram realizadas em amostras do produto comercial (tinta), em água dos 

meios de exposição e em tecidos de ostras expostas a estacas pintadas sempre em análise 

única.  As amostras de ostras (7 indivíduos por tempo) e água (1L) foram removidas do 

experimento nos períodos correspondentes ao T0, T48 e T96. Além disso, uma amostra 

adicional de água foi obtida após 6 horas de exposição as estacas pintadas visando 

verificar variações nas concentrações de elementos traço e HPAs imediatamente após a 

imersão. 
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2.3.1. Preparo das amostras e determinações analíticas 

 

 As amostras de tinta, foram obtidas por raspagem após mistura dos componentes 

A e B e completa secagem no interior de frascos de vidro previamente calcinados. 

Posteriormente, fragmentos secos do produto foram armazenados por congelamento em 

frascos de vidro (análises de HPAs) ou de plástico (análises de elementos traço). As 

amostras de tecidos de ostra foram, homogeneizadas, congeladas (-80°C) e liofilizadas 

para completa remoção de água. Posteriormente, os tecidos secos foram macerados e 

armazenados sob congelamento (-20°C) em frascos de vidro e plásticos (de acordo com 

os analitos de interesse) até o início das demais etapas analíticas. Similarmente, as 

amostras de água pertenceram armazenadas sob congelamento até a etapa da extração. 

As composições elementares, em todas as amostras (água, tinta e tecidos de ostra), 

foram determinadas empregando técnicas de digestão ácida seguidas de determinação por 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) e/ou 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). O controle de 

qualidade dessas análises empregou análises de brancos da matriz, materiais de referência 

certificados e ensaios de recuperação. Essas etapas foram realizadas junto ao laboratório 

de análises químicas na Universidade Federal de Santa Maria sob a supervisão do prof. 

Dr. Fábio Andrei Duarte 

Para as análises de HPAs, as amostras foram previamente fortificadas com uma 

concentração conhecida de um padrão analítico de recuperação e deixadas em equilíbrio 

por 3 horas. Após essa etapa, para as amostras de água, foi empregada uma extração 

líquido-líquido utilizando hexano de elevado grau de pureza. Os extratos obtidos foram 

então concentrados a 1 mL em evaporador rotativo e armazenados em frascos de vidro 

com tampas septadas para posterior injeção em sistema cromatográfico de fase gasosa. 

As amostras de tinta e tecidos de ostra, foram extraídas utilizando solventes ou misturas 
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de solventes com diferentes polaridades utilizando um sistema Soxhlet por 12 horas 

consecutivas. Após obtenção, os extratos foram purificados em colunas cromatográficas 

recheadas com adsorventes (sílica e alumina previamente ativadas). Os extratos 

purificados foram adicionados de um padrão interno e então injetados em sistema de 

cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de massas para identificação e 

quantificação dos hidrocarbonetos de interesse. Todas as análises de HPAs foram 

realizadas no Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e 

Marinhos (OrganoMAR), o qual é coordenado pela professora Eliete Zanardi Lamardo 

da Universidade Federal de Pernambuco. O controle de qualidade analítica empregou 

análises regulares de brancos da matriz, materiais de referência certificados e ensaios de 

recuperação. Além disso as concentrações foram determinadas por padronização interna 

e foram usados padrões “surrogates” para aferição dos percentuais de recuperação de 

cada amostra com base nos padrões fortificados. 

 

2.4. Cálculo de Fatores de Bioconcentração em ostras 

Após quantificação das concentrações de HPAs em tecidos de ostra e na água do meio 

de exposição os fatores de bioconcentraçãoo de HPAs individuais e de ∑HPAs foram 

calculados para T96 através da equação 1, de acordo com Froehner et al (2018).  

𝐹𝐴𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐵𝐼𝑂𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴ÇÃ𝑂 (𝐹𝐵) =
𝐻𝑃𝐴 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑃𝐴 𝑒𝑚 á𝑔𝑢𝑎
                            (1) 

Os fatores de bioconcentração foram calculados considerando que o experimento foi 

conduzido em laboratório usando água do mar como o meio. De acordo com a agencia de 

proteção ambiental do Estados Unidos (EPA) (2016) essa abordagem indica 

bioconcentração dos compostos analisados nos organismos. 
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2.5.  Estabilidade da Membrana Lisossômica (LMS) 

 

O procedimento utilizado para análise do Tempo de Retenção do Corante 

Vermelho Neutro em lisossomos de hemócitos foi realizado de acordo com o método 

descrito por Lowe et al. (1995). Inicialmente uma solução estoque do corante vermelho 

neutro foi preparada usando 28,8 mg adicionado de 1 mL de DMSO em frascos âmbar. 

Posteriormente, 10 µL dessa solução foi diluída em 5 mL da solução fisiológica a qual foi 

também mantida sob abrigo da luz. Usando uma seringa hipodérmica de 2 mL com uma 

agulha padrão 21 e contendo 0.5 mL de solução fisiológica, foram coletados 0.5 mL de 

hemolinfa do músculo adutor posterior de cada ostra. Então, 40 µL desta solução de 

células (hemolinfa + solução fisiológica) foi exposto ao corante Vermelho Neutro em 

lâminas de microscopia. Estas lâminas foram então acondicionadas em uma câmara 

escura e úmida por 15 minutos até o início das leituras. As lâminas foram examinadas em 

microscopia óptica usando aumento de 400x a cada 15 minutos. Esse procedimento foi 

repetido até que as células apresentassem extravasamento do corante, ponto no qual a 

análise foi interrompida e o tempo de retenção foi calculado. O tempo de retenção do 

corante vermelho neutro pelos lisossomos foi obtido pela estimativa da proporção de 

células exibindo “vazamento” dos lisossomos para o citosol e/ou exibindo anormalidades 

no tamanho e cor dos lisossomos. O “end-point” foi determinado quando 50% ou mais 

das células exibiram anomalias estruturais ou vazamento do corante para o citosol. O 

tempo de retenção médio para cada concentração foi calculado pela média do tempo em 

minutos dos animais analisados. Esse procedimento foi realizado em 7 organismos 

oriundos de cada um dos tratamentos de exposição nos tempos T0, T48 e T96. 
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2.6. Análise dos resultados 

Os dados referentes aos tempos de retenção do corante vermelho neutro assim 

como as concentrações de elementos traço foram inicialmente avaliados quanto a seu tipo 

de distribuição e homogeneidade das variâncias usando os testes de Shapiro-Wilk e 

Levene respectivamente. Quando os critérios para análises paramétricas foram atendidos, 

foi empregada uma Análise de Variância (ANOVA) seguido do teste multicomparativo de 

Dunnet. Nos casos em que os pré-requisitos do ANOVA não foram atendidos, as 

diferenças foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis seguido da avaliação 

comparativa de Dunn. Posteriormente uma Análise Fatorial, utilizando Análise de 

Componentes Principais (FA / PCA) como procedimento de extração, foi utilizada para 

analisar as correlações entre os dados obtidos no presente estudo (tempo de retenção do 

corante vermelho neutro e as concentrações dos principais elementos bioconcentrados 

nos tecidos dos organismos) Todas as avaliações estatísticas foram realizadas com nível 

de significância de 0,05 empregando o software Statistica versão 13. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. Elementos Traço e HPAs na Matriz da Tinta 

 

Considerando os doze elementos traço analisados na matriz da tinta, cádmio, 

mercúrio e zinco foram detectados em concentrações abaixo dos limites de quantificação 

dos métodos utilizados (Tabela 1). O Arsênio, Ni e Sn apresentaram concentrações baixas, 

variando de 0,77 μg g-1 (As) a 3,35 μg g-1 (Sn). Por outro lado, concentrações moderadas 

a altas de Cr (43,9 μg g-1), Cu (21,1 μg g-1), Fe (567,0 μg g-1), Mg (58,3 μg g-1), Mn (14,2 

μg g-1), e Pb (134,0 μg g-1) foram encontradas. O Cobre e o Zinco são frequentemente 

utilizados em tintas anti-incrustantes navais devido ao seu efeito biocida sinérgico. 

Entretanto, na tinta Lackpoxi as concentrações encontradas para esses elementos foram 

abaixo do que costuma ser verificado nesses produtos (Soroldoni et al., 2018b). Por outro 

lado, cromo e o chumbo, os quais foram encontrados em elevadas concentrações no 

produto avaliado no presente estudo são frequentemente responsáveis pela induzir efeitos 

deletérios em organismos aquáticos (Turner, 2010a).  

Tabela 1: Concentrações de Elementos Traço (μg g-1) identificadas e quantificadas na 

matriz da tinta Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761. a determinações realizadas usando ICP 

OES, b determinações realizadas usando ICP-MS.  

 

ELEMENTOS  
Tinta Lackpoxi 

(μg g-1) 

Asb 0,77 ± 0,2 

Cdb < 0,03 

Cra 43,9 ± 1,9 

Cua 23,1 ± 0,7 

Hgb < 0,3 

Fea 567 ± 23 

Mga 58,3 ± 1,0 

Mna 14,2 ± 0,7 

Nib 2,49 ± 0,5 

Pbb 134 ± 3 

Snb 3, ± 1,0 

Zna < 6,0 
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Todos os 16 HPAs considerados prioritários pela Agencia de Proteção Ambiental 

do Estados Unidos (Wise et al., 2015) foram encontrados na matriz da tinta Lackpoxi. Os 

compostos Dibenzo[a,h]antraceno (449 ng g-1), 2-Metil Naftaleno (387 ng g-1) e o 

Acenaftileno (35 ng g-1) foram encontrados em concentrações na ordem de centenas de 

nanogramas, sendo os HPAs menos abundantes. O Fenantreno (13428 ng g-1) foi o HPA 

com a concentração mais elevada enquanto as demais moléculas apresentaram níveis de 

moderados a altos na faixa dos milhares de nanogramas por grama (Tabela 2). A presença 

de uma grande quantidade de HPAs denotando origem pirolítica confirmou as 

informações obtidas no rótulo do produto, as quais indicavam a presença de alcatrão de 

hulha na composição do produto analisado. De fato, o alcatrão de hulha  é obtido pelo 

processo de coqueificação ou pirólise do carvão (Xue et al., 2017).  

Tabela 2: Concentrações individuais e somatório Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (ng g-1) identificados e quantificados na matriz da tinta Lackpoxi Alcatrão de 

Hulha N1761.   

 

COMPOSTOS 

 
Tinta Lackpoxi 

(ng g-1) 

Naftaleno 1.194 

2-Metil Naftaleno 387 

Acenaftileno 35 

Acenafteno 1.965 

Fluoreno 2.820 

Fenantreno 13.428 

Antraceno 7.321 

Fluoranteno 8.424 

Pireno 6.493 

Benzo[a]antraceno 3.848 

Criseno 5.298 

Benzo[b]fluoranteno 2.923 

Benzo[k]fluoranteno 4.865 

Benzo[a]pireno 4.915 

Indeno[1,2,3-cd] pireno 6.697 

Dibenzo[a,h]antraceno 449 

Benzo[ghi]perileno 2.825 

Somatório HPAs 73.883 

 

A maior parte da literatura científica especializada que se dedicou a investigar 
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aspectos da composição de tintas navais tem se dedicado a revestimentos protetores 

aplicados a cascos de embarcações e plataformas (Rascio et al., 1988). Dessa forma, até 

onde sabemos, praticamente inexistem estudos investigando aspectos ambientais 

relacionados a produtos desenvolvidos para aplicação sobre estruturas fixas de concreto. 

Entretanto, é sabido que tintas navais frequentemente incorporam elementos traço a 

biocidas orgânicos para obter uma atividade impermeabilizante, anticorrosiva e anti-

incrustante efetiva. Em geral, o objetivo desses sistemas de revestimento é aumentar 

significativamente a vida útil dos materiais, reduzindo os custos de manutenção e 

substituição. (Almeida et al., 2007b). Portanto, a presença de elementos e HPAs no 

produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761 provavelmente tem relação direta com essas 

propriedades almejadas pelos fabricantes e usuários. Para além das tintas navais, produtos 

contendo alcatrão hulha utilizados em revestimentos de tubulações e tanques de 

armazenamento de água são conhecidas por induzir atividade mutagênica fortemente 

relacionadas ao conteúdo e HPAs (Robinson et al., 1984). Por outro lado, historicamente 

muitos estudos atestaram a toxicidade de elementos presentes em tintas comerciais 

destinadas a diferentes seguimentos (Schwartz and Levin, 1991; Turner, 2010b). 

 

3.2.Lixiviação de Elementos Traço e HPAs para o meio de exposição 

 

Todos os elementos analisados (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Pb, Ni, Sn e Zn) 

foram detectados nas amostras de água obtidas dos meios de exposição. Entretanto, as 

concentrações desses resíduos não mostraram alterações significativas ao longo do 

experimento. No caso do Magnésio as elevadas concentrações encontradas têm relação 

com o fato desse elemento ser um dos constituintes maiores da água do mar. De fato, as 

concentrações medidas estão de acordo com o que tem sido tradicionalmente apresentado 

na literatura para composição química desta matriz ambiental (Higgins and Schrag, 
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2015), visto que, o Mg atua ativamente no controle do pH oceânico (Halevy and Bachan, 

2017). Considerando esses resultados, aparentemente não houve lixiviação significativa 

dos metais para o meio de exposição durante a realização do experimento (Tabela 3). 

Entretanto, é preciso considerar, que os limites de quantificação relativamente elevados 

da técnica analítica empregada podem não ter sido capazes de demonstrar eventuais 

variações nas concentrações. 

Tabela 3: Concentrações de Elementos Traço (μg L-1) identificados e quantificados no 

meio de exposição a tinta Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761. a determinações realizadas 

usando ICP OES, b determinações realizadas usando ICP-MS.  

 

ELEMENTO  

Água (μg L-1) 

T0 T6 T48  T96 

Asb < 933 < 933 < 933 < 933 

Cdb < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 

Cra < 13 < 13 < 13 < 13 

Cua < 5,6 < 5,6 < 5,6 < 5,6 

Hgb < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Fea < 132 < 132 < 132 < 132 

Mga 923.496 ± 12.671 917.007 ± 2.897 967.985 ± 17.445 962.013 ± 34.659 

Mna < 65 < 65 < 65 < 65 

Nib < 19,1 < 19,1 < 19,1 < 19,1 

Pbb < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Snb < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 

Zna < 157 < 157 < 157 < 157 

 

Situação oposta, foi observada no caso dos HPAs, para os quais houve uma 

variação expressiva das concentrações (Tabela 4). As amostras do T0 mostraram 

concentrações baixas de HPAs (211 ng L-1) os quais provavelmente estavam presentes na 

água do mar utilizada para realização dos experimentos. HPAs estão entre os 

microcontaminantes orgânicos mais abundantes na natureza considerando que podem ser 

originados de diversas fontes. Entre as fontes naturais, a degradação da matéria orgânica 
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originada de florestas, pradarias e processos de combustão são consideradas de alta 

relevância (Manoli et al., 2000). Além disso, alguns HPAs apresentam elevada 

mobilidade ambiental por serem  passíveis de dispersão através de gases ou aerossóis e 

materiais particulados resistentes a degradação atmosférica (Boffetta et al., 1997). Sendo 

assim, a presença de HPAs no T0 pode ser explicada pelos níveis crônicos de 

contaminação frequentemente observados em zonas costeiras. Apesar disso, as 

concentrações encontradas nas amostras de água do T0 estão abaixo dos limites capazes 

de induzir efeitos deletérios em organismos marinhos segundo vários estudos que 

testaram a toxicidade desses compostos em água do mar (Karacık et al., 2009). 

Tabela 4: Concentrações individuais e somatório Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (ng L-1) identificados e quantificados no meio de exposição a tinta Lackpoxi 

Alcatrão de Hulha N1761.  

 

COMPOSTOS 

Água (ng L-1) 

T0 T6 T48  T96 

Naftaleno 93 2.323 1.840 1.590 

2-Metil Naftaleno 33 162 21 161 

Acenaftileno ND 9 7 11 

Acenafteno ND 920 671 978 

Fluoreno 19 1.912 2.135 1.937 

Fenantreno 38 4.378 4.245 1.800 

Antraceno 7 1.003 981 1.169 

Fluoranteno 7 825 781 856 

Pireno 9 492 475 533 

Benzo[a]antraceno ND 10 5 25 

Criseno <LQ 9 5 23 

Benzo[b]fluoranteno ND ND ND 2 

Benzo[k]fluoranteno ND ND ND ND 

Benzo[a]pireno ND ND ND ND 

Indeno[1,2,3-cd] pireno ND ND ND ND 

Dibenzo[a,h]antraceno 5 <LQ <LQ ND 

Benzo[ghi]perileno ND <LQ ND ND 

Somatório HPAs 211 12.043 11.164 9.086 

 

Após 6 horas da introdução das estacas pintadas nos aquários, os níveis de HPAs, 

especialmente o naftaleno, 2-metil naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 
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fenantreno, antraceno, fluoranteno e pireno sofreram elevações abruptas das 

concentrações (Tabela 4 e Figura 4). Como consequência o ∑HPAs no meio de exposição 

atingiu 12.043 ng L-1, nível considerado altamente tóxico segundo vários estudos 

disponíveis na literatura (Mahjoub et al., 2000). De acordo com Mahjoub et al., (2000) 

em um estudo experimental com água exposta a alcatrão de hulha, altas concentrações de 

naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno e Pireno foram 

encontradas, corroborando com os resultados obtidos no presente estudo (Figura 4). Mais 

além, em estudos experimentais avaliando a partição de HPAs entre meios aquosos e o 

alcatrão de hulha, níveis desprezíveis de Benzo[k]fluoranteno, Benzo[a]pireno, 

Indeno[1,2,3-cd]pireno e o Benzo[ghi]perileno foram detectados (Lee et al., 1992; 

Mahjoub et al., 2000) tal como observado no experimento realizado no presente estudo.  

 

Figura 4: Variação nas concentrações de HPAs no meio de exposição a tinta Lackpoxi 

Alcatrão de Hulha N1761 ao longo dos tempos experimentais.  

 

 

Posteriormente, as concentrações da maioria do HPAs monitorados diminuíram 
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proporcionalmente até as 96 horas de exposição (Figura 4). Entretanto, um 

comportamento oposto foi observado para o fenantreno cujas concentrações caíram baixo 

de 50% no T96. Esse comportamento é provavelmente resultado da degradação desse 

composto que possui três anéis benzênicos sendo um HPA de baixo peso molecular. 

Portanto, essas características conferem ao fenantreno alta susceptibilidade a degradação 

(Laor et al., 1999). Nesse aspecto, fatores como  exposição de luz e degradação mediada 

por organismos podem ter contribuído para queda nos níveis ao longo do experimento 

(Haritash and Kaushik, 2009). De fato, Borde et al., (2003), demonstrou reduções 

significativas nas concentrações de fenantreno em água durante experimentos de 

exposição com 93 h de duração.  

Considerando o comportando observado para os HPAs durante o presente estudo 

experimental, essas moléculas são lixiviadas a partir da tinta atingindo o meio aquático 

circundante e favorecendo a exposição de organismos habitantes dos ecossistemas 

afetados. Nesse aspecto, um estudo recente demonstrou que 77% do total de HPAs 

encontrados em amostras ambientais obtidas em um rio dos Estados Unidos tinham 

origem em um selante de pavimento a base de alcatrão de hulha. Esse mesmo estudo 

mostrou ainda que 78% das amostras de sedimentos analisadas foram capazes de induzir 

efeitos adversos em organismos bentônicos (Baldwin et al., 2017). Além disso, vários 

estudos tem relacionado os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos derivados do alcatrão 

de hulha com respostas carcinogênicas e mutagênicos sobre organismos aquáticos 

(McIntyre et al., 2016)  

3.3. Acumulação de Elementos Traço e HPAs em tecidos de Ostras 

 

Como observado na matriz da tinta e no meio de exposição, todos os elementos traço 

analisados (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Pb, Ni, Sn e Zn) foram também encontrados 

nos tecidos de ostras. Apesar disso, para a maioria dos elementos (As, Cr, Cu, Hg, Fe, 
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Mn, Ni, Zn) nenhuma variação significativa foi observada ao longo dos tempos de 

exposição (Tabela 5). Entretanto, para o Sn que foi detectado nos tratamentos controle em 

níveis abaixo dos limites de quantificação, foi observado um aumento estatisticamente 

significativo nas amostras oriundas dos tratamentos T48 e T96 (teste de Kruskal-Wallis 

seguido de Dunn, p<0,05). De forma similar, incrementos estatisticamente significativos 

(Kruskal-Wallis seguido de Dunn, p<0,05) nas concentrações de Cd e Pb acumuladas 

pelas ostras foram também observadas. Essa observação provavelmente reflete o fato das 

ostras serem organismos filtradores com capacidade de acumular xenobióticos tais como 

alguns elementos traço que estejam disponíveis no meio (Aguirre-Rubí et al., 2018). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que os aumentos verificados ocorreram a despeito de não 

terem sido observadas variações significativas nos níveis de elementos traço nos meios 

de exposição. Tal situação, decorre provavelmente de uma melhor performance no 

método analítico empregado para determinações de elementos nessa matriz biológica. 

Considerando o aumento nas concentrações acumuladas de Cd e Pb é importante 

ressaltar que esses elementos são reconhecidamente tóxicos para organismos aquáticos 

especialmente moluscos (Begliomini et al., 2017; Cariou et al., 2017; Gouveia et al., 

2019). De fato, Begliomioni et al (2017) e Goulveia et al (2019) estudando mecanismos 

de exposição de Cd2+ em gastrópodes do litoral brasileiro verificaram que esses 

organismos mostraram alterações morfométricas de conchas assim como a indução de 

danos ao DNA e peroxidação lipídica consistente com os níveis de contaminação. 

Similarmente, um estudo conduzido no litoral francês com a espécie Ostrea edulis indicou 

respostas similares em bivalves historicamente expostos ao chumbo (Cariou et al., 2017). 

Por outro lado, o estanho inorgânico, que também variou significativamente, apresenta 

baixa ou nenhuma toxicidade para organismos aquáticos (Castro et al., 2012a).
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Tabela 5: Concentrações de elementos traço identificadas e quantificadas em tecidos de ostras dos diferentes tratamentos experimentais (Controle 

- CA, Controle Estaca – CE e Lacpoxi – LAC nos tempos correspondentes a 48 e 96 horas de exposição.  a determinações realizadas usando ICP 

OES, b determinações realizadas usando ICP-MS. Valores em negrito denotam aumentos significativos nas concentrações comparadas com os 

tratamentos controle. 

 

ELEMENTO 

Tecidos de ostra (μg g-1) 

 T48   T96  

CONTROLE ESTACA LAC CONTROLE ESTACA LAC 

Asb 5,2 ± 0,20 4,2 ± 0,20 5,4 ± 0,40 4,9 ± 0,90 5,2 ± 0,10 5,4 ± 0,40 

Cdb 0,6 ± 0,03 0,6 ± 0,03 0,7 ± 0,03 0,6 ± 0,02 0,6 ± 0,02 0,8 ± 0,05 

Cra 0,7 ± 0,26 0,7 ± 0,06 0,7 ± 0,82 0,6 ± 0,83 0,7 ± 0,17 0,6 ± 0,44 

Cua 8,6 ± 0,30 9,2 ± 0,24 8,6 ± 0,15 7,3 ± 0,29 8,4 ± 0,12 9,3 ± 0,12 

Hgb < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 

Fea 285 ± 4 239 ± 1 275 ± 7 223 ± 15 194 ± 4 228 ± 10 

Mga 3261 ± 144 3280 ± 34 2931 ± 120 2654 ± 56 2361 ± 27 3196 ± 61 

Mna 15,6 ± 1,2 15,9 ± 1,1 16,9 ± 0,9 16,8 ± 1,2 17,7 ± 0,9 17,9 ± 0,6 

Nib 0,6 ± 0,28 0,6 ± 0,27 0,45 ± 0,34 0,5 ± 0,55 0,4 ± 0,96 0,45 ± 0,38 

Pbb 0,5 ± 0,01 0,5 ± 0,01 0,5 ± 0,01 0,5 ± 0,02 0,5 ± 0,01 0,6 ± 0,01 

Snb < 0,06 < 0,06 0,1 ± 0,01 < 0,06 < 0,06 0,1 ± 0,01 

Zna 1848 ± 82 1558 ± 15 1418 ± 40 1212 ± 19 1216 ± 10 1509 ± 49 
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Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos foram detectadas em todas as amostras 

de ostra analisadas (Tabela 6). Nos tratamentos, controle água (CA) e controle estacas 

(CE), as concentrações que variaram de 221 ng g-1 (CE-48hs) a 286 ng g-1 (CA-48hs). 

Embora não tenha sido possível realizar análises estatísticas devido à ausência de réplicas 

para essas análises, os resultados indicam que não houve variações extremas das 

concentrações de HPAs e tecidos de ostra em todos os tratamentos controle. Esses dados 

indicam, portanto, que essas moléculas não estão presentes nem são lixiviadas a partir de 

estacas (CE) não revestidas com o produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761. Além 

disso, as concentrações medidas nas amostras dos tratamentos controle, estão abaixo dos 

valores estabelecidos como “backgroud” pela Convenção de Oslo e Paris (OSPAR) para 

ostras e mexilhões. Segundo esse guia orientativo, concentrações abaixo dos valores 

“backgroud” indicam efeitos biológicos improváveis sobre os organismos (OSPAR, 

2010). Ainda de acordo com outros estudos que classificam a acumulação de HPAs em 

bivalves, níveis de 0-100 ng g-1 são classificados como baixos, enquanto as categorias 

moderado (>100-1000 ng g-1), alto (>1000-5000 ng g-1) e muito alto (>5000 ng g-1) 

variam na ordem de 10 a 5 vezes (Baumard et al., 1998; Oliva et al., 2017).  

 Considerando os tecidos de organismos oriundos dos tratamentos com exposição 

a estacas pintadas com o produto Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761 (LAC), o ∑HPAs 

acumulados após 48hs de exposição atingiu 17.144 ng g-1. Adicionalmente, ao termo das 

96hs, as concentrações chegaram a 24.539 ng g-1 indicando que o tempo de exposição 

exerce influência sobre a bioacumulação desses compostos nos tecidos das ostras. 

Estudos anteriores realizados com as espécies Crassostrea gigas (Bustamante et al., 

2012) e Crassostrea rizophora (Torres et al., 2012b) já haviam demonstrado elevadas 

taxas de bioacumulação desses compostos por parte desses organismos filtradores.  
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Tabela 6: Concentrações de HPAs identificadas e quantificadas em tecidos de ostras dos diferentes tratamentos experimentais (Controle - CA, 

Controle Estaca – CE e Lacpoxi – LAC nos tempos correspondentes a 48 e 96 horas de exposição. LQ = limite de quantificação, ND = Não 

detectado. 

 

COMPOSTOS 

Tecidos de ostra (ng g-1) 

T48 T96 

CONTROLE ESTACA LAC CONTROLE ESTACA LAC 

Naftaleno 5 7 ND 6 6 <LQ 

2-Metil Naftaleno <LQ 1 3 2 3 <LQ 

Acenaftileno <LQ <LQ 3 ND ND 1 

Acenafteno 19 14 295 13 19 135 

Fluoreno 111 93 1.535 63 101 1.293 

Fenantreno 104 74 10.847 92 68 13.853 

Antraceno 23 15 1.121 25 20 1.792 

Fluoranteno 8 1 1.950 10 3 4.218 

Pireno 9 8 1.244 10 4 2.930 

Benzo[a]antraceno 1 2 62 1 1 143 

Criseno 2 2 57 2 2 110 

Benzo[b]fluoranteno 1 <LQ 5 <LQ 1 10 

Benzo[k]fluoranteno 2 2 11 1 2 22 

Benzo[a]pireno ND ND 12 ND ND 30 

Indeno[1,2,3-cd] pireno ND 2 ND ND ND 2 

Dibenzo[a,h]antraceno ND ND ND ND ND ND 

Benzo[ghi]perileno ND <LQ ND ND ND <LQ 

Somatório HPAs 286 221 17.144 225 228 24.539 
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Os HPAs que apresentaram concentrações relevantes em tecidos de ostras foram: 

Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[a]antraceno, 

e o Criseno os quais possuem entre 2 e 4 anéis benzênicos (Tabela 6). É importante 

ressaltar que essas moléculas, com exceção do Naftaleno, são as mesmas cujas maiores 

concentrações foram também encontradas nas amostras de água oriundos do meio de 

exposição (Tabela 4). Embora o Naftaleno, tenha lixiviado para a água do meio em 

concentrações maiores que 1500 ng g-1 não concentrou nos tecidos dos organismos devido 

ao seu menor peso molecular associado a elevada solubilidade na água. Tais propriedades, 

assim como o coeficiente de partição octanol-água (Kow) relativamente menor 

provavelmente favoreceram uma rápida degradação não permitindo sua concentração nos 

organismos (Srivastava et al., 2017). Portanto, os HPAs encontrados em altas 

concentrações nas ostras apresentam Kow variando de 3,9 a 5,9, levando a um 

particionamento preferencial em tecidos gordurosos (Lundstedt, 2003). Baseado nesses 

resultados, os fatores de bioconcentração (FB) calculados para esses compostos no 

período de 96 horas de exposição variaram de 10 para o Acenafteno a 422 para o 

Fluoranteno. Além disso, considerando o ∑HPAS o FB obtido foi de 109 (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Fatores de bioconcentração calculados para ostras da espécie Crassostrea 

brasiliana expostas a estacas de concreto pintadas com o produto Lackpoxi Alcatrão de 

Hulha N1761 por período de 96 horas.  

 

 

COMPOSTOS 
Fatores de 

Bioconcentração 

Acenafteno 10 

Fluoreno 21 

Fenantreno 151 

Antraceno 72 

Fluoranteno 422 

Pireno 29 

Benzo[a]antraceno 143 

Criseno 55 

Somatório HPAs 109 
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A bioconcentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em moluscos 

bivalves filtradores tem sido amplamente investigada pela comunidade científica, tanto 

em condições de campo (Hellou et al., 2005; Torres et al., 2012b) como através de 

experimentos de laboratório (Pérez-Cadahía et al., 2004). Na maioria desses estudos, os 

compostos Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Benzo[a]antraceno - que apresentam 

entre 3 e 4 anéis benzênicos - costumam revelar as maiores taxas de bioconcentração 

(Hellou et al., 2005; Paul-Pont et al., 2016). Esses compostos, são também os que 

costumam apresentar maiores toxicidades sobre organismos expostos (Yang et al., 2015). 

Portanto, considerando que os compostos lixiviados a partir do produto Lackpoxi 

Alcatrão de Hulha N1761 são concentrados nos organismos expostos, riscos ambientais 

relacionados ao seu emprego em estruturas portuárias fixas são esperados. 

 

3.4. Estabilidade da Membrana Lisossômica 

O tratamento CA (controle água) referente aos tempos de exposição de 48 e 96 

horas apresentaram respectivamente tempos de retenção médios de 87,8 e 70,7 minutos. 

Para o tratamento empregando estacas de concreto não revestidas (CE), as médias dos 

tempos de retenção foram 70,7 (48hs) e 57,8 (96hs). De acordo com o índice desenvolvido 

por Ortega el al., (2018)  para o mexilhão Perna perna, os tempos de retenção do corante 

superiores a 60 minutos indicam organismos saudáveis. Mais além, estudos experimentais 

ou realizados em condições de campo, empregando organismos da família Ostreidae 

(Crassotrea gigas ou Ostrea edulis) tem demonstrado que as faixas de tempo de retenção 

para organismos saudáveis estão de acordo que os valores encontrados no presente estudo 

(Cho and Jeong, 2005; Xie et al., 2016). Com base nesses estudos, os tratamentos CA e 

CE do presente experimento aparentemente não demonstraram efeitos deletérios sobre os 

organismos expostos por 48 horas (Figura 5). Adicionalmente, embora no tratamento CE-
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96hs, tenha demonstrado um valor médio ligeiramente abaixo do limiar de 60 minutos, 

esses tempos de retenção não demonstraram diferenças estatisticamente significativas 

(ANOVA p>0,05) quando comparadas aos controles (CA). Portanto, esses resultados 

sugerem, que mesmo na presença de estacas de concreto não pintadas (CE) os organismos 

demonstraram parâmetros aceitáveis, indicando que a presença de estacas de concreto 

não revestidas provavelmente não induz efeitos observáveis sobre o tempo de retenção 

do corante nos hemócitos de ostras. Esses resultados demonstram também que os 

tratamentos empregando apenas água do mar e estacas de concreto não pintadas não 

afetaram a estabilidade das membranas lisossômicas dos organismos teste, validando o 

tratamento experimental empregado.  

 

 

Figura 5: Respostas de Tempo de Retenção do Corante Vermelho Neutro em ostras de espécie 

Crassotrea brasiliana expostas a diferentes tratamentos experimentais. Os asteriscos indicam os 

tratamentos que mostraram diferenças significativas em relação aos controles. As barras de erro 

denotam desvio padrão.  
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Por outro lado, após 48 horas de exposição (T48-LAC) a média dos tempos de 

retenção foi de 32 minutos indicando níveis significativos de estresse fisiológico, visto 

que, tempos de retenção entre 60 e 30 minutos sugerem que os organismos podem estar 

compensando os efeitos da exposição a xenobióticos (Pereira et al., 2011). Essa redução 

observada, foi significativamente diferente (ANOVA p>0,05) do tratamento controle para 

o tempo correspondente (48hs). Similarmente, após 96hs de exposição o tempo de 

retenção médio calculado foi de 19,29 minutos, indicando efeitos fisiológicos severos e 

apresentando diferenças estatisticamente significativas (ANOVA seguido de teste a 

posteriori de Dunnet, p>0,01) quando comparado aos grupos controle.  

A estabilidade das membranas lisossômicas constitui um índice muito útil para 

avaliação de danos celulares. Essas organelas lidam principalmente com a nutrição, 

reparo de tecidos e com a renovação de componentes celulares além de constituírem os 

principais locais de sequestro de substâncias químicas perigosas participando de 

importantes mecanismos de detoxificação celular (Dailianis et al., 2003). 

Adicionalmente, essas organelas membranosas mediam degradação intracelular de 

macromoléculas, desempenharem um papel essencial na regulação do cálcio e na 

sinalização celular. Portanto, manter a integridade e as funções lisossômicas crucial para 

a homeostase celular (Wang et al., 2018). Diferentes formas de estresse ambiental podem 

induzir a permeabilização da membrana lisossômica. Como resultado, a translocação das 

suas mais de 50 hidrolases (enzimas digestivas) para o citoplasma, podem levar a morte 

celular (Yu et al., 2016).  

Respostas dessa natureza tem sido observadas em organismos expostos a vários 

grupos de contaminantes de interesse ambiental, tais como fármacos (Pusceddu et al., 

2018), drogas de abuso (Maranho et al., 2017), praguicidas (Guerreiro, et al., 2017) e 

biocidas utilizados em sistemas anti-incrustantes (Hagger et al., 2005). Além disso, 
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estudos realizados em condições experimentais ou ao longo de gradientes de 

contaminação no campo tem também demonstrado perda de estabilidade de membranas 

lisossômicas de moluscos bivalves expostos a elementos tóxicos como o Cu, Zn, Se, Cd 

e Pb (Bartlett et al., 2020; Guidi et al., 2017). Nesse aspecto, cabe ressaltar que um 

aumento progressivo nas concentrações de Cd, Pb acumulados nos tecidos dos 

organismos obtidos dos tratamentos experimentais T0, T48 e T96 (Tabela 5) foi 

observado durante o experimento (ainda que em baixos níveis). Sendo assim. A exposição 

a esses elementos, lixiviados da pintura com Lackpoxi, pode ter contribuído para as 

respostas fisiológicas observadas visto que, como mencionado, esses elementos 

apresentam elevada toxicidade sobre moluscos. Mais além, as grandes variações 

verificadas na acumulação de HPAs, que passaram de aproximadamente 200 ng g-1 em 

organismos dos tratamentos controle para 24.539,2 após 96 horas de exposição (Tabela 

6), provavelmente são os principais responsáveis pela perda da competência das 

membranas lisossômicas observadas. De fato, HPAs como o Fluoranteno e o Pireno tem 

sido frequentemente relacionados a danos moleculares e celulares sobre ostreídeos (Ertl 

et al., 2016). Similarmente, estudos envolvendo a exposição de moluscos bivalves a 

misturas de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também tem demonstrado efeitos 

deletérios sobre a estabilidade de membranas lisossômicas (Frantzen et al., 2016). 

Portanto, o extravasamento precoce do conteúdo lisossômico para o citoplasma dos 

hemócitos das ostras expostas a tinta Lackpoxi Alcatrão de Hulha N 1761, resultou em 

danos capazes de comprometer importantes processos celulares. Tais observações 

indicam um prejuízo geral do estado de saúde dos animais. Considerando a intensidade 

das respostas e a carga química de compostos lixiviados para o meio de exposição o 

produto representa um risco potencial para os ecossistemas aquáticos onde é 

frequentemente aplicada. 
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3.5. Avaliação Integrada dos Resultados 

 

Os dois fatores extraídos do conjunto de dados após a análise fatorial (FA/PCA), 

explicaram juntos 98,8% das variâncias observadas, sendo que o fator 1, individualmente, 

foi capaz de explicar 88,1% das variâncias.  Esse fator mostrou uma associação negativa 

entre as respostas referentes ao tempo médio de retenção do corante vermelho neutro nos 

hemócitos e as concentrações bioconcentradas de elementos traço e HPAs (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Escores para o Fator 1 extraído da Análise fatorial responsável por explicar 

88,1% das variâncias observadas entre as respostas biológicas e concentrações de 

contaminantes acumulados nos tecidos de Crassostrea brasiliana.  
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Como visto, o aumento do tempo de retenção do corante vermelho neutro nos 

hemócitos das ostras, o qual indica um melhor estado de saúde dos animais, foi 

inversamente relacionado as concentrações dos contaminantes medidos. Nesse aspecto as 

concentrações teciduais de Cádmio, Fenantreno e Antraceno apresentaram escores mais 

baixos (< -0,98) sugerindo que esses compostos são os principais responsáveis por induzir 

os danos observados nos organismos. Similarmente, escores muito baixos (< -0,97) foram 

também observados para o Estanho, Fluoranteno e Pireno (Figura 6). Enquanto alguns 

estudos mencionam a baixa toxicidade do Estanho  para moluscos (Castro et al., 2012b), 

os HPAs tem sido tradicionalmente relacionados como indutores de uma variedade de 

efeitos deletérios nesses organismos (Baldwin et al., 2017; Kim et al., 2018; Suman et al., 

2016). Considerando o exposto a maior parte da toxicidade observada durante o 

experimento parece estar relacionada aos compostos lixiviados a partir do produto 

Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761. Apesar disso, é importante mencionar que dentre 

uma diversidade muito grande de compostos que potencialmente poderiam ser liberados 

a partir da tinta, apenas 12 elementos traço potencialmente tóxicos e 16 HPAs foram 

analisados. Portanto, é possível que outras substâncias, não avaliadas no presente estudo, 

possam também ser responsáveis pelos danos observados. Mais além, os efeitos 

observados podem também ser resultado da sinergia entre as moléculas analisadas e 

desconhecidas como tem sido frequentemente reportado por estudos que avaliam 

toxicidade de misturas complexas tais como tintas (Soroldoni et al., 2018a, 2017). Nesse 

contexto, estudos adicionais envolvendo biomarcadores mais específicos e determinações 

analíticas mais sofisticadas podem auxiliar a melhor elucidação dos processos químicos 

e ecotoxicológicos relacionados a esse produto comercial.  
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4. Conclusão  

A avaliação da composição química da tinta Lackpoxi Alcatrão de Hulha N1761 

mostrou que 12 elementos (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Pb, Ni, Sn e Zn) e 16 HPAs 

integram a composição desse produto. O estudo experimental realizado demonstrou que, 

a partir de estruturas pintadas com esse produto, baixas concentrações de elementos traço 

parecem ser lixiviadas para o meio aquático circundante. Por outro lado, altas 

concentrações de HPAs, principalmente o naftaleno, 2-metil naftaleno, acenaftileno, 

acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno e o pireno são rapidamente (6 

horas) liberados para coluna d’água após contato com o meio. Nesse ponto é importante 

ressaltar que os procedimentos de pintura realizados nas estacas seguiram rigorosamente 

as recomendações do fabricante quanto aos procedimentos de aplicação e tempo de espera 

antes do contato com a água. Portanto, esses achados indicam que o produto é capaz gerar 

contaminação ambiental em áreas onde é aplicado. Foi possível também verificar 

elevados fatores de bioconcentração, em apenas 96hs de exposição, para maioria dos 

HPAs mencionados. Tal situação é altamente preocupante visto que, esses compostos são 

altamente tóxicos e conhecidos indutores de mutagenicidade e carcinogenicidade. 

Além das alterações químicas mencionadas, os organismos expostos durante o 

procedimento experimental mostraram uma redução significativa da integridade das 

membranas lisossômicas de hemócitos. Considerando que esse tipo de resposta é 

universalmente aceita como um marcador do estado de saúde geral dos organismos, os 

efeitos resultantes da exposição a tinta apresentam potencial para induzir severos danos 

ambientais. Portanto, organismos habitantes de zonas onde procedimentos de pintura 

usando o produto estejam sendo aplicados, estão provavelmente expostos a severas 

ameaças químicas que podem levar a danos fisiológicos irreparáveis. Com base nesses 

resultados é recomendável a realização de avaliação de risco ambiental da tinta utilizada. 
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APÊNDICE A 

Tabela 1: Tempos de retenção do corante vermelho neutro nas membranas lisossômicas 

de ostras C. brasiliana nos tratamentos de controle, CH2O, C Estaca, Lackpoxi Coal 

Tar N 1761. 

 

 

Lâmina 15 30 45 60 75 90 T

1 ± ± ± ± - - 60

2 ± ± ± ± ± - 75

3 ± ± - - - - 45

4 + ± ± ± ± - 75

5 ± ± ± ± ± ± 90

6 ± ± ± ± ± ± 90

7 ± ± ± ± ± - 75

Lâmina 15 30 45 60 75 90 105 120 T Lâmina 15 30 45 60 75 90 105 120 T

1 ± ± ± ± ± ± ± ± 120 1 ± ± - - - - - - 30

2 ± ± ± ± ± - - - 75 2 ± ± - - - - - - 30

3 ± ± ± ± ± - - - 75 3 ± ± - - - - - - 30

4 ± ± ± ± - - - - 60 4 ± ± ± - - - - - 45

5 ± ± ± ± ± - - - 75 5 ± ± - - - - - - 30

6 ± ± ± ± ± ± ± ± 120 6 ± ± ± - - - - - 45

7 ± ± ± ± ± ± ± - 90 7 ± ± ± ± - - - - 60

Lâmina 15 30 45 60 75 90 105 120 T Lâmina 15 30 45 60 75 90 105 120 T

1 ± ± ± ± - - - - 60 1 ± ± - - - - - - 30

2 ± ± ± ± ± ± - - 90 2 ± ± ± ± ± ± - - 90

3 ± ± ± ± ± - - - 75 3 ± ± ± - - - - - 45

4 ± ± ± ± - - - - 60 4 ± ± ± ± ± ± - - 90

5 ± ± ± ± ± - - - 75 5 ± ± - - - - - - 15

6 ± ± - - - - - - 45 6 ± ± ± ± - - - - 60

7 ± ± ± ± ± ± - - 90 7 ± ± ± ± ± - 0 - 75

Tempo Médio Tempo Médio

Lâmina 15 30 45 60 75 90 105 120 T Lâmina 15 30 45 60 75 90 105 120 T

1 ± - - - - - - - 15 1 ± ± ± ± - - - - 60

2 ± - - - - - - - 15 2 ± - - - - - - - 15

3 ± ± - - - - - - 30 3 ± - - - - - - - 15

4 ± ± ± - - - - - 45 4 ± ± - - - - - - 30

5 ± ± ± - - - - - 45 5 ± - - - - - - - 15

6 ± ± ± - - - - - 45 6 - - - - - - - - 0

7 ± ± - - - - - - 30 7 - - - - - - - - 0

Tempo Médio Tempo Médio

57,86

CH20

Tempo de Retenção

38,5787,86

C ESTACA

LACKPOXI COAL TAR N 1761

Tempo de Retenção

19,2932,14

T 48

Tempo de Retenção

T 96

Tempo de Retenção

Tempo de Retenção

T 48

T 48 T 96

Tempo Médio Tempo Médio

Tempo de Retenção

T 96

70,71

Tempo Médio 72,86

Tempo de Retenção

Controle

T 0
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