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Resumo 

A contaminação dos oceanos por petróleo vem sendo frequentemente registrada ao 

redor do mundo. Em 2019, no Brasil mais de 5 mil toneladas de petróleo atingiram a costa 

brasileira, incluindo áreas de importância biológica. Diversas substâncias potencialmente 

tóxicas, provenientes do petróleo, podem persistir no meio ambiente e causarem toxicidade 

na biota.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade do sedimento de áreas atingidas 

pelo petróleo (Pernambuco), utilizando o organismo-teste Nitokra sp. Os sedimentos foram 

coletados em Pernambuco em março e outubro de 2021. 7 áreas atingidas pelo petróleo 

foram escolhidas e uma área estabelecida como “referência”, na qual não foram registradas 

manchas de petróleo. O teste de toxicidade foi realizado por meio da exposição de fêmeas 

ovígeras aos sedimentos. A prole (náuplio+copepoditos) foi quantificada e posteriormente 

realizado o cálculo do índice de fecundidade. Em seguida foi aplicada a análise de variância 

multifatorial permutacional (PERMANOVA) com dados univariados (Índice de fecundidade) 

considerando “Área” (oito níveis: Serrambi, Janga, Paiva, Suape, Cupe, Muro Alto, Carneiros 

e Mamucabas) e “Período” (dois níveis: março e outubro) como fatores fixos. Observou-se 

interação (p<0,05) entre os fatores “Área” e “Período”. Os índices de fecundidade das 

amostras de Serrambi (área de referência) não apresentaram diferença significativa em 

comparação com outras áreas. Além do óleo presente nas áreas estudadas, há registro de 

outras potenciais fontes de contaminação, nos quais podem estar intimamente ligados à 

toxicidade observado no presente estudo. As análises químicas podem ajudar a elucidar 

qual(is) fonte(s) de contaminação está causando a toxicidade das áreas. Por isso, se faz 

necessário desenvolver um monitoramento ambiental para integração de ensaios 

ecotoxicológicos e análises químicas com o objetivo de investigar as contaminações 

históricas e eventos isolados.   

Palavras-chave: Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos, contaminação marinha, 

toxicidade, óleo bruto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente marinho está constantemente sob pressão de fontes poluidoras 

(Izrael e Tsiban, 1982; Halpern et al., 2012). As substâncias causadoras de efeitos 

negativos à biota marinha podem ter diversas origens, entre fontes naturais e 

antrópicas. As atividades antrópicas podem causar alterações biológicas ou 

ecológicas devido a liberação de substâncias orgânicas ou inorgânicas (poluentes) 

para o meio ambiente (Nass, 2002). Entre os grupos mais comuns de poluentes estão 

os metais, pesticidas, fármacos e substâncias originadas da cadeia produtiva de óleo 

e gás (Khanmohammadi et al., 2020; Kuppussamy et al., 2016; Madenjian et al., 

2020).  

Desde a Segunda Revolução Industrial, o petróleo se tornou importante para a 

sociedade, tanto como fonte de energia, quanto como matéria-prima para a fabricação 

de diversos bens de consumo (US National Academy of Science, 2004; Wilberforce 

et al., 2021). O seu uso onipresente está causando diversas ameaças aos oceanos, 

como aquecimento, acidificação e contaminação (Caldeira e Wickett, 2003; US 

National Academy of Science, 2004; Widdicombe e Spicer, 2008). A presença de óleo 

nos oceanos pode ocorrer naturalmente por meio de vazamentos naturais ou devido 

a atividades antrópicas provenientes de derramamentos acidentais, durante 

exploração, transporte, tráfego marítimo, operações de transferência e descarga de 

efluentes de refinarias (US National Academy of Science, 2004). No entanto, após 

atingir o ambiente estuarino/marinho, o óleo e seus derivados podem persistir por 

anos e causar impactos sobre a biodiversidade (Peterson et al., 2003; Penela-Arenaz 

et al., 2009). 

Quimicamente, o petróleo é considerado uma mistura complexa. Este 

composto é formado principalmente por hidrocarbonetos, nitrogênio, enxofre, 

oxigênio e metais-traço (US National Academy of Science, 2004). Os hidrocarbonetos 

podem ser classificados como alifáticos ou aromáticos sendo que os hidrocarbonetos 

alifáticos podem ser saturados (com número máximo de átomos hidrogênio em torno 

de cada carbono) ou insaturados (que contém menos átomos de hidrogênio do que o 

máximo possível) (US National Academy of Science, 2004). Os compostos saturados 

(alcanos) de peso molecular mais alto são chamados de “ceras” (US National 

Academy of Science, 2004). Os alcenos são compostos insaturados, chamados de 
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olefinas e apresentam uma ligação dupla carbono-carbono (US National Academy of 

Science, 2004). Os alcenos são mais encontrados em produtos refinados do petróleo 

(NRC, 1985; Speight, 1991). 

Os hidrocarbonetos aromáticos são formados por pelo menos um anel 

benzênico. Anéis benzênicos são estáveis, o que os tornam persistentes no ambiente 

e compõem a fração mais tóxica do petróleo (US National Academy of Science, 2004; 

Liu and Kujawinski, 2015). Esta classe de hidrocarbonetos pode ser classificada em 

BTEX e Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) (Liu and Kujawinski, 2015). 

O grupo de compostos conhecidos como BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno), presente no petróleo, são substâncias monoaromáticas, altamente tóxicas, 

solúveis e voláteis (Wellington et al., 2020). Os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs), por sua vez, possuem dois ou mais anéis benzênicos 

condensados e são considerados substâncias poluentes prioritárias pelas instituições 

globais de controle ambiental (Mulabagal et al., 2013). Essa fração do petróleo, bem 

como seus metabólitos, pode gerar efeitos carcinogênicos, além de ser resistente à 

degradação e hidrofóbicos, podendo permanecer no ambiente por anos (EPA, 2008; 

Qi et al., 2017; Beiras, 2018).  

As propriedades físico-químicas dos componentes do petróleo irão ditar o 

comportamento e a distribuição desses poluentes entre os compartimentos 

ambientais após um derramamento ou vazamento no oceano (US National Academy 

of Science, 2004; Meire et al., 2007). Três propriedades do óleo são importantes: 

viscosidade, densidade e solubilidade (US National Academy of Science, 2004). 

Quanto mais componentes leves presentes no óleo, menor é a viscosidade e mais 

facilmente o líquido flui (US National Academy of Science, 2004). A densidade da 

maioria dos óleos varia de 0,77g/cm³ a 0,99g/cm³ (US National Academy of Science, 

2004). Isto indica se ocorrerá o afundamento do óleo (densidade maior que a da água 

de 1g/cm³) ou flutuação (se a densidade for menor que a da água) (US National 

Academy of Science, 2004).  A solubilidade em água de componentes do petróleo 

varia de acordo com a composição. Compostos de cadeias carbônicas maiores têm 

menor solubilidade em água. (US National Academy of Science, 2004). Os HPAs são 

hidrofóbicos, então têm uma baixa solubilidade aquosa e uma alta lipossolubilidade 

(Honda e Suzuki, 2020). Esta tendência está relacionada com o coeficiente de 
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partição n-octanol-água (Kow) das moléculas, que influenciam também na 

capacidade de bioacumulação dos compostos (Honda e Suzuki, 2020).  

O petróleo no ambiente marinho está sujeito ao intemperismo, devido a 

processos meteorológicos, oceanográficos, físico-químicos e biológicos que alteram 

sua composição e impacto no ambiente (Chiri et al., 2020). Dentre os processos de 

intemperismo estão a dissolução, oxidação (solar, química e microbiana), 

evaporação, emulsificação e dispersão. As frações mais voláteis do óleo evaporam, 

enquanto a fração hidrofóbica tem a tendência de se ligar com partículas sólidas e 

sedimentar (US National Academy of Science, 2004; Celino et al., 2006). O petróleo 

bruto pode ter seu volume aumentado em até cinco vezes através da emulsificação, 

processo em que gotículas de água são encapsuladas para o interior das manchas 

(ITOPF Ltd, 2011). 

 Com o aumento da demanda por energia em todo o mundo, a extração de 

petróleo e exportações através de navios petroleiros aumentaram (Wang et al., 1999). 

Por consequência, os derramamentos e vazamentos em terra e alto mar também 

passaram a ocorrer com mais frequência, causando problemas ambientais 

devastadores (Chang et al., 2014). Os efeitos de um derramamento de petróleo vão 

depender da magnitude, da quantidade de óleo derramado, das condições ambientais 

do local e do ecossistema onde ocorreu (Fenili et al., 2012; Chang et al., 2014).  

Há vários relatos de acidentes envolvendo derramamentos de petróleo 

registrados ao redor do mundo. Neste sentido, 3 acidentes marítimos de grande 

magnitude na história, os quais envolveram os navios Exxon Valdez, Prestige e a 

plataforma de petróleo Deepwater Horizon (US National Academy of Science, 2004; 

Albaigés et al., 2006; Crone e Tolstoy, 2010) e são detalhados aqui devido às suas 

amplas repercussões entre ambientalistas e os acompanhamentos científicos dos 

impactos ao meio ambiente marinho.  

O acidente com o navio Exxon Valdez, que ocorreu em 1989 no Alasca, 

derramou 35.100 toneladas de petróleo bruto americano no oceano (US National 

Academy of Science, 2004). Em 2002, o petroleiro Prestige afundou na Costa da 

Galícia, na Espanha, resultando na liberação de 60.000 toneladas de petróleo bruto, 

chegando a 900km de costa de Portugal até ao sul da França (Vieites et al., 2004). 

Neste último, verificou-se bioacumulação por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

e toxicidade mesmo após quatro anos do ocorrido (Morales-Caselles et al., 2008). No 
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ano de 2010 ocorreu o maior acidente com derramamento de petróleo no ambiente 

marinho, o colapso da plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México. Cerca de 

544.000 toneladas de petróleo bruto e gás foram liberados no período de 87 dias, 

atingindo o solo do pântano costeiro, causando danos aos organismos locais 

(Pietroski et al., 2015). Além disso, foi verificada uma redução severa da 

biodiversidade na área ao redor do poço (Montagna et al., 2013).  

A Tabela 1 apresenta estudos de impacto ambiental de organismos expostos 

aos sedimentos contaminados com óleo provenientes dos locais dos acidentes com 

os navios Exxon Valdez, Prestige e a plataforma de petróleo Deepwater Horizon. 

 

Tabela 1. Estudos de toxicidade após acidentes com petróleo. 

Acidente 
 

Ano Local 
Quantidade 
de petróleo 
derramado 

Impactos ambientais 
Referência 
bibliográfica 

Exxon 

Valdez 

 

1989 Alasca 
35.100 

toneladas 

Efeitos tóxicos através de 

biomarcadores em peixes, lontras 

marinhas e marrecos ao acessar o 

sedimento contaminado para 

forrageamento e postura de ovos 

Peterson et 

al., 2003 

Prestige 

 

 

2002 

 

Costa da 

Galiza 

>60.000 

toneladas 

Mudança na composição relativa das 

concentrações de oligoelementos em 

peixes naturais e populações de 

parasitas antes e depois do acidente 

Pérez-Del-

Olmo et al. 

(2019) 

 Inibição da fotossíntese em Dunaliella 

tertiolecta após 1h de exposição ao óleo 

e mutações espontâneas raras, 

resultando em células resistentes ao 

petróleo 

Carrera-

Martínez et 

al., 2009 

Deepwater 

Horizon 

 

2010 
Golfo do 

México 

544.000 

toneladas 

Redução no desempenho de natação e 

aumento da incidência de edema 

pericárdico em larvas de peixe 

Mager et al., 

2014 

 Mudanças na expressão gênica 

relacionadas a funções críticas em 

larvas de peixe 

 

Xu et al., 

2016 

 Desregulação de genes importantes no 

desenvolvimento e função ocular em 

larva de peixe 

Xu et al., 

2018 
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O evento com óleo, foco desta pesquisa, foi notado no início de setembro de 

2019, no Brasil, e segundo inquérito concluído pela Polícia Federal, tratou-se de 

vazamento do navio petroleiro de bandeira grega denominado “Bouboulina”, 

pertencente à empresa Delta Tankers. Estima-se que cerca de 5.400 toneladas de 

resíduos de óleo foram coletadas no litoral brasileiro, principalmente nos estados de 

Alagoas e Pernambuco. Apesar do volume de óleo ter sido baixo se comparado com 

acidentes de Exxon Valdez, Prestige e Deep Water Horizon, este derramamento foi o 

mais extenso espacialmente, atingindo aproximadamente 3.000km da costa brasileira 

(Magris and Giarrizzo 2020; Soares et al. 2022).  

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) constatou que o óleo alcançou 11 estados (9 no Nordeste e 2 na região 

Sudeste) e 130 municípios (IBAMA, 2020). Algumas destas localidades possuem 

grande importância biológica, com mais de 55 áreas marinhas protegidas no Atlântico 

Tropical sendo atingidas pelo óleo, bem como áreas importantes e sensíveis a 

impactos ambientais como foz de rios, pontos de captação de água, manguezais e 

áreas recifais (Nasri Sissini et al., 2020; Soares et al., 2020). Além disso, alguns 

impactos imediatos foram observados, como a morte de tartarugas, golfinhos, aves e 

peixes (Craveiro et al., 2021).  

As manchas de óleo que chegaram no litoral brasileiro em 2019 eram de 

petróleo emulsificado, mas apresentaram composição química preservada, indicando 

pouca ou nenhuma ação de intemperismo, como evaporação ou volatilização, 

dissolução e oxidação (química, solar e microbiana) (Lourenço et. al, 2020). 

Inicialmente, este processo pode não ter ocorrido devido ao maior peso e densidade 

deste petróleo em relação a água superficial, sendo transportado sub-

superficialmente e consequentemente protegido da luz solar, evitando a degradação 

das substâncias (Lourenço et. al, 2020). No entanto, uma vez que o óleo se deslocou 

para a costa, iniciou-se o processo de fluidificação e a liberação de compostos voláteis 

(Lourenço et. al, 2020). A caracterização do óleo que chegou às praias apontou 

presença de hidrocarbonetos leves, o que aumenta a probabilidade de causar efeitos 

negativos em organismos e ecossistemas costeiros (Lourenço et. al, 2020). 

O Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) realizou a quantificação de 

BTEX e HPAs em amostras de água do mar após o derramamento de óleo na costa 

de Pernambuco. As praias de Suape e Carneiros apresentaram a presença de 
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Etilbenzeno e Xileno, porém em concentrações abaixo das classificações de corpos 

d'água e diretrizes na Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Outras 

substâncias, como por exemplo, benzeno e tolueno não foram detectadas em 

concentrações suficientes para serem quantificadas (ITEP, 2019). Apesar das baixas 

concentrações encontradas na água, vale ressaltar que algumas destas substâncias 

são persistentes e tendem a se acumular em outros compartimentos ambientais como 

o sedimento e a biota (US National Academy of Science, 2004). Para além disso, 

estes resultados ainda revelam a importância da realização de estudos sobre a 

qualidade ambiental nas áreas afetadas, mesmo após um tempo do ocorrido.  

As Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo (cartas 

SAO), documentos que contêm informações para o planejamento de contingência em 

casos de incidentes com óleo, indicam regiões recifais como áreas prioritárias de 

proteção em eventos de derramamentos de petróleo. Áreas recifais são importantes 

ecossistemas marinhos com alta diversidade biológica e diversos serviços 

ecossistêmicos (Reaka, 1997). Muitas áreas recifais no litoral nordestino foram 

atingidas pelas manchas de petróleo e se faz importante compreender possíveis 

efeitos à biota ocasionados por este evento e suas variações no espaço (diferentes 

áreas) e no tempo (efeitos persistentes).  

 Derramamentos de petróleo podem causar destruições totais de habitats ou 

alterações significativas em diversos níveis de organização biológica: subcelular, 

celular, populacional e ecossistêmico (Cruz et al., 2012; Chang et al., 2014; Silva, 

2014; Xu et al., 2016, 2018). Para identificar efeitos na biota, se faz uso da 

ecotoxicologia, ciência que estuda os efeitos tóxicos de substâncias naturais ou 

sintéticas sobre a vida de organismos terrestres ou aquáticos, incluindo o estudo das 

interações desses poluentes em relação ao ambiente físico em que esses organismos 

vivem (Moriarty, 1983; Rand, 1995). 

 Testes ecotoxicológicos vêm sendo utilizados como ferramentas em análises 

de impacto ambiental, permitindo a diferenciação entre contaminação e poluição 

(Chapman, 1995). Diversos estudos foram realizados para determinação da 

toxicidade de hidrocarbonetos de petróleo, incluindo trabalhos sobre a presença de 

óleo em sedimento e sua resposta toxicológica para diferentes organismos (Lotufo, 

1997; Barata et al., 2005; Bellas e Thor, 2007; Cruz et al., 2012; Silva, 2014).  
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Nos últimos anos, esforços têm sido direcionados para definir organismos 

modelos, como os invertebrados marinhos, que sejam viáveis e ecologicamente 

relevantes para testes de toxicidade com sedimentos integrais (Passarelli et al., 2017; 

NBR15638, 2021). O copépode Nitokra sp. tem sido amplamente empregado em 

bioensaios ecotoxicológicos realizados em sedimento por apresentar características 

peculiares que favorecem sua utilização como organismo-teste. São organismos 

bentônicos, possuem íntima associação com o ambiente sedimentar e caráter 

generalista quanto à granulometria do sedimento, além de serem fáceis de cultivar 

em laboratório, terem ciclo de vida curto e importância ecológica (Ferraz et al., 2010; 

Zaroni et al., 2010). Neste sentido, os copépodes têm sido amplamente utilizados em 

estudos de toxicidade a fim de identificar possíveis efeitos de contaminantes em 

sedimentos, tanto de origem marinha quanto estuarina, pois ficam diretamente em 

contato com a matriz a ser analisada (Ferraz et al., 2010; Zaroni et al., 2010). Estudos 

demonstraram efeitos significativos na taxa de produção de ovos, sucesso da eclosão 

de ovos, sobre a alimentação e sobrevivência de copépodes em exposição a HPAs 

(Ott et al., 1978; Lotufo, 1997; Barata et al., 2005; Bellas e Thor, 2007). 

Considerando que o petróleo que chegou ao litoral brasileiro em 2019, ou 

mesmo substâncias tóxicas mais persistentes provenientes das manchas de petróleo, 

pode ter se acumulado no sedimento e juntamente com processos de intemperismo 

e ressuspensão, compostos químicos persistentes e prejudiciais para o meio aquático 

podem estar sendo liberados, a hipótese do presente estudo é a de que os 

sedimentos nas áreas de estudo podem apresentar toxicidade em consequência do 

derramamento de petróleo de 2019.  

 

2. OBJETIVO  

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade dos sedimentos das áreas recifais 

do estado de Pernambuco, nas quais foram atingidas pelo derramamento de óleo 

entre 2019 e 2020. 

  

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Delineamento amostral e experimental 

 

As coletas de sedimento ocorreram em 8 áreas recifais (Figura 1): 7 atingidas 

pelas manchas de óleo (Mamucabas, Carneiros, Cupe, Muro Alto, Suape, Paiva e 

Janga) e 1 onde não foram avistadas manchas (Serrambi), utilizada como área de 

referência para o efeito do derramamento de óleo de 2019 na costa brasileira. 

 

 

Figura 1. Locais de coleta das amostras de sedimento (Mamucabas, Carneiros, 

Cupe, Muro Alto, Suape, Paiva, Janga e Serrambi). 

 

 

As coletas foram realizadas em dois períodos: março e outubro de 2021. De 

setembro a março é considerado o período seco na região e, de abril a agosto, é a 

estação chuvosa (Araújo, 2003). Desta forma, os meses escolhidos para a coleta 

refletem as diferenças meteorológicas de cada uma destas estações do ano. Em cada 

uma das 8 áreas recifais, foram amostrados sedimentos em 4 pontos, estabelecidos 

como réplicas de campo de cada área (n=4). Em laboratório, os testes foram 

realizados em duplicatas (as amostras de cada ponto, devidamente homogeneizadas, 
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foram divididas cada uma em duas sub-amostras, e a média das réplicas de 

laboratório foi calculada para obter o valor de cada réplica de campo), conforme 

mostra o esquema da Figura 2. Este desenho se repetiu para as amostras dos meses 

de março e outubro.   

 

Figura 2. Desenho experimental das amostras obtidas em cada uma das 8 áreas 

recifais estabelecidas no estado de Pernambuco, nos meses de março e outubro de 

2021. 

 

 

3.2 Caracterização das áreas 

 

Para esta pesquisa, foram selecionadas áreas recifais de 8 localidades com 

diferenças importantes, podendo ser áreas estuarinas ou não, de rios pequenos ou 

muito urbanizados. As diferentes áreas são caracterizadas a seguir. 

 

3.2.1 Praia do Janga  

 

A praia do Janga está localizada no bairro do Janga, município de Paulista, 

litoral norte de Pernambuco. O bairro fica a 15 km de Recife e é basicamente 

residencial. A praia do Janga faz parte da APA estuarina do rio Paratibe e fica próxima 

a Reserva de Floresta Urbana (FURB) Mata do Janga. Além dessas Unidades de 

Conservação (UC), o rio Paratibe também está inserido na APA Aldeia-Beberibe, na 

ESEC Mata de Caetés e na FURB de Jaguarana. Apesar disso, o rio Paratibe está 

sujeito a diversas fontes de contaminação, com indústrias de produção têxtil, plástico, 
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produtos de limpeza, laminados, abate animal, borracha, geradores, entre outras 

(CPRH, 2005; 2017).  

 

3.2.2 Praia do Paiva  

 

A praia do Paiva está localizada em Cabo de Santo Agostinho e fica ao lado 

do Sistema Estuarino Barra dos Jangadas, no município de Jaboatão dos 

Guararapes. O Sistema Estuarino Barra dos Jangadas é uma Área de Proteção 

Ambiental de acordo com a Lei - 9.931 - 11/12/1986. Barra dos Jangadas é formado 

pela confluência dos rios Pirapama e Jaboatão, rios que sofrem bastante influência 

antrópica devido a alta densidade demográfica e atividades industriais. O rio Jaboatão 

foi considerado o rio mais poluído de Pernambuco, contribuindo com a poluição das 

praias por ele banhadas (Villarim, 2004). A bacia do rio Pirapama sofre degradação 

ambiental relacionada a atividades agroindustriais e à ocupação do território para 

habitação (Gama, 2002). 

 

3.2.3 Praia de Suape  

 

A praia de Suape está localizada no município de Cabo de Santo Agostinho. 

No Complexo Estuarino de Suape estão presentes as fozes dos rios Tatuoca e 

Massangana, além do Complexo Industrial-Portuário de Suape (CIPS), que conta com 

mais de 100 empresas instaladas ou em implantação. O CIPS é um potencial fonte 

de contaminação para a praia de Suape devido a lançamentos de resíduos gerados 

durante a operação das indústrias e atividades portuárias (Lemos, 2013).  

O Complexo Industrial Portuário de Suape está localizado entre os municípios 

de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho e possui mais de 150 empresas em operação 

ou implantação, incluindo os polos Logístico, Granéis Líquidos e Gases, Naval e 

Offshore, Petroquímico, Pré-forma Plástica, Componentes Eólicos, Geração de 

Energia, Alimentos e Bebidas, Material de Construção, Metalmecânico e 

Farmacêutico (Suape, 2022). Desde a instalação do complexo industrial portuário de 

Suape, no final da década de 1970, o sistema estuarino de Suape passou por uma 

série de alterações, como suspensão de sedimentos após dragagem, supressão de 

manguezais, intenso tráfego marítimo, atividades industriais que contribuem para o 
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aumento da contaminação e degradação e alterações na hidrodinâmica e nas 

comunidades fito e zooplanctônicas (Braga et al. 1988;  Leitão e Matsumura-Tundisi, 

1998; Neumann et al. 1998; Koening et al., 2003; Silva et al., 2004; Muniz et al., 2005; 

Lemos et al. 2014; Zanardi-Lamardo et al. 2018). 

 

3.2.4 Praia de Muro Alto 

 

Localizada no município de Ipojuca, a praia de Muro Alto tem cerca de 3km de 

extensão e é onde deságua o rio Ipojuca. A bacia hidrográfica do rio Ipojuca abrange 

25 municípios, ocupando uma área de 3.435,34km². A praia é formada por um grande 

arrecife que forma uma piscina natural de água calma e morna, atraindo turistas. Está 

situada entre a praia de Porto de Galinhas e o Complexo Industrial Portuário de Suape 

e possui um grande complexo de “resorts” hoteleiros e residenciais. 

 

3.2.5 Praia do Cupe 

 

A praia do Cupe também fica no município de Ipojuca, entre as praias de Muro 

Alto e Porto de Galinhas. Na praia do Cupe não há deságue de rios e apresenta ondas 

fortes em boa parte de sua extensão, o que favorece a prática de surf. Em alguns 

pontos a praia é protegida por arrecifes. 

 

3.2.6 Praia de Serrambi 

 

A praia de Serrambi está localizada em Ipojuca, possui 4km de extensão e 

população de 4.300 habitantes, número que dobra em período de alta temporada 

(Jales et al., 2012). Em Serrambi se localiza a foz do rio Maracaípe, formando um 

estuário que tem sofrido com o processo de urbanização acelerado (Vila Nova e 

Torres, 2012; Coimbra et al., 2015). O estuário do rio Maracaípe é uma Área de 

Proteção Ambiental (APA) com potencialidade para atividades turísticas (Vila Nova e 

Torres, 2012). A praia de Serrambi foi escolhida como área de referência, pois nela 

não foram avistadas manchas de petróleo. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Galinhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Suape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resort
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia
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3.2.7 Praia dos Carneiros 

 

A praia de Carneiros está localizada no município de Tamandaré, no litoral sul 

de Pernambuco. É uma região estuarina onde deságua o Rio Formoso. A praia de 

Carneiros está em um local em que há sobreposição de duas Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs): APA de Guadalupe e APA Costa dos Corais. Além disso, a APA 

estuarina do Rio Formoso engloba o manguezal do rio que deságua na praia de 

Carneiros. A região é marcada historicamente pela modificação da estrutura fundiária 

e ocupação de grandes áreas de monocultura da cana-de-açúcar para reforma 

agrária. A economia local é baseada no turismo, com tendência de implantação de 

hotéis e complexos turísticos.  

 

3.2.8 Praia de Mamucabas 

 

 A praia de Mamucabas está situada no município de Tamandaré, litoral sul de 

Pernambuco. A coleta foi realizada próxima a foz do rio Mamucabas, em área de 

sobreposição de três APAs: APA Estuarina do rio Carro Quebrado, APA Costa dos 

Corais e APA de Guadalupe. Apesar de ter sido considerado anos atrás como um dos 

rios mais saudáveis de Pernambuco (IBAMA, 1989), mais recentemente foram 

constatados impactos de origem antrópica nos manguezais do rio Mamucabas, como 

desmatamento, construções irregulares e deposição de resíduos sólidos (Santos et 

al., 2001; Araújo et al., 2012 a, b). 

 

3.3 Coletas de sedimento 

 

As coletas de sedimento em Pernambuco foram realizadas em quatro pontos 

distribuídos (n=4) aleatoriamente em piscinas recifais de cada uma das 8 áreas, 

durante a maré baixa, raspando a camada oxigenada superficial com frascos de 

vidros através de mergulho livre (Figura 3). O material foi imediatamente armazenado 

em caixas térmicas e levado ao Laboratório de Cultivo e Ecotoxicologia do 

Departamento de Oceanografia (UFPE). Os sedimentos permaneceram em 

temperatura de 4 °C e ao abrigo da luz até o momento do envio para o Laboratório de 
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Bioensaios da Unifesp. As amostras permaneceram nas mesmas condições até a 

realização dos ensaios. 

 

 

Figura 3. Perfil de sedimento da Praia do Paiva. 

 

 

3.4 Organismo teste 

 

Os organismos-teste utilizados no presente trabalho foram copépodes 

bentônicos da subclasse Copepoda, ordem Harpacticoida, família Ameiridae, e 

gênero Nitokra (Artal et al., 2013). Nitokra sp. é utilizado como modelo em ensaios de 

toxicidade de sedimento e de água intersticial (Lotufo e Abessa, 2002). Estes 

copépodes são sensíveis a substâncias potencialmente tóxicas, têm ampla 

distribuição geográfica, apresentam tolerância a alterações de salinidade, alta 

abundância, ciclo de vida rápido e hábito bentônico (Fenili et al., 2013). 

O Nitokra sp. possui ciclo de vida dividido em 3 estágios: náuplio, copepodito 

e adultos (Figura 4). O ciclo de vida é de aproximadamente 20 dias e se inicia na 

liberação do ovo que dá origem ao náuplio. Em seguida, deriva-se o copepodito e 

depois o adulto (Lotufo e Abessa, 2002). O ensaio ecotoxicológico empregado no 

presente estudo é de reprodução deste organismo, no qual fêmeas ovadas são 

expostas ao material que se quer avaliar a toxicidade e, após 10 dias, a prole é 

quantificada (contagem de náuplios e copepoditos somados). 
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Figura 4. Fases do ciclo de vida do copépodo Nitokra sp. (Fonte: Bergmam, 2004) 

 

 

3.5 Cultivo dos organismos 

 

Os organismos foram obtidos de cultivos mantidos no Laboratório de 

Bioensaios da Unifesp/BS (Figura 5). Os métodos de cultivo e ensaio foram 

adaptados de Lotufo e Abessa (2002). Os organismos são mantidos em Erlenmeyers 

de 1000mL, contendo 800mL de água reconstituída de salinidade 17 utilizando-se sal 

marinho Pro Coral RedSea®. Os cultivos são mantidos em câmara de germinação 

com temperatura de 25 °C e fotoperíodo de 12h/12h (claro/escuro). A alimentação 

consiste em ração de peixe, e os cultivos são alimentados duas vezes por semana 

com 1mL de ração. A manutenção dos cultivos (troca total de meio de cultivo) é 

efetuada mensalmente. 

 

 

Figura 5. Cultivos de Nitokra sp. do laboratório de Bioensaios da Universidade 

Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista.   
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3.6 Teste de toxicidade com Nitokra sp. 

 

 Os ensaios foram realizados de acordo com a metodologia descrita por Lotufo 

e Abessa (2002) e ISO (1999). Os sistemas-teste foram montados em béqueres de 

vidro de 30mL, com proporção de 1:4 de sedimento:água e mantidos seguindo as 

condições controladas de salinidade 17, temperatura de 25ºC e fotoperíodo 12h/12h 

(claro/escuro). Em cada béquer foram adicionadas 7 fêmeas ovígeras e todo o 

sistema-teste permaneceu em câmara de germinação por 10 dias. Após o tempo de 

exposição, as amostras foram fixadas com formol tamponado com bórax a 10% e 

coradas com rosa bengala. Após 24 horas, cada amostra foi peneirada em malha de 

0,045mm para a quantificação da prole (contagem do número de náuplios e 

copepoditos) utilizando um estereomicroscópio.        

 

3.7 Teste de sensibilidade 

 

Simultaneamente ao teste de reprodução, foi realizado um teste utilizando 

substância de referência a fim de avaliar a qualidade da sensibilidade dos lotes de 

organismos. A substância utilizada foi o sulfato de zinco em 5 concentrações: 0,31, 

0,62, 1,25, 2,5 e 5mg/L, acompanhados de um controle com água reconstituída. A 

exposição consistiu em 10 adultos a cada concentração por 96 horas. Após o tempo 

de exposição foi verificado a mortalidade dos organismos. Foi calculada a média de 

CL50 e comparada com os limites superior e inferior de uma carta controle pré-

estabelecida.  

 

3.8 Análises físico-químicas 

 

3.8.1 Controle de qualidade do ensaio 

 

Parâmetros físico-químicos foram analisados a fim de verificar se as condições 

do ensaio permaneceram dentro dos padrões mínimos aceitáveis para o organismo-

teste. As condições aceitáveis para Nitokra sp. incluem salinidade entre 15 e 20, pH 

de 7 a 9 e Oxigênio Dissolvido maior ou igual a 3 mg/L (Lotufo e Abessa, 2002). A 
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salinidade foi medida utilizando um refratômetro de indução, o oxigênio dissolvido foi 

obtido através de um oxímetro eletrônico e o pH foi medido com um pHmetro.  

 

3.8.2 Caracterização físico-química do sedimento   

 

Os sedimentos foram caracterizados física e químicamente através de análises 

granulométricas, de teor de matéria orgânica (MO) e de carbonatos. A granulometria 

foi realizada através do método de peneiramento seco (Dias, 2004). Já o teor de 

matéria orgânica foi quantificado por diferença no peso seco após a combustão por 

4h a 550ºC. 

 

3.9 Análise dos resultados 

 

  O índice de fecundidade (IF) para cada uma das sub-amostras foi calculado 

de acordo com a equação 1. 

 

 Equação 1: 

 

IF = (𝑛º 𝑑𝑒 𝑛á𝑢𝑝𝑙𝑖𝑜𝑠 +  𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑝𝑜𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠)  ∗  𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠−1 

 

Foi calculada a média dos dados das sub-amostras de laboratório para obter o 

valor de cada réplica de campo em cada área (n=4). Em seguida, os dados de cada 

réplica de campo foram testados quanto a sua normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade das variâncias (teste de Levene, através da função “Permdisp” no 

programa Primer 6.4.7.0). Após verificada a normalidade e a homogeneidade dos 

dados, foi realizada uma análise de variância multifatorial permutacional 

(PERMANOVA) (Anderson, 2001)  com dados univariados (Índice de fecundidade) 

considerando “Área” (oito níveis: “Serrambi, Janga, Paiva, Suape, Cupe, Muro Alto, 

Carneiros e Mamucabas) e “Período” (dois níveis: março e outubro) como fatores 

fixos. A PERMANOVA foi feita a partir de uma matriz de similaridade com distância 

euclidiana  para os dados de índice de fecundidade nas diferentes áreas e meses de 

coleta.Testes de comparações múltiplas a posteriori aos pares (Pos hoc) foram 

realizados quando os valores foram inferiores ou iguais a 0,05 (p≤0,05). Os resíduos 
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foram permutados usando permutação de um modelo reduzido. O valor de p de Monte 

Carlo foi utilizado se o número de permutações apresentasse valor inferior a 50 (999 

permutações) (Anderson et al., 2008).  

    As análises foram realizadas com o software PRIMER 6 (versão 6.1.16) e 

PERMANOVA + (versão 1.0.6) (PRIMER-E Ltd, 2013). O nível de significância foi 

estabelecido em α = 5% para todos os testes estatísticos. 

 

3.10 Avaliação da quantidade de óleo nas áreas recifais  

 

O Ibama realizou o monitoramento das praias do Nordeste nas quais foram 

atingidas pelo derramamento de óleo. As praias foram classificadas de acordo com a 

visualização da presença de óleo seguindo a metodologia Shoreline Cleanup and 

Assessment Technique - SCAT (Técnica de avaliação e limpeza da linha costeira).   

Relatórios diários ou semanais foram publicados no site do IBAMA com as seguintes 

classificações sobre as praias:   

● Mancha – grande quantidade de óleo livre (a partir de 11% de contaminação 

da área vistoriada), com baixo potencial de espalhamento, podendo ser 

removido manualmente ou com maquinário;  

● Óleo esparso/vestígio – pequena quantidade de óleo livre (até 10% de 

contaminação da área vistoriada), com baixo potencial de espalhamento, 

podendo ser facilmente removido manualmente, a depender do tamanho do 

fragmento.  

● Não Observado - as áreas foram gradualmente sendo reclassificadas devido a 

limpeza das praias. 

Os resultados sobre as classificações das praias de Janga, Paiva, Suape, Muro 

Alto, Cupe, Carneiros e Mamucabas disponibilizadas pelo IBAMA foram compilados 

em uma tabela. A partir desta tabela, outra tabela foi montada substituindo a 

classificação por números (0, 1 e 2), (a) 0 para quando não havia informação sobre a 

praia no relatório ou quando era classificada como “não observado”; (b) 1 para as 

praias que apresentaram vestígio/esparso; (c) 2 para avistamento de manchas 

(Apêndice A). Quando informações contraditórias eram identificadas, calculou-se a 

média entre valores distintos. A partir desta nova tabela com números, foram 
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calculados média e desvio padrão e foi feita a contagem de quantas vezes as praias 

foram classificadas como 0, 1 e 2 (Apêndice B).  

 

4. RESULTADOS 

  

4.1 Teste de sensibilidade 

  

         Os resultados dos testes com substância de referência são apresentados na 

Figura 6. O ponto 12 é referente ao lote de organismos utilizado no teste da coleta de 

março e o ponto 13 é referente ao lote de organismos da coleta de outubro. O teste 

de sensibilidade apresentou valores de CL5096h (0,97 e 0,78mg/L) dentro dos limites 

superiores e inferiores da carta-controle mantida no Laboratório de Bioensaios. 

 

  

Figura 6. Carta controle de sensibilidade de Nitokra sp. 

 

 

4.2 Análises físico-químicas 

 

 4.2.1 Controle de qualidade do ensaio 

 

As condições iniciais das amostras da coleta de março foram de salinidade 17 

e temperatura de 25ºC. Não foi possível estabelecer as condições finais do ensaio 

com sedimento coletado em março. Os resultados físico-químicos referentes à coleta 

de outubro estavam dentro dos limites estabelecidos para o organismo-teste e são 

apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3. Média e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos referentes à coleta 

de outubro.  

Área Salinidade OD pH 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Serrambi 19,8±0,5 20±0 3,33±1,00 5,38±0,33 7,67±0,13  8,09±0,01 

Janga 18,8±0,5 20,3±0,5  7,09±0,07 5,47±0,21 8,13±0,01 8,22±0,05 

Suape 18,3±0,5 19,8±0,5  3,77±1,15 5,01±0,43 7,54±0,08 8,04±0,08 

Mamucabas 20,0±0 22,0±0,8 5,45±0,14 5,39±0,33 7,86±0,02 8,25±0,04 

Cupe 16,8±0,5 19,0±0,8 3,93±0,46 6,11±0,30 7,70±0,19 8,17±0,03 

Paiva 16,5±0,6 19,3±1,0  4,48±1,16 6,19±0,23 7,58±0,09 8,19±0,06 

Carneiros 18,8±0,5 19,8±0,5 4,33±0,72 6,16±0,65 7,80±0,11 8,13±0,01 

Muro Alto 18,0±0,8 21,5±0,6 5,46±0,36 5,68±0,17 7,94±0,07 8,20±0,06  

 

 

4.2.2 Caracterização físico-química do sedimento  

 

 A tabela 4 apresenta os teores de MO (%) e porcentagens das frações de areia 

e finos dos sedimentos coletados em março, no qual Mamucabas e Serrambi 

apresentam as maiores porcentagens, 5,4 e 4,8, respectivamente. A tabela 5 

apresenta teores de MO para sedimentos coletados em outubro de 2021, sendo 

Mamucambas com 4,2, Serrambi com 4,5 e Suape com 4,0. A análise granulométrica 

dos sedimentos coletados em março demonstrou predominância de areia para todas 

as áreas. Já a análise granulométrica de outubro ainda se encontra em andamento.  

  

Tabela 4. Quantificação de matéria orgânica, areia e finos das amostras coletadas 

em março. MO: Matéria orgânica.  

Área MO (%) Areia (%) Finos (%) 

Janga 2,3 99,4 0,6 

Mamucabas 5,4 99,9 0,1 

Serrambi 4,8 99,6 0,4 
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Tabela 4 (continuação). Quantificação de matéria orgânica, areia e finos das 

amostras coletadas em março. MO: Matéria orgânica.  

Área MO (%) Areia (%) Finos (%) 

Cupe 2,7 99,7 0,3 

Paiva 3,0 99,8 0,2 

Muro Alto 3,8 97,4 2,6 

Suape 2,9 98,8 1,2 

Carneiros 3,8 em andamento* em andamento* 

* análises em andamento 

 

Tabela 5. Quantificação de matéria orgânica, areia e finos das amostras coletadas 

em outubro.  

Área MO (%) Areia (%) Finos (%) 

Paiva 2,9 

em andamento* em andamento* 

Mamucabas 4,2 

Serrambi 4,5 

Muro Alto 3,0 

Janga 2,4 

Suape 4,0 

Carneiros 3,7 

Cupe 1,5 

* análises em andamento 
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4.3 Teste de toxicidade com Nitokra sp.  

  

         Todos os pontos apresentaram distribuição normal e homogeneidade das 

variâncias (p=0,086). Os resultados da PERMANOVA mostraram interação entre os 

fatores “Área” e “Período” (Tabela 6).  

 

 Tabela 6. Resultados da PERMANOVA para os fatores “Área” e “Período”. Valor em 

cinza significa p<0,05. 

 Df SS MS Pseudo-F p(perm) 

Área 7 428,66 61,236 1,6277 0,159 

Período 1 66,317 66,317 1,7627 0,201 

Área x 
Período 

7 1819 259,86 6,9072 0,001 

 

 

A análise a posteriori por pares mostrou que, no período de março, há diferença 

significativa (p<0,05) entre as áreas de Carneiros e Suape (t(6)=2,67; p=0,045), 

Carneiros e Paiva (t(6)=3,13; p=0,016), Carneiros e Muro Alto (t(6)=2,73; p=0,041) e 

Cupe e Paiva (t(6)=2,68; p=0,039). Na Figura 7 observa-se que os índices de 

fecundidade de organismos expostos ao sedimento dos locais de Suape, Paiva e 

Muro Alto são menores se comparados com os resultados com a área Carneiros. Já 

os resultados de índices de fecundidade do sedimento da área de Paiva são menores 

se comparado com os resultados de Cupe (Figura 7). 

Para os sedimentos coletados em outubro, os resultados mostram diferenças 

significativas (p<0,05) entre as áreas de Janga e Mamucabas (t(6)=5,15; p=0,003), 

Janga e Paiva (t(6)=3,96; p=0,006), Janga e Muro Alto (t(6)=3,76; p=0,015), 

Mamucabas e Cupe (t(6)=4,89; p=0,005), Mamucabas e Carneiros (t(6)=3,48; 

p=0,018), Cupe e Paiva (t(6)=3,53; p=0,009), Cupe e Muro Alto (t(6)=3,36; p=0,019), 

Carneiros e Paiva (t(6)=3,11; 0,035) e Carneiros e Muro Alto (t(6)=3,23; p=0,019) 

(Figura 7). Na Figura 7 observa-se que a área de Janga apresenta valores de índice 

de reprodução menores se comparado com as áreas de Paiva e Muro Alto. Cupe 

apresenta resultados com valores menores se comparados com os resultados de 
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Mamucabas, Paiva e Muro Alto. Já o os sedimentos de Carneiros apresentaram 

índices de reprodução menores do que Mamucabas, Paiva e Muro Alto. 

Os níveis “Março” e “Outubro” do fator “Período” também apresentam diferença 

significativa entre as áreas (Figura 7).  As áreas que apresentaram diferença 

significativa entre os períodos foram Cupe (t(6)=2,84; p=0,029), Paiva (t(6)=2,82; 

p=0,024), Carneiros (t(6)=3,33; p=0,015) e Muro Alto (t(6)=2,62; p=0,036). As áreas 

de Cupe e Carneiros mostram índices de reprodução menores no período de outubro 

se comparado com os resultados de março (Figura 7). Já os locais de Paiva e Muro 

Alto mostraram índices de reprodução menores em março se comparado com o 

período de outubro (Figura 7). 

  

 

Figura 7. Média ± desvio-padrão (DP) do índice de reprodução de Nitokra sp. em 

testes de sedimento integral de cada área para as duas coletas (março e outubro). 

Barras de erro representam o desvio-padrão. Letras diferentes sobre as barras 

indicam diferenças significativas entre as áreas de um único período (março ou 

outubro). Asteriscos significam diferenças entre as áreas de um mesmo período. 
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4.4 Avaliação da quantidade de óleo nas áreas recifais  

 

 As informações coletadas nos relatórios do Ibama resultaram na contagem de 

quantas vezes as praias foram classificadas como “não observado”, 

“vestígios/esparsos”, “detectado” e “manchas” (tabela 7). A única praia dentre todas 

abordadas no presente estudo que apresentou a classificação 2 (“com manchas”) foi 

Muro Alto, que teve essa classificação em dois relatórios. As praias de Paiva e Janga 

foram classificadas 13 e 9 vezes, respectivamente, com “vestígios/esparsos” (1). Já 

Mamucabas foi classificada uma vez como com “vestígios/esparsos” e uma vez como 

óleo “não observado”.  

 

Tabela 7. Contagem da classificação das praias nos relatórios do Ibama. 

 Janga Paiva Suape 
Muro 
Alto 

Cupe Carneiros Mamucabas 

“Não observado” ou 
sem informação 

6 3 4 7 3 5 1 

“Vestígios/esparsos” 
ou “Detectado” 

9 13 6 6 5 4 1 

“Manchas” 0 0 0 2 0 0 0 

 

 

 

A figura 8 mostra as médias e desvios-padrão das classificações das áreas (0, 

1 e 2). As áreas com maiores médias são Paiva (0,81), Muro Alto (0,67) e Cupe (0,63). 

As áreas com maiores desvios-padrão são Muro Alto (0,72), Mamucabas (0,71) e 

Carneiros (0,53). 

 



 

24 
 
 

 

Figura 8.  Média ± desvio-padrão (DP) das classificações das áreas afetadas pelo 

óleo (0 - não observado; 1 - detectado ou vestígios/esparsos; 2 - manchas). 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Para avaliar a qualidade do ensaio de toxicidade com Nitokra sp. foram 

medidos parâmetros físico-químicos da água das amostras. Apesar dos resultados 

de salinidade, pH e oxigênio dissolvido finais terem ficado dentro dos limites ideais, 

os sistemas-teste com sedimentos de Serrambi, Cupe e Suape coletados em outubro 

apresentaram valores iniciais de oxigênio mais baixos entre todos os tratamentos 

(3,33mg/L, 3,93mg/L e 3,77mg/L, respectivamente). De qualquer forma, 

aparentemente este parâmetro não parece ter influenciado substancialmente os 

resultados de reprodução de Nitokra sp., uma vez que no presente estudo não se 

observa uma associação entre baixos valores de oxigênio dissolvido e menor índice 

de reprodução. No entanto, vale destacar que embora Serrambi tenha sido escolhida 

como área de referência, apresentou valor de oxigênio dissolvido inicial próximo ao 

de Suape, área impactada pelo Complexo Industrial Portuário. Além disso, Serrambi 

e Suape apresentaram a maior porcentagem de matéria orgânica, sendo 4,5% para 

Serrambi e 4,0% para Suape. 

Serrambi mostrou resultados de índice de reprodução médio de 23,4±4,3 e 

19,15±4,7 para os meses de março e outubro, respectivamente. Estes resultados 

tendem a ser mais baixos se comparados a outras áreas como Mamucabas, Cupe e 
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Carneiros em março e Mamucabas, Paiva e Muro Alto em outubro, embora não haja 

clareza estatística para esta tendência. Apesar da área de Serrambi se localizar 

próxima à APA Estuarina dos Rios Sirinhaém e Maracaípe, unidade de conservação 

de uso sustentável com ricos atributos naturais, existe uma forte potência para a 

atividade turística e influência de ações antrópicas (CPRH, 2022). De fato, há diversas 

pressões antrópicas sobre os manguezais da APA, como por exemplo, expansão 

urbana, emissão de efluentes domésticos e resíduos sólidos no estuário, aterros, 

presença de estradas e rodovias, cortes de madeira, uso de embarcações a motor no 

estuário, processos erosivos e tráfego de veículos em áreas impróprias (Vila Nova e 

Torres, 2012). Alguns estudos já classificaram a APA Estuarina dos Rios Sirinhaém e 

Maracaípe como extremamente impactada (Vila Nova e Torres, 2012). Além disso, 

existem alguns problemas de saúde pública, como criadouros ou focos de caramujos 

que transmitem esquistossomose (Barbosa et al., 2015; Barbosa et al., 2018). Essa 

doença está associada à presença de esgoto sanitário na água. De fato, a presença 

de coliformes totais e Escherichia coli indica esgoto não tratado em Serrambi 

(Barbosa et al., 2017; Souza, 2011) o que pode confirmar os baixos índices de 

reprodução obtidos para estes sedimentos.  

Dos sedimentos coletados em março, mês que reflete o período seco nesta 

região, os de Paiva, Suape e Muro Alto apresentaram os menores índices de 

reprodução em Nitokra sp., apresentando diferença significativa de outras áreas. Os 

índices de reprodução dos organismos expostos aos sedimentos coletados na praia 

do Paiva em março foram significativamente menores que Cupe e Carneiros, além de 

próximo ao valor crítico estabelecido quando comparado com Serrambi. O índice de 

reprodução médio para a praia do Paiva em março foi igual a 13,06±7,48, o menor 

encontrado neste mês de coleta. Estes resultados de março, tendo a  praia do Paiva 

como sedimento mais tóxico, foram semelhantes aos encontrados pelo Prof. Dr. Denis 

Moledo de Souza Abessa, do Laboratório do Núcleo de Estudos em Poluição e 

Ecotoxicologia Aquática, NEPEA, UNESP, que testou as mesmas amostras de 

sedimento utilizando teste de mortalidade de anfípodos Tiburonella viscana 

(resultados ainda não publicados). Paiva foi a que mais apareceu nos relatórios sendo 

classificada 13 vezes como com “vestígios/esparsos”. 

A exposição de Nitokra sp. aos sedimentos de Suape coletados em março foi 

significativamente menor apenas em comparação com a área de Carneiros. Estudos 
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já relataram a presença de hidrocarbonetos na água e sedimento na área de Suape 

antes do derramamento ocorrido em 2019 (Lemos et al. 2014, Zanardi-Lamardo et al. 

2018). Um estudo sugere que a área estuarina de Suape está moderadamente 

poluída por metais (Oliveira et al., 2020). Foi constatada toxicidade crônica em 

organismos expostos à água superficial do Complexo Estuarino de Suape (Souza-

Santos e Araújo 2013). Além disso, foram identificados efeitos tóxicos em copépodes 

Tisbe biminiensis e Nitokra sp. em exposição a sedimentos de Suape, sugerindo 

contaminação advinda da descarga de efluentes domésticos e industriais, como 

também das atividades portuárias (Maciel et al., 2016; Oliveira e Santos, 2011). Por 

outro lado, não foi constatado efeito de mortalidade utilizando o anfípode Tiburonella 

viscana (Oliveira e Santos, 2011). Então, historicamente é uma região que vem 

recebendo diversos componentes tóxicos e que podem se acumular nos sedimentos, 

o que pode confundir se de fato a toxicidade observada no presente estudo foi 

proveniente do derramamento de petróleo de 2019.  

O índice de reprodução médio dos organismos expostos aos sedimentos 

coletados em março na praia de Muro Alto foi estatisticamente diferente da área de 

Carneiros. O rio Ipojuca, que deságua na praia de Muro Alto, possui como potenciais 

fontes de poluição efluentes industriais, esgotos domésticos, resíduos sólidos e 

resíduos de agrotóxicos (Sobral, 2006). Além disso, a praia de Muro Alto, bem como 

a foz do rio Ipojuca, é parcialmente isolada do oceano por um arrecife, diminuindo a 

hidrodinâmica local e facilitando o acúmulo de contaminantes nos sedimentos. De 

fato, este local foi a única praia dentre as abordadas neste estudo que apresentou a 

classificação “com manchas” em dois relatórios do IBAMA.  

Para os sedimentos coletados no mês de outubro (período chuvoso), a região 

de Janga apresentou o menor índice de reprodução médio do copépode Nitokra sp. 

e menor significativamente que Mamucabas, Paiva e Muro Alto. Este resultado 

corrobora com a classificação apresentada no relatório do IBAMA, onde a praia de 

Janga aparece 9 vezes com “vestígios/esparsos”. Apesar de ser uma unidade de 

conservação, a APA estuarina do rio Paratibe tem histórico de impactos ambientais 

com descaracterização das áreas por intensa urbanização, com constantes aterros e 

com o mangue sendo substituído por habitações (CPRH, 2022). Além disso, há 

concentrações de metais acima dos limites estabelecidos pela CONAMA 357 e 

agências internacionais (Pontes, 2019). A APA estuarina do rio Paratibe não possui 
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Plano de Manejo e nem Conselho Gestor, tendo problemas ambientais relacionados 

à acelerada ocupação da área por loteamentos e conjuntos habitacionais (Vila Nova, 

2017). Algumas áreas próximas à praia de Janga estão em constante degradação 

devido à expansão urbana ao redor da Unidade de Conservação (Fonseca, 2017). 

Além disso, a ocupação irregular resulta em um descarte irregular de resíduos sólidos 

na região (Oliveira, 2015). 

Observou-se que além de Janga, a região de Cupe e Carneiros apresentaram 

menores índices de reprodução dos organismos expostos aos sedimentos coletados 

em outubro (período chuvoso) que os resultados de Mamucabas. Isto quer dizer que 

Mamucabas apresenta menor toxicidade se comparada com estas regiões. Para além 

disso, nos relatórios do IBAMA esta praia apresentou uma única vez 

vestígios/esparsos de óleo e outra vez não foi observado óleo.   

Os resultados também mostraram diferença significativa entre os sedimentos 

coletados em março e em outubro para as áreas de Cupe, Carneiros, Paiva, e Muro 

Alto, sendo que os dois primeiros tiveram índices de reprodução médios menores em 

outubro. As praias do Cupe e de Carneiros são importantes destinos turísticos e 

possuem resorts, pousadas e restaurantes de frente para o mar. Em março de 2021 

o estado de Pernambuco decretou medidas restritivas por conta da pandemia de 

Covid-19 (G1, 2021), o que pode ter afastado os turistas. Em outubro já não haviam 

mais medidas restritivas, possivelmente aumentando a quantidade de turistas nos 

locais. Este aumento no turismo de outubro em relação a março pode ter influenciado 

na redução da qualidade dos sedimentos das praias do Cupe e de Carneiros. Além 

disso, a praia de Carneiros é uma área estuarina e, pelo fato de que o mês de outubro 

reflete o período chuvoso, a qualidade do sedimento pode ter sido afetada pelo maior 

aporte de substâncias potencialmente tóxicas carregadas pelo rio. 

Os índices de reprodução dos organismos expostos aos sedimentos de Paiva 

e Muro Alto foram menores em março se comparado com os resultados de outubro. 

Apesar de março ser considerado o final do período seco na região, o mês apresentou 

um grande volume de chuva em 2021, bem maior que em outubro de 2021, de acordo 

com o Monitoramento pluviométrico realizado pela Agência Pernambucana de Águas 

e Climas (APAC). As praias de Muro Alto e do Paiva são áreas estuarinas formadas 

por grandes rios que sofrem com alta pressão demográfica (Silva et al., 2011). A 

qualidade do sedimento marinho dessas áreas pode ter sido influenciada pelo aporte 
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de substâncias potencialmente tóxicas carreadas pelos rios devido a maior 

quantidade de chuva neste período.  

De uma forma geral, os resultados de toxicidade dos sedimentos das áreas 

recifais impactadas pelo derramamento de petróleo de 2019-2020 na costa brasileira 

sugerem que a qualidade ecotoxicológica dos sedimentos está sendo influenciada por 

outras fontes de contaminação pré-existentes. Portanto, provavelmente há alguns 

fatores, para além do óleo derramado, que estão causando toxicidade em algumas 

áreas. Múltiplas fontes de contaminação podem, no entanto, serem identificadas em 

planos de monitoramento ambiental a longo prazo que integrem diversas 

metodologias como testes de toxicidade e análise química dos componentes 

presentes no ambiente. As análises químicas de metais e HPAs das amostras 

coletadas irão contribuir para um estreitamento da compreensão dos contaminantes 

que causaram toxicidade no organismo-teste Nitokra sp. utilizado no presente estudo. 

Além disso, a integração de metodologias pode fornecer informações mais precisas 

aos gestores ambientais, nos quais podem definir estratégias mais eficazes de 

proteção ambiental.  

 

6. CONCLUSÕES  

 

O óleo que chegou às praias de Pernambuco em 2019-2020 pode estar 

causando efeitos na biota, visto que os sedimentos das praias que se apresentaram 

mais tóxicos para Nitokra sp. coincidem com as praias onde mais foi encontrado 

petróleo. Apesar disto, existem outras fontes de contaminação. Os sistemas 

estuarinos podem contribuir com múltiplas fontes de poluição, o que dificulta a 

identificação da proveniência da toxicidade. Este fato induz na necessidade da 

realização de mais estudos que integrem a quantificação de múltiplos contaminantes 

dos locais, bem como ensaios de ecotoxicidade. 

Além disso, é importante o desenvolvimento de um monitoramento ambiental 

que integre ensaios ecotoxicológico com o objetivo de se avaliar o efeito tanto  de 

origem de uma contaminação histórica (com várias fontes de introdução contínua de 

substâncias potencialmente tóxicas), quanto de origem  de um evento isolado, como 

foi o derramamento de petróleo que atingiu o litoral brasileiro em 2019-2020.  
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APÊNDICE A 

 

 
Janga Paiva Suape 

Muro 
Alto Cupe Carneiros Mamucabas 

02/09/2019 1 - 1 2 - - - 

03/09/2019 - - - - - 1 - 

04/09/2019 - 1 - - - - - 

10/09/2019 1 - - - - - - 

18/09/2019 0,5 - - - - - - 

25/09/2019 - - - - - 0  
19/10/2019 - - - 2 - - - 

23/10/2019 - - 0 - - 0 - 

24/10/2019 - - 1 - - - - 

25/10/2019 - 1 1 1 - - - 

26/10/2019 - 1  - - - - 

27/10/2019 1 1 0 - - - - 

28/10/2019 1 1 - 0 - 0 - 

29/10/2019 1 1 1 1 - - - 

30/10/2019 - - 0 - - 1 - 

31/10/2019 1 1 1 1 1 - - 

01/11/2019 - - - - - - - 

02/11/2019 - 1 - 0 1 1 - 

03/11/2019 1 1 1 1 - - - 

04/11/2019 1 - - 1 0 - - 

05/11/2019 - 1 - - - - - 

06/11/2019 0 - - - - - - 

07/11/2019 - - - - 1 1 - 

08/11/2019 0 - - - - - - 

09/11/2019 0 - - - - 0 - 

10/11/2019 - 1 - - - - - 

11/11/2019 - 1 - 1 - - - 

12/11/2019 0 - - 0 - - - 

13/11/2019 - - - - - - - 

15/11/2019 - - - - - - - 

16/11/2019 - 0 - 0 - - - 

17/11/2019 0 0 - - - - - 

18/11/2019 - - - - - - 1 

19/11/2019 - - - - 0 - - 

20/11/2019 0 - - - - - - 

24/11/2019 - - - - 1 - - 

25/11/2019 - - - - 1 - - 

29/11/2019 1 - - - - - - 

06/12/2019 - - - 0 - - - 

08/12/2019 - 1 - - - - - 

09/12/2019 - - - 0 - - - 

24/12/2019 - - - - - 0 - 
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03/01/2020 - - - - - - 0 

19/02/2020 - 0 - 0 0 - - 

20/02/2020 - - 0 - - - - 

  


