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RESUMO 

 

Atualmente, mais de 45% da população está estabelecida ao longo da costa, o que gera 

uma série de forçantes antropogênicas sobre os ecossistemas marinhos, entre as quais, a 

introdução de elementos traços. Para avaliar a poluição do meio aquático, nesta pesquisa 

realizou-se a avaliação dos níveis de elementos traços em diferentes tecidos de peixes de 

diferentes hábitos alimentares da Baía de Todos os Santos (BTS), no estado da Bahia, que 

recebe efluentes de esgoto doméstico, da refinaria, do complexo petroquímico e do Centro 

Industrial de Aratú (CIA). Os peixes carnívoros e onívoros apresentaram maiores 

concentrações de elementos traços, enquanto os peixes detritívoros apresentaram 

concentrações mais baixas. Os resultados revelam que os peixes apresentam altos níveis Fe e 

Al. Foram identificados níveis elevados do elemento As, quando comparados com as 

determinações estabelecidas pela OMS (1995) e do elemento Cd, considerando os limites da 

ANVISA (2013). Os maiores níveis de As foram observados nas amostras de Jiribatuba 

Também se pode constatar elevados níveis do metal Al, que não tem limites estabelecidos por 

lei. O Pb se encontrou em níveis abaixo dos limites estabelecidos. As concentrações de Ba 

diferiram estatisticamente entre as amostras de Santiago do Iguape e Jiribatuba, apresentando-

se mais elevadas nas amostras da Baía do Iguape. A ordem de acumulação dos elementos 

avaliados nos tecidos dos peixes foi fígado> brânquias> músculo. Apenas os elementos As e 

Cr não mostraram diferenças significantes entre os tecidos. O peso dos indivíduos não 

interferiu nas concentrações dos elementos avaliados. A correlação entre o comprimento do 

peixe e a concentração de elementos foi observada apenas para o Co. Os resultados apontam 

para possíveis riscos de contaminação humana por Cd e As relacionada ao consumo de peixes 

desta da BTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Currently, over 45% of the population is established along the coast. This generates a 

series of anthropogenic stresses on marine ecosystems, including the introduction of trace 

elements. To assess the pollution of the aquatic environment, this research was carried out to 

evaluate the levels of trace elements in different fish tissues with different eating habits of the 

of Todos os Santos Bay (BTS) in the state of Bahia. BTS receives domestic sewage and efluent 

from a refinery, a petrochemical complex and the Aratú Industrial Centre (CIA). Partial results 

show that fish from BTS have high levels of the metal As, when compared with the criteria 

established by WHO (1995) and ANVISA (2013). Also, these fish showed high levels of the 

metal Al, but there is no set concentration limits for this metal in fish. The trace metals Cd 

and Pb were found at levels below established limits. Carnivores and omnivores fish had 

higher concentrations of trace elements, while detritivores fish had lower concentrations. The 

results show that fish have high Fe and Al levels. High levels of the element As were identified 

when compared with the criteria established by the WHO (1995). The element Cd had high 

levels, considering the limits of ANVISA (2013). The highest levels of As were observed in 

samples from Jiribatuba. High levels of the metal Al were idenfied, which has no limits 

established by law. Pb was found at levels below the established limits. Ba concentrations 

differed significantly between samples of Santiago do Iguape and Jiribatuba, showing higher 

levels in the samples of the Iguape Bay. The order of accumulation of the evaluated elements 

in fish tissues was liver> gills> muscle. As and Cr were the only elements that showed no 

significant differences between tissues. The weight of the individuals did not affect the 

concentrations of the elements assessed. The correlation between the length of the fish and 

the concentration of elements was observed only for the element Co. The results point to 

possible risks of human contamination by Cd and As related to the consumption of fish from 

BTS.  
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, no contexto atual de desenvolvimento enfrenta grandes desafios de 

ordem ambiental ocasionados pela má gestão dos recursos naturais no processo caracterizado 

pela forte urbanização e industrialização crescente, com destaque para as regiões costeiras. 

Atualmente, mais de 45% da população está estabelecida ao longo da costa, frequentemente 

em cidades com alta densidade demográfica, o que gera uma série de forçantes antropogênicas 

sobre os ecossistemas marinhos (SOUZA et al., 2012). 

Entre as formas possíveis de poluição dos ecossistemas aquáticos, tem-se a introdução 

de metais traços. Tais elementos possuem características atômicas peculiares, que lhes 

concedem elevada resistência à degradação química, física e biológica no sistema aquático, 

fazendo com que persistam no ambiente aquático por vários anos (LIMA, 2013). 

Efluentes industriais descarregam metais traços dentro dos cursos d’agua de forma que 

parte da carga é transportada para um ambiente sedimentar em solução, parte é carreada como 

sedimentos suspensos (orgânicos e inorgânicos) e parte se move aderida ao sedimento do 

fundo, sendo que nas duas primeiras fases são biodisponíveis e prontamente mobilizados na 

rede alimentar antes de serem depositados no sedimento (SIEGEL, 2002). Metais aderidos ao 

sedimento podem ser retirados por consumidores bentônicos e adentrar a rede alimentar ou 

podem ser imobilizados pelas condições físico-químicas de ambiente de fundo (SIEGEL, 

2002). 

Entre as estratégias para avaliar a poluição do meio aquático por tais elementos, pode-

se recorrer ao estudo dos níveis de metais traços a partir da biota da área de interesse. Para 

Repula et al., (2012) os peixes são bons indicadores biológicos de poluição, pois sofrem 

bioacumulação, ou seja, tem capacidade de acumular níveis de metais em seus tecidos, e 

biomagnificação, em que os níveis de metais traços podem ser identificados em quantidades 

maiores à medida em que se eleva o nível trófico, e são capazes de armazenar quantidades de 

substâncias nocivas, servindo como ferramentas para avaliar a qualidade da água nestes 

ambientes.  

Em termos de Ecologia, o estudo dos níveis de metais traços é importante porque os 

processos de biomagnificação e bioacumulação, que dificultam a eliminação destes 
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elementos, podem levar à intoxicação de diversas espécies pela exposição prolongada a estes 

elementos e ainda, como afirma Siegel (2002), apresentar uma ameaça às redes básicas da 

cadeia alimentar assim como aos nichos ambientais, podendo resultar em decréscimo da 

produtividade biológica e da sustentabilidade do ecossistema que, no caso específico das 

zonas costeiras, responde por cerca de 25 % da produtividade biológica e 90 % da produção 

pesqueira global (SOUZA et al., 2012).  

Segundo Vali e Naser (2011), os níveis de metais traços em peixes têm sido 

amplamente relatados na literatura, demonstrando uma relação direta entre a poluição da água 

por metais traços e a possibilidade de acumulação destes materiais em fontes de alimentos 

para os seres humanos. Assim, por serem caracterizados por um amplo espectro alimentar, 

estudos de biomagnificação podem ser realizados avaliando peixes com diferentes hábitos 

alimentares (KASPER et al., 2007), permitindo inferir a relação entre posição trófica e nível 

de contaminação nesses animais e, consequentemente, os riscos associados ao consumo do 

pescado da área de estudo. 

A Baía de Todos os Santos (BTS) está localizada no estado da Bahia, sendo 

considerada a segunda maior baía costeira do Brasil, ocupando uma área de 1.233 km2 e 184 

km de perímetro de costa (ROCHA et al., 2012). A população residente no entorno da baía é 

de aproximadamente 2,4 milhões de habitantes e, além do escoamento de águas pluviais e 

esgoto doméstico, a BTS recebe efluentes de uma refinaria, do complexo petroquímico e do 

Centro Industrial de Aratú (CIA) (SOUZA et al., 2012). 

O desenvolvimento industrial da região, iniciado na década de 1930, está caracterizado 

pelas atividades industriais químicas, petroquímicas, metalúrgicas, de produtos alimentícios e 

fertilizantes que utilizam diversos produtos químicos, incluindo metais (Fe, Zn, Hg, Mn e Cu) 

que podem contribuir para a degradação da qualidade dos diversos ecossistemas da BTS 

(ROCHA et al., 2012). Hatje e colaboradores (2010) identificaram elevadas concentrações de 

As nos sedimentos de diferentes pontos da Baía de Todos os Santos. 

Deste modo, a investigação dos níveis de metais traços nos peixes de diferentes áreas 

da BTS pode contribuir para a determinação dos impactos ambientais gerados pelos diferentes 

tipos de atividades econômicas na área.  

A presente pesquisa está vinculada à Rede Baías da Bahia, fomentada pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), através do Programa de Apoio a 
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Núcleos de Excelência (Pronex), visando a investigação das concentrações de metais traços 

em diferentes tecidos de peixes, de diferentes espécies e diferentes hábitos alimentares na Baía 

de Todos os Santos. Para tanto, foram selecionados diferentes locais compreendendo as áreas 

norte, sul e oeste para a realização das coletas.  

A porção norte da BTS compreende a área entre Madre de Deus, São Francisco do 

Conde, Salvador e Candeias (SOARES et al., 2011), sendo considerada a região mais 

impactada pelas ações antrópicas. A área ao sul da BTS não apresenta uma grande presença 

de indústrias, aparentando um bom estado de conservação. A área oeste compreende a Baía 

do Iguape, uma Unidade de Conservação concedida enquanto Reserva Extrativista Marinha 

(RESEX) que está situada entre os municípios de Cachoeira e Maragogipe (PASCOAL e 

DAMASCENA, 2012) e, por esta característica, é considerada uma região mais bem 

conservada em relação às demais áreas estudadas.  

Para a realização desta pesquisa foram coletados espécimes de peixes de diferentes 

espécies e hábitos alimentares em três áreas da BTS, sendo elas: Sul, com coletas nas 

proximidades de Jiribatuba, no municípios de Vera Cruz, Oeste, com coletas nas proximidades 

do município de Saubara e na Baía do Iguape, onde as coletas foram realizadas próximo ao 

distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira. A escolha das áreas foi determinada 

pela baixa diversidade de estudos de qualidade ambiental nestes locais, se comparados com a 

porção norte da Baía. 

Este estudo permitiu observar alguns efeitos da interferência antrópica no ecossistema 

costeiro da Baía de Todos o Santos a partir dos níveis de metais traços presentes nos tecidos 

de peixes das áreas estudadas, permitindo avaliar o risco associado à saúde humana pelo 

consumo do pescado destas regiões.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

 

Analisar a concentração de elementos traços nos tecidos de peixes de diferentes 

espécies e hábitos alimentares, e o fator de risco para consumo da população dos municípios 

pertencentes à Baía de Todos os Santos, estado da Bahia, considerando as determinações 

legais estabelecidas. 

 

1.2 Específicos  

 

a) Analisar as concentrações de elementos traços em diferentes tecidos de peixes 

da Baía de Todos os Santos. 

b) Relacionar as concentrações de elementos traços encontradas nas espécies de 

peixes com seus respectivos hábitos alimentares. 

c) Identificar os tecidos com maiores níveis de concentração de elementos traços 

em cada amostra. 

d) Analisar o fator de risco de contaminação por elementos traços pelo consumo 

de peixes pela população local. 

e) Mapear os pontos de coleta das espécies estudadas e a relação entre a localização 

e os metais traços encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 METAIS TRAÇOS 

 

Metais traços são elementos químicos caracterizados por apresentarem densidade 

maior que 5 g/cm³ (CALLENDER, 2005). O estudo da distribuição destes elementos pode 

fornecer evidências do impacto antropogênico sobre os ecossistemas e, portanto, ajudar a 

avaliar os riscos associados à descarga de resíduos nas atividades humanas (BENZER et al., 

2013).  

Nas últimas décadas, poluição por metais traços no ambiente tornou-se um problema 

sério para os organismos vivos, e a quantidade de poluentes aumentou bastante devido a ambas 

as fontes naturais e antropogênicas (VARDANYAN e TRCHOUNIAN, 2015). Deste modo, 

apesar de serem elementos encontrados naturalmente no ambiente, a introdução de metais 

traços no meio aquático tem potencial para causar sérios danos a este ecossistema, conforme 

explicado por Rocha et al., (2012):  

“...quando os contaminantes alcançam os sistemas aquáticos, dependendo de 

suas características físico-químicas e as subsequentes transformações físicas, 

biológicas e químicas que podem sofrer, irão fatalmente se distribuir entre as 

águas, material particulado em suspensão, sedimentos e biota. Ainda, em 

regiões costeiras, a interação entre o ambiente marinho e o continente é 

incontestável” (ROCHA et al., 2012 p. 585). 

Um bom exemplo pode ser dado pelo comportamento do mercúrio (Hg), que nos 

ecossistemas aquáticos é, em partes, convertido em metilmercúrio (MeHg) por processos 

biológicos e prontamente absorvido por organismos aquáticos, encontrando assim, um 

caminho através dos níveis tróficos da cadeia alimentar, que passam ao longo de fito e 

zooplâncton para organismos maiores (HASSANINEZHAD et al., 2014). Isto ocorre porque 

a forma orgânica MeHg é mais biodisponível e bioacumula em cadeias alimentares aquáticas 

para alcançar as concentrações mais elevadas nos níveis tróficos superiores (CASTAÑO et 

al., 2014). 
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A interconversão entre essas diferentes formas depende das condições de pH, força 

iônica, temperatura, da presença de ligantes disponíveis, da velocidade das correntezas e da 

atividade biológica (AGUIAR et al., 2002).  

 

2.1.1 Principais fontes de elementos traços 

 

Além de compreender as consequências associadas à presença de metais traços no 

ambiente, é necessário também identificar a origem destes elementos, que pode ser natural ou 

antrópica. Alguns produtos de atividades humanas são fontes reconhecidas de metais traços 

para o ambiente, como determinado por Teles et al., (2008): 

“As principais fontes antrópicas de metais no ambiente são fertilizantes, 

pesticidas, água de irrigação contaminada, queima de biomassa na zona rural, 

combustão a carvão e óleo, emissões veiculares, incineração de resíduos 

urbanos e industriais e, principalmente mineração, fundição e refinamento, 

tanto nas regiões urbanas como na zona rural” (TELES et al., 2008 p. 1056). 

Em relação ao ambiente aquático, as principais fontes destes elementos são o 

intemperismo de rochas e a erosão de solos ricos nesses materiais, porém, recentemente outras 

fontes têm assumindo grande importância, como as atividades industriais, por meio de 

efluentes líquidos que são lançados em pequenos córregos ou diretamente em rios e lagos 

(PEREIRA et al., 2007). Além destas, pode-se citar também os resíduos urbanos e aqueles 

provenientes da agricultura (DSIKOWITZKY et al., 2013). 

As fontes de contaminação são caracterizadas pela prevalência de determinados tipos 

de metais traços, que podem guiar as pesquisas nas áreas estudadas. Compostos de cromo 

(Cr), por exemplo, são usados em galvanoplastia, produção de aço inoxidável, curtimento de 

couro, indústria têxtil e na preservação da madeira (SETYANINGSIH et al., 2015), enquanto 

arsênico (As) é usado em tintas, corantes, metais, drogas, sabão, semicondutores e também 

como preservativo de madeira, além de determinados fertilizantes e o cádmio (Cd) é utilizado 

na indústria siderúrgica, plástico, pilhas, e fertilizantes, sendo liberado para o meio ambiente 

através de águas residuais, e poluição do ar local (PRADIT et al., 2013). 

Além destas, outras fontes de metais traços são bastante conhecidas. Uma preocupação 

ambiental importante é o uso regular de sulfato de cobre (CuSO4) na aquicultura, que aumenta 
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a concentração do metal Cu na água (SAMPAIO et al., 2012), além do uso difundido de tintas 

à base de chumbo (Pb) (PRADIT et al., 2013) e do mercúrio (Hg), que tem diferentes 

aplicações: fabricação de termômetros, barómetros e bombas de vácuo, interruptores elétricos, 

luzes e sinais de alerta, formação de amálgamas na extração de ouro, formação de amálgama 

de prata em odontologia e para aumentar a semi-vida de baterias de zinco e à base de cádmio 

(RESTREPO-SÁNCHEZ et al., 2015). 

Neste contexto, a Baía de Todos os Santos conta com um vasto acervo bibliográfico. 

Segundo Rocha e colaboradores (2012), as áreas mais críticas foram observadas no rio Subaé, 

na Baía de Itapagipe e no Porto de Aratu, sendo o rio Subaé contaminado por Pb, Cd, As e Zn 

lançados pela antiga Plumbum/COBRAC no período de 1960 a 1993, no município de Santo 

Amaro, de modo que Zn e Cd estão presentes no minério de Pb utilizado pela Plumbum. Além 

disto, atividades industriais, o CIA e o transporte marítimo contribuem com aportes de Pb para 

a Baía de Itapagipe, onde os sedimentos também são contaminados por Hg, devido à atuação 

da Companhia Química do Recôncavo, que operou durante 12 anos, às margens da baía 

(ROCHA et al., 2012). 

 

2.1.2 Interações entre metais, peixes e ecossistemas 

 

A concentração total de metais traços na água do mar, sua biodisponibilidade e, 

portanto, sua concentração em organismos marinhos dependerão do elemento envolvido, da 

fonte, da carga total despejada e do organismo estudado, de modo que a conjunção de tais 

fatores resulta em padrões de distribuição completamente diferentes entre diferentes áreas 

(CARVALHO et al., 1991). 

Peixes podem ser definidos como organismos aquáticos com guelras e membros em 

forma de barbatana, apresentando diferentes tamanhos, formas e histórias evolutivas 

(HELFMAN et al., 2009). Os peixes foram os primeiros vertebrados a surgir e atualmente 

correspondem a mais da metade das 55.000 espécies de vertebrados viventes, tendo dominado 

os ecossistemas aquáticos durante grande parte da história da vida complexa (HELFMAN et 

al., 2009). 

A avaliação da poluição do meio aquático por tais elementos, pode ser feita a partir do 

estudo dos níveis de metais traços presentes na biota da área de interesse. Os peixes estão 
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frequentemente no topo da cadeia alimentar aquática e podem concentrar grandes quantidades 

de alguns metais da água (HASSANINEZHAD et al., 2014).  Isto se deve também ao fato de 

que estes elementos têm uma grande capacidade de formar complexos com substâncias 

orgânicas e podem atingir concentrações até mil vezes maiores em tecidos biológicos do que 

em matrizes ambientais (SOUZA et al., 2011). 

Para Hatje et al., (2009), alguns organismos que acumulam metais nos seus tecidos 

podem ser utilizados como biomonitores, sendo que o principal motivo para que sejam 

realizados estudos através destes organismos é que os teores de metais traços são 

relativamente fáceis de serem medidos sem risco significativo de contaminação durante a 

manipulação laboratorial. 

A capacidade que estes animais tem de concentrar os níveis de metais traços é chamada 

de bioacumulação, que refere-se ao aumento contínuo na concentração de um produto químico 

num organismo, em comparação com a concentração média do produto químico no ambiente 

a que o organismo é exposto, ou seja, ar, água, solo, etc. (TONNELIER et al., 2012). Além 

desta característica, alguns destes elementos podem apresentar aumento da concentração nas 

cadeias alimentares, processo conhecido como biomagnificação (AL-HOSSAINY et al., 

2012). 

Esse processo pode ser explicado pelo seguinte cenário, apresentado por Siegel (2002): 

metais traços dos solos, águas e atmosfera, podem ser mobilizados e translocados dentro de 

tecidos comestíveis e não comestíveis de plantas, que oferecem o caminho por onde esses 

metais podem adentrar a cadeia alimentar em ambientes terrestres, lacustres, estuarinos e 

marinhos. Em um ecossistema aquático, o consumo da vegetação por peixes e outras formas 

vivas em um nível trófico mais alto move os metais bioacumulados em uma cadeia trófica 

onde o processo pode continuar. Enquanto as presas são consumidas pelos predadores, o 

ultimo consumidor pode ingerir concentrações de metais que, ao longo do tempo, podem ser 

danosas à saúde (SIEGEL, 2002). 

Segundo Vali e Naser (2011), os níveis de metais traços em peixes têm sido 

amplamente relatados na literatura, demonstrando uma relação direta entre a poluição da água 

e a possibilidade de acumulação destes materiais em fontes de alimentos para os seres 

humanos. Isto se deve ao fato de que para o metabolismo normal dos peixes, os metais 

essenciais deve ser absorvidos a partir de água, alimentos, ou dos sedimentos, no entanto, de 
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forma semelhante aos metais essenciais, metais não essenciais são também absorvidos pelos 

peixes, e em última instância se acumulam nos tecidos (YI e ZHANG, 2012). 

Assim, por serem caracterizados por um amplo espectro alimentar, estudos de 

biomagnificação, podem ser realizados avaliando peixes com diferentes hábitos alimentares 

(KASPER et al., 2007), permitindo inferir a relação entre posição trófica e nível de 

contaminação nesses animais e, consequentemente, os riscos associados ao consumo do 

pescado, que é considerado um alimento de grande valor nutricional, cujo consumo é um 

hábito diário em muitas comunidades (TELES et al., 2008). 

Metais e metaloides não essenciais e suas espécies químicas que causam problemas à 

saúde acumulam-se em diferentes órgãos. O metilmercúrio (CH3Hg+), por exemplo, tende a 

se acumular no cérebro enquanto Cd+ e Hg2
+ tem mais afinidade com os rins (SIEGEL, 2002), 

sendo que a meia-vida do cádmio no córtex renal é de 20-35 anos (JOMOVA e VALKO, 

2011). Além disso, algumas formas químicas representam maior biodisponibilidade, como 

por exemplo o mercúrio, que no tecido muscular de peixes de água doce se apresenta na forma 

orgânica em 75% de toda a quantidade acumulada (KASPER et al., 2007). 

Pires-Vanin et al., (2011), afirmam que o monitoramento ambiental pode ser dividido 

em físico, químico e biológico, sendo que este último faz uso de organismos para indicar o 

grau de degradação ecológica no ambiente, dispondo de um número mínimo de equipamentos 

de campo. Para Jesus et al., (2012), um dos principais motivos para justificar a utilização de 

peixes como indicadores no monitoramento ambiental é que estes animais são bastante 

sensíveis às mudanças ambientais, devido à sua fisiologia mais complexa quando comparada 

a outros organismos aquáticos.  

Além disso, pesquisas sobre peixes demonstraram que os sistemas destes animais 

apresentam respostas toxicológicas e adaptativas semelhantes ao estresse oxidativo, se 

comparados aos mamíferos (ABOUL-ELA et al., 2011), expandindo o alcance dos estudos 

realizados com estes animais, que permitem inferir os efeitos de produtos químicos em outros 

grupos de organismos. 

Ao longo das últimas décadas, muitas pesquisas tem recorrido à utilização de peixes 

para avaliação da poluição da água por metais traços e dos efeitos tóxicos que estes elementos 

podem causar aos organismos, quando biodisponíveis. A tabela 1 apresenta alguns dos estudos 

sobre metais traços realizados a partir do uso de peixes, informando os metais investigados, 

bem como os tecidos utilizados e os hábitos alimentares das espécies estudadas. 
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Autores Metais analisados Tecidos Espécies Hábito alimentar 
Dsikowitzky et al. ,2013 As, Cd, Cr, Pb, Se, Hg Fígado 

Brânquias 
Músculo 

Oreochromis niloticus, 
Labeobarbus intermedius 

Clarias gariepinus 

Herbívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 

Araújo et al., 2010 Hg Músculo Hypostomus affinis 
Hypostomus c.f. luetkini 

Detritívoro 
Detritívoro 

Repula et al., 2012 Cr e Pb Músculo 
Fígado 

Tilapia rendalli, 
Cipyinus carpio 
Bagre marinus 

Onívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Sampaio et al., 2012 Cu Fígado 

Músculo 
Brânquias 

Sangue 

Piaractus mesopotamicus Onívoro 

Sovová et al., 2014 Cu Fígado 
Brânquias 
Cérebro 

Oncorhynchus mykiss Carnívoro 

Teles et al., 2008 Hg, Pb, Se, Cd, Al, Cr, Cu, 
Fe, Mn, Ni, Zn 

Músculo Pseudoplatystoma fasciatum 
Sorubim lima 

Prochilodus nigricans 
Steindachnerina amazônica 

Myleus torquatus 

Carnívoro 
Carnívoro 
Detritívoro 
Detritívoro 
Herbívoro 

Porto e Ethur 2009 Al, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Ni, 
Zn 

Fígado 
Vísceras abdominais 

Rhamdia quelen 
Parauchenipterus galeatus 

Pimelodes sp. 

Onívoro 
Onívoro 
Onívoro 

Ferreira et al., 2004 Hg Músculo Carcharhinus signatus Carnívoro 
Yi e Zhang 2012 Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn Músculo Hypophthalmichthys molitrix 

Ctenopharyngodon idellus 
Carassius auratus 

Cyprinus carpio 
Coreius heterodom 

Silurus asotus 
Pelteobagrus fulvidraco 

Carnívoro 
Onívoro 
Onívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 

Vali e Naser 2011 Mn, Pb, Cr, Cu, Zn, Cd Músculo Rutilus caspicus Onívoro 
Jesus et al., 2012 Hg Músculo Hoplias malabaricus Carnívoro 

Rodrigues et al., 2010 Hg Músculo Genidens genidens 
Aspistor luniscutis 

Haemulon steindachneri  
Micropogonias furnieri 

Onívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Onívoro 

Carvalho et al., 2000 Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 
Pb, Zn 

Músculo Zapteryx brevirostris 
Symphurus sp 

Porichthys porossissimus 
Paralonchurus brasiliensis 

Cynoscion jamaicencis 

Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 

Richetti et al., 2011 Cd, Pb, Hg, Zn Cérebro Danio rerio Carnívoro 
Souza et al., 2009 Pb, Cr, Fe, Ni, Zn, Cu Brânquias 

Vísceras 
Múculo 

Oreochromis niloticus 
Astyanax abramis 

Leporinus steindachneri 
Ictalurus punctatus 

Herbívoro 
Onívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Ooi et al., 2015 As, Cd, Pb, Hg Brânquias 

Músculo 
Mobula japanica 

Manta alfredi 
Onívoro 

Onívoro (plancton) 
Al-Asgah et al., 2015 Cd Guelras 

Músculo 
Fígado 
Sangue 

Oreochromis niloticus Herbívoro 

Oss et al., 2013 Cu Guelras 
Músculos 

Centropomus parallelus Carnívoro 
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Al-Ghanim et al., 2015 Cd, Ni, Zn, Co Músculo 
Guelra 

Pele 
Fígado 

Wallago attu Carnívoro 

El-Moselhy et al., 2014 Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn Músculo 
Fígado 
Guelras 

 

Epinephelus sp 
Caranx sp 

Scarus gibbus 
Nemipterus japonicus, 

Sardinella sp 
Synodus sp 

Carangoides bajad, Lutjanus 
bohar 

Thunnus albacares 
Gerres oyena 

Sargocentron spiniferum 
Siganus rivulatus 

Lethrinus sp. 
Trachurus mediterraneus 

Carnívoro 
Carnívoro 
Herbívoro 
Carnívoro 

Filtrador (plâncton) 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Herbívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 

Younis et al., 2014 Zn, Cd, Co, Pb Músculo Oreochromis niloticus Herbívoro 
Hussein e Khaled 2014 Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb, Zn 
Fígado 
Guelras 
Músculo 

Thunnus thynnus Carnívoro 

Kaya et al., 2013 Cd, Cu, Ni, Ag Fígado Sparus aurata Onívoro 
Sia Su et al., 2013 Pb Músculo Sphyraena qenie 

Sardinella brachysoma 
Selaroides leptolepis 

Liza subviridis 
Mugil melinopterus 

Carnívoro 
Planctônico 
Carnívoro 
Onívoro 
Onivoro 

Busamongkol et al., 2014 As, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Rb, 
Sb, Sc, Se, Zn 

Músculo Oreochromis niloticus 
Osphronemus goramy 

Channa striatus 
Pangasius sutchi 

Seriolina nigrofasciata 
Scomberomous commerson 

Lates calcarifer 
Epinephelus sexfasciatus 

Salminus brasiliensis 

Herbívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Carnívoro 

 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 

Morgano et al., 2011 As, Cd, Cr, Pb, Hg Músculo Thunnus thynnus 
Pagrus pagrus 

Centropomus sp 
Salmo salar 

Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 

Ghani 2015 V, Al, Sn, As, Se Músculo Saurida undosquamis 
Boops boops 

Adioryx diadema 
Pagellus erythrinus 
Mullus surmuletus 

Diplodus sargus 
Sparisoma cretense 

Dicentrarchus labrax 

Carnívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Carnívoro 
Onívoro 

Carnívoro 
Elnabris et al., 2012 Cd, Pb, Cu, Mn, Ni, Zn Músculo Merluccius hubbsi 

Micropogonias furnieri 
Pangasius hypothalamus 

Oreochromis niloticus Sparus 
aurata 

Mugil cephalus 

Carnívoro 
Onívoro 
Onívoro 

Herbívoro 
Onívoro 
Onívoro 
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Tabela 1: Estudos de avaliação de metais traços em tecidos de peixes de diferentes 

hábitos alimentares. 

 

2.1.3 Elementos traços e saúde 

 

A manifestação dos efeitos tóxicos causados por elementos traços está associada à 

quantidade ingerida e pode espalhar-se por todo o organismo, afetando vários órgãos, 

alterando os processos bioquímicos das organelas e membranas celulares quando ultrapassam 

determinadas concentrações-limite (PEREIRA et al., 2007). O estilo de vida e particularmente 

a dieta desempenham um papel crucial na exposição das pessoas aos químicos ambientais 

(CASTAÑO et al., 2014).  

Considerando a importância da alimentação para a saúde humana e os efeitos negativos 

dos compostos químicos que muitas vezes estão presentes nos alimentos, a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) publicou em 1995 o Codex Standard 193, que contém os 

princípios de recomendação para contaminantes e toxinas e lista os níveis máximos aceitáveis 

para vários destes compostos, incluindo alguns metais traços nos tecidos de peixes (Tabela 2). 

Ainda hoje as recomendações presentes no Codex são consideradas para o estabelecimento de 

limites de concentrações para metais traços em alimentos. 

Tabela 2: Limites de concentração de alguns metais traços em peixes, conforme 

recomendações da OMS (1995). 

Metal traço Concentração Máxima (mg/Kg) 

Arsênio 0,1 

Cádmio 0,5 

Chumbo 0,3 

Mercúrio 0,1 
 

No que diz respeito ao consumo de peixes pela população brasileira, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina as concentrações máximas permitidas 

para os mesmos metais traços, com algumas especificações que diferem um pouco daquelas 

determinadas pela OMS, conforme exposto na tabela seguinte: 

Tabela 3: Limites estabelecidos pela ANVISA (2013) para as concentrações de metais 

traços em tecidos de peixes utilizados para consumo humano. 
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Metal traço Concentração Máxima (mg/Kg) 

Arsênico (As) 1,00 

Chumbo (Pb) 0,30 

Cádmio (Cd) 0,10 (bonito, carapeba, enguia, tainha, jurel, 
imperador, cavala, sardinha, atum e linguado) 

0,20 (melva) 
0,30 (anchova e peixe espada) 

0,05 (demais espécies) 

Mercúrio (Hg) 0,50 (peixes não predadores) 
1,00 (peixes predadores) 

 

As diferenças nas recomendações podem ser explicadas devido ao consumo 

relativamente baixo de peixes pela população brasileira. Sartori e Amancio (2012), afirmam 

que as pesquisas relativas ao consumo de peixes no Brasil demonstraram índices abaixo dos 

12 Kg per capta/ano que são determinados pela OMS como ideal. 

Atualmente, considera-se que os músculos não são sítios ativos para a 

biotransformação e acumulação de metais. No entanto, em habitats aquáticos poluídos a 

concentração de metais em músculos de peixes pode exceder os limites permissíveis para o 

consumo humano e implicar em severas ameaças à saúde (EL-MOSELHY et al., 2014). 

No entanto, muitos metais traços são considerados micro ou macronutientes essenciais 

para manter um bom estado de saúde em humanos e outros organismos (SIEGEL, 2002), 

desempenhando papéis importantes numa grande variedade de processos biológicos 

(JOMOVA e VALKO, 2011). 

Desta forma, a presença de metais traços não significa necessariamente um problema 

ambiental ou um problema de saúde, de modo que alguns metais traços são microelementos 

essenciais ao metabolismo dos seres vivos, sendo seu excesso ou carência as verdadeiras 

causas de distúrbios no organismo, e em casos extremos, até a morte. Intoxicações por 

alumínio, arsênio, bário, berílio, cádmio, chumbo, mercúrio e níquel são as mais frequentes 

(VIRGA et al., 2007). 

Alguns metais, tais como manganês, cobre e zinco, em quantidades mínimas, são 

importantes para as funções fisiológicas dos organismos vivos e regulam muitos processos 

bioquímicos (PEREIRA et al., 2007). O zinco, por exemplo, está presente em mais de 600 

proteínas, assim como o cobre está presente na enzima citocromo oxidase no ciclo energético 
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e substitui o ferro na hemocianina, transportando O2 em algumas espécies (ALBARÈDE, 

2009).  

O manganês (Mn) nas células vegetais, atua como cátion central da clorofila, e o 

potássio atua no controle dos gradientes e transporte através das membranas celulares, bem 

como o ferro (Fe) no sangue, que é essencial para o transporte de O2 (ALBARÈDE, 2009). 

Outro elemento importante para os sistemas vivos é o selênio (Se), considerando-se que mais 

de 25 selenioproteínas diferentes foram identificados nos seres humanos e que estas 

desempenham papéis importantes sobre as funções do cérebro e do músculo (LEMIRE et al., 

2011). 

Por outro lado, alguns destes elementos químicos interferem no metabolismo e na 

reparação de DNA, além dos processos de desintoxicação, mesmo em concentrações 

relativamente baixas (PIZZINO et al., 2014). Há evidências de que os metais traços podem 

afetar diversas modificações pós-tradução de proteínas, que são um passo decisivo para 

algumas proteínas atingirem sua atividade enzimática e dobragem correta e, ainda, ocasionar 

alterações em sistemas de neurotransmissores (RICHETTI et al., 2011).  

 O cromo (Cr) é um exemplo de metal que pode ter efeitos positivos e negativos: no 

estado trivalente é benéfico em pequenas quantidades, participando do metabolismo do corpo 

humano, mas no estado de oxidação hexavalente possui ação cancerígena (REPULA et al., 

2012). O cromo (III) é importante na regulação da insulina, e, por conseguinte, desempenha 

um papel no metabolismo da glicose, de modo que níveis diminuídos de cromo em tecidos 

humanos foram correlacionados com a incidência de diabetes 2 (JOMOVA e VALKO, 2011). 

Outros metais como cobre (Cu) e zinco (Zn), mesmo sendo considerados elementos 

essenciais para os organismos, ainda podem ser prejudiciais para os seres humanos quando 

suas concentrações excedam certos limiares (GAO e WHANG, 2014). 

Elementos traços xenobióticos são aqueles que não tem nenhum papel biológico em 

qualquer dose. Estes incluem chumbo, arsênio, mercúrio, cádmio, e muitos outros 

(SOLENKOVA et al., 2014), sendo considerados tóxicos em qualquer concentração que se 

apresentem nos organismos. 

O chumbo é um metal traço tóxico que pode induzir à redução do desenvolvimento 

cognitivo e do desempenho intelectual das crianças e aumentar a pressão arterial, causando 

doenças cardiovasculares em adultos (AL-HOSSAINY et al., 2012). De modo semelhante, a 
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exposição crônica ao arsênio inorgânico é responsável por efeitos adversos para a saúde, tais 

como o desenvolvimento de tumores no pulmão, pele, fígado, bexiga e rim (JOMOVA e 

VALKO, 2011). 

O mercúrio é um metal tóxico perigoso que existe naturalmente na crosta da Terra 

(HASSANINEZHAD et al., 2014), cuja neurotoxicidade de sua forma orgânica (MeHg) em 

seres humanos já está bem estabelecida (CASTAÑO et al., 2014). Do mesmo modo, o cádmio 

é considerado uma das substâncias ambientais mais tóxicas devido à sua ubiquidade, 

toxicidade, e meia-vida longa e tem sido associado com a mortalidade por doenças 

cardiovasculares (SOLENKOVA et al., 2014). 

Um metal traço que tem despertado preocupações na área da saúde nos últimos anos é 

o Alumínio. Em tempos recentes, a maior preocupação no que concerne à ingestão de alumínio 

por seres humanos, deve-se principalmente à sua associação como a maior causa da doença 

de Alzheimer, sendo que a principal via de contaminação é por meio da água potável 

(PEREIRA et al., 2007). A tabela 4 apresenta alguns estudos que investigaram os efeitos 

destes elementos sobre o metabolismo de diferentes organismos. 

Tabela 4: Estudos sobre as influências de elementos traços no metabolismo. 

Autor Metal Organismo Objetivo 
Joseph, 
2009 

Cd Culturas de 
células in 
vitro e 
células 
animais in 
vivo 
(Revisão) 

Avaliação da carcinogenicidade do Cd através 
de estudos anteriores dos mecanismos 
envolvidos nesse quadro 

Benedetti 
et al., 2007 

Cd, 
Cu, 
Hg, 

Ni, Pb 

Peixe 
(Trematomus 
bernacchii) 

Avaliar os efeitos oxidativos e modulatórios 
dos metais traço no metabolismo de PAH’s 
em peixe 

Bagchi et 
al., 2002 

Cr Células 
humanas in 
vitro e 
células de 
ratos in vivo 

Determinar os efeitos dos mecanismos 
oxidativos e citotoxicidade do Cr 

Prasad, 
2012 

Zn Seres 
humanos 
(revisão) 

Revisar os estudos que levaram à 
determinação da deficiência de Zn como 
causa de problemas ligados à saúde humana e 
seus efeitos clínicos e subclínicos 

Laity et al., 
2001 

Zn Eucariotos 
em geral 

Revisar a descoberta e os avanços nos estudos 
de estrutura e funções metabólicas das 
proteínas compostas por Zn 
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Mitteregger 
et al., 2009 

Mn, 
Cu 

Ratos 
(células 
cerebrais) 

Avaliar o papel dos metais Cu e Mn na 
patogênese de doenças ligadas à proteína 
Prion (composta por Cu) 

Valko et al., 
2006 

Fe, 
Cu, 
Cd, 
Zn, 
Mn, 
Cr, 
Co, 

As, Ni, 
V 

 
Humanos e 
animais 

Revisar as evidências do papel do estresse 
oxidativo causado por metais traço nos 
processos de carcinogênese 

Franklin e 
Costello, 
2007 

Zn Humanos 
(células 
glandulares 
da próstata) 

Avaliar os efeitos do Zn no metabolismo de 
células normais e malignas na próstata e 
efeitos supressores de tumor 

Malik et al., 
2012 

Se, As Planta 
(Phaseolus 
aureus) 

Analisar a ação do Se como antagonista aos 
efeitos tóxicos do As nos mecanismos 
antioxidantes e de desintoxicantes  

Goldhaber, 
2003 

Cr, 
Cu, 
Fe, 
Mn, 

Se, Zn 

Humanos Avaliação dos riscos associados aos altos e 
baixos níveis de elementos essenciais, tais 
como deficiência e toxicidade 

Lloyd e 
Philips, 
1999 

Cu, 
Fe, Ni 

Salmão 
(peixe) 

Investigar interações entre íons metálicos e 
DNA e os danos oxidativos que induzem ao 
DNA 

Tapiero et 
al. 2003 

Cu Humanos Avaliar os efeitos do Cu na fisiologia celular e 
patologias provenientes do excesso de Cu 

Song et al, 
2010 

Zn Humanos Analisar os efeitos da deficiência de Zn no 
aumento do dano oxidativo no DNA em 
células da próstata 

Fraga, 2005 Mn, 
Fe, 
Cu, 

Zn, Se 

Humanos Descrever as funções dos metais nas 
atividades biológicas e os efeitos causados 
pela sua deficiência 

Feng et al., 
2013 

Se Plantas  Descrever mecanismos de atuação do Se na 
proteção de plantas contra estresses abióticos 

Rainbow, 
2006 

Zn, 
Cu, 
Cd 

Crustáceos Descrição de modelos para demostrar a 
disponibilidade metabólica dos metais e sua 
toxicidade  

Bertin, e 
Averbeck, 
2006 

Cd Mamíferos  Revisar os efeitos da presença de Cd a nível 
celular e molecular e os danos ao DNA 
associados 

Lin et al., 
2012 

Cd, Se Plantas 
(arroz) 

Demonstrar os efeitos do Se na redução da 
absorção de Cd e mitigação da toxicidade de 
Cd no arroz 

Moriwaki et 
al., 2008 

Fe, 
Cd, 

Ni, Cr, 
Cu 

Peixe 
(Salmão) 

Descrever os efeitos da mistura de íons 
metálicos e consequentes danos oxidativos ao 
DNA 



23 
 

Hӓnsch e 
Mendel, 
2009 

Cu, 
Zn, 
Mn, 
Fe, 
Ni 

Plantas Revisar as principais funções fisiológicas dos 
elementos para as células e metabolismo de 
plantas 

 

 

No entanto, alguns metais traços podem ainda ser benéficos ou prejudiciais 

dependendo da interação com outros metais no mesmo organismo. De modo que os efeitos de 

diferentes combinações de íons destes elementos podem ser inesperados e diferentes dos 

efeitos detectados com íons de metais traços individuais (VARDANYAN e TRCHOUNIAN, 

2015). 

Relações sinérgicas e antagônicas entre metais/metaloides podem também influenciar 

o impacto dos metais traços nutrientes em um ecossistema. Em humanos por exemplo, os 

efeitos tóxicos de ingestão e bioacumulação de As podem ser amortecidos pelo elemento 

antagonista Se (SIEGEL, 2002). Porém, a interação de metais potencialmente tóxicos pode 

também causar problemas, como por exemplo, a ingestão de Pb, que pode interferir na 

absorção de Fe no intestino, causando assim uma deficiência de Fe (SIEGEL, 2002). 

Em um estudo envolvendo ratos, Franciscato et al., (2011) identificaram os efeitos da 

interação entre os metais Zn e Hg em um mesmo organismo, indicando a pré-exposição ao 

zinco como um importante tratamento preventivo contra a nefrotoxicidade induzida por 

mercúrio (FRANCISCATO et al., 2011). No entanto, pode-se encontrar situações nas quais 

os efeitos encontrados não são nem sinérgicos e nem antagonistas mas a soma dos efeitos, 

sendo estes casos chamados de interações aditivas (VARDANYAN e TRCHOUNIAN, 2015). 

 

Finalmente, para evitar casos em que o uso de uma substância química possa resultar 

em consequências inaceitáveis para a saúde humana ou para os ecossistemas, é geralmente 

aceito que a análise de risco tem de ser realizada (TONNELIER et al., 2012). Nesse contexto, 

assinala-se a importância do estudo dos níveis de metais traços nos diferentes ambientes, tendo 

em vista os possíveis efeitos ocasionados pelo excesso ou pela falta destes elementos nos 

organismos, que terminam por impactar todo o ecossistema.  
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2.2 BAÍA DE TODOS OS SANTOS 

 

A Baía de Todos os Santos (BTS) constitui uma das hidrovias mais importantes do 

Brasil, podendo ser considerada como uma baía de maré, categoria especial de estuário 

formada por processos tectônicos de larga escala (QUEIROZ e CELINO, 2008). Baías são, 

em geral, maiores que estuários típicos, abrigando vários subsistemas estuarinos que resultam 

dos cursos fluviais afluentes (LESSA et al., 2009). 

Entre as características gerais da BTS, pode-se citar que é formada por um ecossistema 

complexo com águas salobras e marinhas, pequenas baías internas, grande quantidade de ilhas, 

recifes, rios, estuários, manguezais, e floresta (SOARES et al., 2011). A BTS (Figura 1) tem 

como principal tributário o rio Paraguaçu, que é barrado pela represa de Pedra do Cavalo, 15 

Km à montante de sua foz, seguido pelos rios Jaguaripe e Subaé e pequenos cursos d’água 

periféricos.  

 

Figura 1: Mapa da Baía de Todos os Santos (BTS). Elaborado pela autora (2015). 
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2.2.1 Aspectos oceanográficos da BTS 

 

Segundo Cirano e Lessa (2007), a BTS é dominada por águas marinhas, com 

salinidade média maior que 36,4 e variação vertical muito baixa. Tal condição é determinada 

pela pequena descarga fluvial recebida pela baía, que se reflete nas características 

essencialmente marinhas encontradas na sua maior parte (HATJE e ANDRADE, 2009). 

De acordo com Lessa et al., (2009), por se tratarem de sistemas estuarinos, a circulação 

de água nas baías é diretamente influenciada por três forçantes, que estão representadas no 

quadro abaixo:  

Gradientes de superfície livre 

(gradientes barotrópicos) 

Estão associados à variação do nível do mar 

(oscilações de maré e inframareais) e dos rios; 

Gradientes de densidade (gradientes 

baroclínicos) 

Estão associados às diferenças longitudinais de 

densidade geradas pela progressiva diluição ou 

concentração da água salgada estuário adentro. 

Tensão de cisalhamento A tensão do vento na superfície da água, 

causando uma transferência de momento do 

vento para as camadas mais superficiais da 

coluna d’água. 

Figura 2: Quadro explicativo dos fatores que influenciam a circulação das águas dentro das 

baías. Fonte: Lessa et al., (2009) 

Considerando-se especificamente a Baía de Todos os Santos, Cirano e Lessa (2007) 

afirmam que a circulação no seu interior é predominantemente forçada pelas marés e que não 

apresenta variações significantes ao longo do ano. Em seu estudo realizado na região norte da 

BTS, Miranda et al., (2011) também identificaram forte influência da maré semidiurna e da 

mesomaré sobre a massa de água desta região. 

 Lessa et al., (2009) apresentam as principais características que, juntamente com as 

marés, tem influências consideráveis sobre o padrão de circulação que se pode observar no 

interior da BTS: 
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“As características morfológicas da baía causam variações da altura de maré 

já a partir da sua entrada. A complexidade da dinâmica da maré aliada à 

distribuição espacial dos pontos de descarga de água doce, às diferenças 

climáticas existentes no eixo leste-oeste (entre Salvador e Cachoeira) e à 

contrastante sazonalidade pluviométrica entre as bacias de drenagem criam 

regiões com características particulares de circulação de água.” (LESSA et 

al., 2009). 

 

No entanto, resultados comparativos para a região norte da BTS demonstram que, 

próximo ao fundo, a modulação dirigida pela força das marés é diminuída devido à fricção 

com o substrato oceânico (MIRANDA et al., 2011). 

Apesar de a circulação na BTS ser influenciada majoritariamente pelas marés (Figura 

2), as propriedades da água apresentam grandes mudanças entre os períodos: no verão (estação 

seca), as águas da baía são mais mornas do que as águas oceânicas da área adjacente, podendo 

variar em até 3 °C. Já durante o inverno, variações de salinidade de cerca de 4 podem ser 

observadas entre a parte mais interna da BTS e a região costeira adjacente (CIRANO e 

LESSA, 2007), o que revela a grande influência das descargas de águas continentais nesse 

período (MIRANDA et al., 2011). No entanto, uma tendência observada tanto no verão quanto 

no inverno é que enquanto os valores de salinidade diminuem gradativamente para o interior, 

os valores de temperatura aumentam (LESSA et al., 2009). 

 

    

Figura 3: Influências da maré na circulação de água no interior da BTS. Esquerda: Maré de 

enchente; Direita: Maré de vazante. Cores mais escuras determinam áreas com maior velocidade de 

corrente. Fonte: Lessa et al., (2009). 
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Estas diferenças sazonais de salinidade e temperatura na BTS, que segundo Miranda 

et al., (2011), alternam entre um regime estuarino no inverno e águas de origem oceânica no 

verão, geram a ocorrência de duas massas d’água com características distintas: i) a Água 

Tropical, que apresenta temperaturas superiores a 20 °C e salinidade acima de 36 e que adentra 

a BTS nos meses de verão; e ii) a Água Costeira, que se caracteriza por ser mais fria e menos 

salina e se forma na BTS nos meses de inverno, impedindo a entrada da Água Tropical 

(CIRANO e LESSA, 2007). 

O balanço anual entre precipitação e evaporação na BTS apresenta diferenças entre as 

regiões: na sua entrada, é consideravelmente positivo durante quase todo o ano, devido ao 

clima tropical húmido (CIRANO e LESSA, 2007), mas torna-se negativo no setor mais interno 

da BTS, e onde o clima vai se tornando efetivamente semiárido. (LESSA et al., 2009). Estes 

ciclos naturais de precipitação, e a consequente vazão fluvial, tem potencial de induzir 

profundas alterações do campo termohalino e circulação estacionária nas regiões estuarinas, 

porém ainda não existem registros de longo período, ou modelagens numéricas para a 

avaliação da extensão destas alterações. (LESSA et al., 2009). 

Como dito anteriormente, algumas características da BTS são variáveis de acordo com 

a época do ano. A tabela a seguir (Tabela 5), apresenta um conjunto de informações obtidas 

acerca da BTS e as principais diferenças encontradas no decorrer de um ciclo anual na região:  

Tabela 5: Informações climatológicas e oceanográficas da BTS, considerando as 

diferenças anuais encontradas na região. Fontes: Lessa et al., (2009) e Cirano e Lessa (2007). 

 Primavera/Verão Outono/Inverno Média Anual 

Temperatura Valores mais altos; 

média de 30 °C 

Valores mais baixos, 

entre 20°C e 21°C 

25,3 °C 

Pressão atmosférica Valores mais baixos; 

Cerca de 1.006,2 mb 

Valores mais altos; 

Cerca de 1.011,5 mb 

 

Precipitação Menor Precipitação 

em Janeiro e 

Setembro; <150 mm 

Maior precipitação em 

abril, maio e junho; 

>300 mm 

2.42×109 m³ 
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Evaporação 
 
Maior em Janeiro; 
máximo de 95 mm 

Atinge os valores 

mínimos em Abril e 

Maio 

0.92 × 109 m3 

Direção dos ventos Predominam os 

ventos de E e ESE 

Ventos rotacionados 

cerca de 30° em 

sentido horário 

 

Salinidade Menores variações 

verticais e 

longitudinais 

Maiores variações 

verticais e 

longitudinais; Cerca de 

4 entre o interior da 

baia e a costa 

 

Brisas São mais comuns; 

ausência de 

fenômenos de grande 

escala 

São menos comuns  

 

 

2.2.2 Aspectos econômicos e ambientais da BTS 

 

A região no entorno da BTS passou por profundas mudanças entre 1501, quando os 

portugueses cruzaram pela primeira vez a entrada da baía, e 1590, quando o primeiro 

complexo urbano na borda da baía, a Cidade de Salvador, estava em pleno funcionamento 

(HATJE e ANDRADE, 2009). Atualmente, Salvador constitui a terceira maior região 

metropolitana do Brasil, onde se encontra o maior complexo petroquímico do hemisfério sul 

(HATJE et al., 2010). 

Ao longo de sua história, a Baía de Todos os Santos, passou por diversos ciclos 

econômicos: desde o ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, pesca da baleia, do fumo, da farinha-

de-mandioca, da indústria têxtil, até chegar ao ciclo do petróleo, da indústria de transformação 

(CIA) e da indústria petroquímica (QUEIROZ e CELINO, 2008). A descoberta e a exploração 

do petróleo transformaram definitivamente a identidade da região, levando o governo da 
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Bahia, nas décadas de 60 e 70, à opção pelo desenvolvimento petroquímico como modelo de 

desenvolvimento econômico do estado (HATJE e ANDRADE, 2009). 

O mapa a seguir demonstra as diferentes características socioeconômicas da área no 

entorna da BTS. 
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Considera-se que a porção norte da BTS compreende a área entre Madre de Deus, São 

Francisco do Conde, Salvador e Candeias (SOARES et al., 2011). Esta é a área da Baía que 

sofre as maiores pressões ambientais, pois o maior número de indústrias no Recôncavo baiano 

está concentrado nos municípios localizados a nordeste, noroeste e norte da BTS (ROCHA et 

al., 2012). Nesta área se encontra também a refinaria de óleo Landulpho Alves (RLAM), que 

marcou uma mudança expressiva no panorama do Recôncavo baiano em 1950, quando 

inaugurada pela Petrobrás, no município de Mataripe (HATJE e ANDRADE, 2009) e 

atualmente descarrega efluentes resultantes da sua atividade na Baía (HATJE et al., 2010).  

Este quadro, segundo Queiroz e Celino (2008), leva à existência de um problema da 

poluição crônica na região norte da Baía de Todos os Santos, que ocorre quando pequenas 

quantidades de óleo são incorporadas lenta e continuamente ao ambiente, por um grande 

período de tempo. No entanto, apesar de todos os problemas ambientais gerados pelas 

atividades industriais, o esgotamento sanitário ainda é uma das principais fontes de 

contaminação de toda a área da BTS pois, apesar de todos os esforços empenhados ainda 

existem municípios com estações de tratamentos não operacionais (HATJE et al., 2009). 

Estes vazamentos de óleo ou efluentes podem ter impacto significativo na biota, 

especialmente nas áreas de manguezais, e implicações diretas nas comunidades ribeirinhas, 

cujo extrativismo é a principal fonte de proteína e renda (HATJE et al., 2009). A seguir 

apresenta-se uma tabela com diversos estudos realizados na BTS com objetivo de avaliar as 

condições ambientais da região, muitos deles fazendo uso da avaliação de níveis de metais 

traços em diferentes compartimentos da baía: 

Tabela 6: Estudos de qualidade ambiental realizados na Baía de Todos os Santos. 

Autor Metais Objetivos 
Souza et al., 
2011 

As, Co, Se, 
Zn, Cu 

Determinar concentrações metais traço em ostras e avaliar 
os riscos associados ao consumo destes animais 

Brito et al., 
2012 

As, Ba, Cd, 
Co, Cr, Cu, Li, 
Mn, Ni, Pb, 

V, Zn 

Determinar os níveis e a distribuição de elementos traço em 
microalgas  

Onofre et al., 
2007 

As, Ba, Cd, 
Co, Cr, Cu, Li, 
Mn, Ni, Pb, 

V, Zn 

Avaliar a biodisponibilidade de metais traço nos sedimentos 
de manguezais  

Amado-Filho 
et al., 2008 

Al, Cd, Cr, Cu, 
Fe, Mn, Ni, 

Pb 

Analisar as concentrações de metais em quatro espécies de 
organismos marinhos bentônicos 
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Hatje et al., 
2010 

As Avaliar a distribuição espacial de As total e As (III) e (V) em 
sedimentos da BTS 

Pires-Vanin 
et al., 2011 

 Determinar a estrutura da macrofauna bentônica no 
nordeste da BTS 

Souza et al., 
2012 

 Caracterizar os processos biológicos, químicos e físicos do 
ciclo do carbono na BTS 

Queiroz e 
Celino, 2008 

 Avaliar os níveis de Hidrocarbonetos totais de petróleo nos 
sedimentos de manguezais no norte da BTS 

Jesus et al., 
2008 

Cd, Cu, Fe, 
Mn, Ni e Zn 

Avaliação das concentrações de metais traços em 
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791). 

Rocha et al., 
2012 

As, Cd, Pb, 
Zn, Hg, Mn, 
Co, Cu, Sb 

Avaliar a contaminação química da atmosfera e sistema 
costeiro marinho da BTS, discutindo as principais fontes dos 
compostos encontrados 

Celino et al., 
2005 

Zn, Pb, Cu, 
Cr, Ni, Cd 

Determinar a distribuição espacial dos poluentes antrópicos 
na região de São Francisco do Conde a partir dos sedimentos 

Katsuragawa 
et al., 2011 

 Analisar a distribuição e abundância do ictioplâncton na 
região 

IMA, 2009  Realização de inventário das atividades com potencial de 
contaminação/poluição e produtos químicos na baía 

Hatje e 
Barros, 2012 

Cd, Zn, Pb, 
Cu 

Avaliar padrões de distribuição de metais traço nos 
sedimentos e no material particulado em suspensão 

Soares et al., 
2011 

 Produzir referência para os futuros monitoramentos da pesca 
na região norte da BTS 

Miranda et 
al., 2011 

 Analisar a variação sazonal das características físicas 
oceanográficas na região nordeste da baía 

Queiroz e 
Celino, 2008 

Al, Fe, Zn, 
Mn, Cu, Pb, 
Cd, Cr, Ba 

Compilação de informações sobre os ecossistemas costeiros 
e estuarinos da BTS para realização de diagnóstico ambiental 

Otero et al., 
2008 

Cd, Zn, Pb 
Cu, Cr, Co, 
Fe, Ni, Mn 

Determinar valores de referência para os metais traço nos 
sedimentos da baía 

Garcia et al., 
2008 

Cd, Zn, Pb, 
Cu, Ca, Na, K, 
Al, Mg, Mn, 
Fe, Ni, Cr, V 

Detectar possíveis contaminações e acumulação de metais 
em folhas de Avcennia schaueriana e nos sedimentos da 
porção norte da BTS.  

Calado et al., 
2008 

 Analisar a diversidade de crustáceos em áreas impactadas 
por atividades petrolíferas na BTS 

 

Apesar de compor uma das principais fontes de alimentos e renda para a população 

local, a composição específica e a biologia da ictiofauna da BTS permanecem pouco 

conhecidas (LOPES et al., 2009). Segundo Lopes et al., (2009), alguns estudos realizados 

mostram que a BTS possui uma fauna de peixes com baixa diversidade e biomassa, porém a 

avaliação da saúde desta comunidade depende de estudos quantitativos mais robustos do que 

os disponíveis. 
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Em seu estudo, Rocha et al. (2012) identificaram que os sedimentos das áreas leste e 

norte da baía, correspondente à área adjacente a Mataripe e ao Porto de Aratu, apresentaram-

se mais contaminados por hidrocarbonetos do que as outras regiões da BTS. Souza et al. 

(2011), afirmam que informações publicadas sobre o estado de contaminação da BTS por 

metais traços é surpreendentemente escasso e tem se limitado a essa região especificamente. 

 Deste modo observa-se a necessidade de um estudo comparativo dos níveis de metais 

traços em diferentes regiões da Baía de Todos os Santos a partir do uso de bioindicadores que, 

quando bem escolhidos podem fornecer informações sobre a importância das diferentes fontes 

de contaminação para a biota (SOUZA et al., 2011). 

Como exposto anteriormente, a Baía de todos os Santos é composta por pequenas baías 

internas que apresentam características distintas, desde áreas circundadas por indústrias até 

unidades de conservação, mas que tem influências sobre as características gerais da BTS. 

 

2.2.1 Baía de Aratu 

 

A Baía de Aratu (Figura 5) é uma baía rasa, com profundidade média de 1,8 m e possui 

uma área de 2,5 Km², conectando-se à BTS através do canal de Cotegipe, com 4 Km de 

comprimento (LESSA et al. 2009). Esta área, junto à Baía da Ribeira e ao rio Subaé, apresenta 

grande comprometimento ambiental devido à presença dos portos de Aratu e da Base Naval, 

além da existência de dois terminais (Ford e Moinho Dias Branco) e mais de 100 

empreendimentos, dos ramos têxtil, mecânico, siderúrgico, agrícola, e petroquímico que se 

instalaram em suas imediações, ao longo dos últimos 60 anos (LESSA et al. 2009). 
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Figura 5: Mapa de localização da Baía de Aratu. Elaborado pela autora (2015). 

 

A tabela apresentada a seguir mostra alguns estudos de qualidade ambiental realizados na 

Baía de Aratu. Pode-se perceber que grande parte destas pesquisas utiliza a investigação dos 

níveis de metais traços como ferramenta de estudo. 

Tabela 7: Estudos de qualidade ambiental na Baía de Aratu. 

Autor Metais Objetivos 
Silva et al., 2014 Cu Desenvolvimento de um método para a determinação de 

cobre em partículas transportadas pelo ar 

Nascimento et al., 
2000 

 Realização de diagnóstico ecotoxicológico na região 

Pletsch et al., 2010  Avaliação da distribuição espacial de compostos orgânicos 
de estanho nos sedimentos 

Ferreira et al., 2012  Avaliação do impacto da dragagem sobre associação 
fitoplanctônica do Porto de Aratu 

Wallner-Kersanach 
et al., 1994 

Cu, Zn, 
Cd, Pb 

Identificar Efeitos de depuração sobre traços de metais em 
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) 

Santos et al., 2014 Se Avaliação das condições ótimas para a determinação de 
baixos teores de selênio em mariscos 

Wallner-Kersanach 
et al., 2000 

Cu, Zn, 
Cd, Pb 

Avaliar a acumulação e eliminação de metais traço a partir 
de experimento com Crassostrea rhizophorae 
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Boaventura et al., 
2011 

Cu, Zn, 
Cr, Ni, 
Fe, Mn 

Identificar graus de contaminação por metais nos 
ambientes encosta, manguezal e apicum em Madre de 
Deus 

Rocha et al., 2012 As, Cd, 
Pb, Zn, 
Hg, Mn, 
Co, Cu, 

Sb 

Avaliar a contaminação química da atmosfera e sistema 
costeiro marinho da BTS, discutindo as principais fontes dos 
compostos encontrados 

Leão et al., 2008 Fe, Zn, 
Cu, Mn, 
Cd, Pb, 

Avaliação dos teores de metais traço nos sedimentos e nas 
folhas de L. racemosa e R. mangle na baía de Aratu 

 

 

2.2.2 Reserva Extrativista Baía do Iguape  

 

O Estuário Lagunar do Rio Paraguaçu está localizado no bordo ocidental da Baía de 

Todos os Santos, comunicando-se com esta através do canal de São Roque, de modo que 

denomina-se Baía do Iguape (figura 3), a baía interior formada pela conjunção dos estuários 

dos rios Guaí e Paraguaçu sendo deste o último a maior contribuição (RAMOS, 1993). Assim, 

trata-se de uma pequena Baía que compõe a Baía de Todos os Santos. 

Dentro desta área está situada a RESEX (Reserva Extrativista) Marinha Baía do Iguape 

(figura 4), que está localizada entre os municípios de Cachoeira e Maragogipe, no estado da 

Bahia, e foi criada a partir do decreto de 11 de agosto de 2000 com o objetivo de garantir a 

exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis 

tradicionalmente utilizados pela população extrativista (BRASIL, 2010).  
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Figura 6: Mapa de localização da Baía do Iguape. Elaborado pela autora (2015). 
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Figura 7: Limites da Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape. Modificado de 

Seagri, 2009. 

“Abrangendo uma região de estuário, a referida RESEX encontra-se circundada por 

uma série de povoados que se valem de seus recursos nas atividades de pesca e coleta de 

diversos animais” (PASCOAL, 2011 p. 20).  Informações obtidas com os agentes do Conselho 

Pastoral dos Pescadores (CPP), que trabalham na região do Recôncavo baiano, indicam que 

  Legenda: 

        Limites da RESEX 
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nesta localidade encontram-se 20 comunidades, e cerca de 20.000 pessoas vivendo da pesca 

artesanal (PROST, 2010), a partir do uso de pequenas embarcações e métodos tradicionais de 

captura (Figuras 5, 6, 7 e 8). 

 

  

Figuras 8 e 9: Embarcações típicas utilizadas na área da RESEX Baía do Iguape. 

  

Figuras 10 e 11: Pequena embarcação ancorada e método tradicional de captura de animais. 

Para Prost (2010) a importância social da pesca nesta região apresentou um aumento 

relativo nas últimas décadas, em consequência do declínio de atividades econômicas, como a 

indústria de charutos, que chegou a empregar até 5.000 funcionários no município de 

Maragojipe, e a crescente concentração fundiária nas mãos de grandes fazendeiros que 

também compeliu as populações a dedicarem-se a outras atividades, uma vez que as terras 

disponíveis para a agricultura de subsistência e para o extrativismo vegetal já não eram 

suficientes. 

Apesar da qualidade de reserva extrativista, ainda é possível identificar situações onde 

as atividades humanas influenciam nas condições naturais da área. Um destes impactos 
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antrópicos que podem ser observados sobre a Baía do Iguape se deve à Barragem Pedra do 

Cavalo, que para Genz (2006), faz do Rio Paraguaçu um dos estuários brasileiros com fluxo 

de água doce mais afetados, devido ao total controle que a barragem exerce sobre o fluxo de 

vazões. Para este autor a magnitude e a variação temporal da descarga fluvial tem profundos 

efeitos na forma de mistura e circulação de água e substâncias no ambiente estuarino, de modo 

a que a instalação de barragens provoca alterações no sistema natural (GENZ, 2006). 

A maior ameaça às condições naturais deste ambiente, no entanto, se consolidou no 

ano de 2008 com a proposta do governo estadual para a criação do Pólo Industrial Naval na 

Resex do Iguape e proximidades, tendo como justificativa a importância de geração de 

empregos diretos e indiretos na região, além de alavancar o desenvolvimento na Baía de Todos 

os Santos, mas que devido às questões sociais envolvidas neste contexto, se modificou para a 

construção de um estaleiro (MIRANDA e SANTOS, 2010). Atualmente este empreendimento 

pode ser observado em visitas à RESEX (conforme as figuras 8 e 9), estando situado próximo 

ao Canal de São Roque, que liga a Baía do Iguape à Baía de Todos os Santos. 

     

Figuras 12 e 13: Imagens do estaleiro da Petrobrás nas proximidades do Canal de São Roque. 

A seguir, apresenta-se uma tabela com alguns estudos de qualidade ambiental 

realizados na Baía do Iguape. Como se pode perceber, a investigação de metais traços tem 

sido realizada em diferentes compartimentos da baía. 

 

Tabela 8: Estudos ambientais realizados na Baía do Iguape. 

Autor Metais Objetivos 
Pereira et al., 2015 Al, Ba, Ca, 

Pb, Co, Cu, 
Cr, Fe, Mg, 

Avaliar a distribuição e ecotoxicidade dos metais 
biodisponíveis nos sedimentos suspensos  
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Mn, Mo, Ni, 
K, V, Zn, As 

Pascoal Jr. e 
Damascena, 2011 

 Realização de análise multi-temporal da área de 
vegetação de manguezal na RESEX Baía do Iguape no 
período de 1196 a 2010. 

Genz, 2006  Avaliar os efeitos da barragem de Pedra do Cavalo 
sobre o rio Paraguaçu e Baía do Iguape 

Pinneli, 2012 Cd, Co, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn 

Estimar valores de referências para os metais traço nos 
solos ao redor da Baía do Iguape 

Pascoal Jr., 2012 Zn, Cd, Cu, 
Pb, Mn 

 

Espacializar a dinâmica de utilização da água na Baía 
do Iguape e avaliar a qualidade desta água 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

A pesquisa se caracteriza pela utilização de uma abordagem quantitativa, que segundo 

Seraponi (2000), se expressa pela busca da magnitude e causas dos fenômenos e pelo uso de 

procedimentos controlados, pela objetividade e verificação e se orienta aos resultados, sendo 

replicável e generalizável.  

 

3.2 Área de estudo 

 

A Baía de Todos os Santos (BTS) está centrada a 12º50’S de latitude e 38º38’W de 

longitude, e possui uma largura máxima de 32 Km e comprimento máximo de 50 Km (Figura 

10), estando localizada nas imediações de Salvador, a terceira maior área metropolitana do 

Brasil, e a sede do maior complexo petroquímico no hemisfério sul (HATJE et al., 2010). Para 

a pesquisa, foram selecionados como bases para a realização de coletas os municípios de Vera 

Cruz (Jiribatuba), Saubara (Bom Jesus dos Pobres) e Cachoeira (Santiago do Iguape).  

A localidade de Jiribatuba, que pertence ao município de Vera Cruz está localizada na 

região ao sul da BTS e se caracteriza por uma menor ocupação humana e industrial quando 

comparada com outras áreas da Baía. O município de Saubara foi a sede das coletas realizadas 

na região noroeste da BTS. Localiza-se próximo ao canal de São Roque que é a entrada para 

a Baía do Iguape, conforme se observa na figura 10, e constitui uma região intermediária entre 

a parte mais impactada da BTS, ao norte e a região sul, que não apresenta estas carcteristicas 

tão fortemente.  

Para a coleta na Baía do Iguape, o distrito base foi Santiago do Iguape (Cachoeira), 

localizado dentro dos limites da RESEX, que indica uma menor interferência antrópica na 

região. Está distante 37 Km da sede Cahoeira, na margem esquerda do Rio Paraguaçu, 

contando com uma comunidade essencialmente extrativista. 
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Figura 14: Mapa dos pontos de coleta de peixes nas diferentes regiões da Baía de Todos os 

Santos. Elaborado pela autora, 2015. 
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Devido ao fato de que as embarcações utilizadas nas campanhas de Bom Jesus e 

Santiago do Iguape foram pequenas, não houve possibilidade de realizar as coletas em pontos 

mais distantes entre si, de modo que os pontos de pesca não puderam ser mais espaçados, 

como ocorreu em Jiribatuba, onde se pôde contar com uma embarcação maior e mais resistente 

e um maior número de dias para a coleta.  

 

3.3 Amostragem e armazenamento  

 

Para possibilitar a análise comparativa dos teores de metais traços nos tecidos de 

peixes foram escolhidos três pontos como base, representativos para as regiões noroeste e sul 

da BTS e para a Baía do Iguape, sendo eles, respectivamente: Saubara, Jiribatuba e Santiago 

do Iguape. Para a coleta de espécimes utilizou-se a pesca não seletiva, obtendo 100% de 

aproveitamento do produto coletado.  

A primeira coleta, em Jiribatuba foi feita em Janeiro de 2015. Nesta área as coletas 

ocorreram em dias diferentes devido às distâncias entre os pontos. A segunda campanha de 

coleta foi realizada no mês de Junho de 2015, no município de Saubara. Todas as coletas 

foram feitas no mesmo dia devido à impossibilidade de permanência por mais tempo, de modo 

que os pontos de coleta foram mais próximos, pois a embarcação e o tempo disponíveis eram 

menores. A última coleta foi realizada no distrito de Santiago do Iguape, em Cachoeira, no 

mês de Agosto de 2015. Esta campanha também foi realizada em um dia, de modo que não 

foi possível percorrer maiores distâncias entre os pontos de coletas, que foram feitas em 

embarcações pequenas. 

Após a coleta, os animais foram medidos, pesados e depois congelados em sacos 

plásticos que receberam identificação com códigos referentes ao número da amostra, nome 

popular da espécie e à coordenada do local de pesca. Para a identificação das coordenadas dos 

locais de coleta foram utilizados aparelhos de GPS (Global Positioning System) da marca 

Garmin.  

Depois dessa etapa procedeu-se a separação dos tecidos em laboratório. Os tecidos de 

interesse (fígado, brânquias, músculos, gônadas e cérebro, quando possível) foram 
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armazenados no congelador em sacos identificados para posterior tratamento e análise das 

amostras. 

Para a identificação das espécies de peixes coletadas foram realizadas buscas na 

plataforma FishBase (http://www.fishbase.org), que conta com diversas informações acerca 

dos nomes comuns das espécies e regiões onde se encontram, além de informações sobre sua 

biologia, onde foi também possível identificar os hábitos alimentares das espécies estudadas. 

Em caso de dúvidas, os espécimes foram encaminhados para o Laboratório de Ictiologia da 

UEFS, para identificação. 

   

3.4 Tratamento químico das amostras 

 

A primeira etapa química consistiu em submeter uma alíquota representativa da 

amostra a um tratamento adequado visando sua preparação para os passos subsequentes. Para 

garantir a confiabilidade dos dados, as amostras foram preparadas em triplicatas sempre que 

possível. 

Para a determinação dos níveis de metais traços em amostra biológica, foi realizado 

um pré-tratamento para a destruição da matéria orgânica, mantendo-se apenas os elementos 

de interesse. Para isso, amostras dos diferentes tecidos de interesse foram pesadas em placas 

de petri (1g) em balança de precisão da marca Shimadzu, modelo AY220 para então serem 

transferidas para tubos de ensaio (25X250 mm) adicionados com solução de ácido perclórico 

(HClO4) e ácido nítrico (HNO3) à concentração 1:2 (2 mL de HClO4 e 4 mL de HNO3) e 

colocadas no bloco digestor com temperatura de 60 ºC.  

Após a digestão, as amostras foram filtradas e armazenadas em balão volumétrico de 

25 mL e adicionadas com água ultrapura até a medida de 25 mL para serem transferidas para 

vasos plásticos de polietileno de 60 mL e então armazenadas na geladeira até o momento da 

análise dos metais traços no equipamento ICP-OES. 

 Para garantir a ausência de interferências externas durante a digestão foram 

preparadas soluções conhecidas como brancos analíticos: tubos de ensaio contendo os ácidos 

utilizados no processo da digestão, sem amostras, que foram submetidos ao mesmo 

procedimento. Esta etapa é importante para que posteriormente seja possível realizar a leitura 

dos brancos analíticos e eliminar níveis de metais interferentes. 
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3.5 Análise de dados 

 

A determinação dos níveis de metais traços foi realizada através do método de 

espectrofotometria de emissão ótica em plasma induzido (Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometry) ICP-OES (Fig 22) do modelo Agilent Tecnologies - 700 

series, no Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia- UFBA. Esta técnica se 

baseia em uma medida da radiação eletromagnética de átomos e íons gerada a partir de um 

plasma de argônio (RAIONE, 2011). 

Para permitir a análise das concentrações de metais traços no ICP-OES, os vasos de 

polietileno com as amostras digeridas foram levados do Laboratório de Geoquímica e Catálise 

Ambiental (LGCA) em caixas térmicas para manter a baixa temperatura ao LEPETRO-

UFBA, onde procedeu-se a análise das concentrações dos metais Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V e Zn. 

 

 

Figura 15: Espectrofotômetro de Emissão Ótica em Plasma Induzido (ICP-OES). 

 

Para determinar as concentrações de metais traços nas amostras, foi feita a calibração 

do aparelho a partir da curva analítica dos elementos a serem analisados, utilizando-se 

soluções com padrões de concentração conhecidos para a matriz e os analitos, próximas às 
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condições reais das amostras analisadas. Segundo Tavarez (2013), esta técnica de adição de 

Padrão consiste na simulação da matriz a partir de uma amostra teste, em que a curva analítica 

é preparada com adição da substância de interesse e o resultado é comparado com a 

intensidade da curva sem a presença da matriz. 

Os limites de detecção (LD) dos elementos avaliados foram Al (2,45 mg/Kg), As (0,25 

mg/Kg), Ba (0,18 mg/Kg), Cd (0,17 mg/Kg), Co (0,07 mg/Kg), Cr (0,04 mg/Kg), Cu (0,25 

mg/Kg), Fe (0,44 mg/Kg), Mn (0,17 mg/Kg), Ni (0,15 mg/Kg), Pb (0,25 mg/Kg), V (0,07 

mg/Kg) e Zn (0,15 mg/Kg).  

A seguir apresenta-se o fluxograma das etapas de preparação das amostras em 

laboratório até a análise (figura 16). 
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Tratamento e análise de amostras 1 

Figura 16: Fluxograma das etapas de preparação das amostras. 

 

Medição Pesagem

Separação de tecidos
Separação de triplicatas dos 

tecidos

Digestão química Amostra digerida

Amostras filtradas

Análise
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3.5 Tratamento dos dados 

 

Os dados obtidos após a fase final de análise foram avaliados estatisticamente para 

possibilitar uma melhor interpretação dos resultados. As concentrações de metais traços nas 

amostras analisadas foram testados para a comparação entre as três áreas de coletas, 

comparação entre os hábitos alimentares, determinação da correlação entre os níveis de metais 

traços e as medidas de tamanho e peso e para a comparação entre os diferentes tecidos 

estudados. 

Para a realização desta etapa foi utilizado o software PAST 3, através do qual se 

aplicou o teste de Kruskal-Wallis para determinar a existência de diferenças estatísticas entre 

as áreas e os níveis de metais apresentados nos peixes de cada uma delas. Quando encontradas 

diferenças estatísticas entre as áreas e os níveis de cada metal, aplicou-se em seguida o teste 

de Mann-Whitney para identificação das áreas que diferiram entre si. Para determinar as 

diferenças estatísticas entre os hábitos alimentares dos peixes e os níveis de metais traços foi 

aplicado novamente o teste de Kruskal-Wallis que tem aplicabilidade para testes com mais de 

dois grupos para serem comparados e quando encontradas diferenças, procedeu-se o teste de 

Mann-Whitney, como feito anteriormente. 

A determinação da relação entre os níveis de metais e as medidas de peso e 

comprimento dos peixes foi feita a partir do coeficiente de correlação de Pearson que mede o 

grau de relação linear entre duas variáveis. Para a determinação a existência de diferenças 

estatísticas entre os níveis de metais traços e os diferentes tecidos analisados foi aplicado o 

teste de Kruskal-Wallis, seguido da aplicação do teste de Mann-Whitney quando observada a 

existência de diferenças significativas entre os tecidos para possibilitar a identificação dos 

tecidos que diferiram entre si. 

 

A seguir, apresenta-se o organograma que ilustra as etapas de realização desta pesquisa 

(figura 17). 
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Figura 17: Organograma das etapas de realização da pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

Durante a pesquisa foram coletados um total de 102 (cento e dois) espécimes divididos 

em 34 (trinta e quatro) espécies, que apresentaram diferentes hábitos alimentares (carnívoro, 

onívoro, planctívoro e detritívoro), como exposto na Tabela 8. Do total, 6 (seis) espécies não 

foram determinadas por nome e hábito alimentar, porém, foram consideradas no estudo de 

bioacumulação nos tecidos. 

Dentre as espécies obtidas para o estudo, cerca de 60% foram identificadas como 

representantes de hábito alimentar carnívoro, prevalecendo esta categoria em todas as áreas 

de estudo, seguido pelos peixes onívoros, com aproximadamente 15% do total e pelos 

detritívoros e planctívoros com aproximadamente 3% cada.  

Tabela 9: Número de indivíduos coletados por espécie juntamente com os hábitos 

alimentares que apresentam e suas características biométricas. 

 

Espécie Nome popular Peso (g) CP (cm) Hábito alimentar 

Hyporhamphus snyderi (1) Agulhinha 50 19 Herbívoro 

Opisthonema oglinum (1) Sardinha 42,8 16,5 Onívoro 

Lutjanus analis (17) Vermelho 132,75 
62,435 

16,37 
2,918 

Carnívoro 

1 Sem nome 129 16  

Scomberomorus cavala (1) Cavala 104 26 Carnívoro 

1 Riata 31 11,5  

Sphoeroides testudineus (1) Baiacu 94 13,5 Carnívoro 

Cetengraulis edentulus (15) Xangó 17,375 
4,112 

10,62 
1,554 

Planctívoro 

1 Sem nome 180 17  

Caranx latus (2) Guaricema 133,75 
68,235 

22,75 
5,033 

Carnívoro 

Mugil liza (3) Saúna 211,67 
10,408 

22,3 
1,154 

Detritívoro 

Sphyraena sphyraena (1) Bicuda 330 43 Carnívoro 

Archosargus rhomboidalis (1) Sambuio 165 17 Onívoro 

Dactylopterus volitans (1) Coió 165 21 Carnívoro 

Acanthostracion polygonius (1) Cowfish 180 14 Carnívoro 

(1) Voador de escamas 180 16,5  

Selene vômer (1) Galo 205 25 Carnívoro 

Diapterus rhombeus (23) Carapeba 13,586 
3,524 

7,46 
0,624 

Carnívoro 

Chaetodipterus faber (1) Paru branco 370 17 Onívoro 

Albula vulpes (1) Obarana 350 28 Carnívoro 

Gymnura micrura (1) Arraia manteiga 1.115 31 Carnívoro 

Dasyatis guttata (1) Arraia 1.450 34 Carnívoro 

http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=1219
http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=1048
http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=228&AT=obarana
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Micropogônias funieri (2) Corvina 37,9 
5,091 

12,75 
1,06 

Onívoro 

Plagioscion squamosissimus (2) Pescada branca 126,15 
104,439 

19 
5,656 

Carnívoro 

Cynoscion acoupa (1) Pescada amarela 50,5 15 Carnívoro 

1 Caroba 11,1 7,5  

Eucinostomus argenteus (2) Carapicum 24,3 
6,929 

9,65 
0,494 

Onívoro 

Anchoviella lepidentostole (2) Manjuba 13,6 
0,848 

9,5 
0,707 

Carnívoro 

Symphurus plagusia (2) Tapa-safira 15,4 
2,687 

13 
0,707 

Carnívoro 

Holocentrus adscencionis (1) Tararaca 25,2 10 Carnívoro 

Centropomus ensiferus (3) Robalo 57,8 
0,608 

15 
0,5 

Carnívoro 

Bairdiella ronchus (1) Mirucaia 29 11 Carnívoro 

Trichiurus lepturus (4) Imbira 73,8 
17,316 

45,25 
5,737 

Carnívoro 

4 Mirim 15,4 
3,676 

11,25 
0,866 

 

 

Os peixes coletados para o estudo foram considerados de pequeno a médio porte, com 

tamanhos variando entre 9 cm e 50 cm e pesos variando entre 7,5 g e 1,450 Kg. Por este 

motivo, em alguns peixes não foi possível identificar e separar todos os tecidos de interesse 

no estudo. 

As espécies com maior número de indivíduos coletados foram Lutjanus analis 

(vermelho), Cetengraulis edentulus (Xangó) e Diapterus rhombeus (Carapeba). A prevalência 

destas espécies na BTS pode ser observada pela sua ocorrência em diversos estudos feitos na 

região (SOARES et al., 2009; CRA, 2005; SANTOS et al., 2009; IBAMA, 2008; SOARES 

et al., 2011; SILVA et al., 2008).  

O valor econômico das espécies do gênero Lutjanos é destacado por Soares et al., 

(2009), que consideram que as espécies deste gênero, incluindo o vermelho, estão sendo 

extensivamente exploradas na costa brasileira. Segundo o CRA (2005) a carapeba (Diapterus 

rhombeus) constitui uma das espécies de largo consumo para os habitantes da área, sendo 

assim, uma espécie bastante comercializada. Na literatura consultada não há informações 

sobre o valor econômico das espécies C. edentulus e D. rhombeus no cenário da produção 

pesqueira no Brasil. A espécie Diapterus rhombeus foi utilizada na investigação dos níveis de 

metais traços no músculo de peixes da BTS (CRA, 2005), apresentando elevada concentração 

de As e de Hg. 
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Após a catalogação das espécies coletadas pôde-se identificar que houve baixa 

repetição de peixes, como demonstrado na tabela 10. As espécies que se repetiram nas coletas 

em diferentes áreas foram: Diapterus rhombeusou carapeba, encontradas em Jiribatuba e 

Santiago do Iguape; Lutjanus analis, (vermelho) encontradas em Bom Jesus e Jiribatuba e 

Plagioscion squamosissimus (pescada branca), encontradas em Jiribatuba e em Santiago do 

Iguape. Nenhuma das espécies se repetiu nas três áreas de estudo, de modo que as 

comparações entre as áreas foram realizadas utilizando o mesmo hábito alimentar como 

critério comum as três áreas. 

Tabela 10: Tabela dos locais de coleta por espécies de peixes coletados. 

Peixe Jiribatuba Bom Jesus Santiago do Iguape 

Agulhinha  1  

Arraia 1   

Arraia manteiga 1   

Baiacu  1  

Paru branco 1   

Bicuda 1   

Carapeba 1  22 

Carapicum   2 

Caroba   1 

Cavala  1  

Coió 1   

Corvina   2 

Cowfish 1   

Galo 1   

Guaricema  2  

Imbira   4 

Listrado   2 

Mirim   4 

Mirucaia   1 

Obarana 1   

Pescada amarela   1 

Pescada branca 1  1 

Riata  1  

Robalo   3 

Sambuio 1   

Sardinha  1  

Saúna 3   

Sem nome  1  

Sem nome 1   

Tapa-safira   2 

Tararaca   1 

Vermelho 13 3  

Voador de escamas 1   

Xangó  15  

 

http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=1048
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A tabela acima permite observar que dentre as três áreas de coleta de peixes, a que 

apresentou riqueza mais baixa foi Saubara. Nesta região, a espécie com número de indivíduos 

mais expressivo foi Cetengraulis edentulus, o xangó, do mesmo modo como ocorreu no estudo 

realizado por Santos (2009) na mesma área.  

Segundo o IBAMA (2008), o município de Saubara responde por apenas 1,3% de toda 

a produção pesqueira da Bahia. No entanto, a riqueza pesqueira da região de Saubara foi 

considerada mais elevada quando comparada com o município de Vera Cruz na pesquisa 

realizada por Silva et al. (2008). Assim, a menor riqueza observada em Saubara pode ser 

consequência de fatores diversos, tais como a época do ano em que foi feita a coleta, que tem 

influência sobre os ciclos de vida das espécies, ou, ainda, a condição da maré na época da 

coleta, que pode também influenciar no comportamento das diferentes espécies de peixes. 

Como o método de captura foi o mesmo, em todas as áreas de coleta, esse fator não foi levado 

em consideração. 

Outra espécie que foi presente na região de Saubara foi Lutjanus analis, também 

conhecida como vermelho. Segundo Soares et al., (2009), esta espécie é sensível à exploração 

pesqueira devido ao seu ciclo de vida relativamente longo e taxa de crescimento baixa. 

Possivelmente por estas características fisiológicas, o vermelho prevalece nesta região que, 

apesar da predominância de atividades artesanais e turísticas (JESUS, 2011), sofre as 

influências das atividades industriais em suas proximidades. A dominância do gênero 

Lutjanus em Saubara também foi relatada por Silva et al. (2008). 

 

4.1 Médias das concentrações de elementos traços no músculo e legislação 

 

Para a avaliação dos peixes coletados para o consumo humano, no que se refere aos 

elementos traços, foram considerados padrões estabelecidos pela OMS (1995) e pela ANVISA 

(2013), que são específicos para este tipo de alimento. Estas determinações se limitam aos 

metais As, Cd, Pb e Hg, dentre os quais foram avaliados As, Cd e Pb, além de outros elementos 

que não tem limites de concentração estabelecidos para o pescado. No entanto, todas as 

informações são consideradas importantes para conhecer o panorama da acumulação de 

elementos traços nos peixes da região, que são constantemente comercializados e consumidos 

pela população, já que mesmo os elementos traços que não estão amparados na legislação 

podem causar efeitos deletérios no organismo. 
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Atualmente, considera-se que os músculos não são sítios ativos para a 

biotransformação e acumulação de metais. No entanto, em habitats aquáticos poluídos a 

concentração de metais em músculos de peixes pode exceder os limites permissíveis para o 

consumo humano e implicar em severas ameaças à saúde (EL-MOSELHY et al., 2014). 

Assim, devido ao fato de que o consumo de peixes pelo ser humano se dá pela ingestão do 

músculo, considera-se importante conhecer as concentrações de elementos traços neste tecido. 

A seguir, apresenta-se a tabela das médias e desvios padrão dos valores encontrados 

para os elementos traços Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn nos peixes 

coletados na BTS, considerando os diferentes hábitos alimentares apresentados pelas espécies 

coletadas. Posteriormente, para a discussão da adequação destes peixes para o consumo 

humano, apresenta-se os gráficos das concentrações dos elementos analisados e os limites 

determinados na legislação vigente. 

Tabela 11: Médias e desvios padrão (mg/Kg) de concentrações de elementos traços 

nos indivíduos de todas as áreas de coleta comparadas aos hábitos alimentares apresentados.  

Hábito 
Alimentar 

Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb V Zn 

Carnívoro 26,355 
30,587 

0,306 
0,845 

0,178 
0,236 

0,093 
0,137 

0,087 
0,490 

3,959 
8,131 

0,145 
0,232 

56,230 
284,979 

1,406 
7,026 

6,301 
34,043 

0,029 
0,218 

0,031 
0,148 

6,067 
2,545 

Onívoro 28,675 
22,474 

0,414 
0,511 

0,101 
0,163 

0,177 
0,138 

0,034 
0,077 

5,798 
7,922 

0,200 
0,239 

27,849 
34,428 

0,566 
1,035 

3,077 
4,275 

< LD 
- 

< LD 
- 

4,399 
1,083 

Planctívoro 20,714 
59,083 

0,342 
0,173 

0,029 
0,074 

0,039 
0,100 

0,027 
0,073 

2,911 
7,421 

0,212 
0,323 

11,382 
22,786 

0,385 
0,732 

1,846 
4,533 

< LD 
- 

0,045 
0,083 

7,316 
1,997 

Detritívoro 5,136 
0,592 

< LD 
- 

0,211 
0,009 

< LD 
- 

< LD 
- 

0,020 
0,028 

< LD 
- 

3,330 
0,726 

< LD 
- 

< LD 
 

< LD 
- 

< LD 
- 

4,384 
1,863 

 

A ordem de acumulação dos elementos traços nos peixes carnívoros foi: 

Fe>Al>Ni>Mn>Zn>Cr>As>Ba>Cd>Co>V>Pb. Já nos peixes onívoros a ordem foi: 

Al>Fe>Cr>Zn>Ni>Mn>As>Cu>Cd>Ba. Em relação aos peixes planctívoros a ordem foi: 

Al>Fe>Zn>Cr>Ni>Mn>As>Cu>V>Cd>Ba>Co. A ordem de acumulação dos peixes 

detritívoros foi: Al>Zn>Fe>Ba>Cr.  

Os metais Fe e Al apresentaram as maiores médias de concentrações para todos os 

hábitos alimentares estudados, no entanto, os altos valores de desvio padrão observados 

dificultam a ordenação destes elementos de forma precisa. Os metais Cr, Mn e Ni 

apresentaram pouca variação na sua concentração em diferentes níveis tróficos. As diferenças 

entre as espécies utilizadas podem ser a causa desta variação nos teores dos elementos 
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analisados, principalmente o Al e o Fe, do mesmo modo como foi observado por Baharom e 

Ishak (2015). 

Abaixo estão apresentados os gráficos das médias e desvios padrão dos elementos 

traços nos peixes de diferentes hábitos alimentares. Nos gráficos dos elementos As, Cd e Pb 

estão os níveis máximos permitidos pela OMS e ANVISA. 
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Figura 18: Gráficos dos níveis de elementos traços em peixes de diferentes hábitos 

alimentares. 
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Conforme se observa nos gráficos, as maiores concentrações de elementos traços 

foram encontradas nos músculos de peixes carnívoros e onívoros, à exceção do Ba e Cu, que 

foram mais elevadas nos planctívoros e detritívoros, respectivamente. Esse padrão também 

foi observado em outros estudos (TELES et al., 2008; DSIKOWITZKY et al., 2013; 

ELNABRIS et al., 2013). 

Esse dado chama atenção para o fato de que um dos elementos com maiores 

concentrações nos músculos, o Al, é um metal xenobiótico, ou seja, não tem funções 

conhecidas para o metabolismo. Assim como ocorreu nesta pesquisa, o Al foi o elemento com 

níveis mais elevados entre os peixes não carnívoros, com valores entre 1,59 mg /Kg e 24,40 

mg/Kg no estudo realizado por Teles et al., (2008). No estudo conduzido por Benzer et al., 

(2013) os valores de Al nos músculos dos peixes variaram de 7,92 mg/Kg a 25,54 mg/Kg. Os 

elementos com concentrações relativamente altas (Fe e Zn) são conhecidos como essenciais, 

conforme explanado anteriormente, com funções definidas no metabolismo animal, de modo 

que era esperada a detecção. 

A partir da observação do gráfico, percebe-se uma maior média de concentração deste 

elemento nos músculos dos peixes hábito alimentar onívoro e menor concentração média nos 

músculos dos peixes detritívoros analisados. 

Apesar da grande variação nos níveis de Al entre os peixes analisados, quando 

comparado aos demais elementos traços da análise os valores estão elevados, como ocorreu 

em outros estudos (TELES et al., 2008; PORTO e ETHUR, 2009; SOUZA et al., 2011). 

Assim, ainda que a OMS e a ANVISA não tenham determinado concentrações máximas para 

este metal em peixes, estes resultados inspiram uma atenção especial, já que o Al tem sido 

relacionado com a incidência da doença de Alzheimer e pelo fato de que já foram 

determinados valores máximos para este metal na água (100 μg/L) (PEREIRA et al., 2007). 

Os resultados observados para níveis de arsênio nos músculos dos peixes avaliados 

revelam que apenas os peixes detritívoros estiveram abaixo dos limites recomendados pela 

OMS, uma vez que as concentrações encontradas estavam abaixo do limite de detecção do 

aparelho. Porém, no músculo dos peixes carnívoros, planctívoros e onívoros as concentrações 

excedem os limites da OMS, mas ainda estão aceitáveis segundo a determinação da ANVISA.  



58 
 

Apesar da expressiva diferença entre as duas legislações, os resultados inspiram 

atenção em relação à contaminação pelo As na Baía de Todos os Santos, pois, é 

conhecidamente um elemento tóxico, todas as concentrações encontradas podem ter potencial 

negativo sobre a biota local e os seres humanos. Com cerca de 0,1 mg/Kg a mais de As, em 

relação aos peixes planctívoros e 0,2 mg/Kg, em relação aos peixes carnívoros, os peixes 

onívoros representam maior concentração de As, no músculo. 

Segundo o Centro de Recursos Ambientais-CRA (2005), o arsênio em pescado está 

prioritariamente na forma orgânica (especialmente arsenobetaína e arsenocolina), que não 

apresenta alta toxicidade. No entanto esta pesquisa não avaliou diferenças de concentrações 

entre as diferentes espécies químicas deste elemento, de modo que os resultados expressam 

os níveis totais de As nos músculos.  

O cádmio é também um dos elementos avaliados nesta pesquisa cujos níveis de 

concentração máxima em peixes foram determinados pela ANVISA e OMS, conforme o 

gráfico (figura 18). Os valores encontrados para o cádmio nos músculos dos peixes carnívoros 

e onívoros foram elevados segundo a determinação mais restritiva da ANVISA, que apresenta 

diferenças de acordo com os diferentes grupos de peixes.  

Esses resultados são considerados negativos e chamam a atenção para os riscos de 

contaminação por Cd associados ao consumo de algumas espécies de peixes da BTS. O Cd 

como um metal xenobiótico, não tem utilidade para o organismo humano, sendo, inclusive, 

tóxico em qualquer concentração. Atualmente, o cádmio é considerado como provavelmente 

carcinogênico pela IARC (CRA, 2005), o que reforça a importância dos dados obtidos na 

pesquisa. 

O cádmio é um elemento relativamente raro, porém, devidos ao seu uso industrial e 

medicamentoso, se espera que esteja presente nos esgotos domésticos (MMA). Como a BTS 

está cercada por grandes áreas urbanas e centros industriais, tais quais a região metropolitana 

de Salvador e o CIA, era esperado que os níveis de Cd nos músculos de peixes expressassem 

esta situação como ocorreu em outros estudos na biota e sedimentos da região (AMADO-

FILHO et al., 2008; ROCHA et al., 2012; SOUZA et al., 2011)  

Os valores mais elevados de Cd foram encontrados em peixes de hábito alimentar 

onívoro, assim como ocorreu com os níveis de Al e As nos músculos de peixes da BTS. 
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Outro elemento traço conhecidamente tóxico aos organismos que tem limites de 

concentrações determinados tanto pela ANVISA como pela OMS é o Pb. O gráfico das 

concentrações de Pb nos músculos de peixes (figura 18) demonstra as baixas concentrações 

deste elemento nas amostras avaliadas. Apesar de ter sido detectado em diferentes espécies, 

os resultados podem ser considerados positivos para a população, pois nenhum dos grupos 

revelou concentrações elevadas em relação aos padrões utilizados nesta pesquisa, que são, 

para ambos ANVISA e OMS: 0,3 mg/Kg, sendo que este metal foi detectado apenas em peixes 

carnívoros. 

A maioria dos elementos avaliados, não foram detectados no músculo dos peixes 

detritívoros. Segundo Almeida e Resende (2012), os peixes detritívoros são de pequeno a 

médio porte e estão na base da cadeia alimentar, compondo apenas uma pequena porcentagem 

das espécies de peixes. Resende e Pereira (2007) afirmam que quase sempre o conteúdo 

estomacal desses animais consiste de detritos de algas, diferindo da dieta dos demais peixes 

avaliados, onde estão incluídos animais grandes ou pequenos. Assim, considera-se que por 

apresentarem nível trófico mais baixo, com alimentação baseada em algas, os peixes de hábito 

detritívoro acumulam menores concentrações de elementos traços. 

A análise estatística das diferenças entre os teores de elementos traços e o hábito 

alimentar dos peixes avaliados foi realizada através do teste de Kruskal-Wallis para os metais 

Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni e Zn. Após a realização do teste, para os metais cujos valores de p 

< 0,05 procedeu-se o teste de Mann-Whitney para identificar quais grupos diferiram entre si. 

A tabela a seguir apresenta os valores de p no teste de Kruskal-Wallis e os resultados do teste 

de Mann-Whitney. 

Tabela 12: Valores de p para as diferenças estatísticas entre os níveis de elementos 

traços e os hábitos alimentares apresentados pelos indivíduos. A letra P representa os peixes 

planctívoros, a letra C representa os peixes carnívoros e a letra O representa os peixes 

onívoros. 

 Al As Cd Cr Cu Fe Ni Zn 

Kruskal-

Wallis (p) 

0,3243 
 

0,01648 
 

0,5581 
 

0,4121 
 

0,216 
 

0,1323 
 

0,391 
 

0,0374 
 

Mann-

Whitney (p) 

- 0,008421 
P- C 

- - - - - 0,004434 
P-O 
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Como exposto na tabela anterior, a maioria dos metais analisados não apresentaram 

diferenças estatísticas de acordo com o hábito alimentar das espécies de peixes estudadas, do 

mesmo modo como relataram El-Moselhy et al., (2014) em seu estudo. A aplicação dos testes 

estatísticos revelou que os níveis de As diferem estatisticamente entre os peixes de hábito 

alimentar carnívoro e planctívoro, enquanto os níveis de Zn diferem estatisticamente entre os 

peixes de hábito planctívoro e onívoro. 

As concentrações de As no músculo dos peixes estudados são significativamente 

maiores nos peixes de hábito carnívoro em comparação aos peixes de hábito planctívoro, 

assim como observado por Dsikowitzky e colaboradores (2013). Este resultado é, 

provavelmente, devido ao tipo de alimento consumido por cada espécie, já que os peixes 

carnívoros se alimentam de outros animais, incluindo peixes, que tem capacidade de acumular 

níveis relativamente elevados destes elementos, que são absorvidos durante a alimentação dos 

peixes de topo de cadeia. Os peixes planctívoros, no entanto, possuem uma dieta mais restrita 

e seus alimentos são encontrados na coluna d’água, onde os elementos traços se encontram 

em baixas concentrações. 

A aplicação dos testes estatísticos revelou diferenças significativas nos níveis de Zn 

entre os peixes de hábito planctívoro e onívoro. No estudo realizado por Teles e colaboradores 

(2008), os maiores níveis de Zn foram identificados no músculo de peixes de hábito não 

carnívoro. As diferenças observadas neste estudo se devem, provavelmente, ao fato de que os 

planctívoros consomem grandes quantidades de fitoplâncton e estes tem grande capacidade 

de remover e detoxificar o Zn, em ambientes com altas concentrações deste elemento (Vilhena 

et al., 2014). 

 

4.1 Áreas de coleta de peixes 

A prevalência de indivíduos de hábito carnívoro permitiu que este grupo fosse 

considerado para a realização de comparações estatísticas das concentrações de metais entre 

as áreas. A falta de espécies comuns a todas as áreas estudadas, pode ter subestimado as 

análises estatísticas dos níveis de metais traços, nos peixes de cada região. 

Objetivando avaliar o fator de risco para o consumo dos peixes de cada localidade, 

utilizou-se o tecido muscular na avaliação das três áreas estudadas, uma vez que esse tecido é 

de interesse no que se refere à contaminação humana. A tabela a seguir apresenta as médias e 
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desvios padrão dos valores encontrados para os elementos traços Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V e Zn nos peixes carnívoros coletados nas três áreas da BTS.  

Tabela 13: Médias e desvios padrão das concentrações de elementos traços em 

músculo de peixes carnívoros coletados nas três áreas de estudo. Valores expressos em mg/Kg. 

Área Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb V Zn 

Saubara 3,421 
4,104 

0,685 
0,386 

0,025 
0,066 

< LD 
- 

< LD 
- 

< LD 
- 

0,119 
0,204 

1,574 
3,185 

< LD 
- 

< LD 
- 

< LD 
- 

0,030 
0,054 

5,137 
2,626 

Iguape 35,384 
33,010 

0,068 
0,221 

0,120 
0,150 

0,199 
0,107 

0,000 
0,590 

5,648 
9,378 

0,173 
0,248 

81,075 
343,031 

2,138 
8,429 

9,163 
41,002 

0 
0,263 

0,034 
0,175 

5,841 
2,383 

Jiribatuba 9,860 
7,189 

0,911 
1,731 

0,479 
0,309 

0,044 
0,060 

< LD 
- 

0,492 
0,844 

0,124 
0,172 

2,927 
4,185 

0,183 
0,259 

0,164 
0,304 

< LD 
- 

0,020 
0,068 

7,460 
2,761 

 

Como se pode observar pela tabela, alguns metais apresentaram maiores diferenças de 

concentrações entre as áreas, como o Fe e o Al, com maiores valores encontrados nos peixes 

da Baía do Iguape. Pode-se também observar o grande número de elementos não detectados 

pelo equipamento utilizado na análise química das amostras de peixes carnívoros, 

principalmente as amostras coletadas no município de Saubara. 

Abaixo estão apresentados os gráficos das médias e desvios padrão dos elementos 

traços nos peixes de diferentes áreas. Nos gráficos dos elementos As e Cd estão os níveis 

máximos permitidos pela OMS e ANVISA. 
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Figura 19: Gráficos da acumulação de elementos traços nos músculos de peixes de diferentes 

áreas de coleta.   

A partir da observação do gráfico, pode-se perceber que apesar de todas as áreas 

apresentarem peixes com altas concentrações de Al em seus músculos, os maiores níveis 

foram detectados na Baía do Iguape, quando comparada com as regiões de Saubara e 

Jiribatuba. Este dado é interessante pelo fato de que a área com maiores níveis de Al está 

dentro de uma Unidade de Conservação, e portanto se esperava menores concentrações de 

contaminantes quando comparada com as demais áreas. A literatura consultada não indica 

possíveis fontes para o alumínio na região, de modo que serão necessárias futuras 

investigações neste sentido admitindo-se, inclusive, a possibilidade de existência de fontes 

deste metal ao longo do curso do rio Paraguaçu.  

Como mencionado anteriormente, não existe um valor determinado como limite de 

concentração para o Al no músculo de peixes, no entanto, os altos valores encontrados fazem 

necessária a discussão deste elemento no que diz respeito aos possíveis prejuízos que pode 

acarretar à saúde humana por ocasião do consumo de peixes das áreas avaliadas. Deste modo, 
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sugere-se fortemente a determinação dos limites para os níveis de Al no pescado, pois a 

população que sobrevive da pesca e consumo destes peixes, como é o caso da maioria dos 

habitantes da RESEX Baía do Iguape está exposta a altas concentrações deste metal. 

Conforme se observa no gráfico, os maiores níveis de As nos músculos dos peixes 

carnívoros foram encontrados nos representantes de Jiribatuba, que está localizada no sul da 

BTS. Essa região, segundo Lessa et al., (2009), está próxima ao ponto em que os fluxos de 

vazante divergem e os fluxos de enchente convergem, vindos de Itaparica, ao norte, e de Cacha 

Pregos, ao sul, de modo que tais características levam a um baixo tempo de residência das 

partículas nesta área. 

Deste modo, os níveis de As observados nos peixes coletados em Jiribatuba podem 

indicar uma fonte próxima de contaminação, que constantemente esteja liberando arsênio para 

a BTS. Esta fonte pode ser o estuário do rio Jaguaripe, que se localiza perto da área de coletas 

e demonstrou no estudo realizado por Hatje e colaboradores (2010), níveis de As (III) 

considerados altos nos sedimentos em vários pontos. 

Hatje e colaboradores (2010) também identificaram na desembocadura do estuário do 

rio Paraguaçu altos índices de As nos sedimentos. Esse quadro não se repetiu nas análises 

realizadas com peixes para o presente estudo, o que pode ser causado pela distância do ponto 

de coleta dentro da Baía do Iguape em relação ao fluxo central do estuário, que impediria as 

partículas de As se depositarem próximo à localidade de Santiago do Iguape que está 

localizada mais internamente na baía. 

Outra explicação possível para as diferenças observadas é o fato de que os elementos 

traços nos sedimentos tendem a apresentar concentrações mais elevadas quando comparados 

à biota local, pois tem maior afinidade. Ou ainda, é possível que a fonte de contaminação 

responsável pelos níveis de As identificados na foz do rio Paraguaçu esteja localizada mais a 

jusante em relação ao ponto onde foram realizadas as coletas. 

A partir do gráfico pode-se observar que os níveis de cádmio encontrados nos 

músculos das amostras provenientes da Baía do Iguape estão abaixo dos limites estabelecidos 

pela OMS porém estão elevados em comparação com a determinação da ANVISA adotada 

neste estudo. Desse modo, os resultados demonstraram um potencial risco de contaminação 

relativo ao consumo de peixes dessa área. 
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Diferentemente dos peixes da Baía do Iguape, os peixes coletados em Saubara e 

Jiribatuba não apresentaram níveis de Cd detectáveis pelo aparelho utilizado. Estes resultados 

são positivos, considerando-se a reconhecida toxicidade do Cd, que poderia comprometer a 

pesca e o consumo de peixes nestas regiões caso os níveis do metal fossem considerados 

elevados em relação à legislação, como ocorre em Santiago do Iguape. 

O Cd, como já foi dito, é um elemento comum em esgotos urbanos, que são a fonte 

mais provável de contaminação deste elemento na baía, dado a ausência de indústrias na 

região. Uma possibilidade para justificar as diferenças encontradas entre a Baía do Iguape e 

as demais áreas avaliadas é o tempo de residência das partículas nas águas da baía, que quando 

comparado com as regiões de Jiribatuba e Saubara é consideravelmente maior (LESSA et al., 

2009). Desse modo, compreende-se que os rejeitos urbanos contaminados com Cd não são 

facilmente dissipados pela circulação das águas dentro da Baía, levando a um maior acúmulo 

deste metal no ambiente aquático que pode se refletir na biota da área.  

Os níveis de chumbo em músculos de peixes carnívoros das três áreas de estudo foram 

muito baixos, sendo na maioria das vezes menores do que o LD do aparelho utilizado nos 

estudo. Este resultado pode ser considerado positivo, pois indica ausência de riscos para a 

saúde humana relacionados à ingestão de Pb através do consumo de peixes oriundos das 

regiões avaliadas dentro da BTS. 

Segundo Rocha e colaboradores (2012), foram observados níveis elevados de Pb no 

rio Subaé, na Baía de Itapagipe e no Porto de Aratu, devidos a atividades industriais tais quais 

a da antiga Plumbum/COBRAC no município de Santo Amaro, responsável pela 

contaminação do rio Subaé que desemboca na região norte da BTS. Estes pontos estão 

localizados fora da área de alcance desta pesquisa, de modo que não é possível determinar os 

efeitos do Pb nos peixes encontrados na região norte da Baía. 

Com os resultados obtidos pode-se considerar um cenário em que a contaminação por 

chumbo, que foi observada em estudos na região norte, tenha efeitos regionais e pouco 

difundidos, de modo que não afeta a biota de regiões mais distantes. Esse efeito seria 

favorecido pelas características da circulação das águas da BTS que resulta em um tempo de 

residência relativamente baixo para as partículas, de modo que a presença de fontes constantes 

de contaminação por Pb poderia ser responsável pelos altos níveis de Pb observados ao norte 

e que não se observa nas demais áreas pela análise de peixes. 
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Para a comparação entre as diferentes áreas e os níveis de elementos traços nos 

músculos de peixes carnívoros provenientes de cada uma delas foram realizados o teste 

estatístico de Kruskal-Wallis e o teste de Mann-Whitney que determinaram a existência de 

diferenças estatísticas entre os grupos analisados. Para a aplicação do teste estatístico foram 

utilizados os metais Al, As, Ba, Cr, Fe e Zn, considerando que houve n suficiente de indivíduos 

que apresentaram estes metais nas três áreas, ou pelo menos em duas áreas. 

Para os elementos Al, As, Fe e Zn foi realizado o Kruskal-Wallis pois foi possível 

comparar indivíduos das três regiões, considerando que este teste é adequado para 

comparações entre mais de dois grupos. Para os metais Ba e Cr foi aplicado o teste de Mann-

Whitney pois somente foram comparados em duas áreas, que apresentaram indivíduos aptos 

para a comparação. A tabela a seguir demonstra os resultados dos testes estatísticos realizados 

entre as áreas de Saubara, Jiribatuba e Santiago do Iguape. Valor de p < 0,05 indica existência 

de diferenças significativas entre as áreas. 

Tabela 14: Valores de p referentes às diferenças nas concentrações de elementos 

traços nos peixes das três áreas de estudo. 

 Al As Ba Cr Fe Zn 

Kruskal-Wallis (p)  
0,06935 

 
0,4827 

   
0,07762 

 
0,1276 

Mann-Whitney (p)    
0,001222 

 
0,58826 

  

 

Os resultados apresentados na tabela demonstram que não houve diferenças estatísticas 

entre as áreas de estudo e os níveis dos metais Al, As, Cr, Fe e Zn. O metal que apresentou 

diferenças significantes foi o Ba, que foi determinado pelo teste de Mann- Whitney por estar 

presente apenas em amostras do Iguape e de Jiribatuba, de modo que as concentrações de Ba 

foram mais elevadas nos peixes de Jiribatuba.  

Jiribatuba está localizada na região sul da BTS, nas proximidades da bacia do rio 

Jaguaripe que segundo Hatje et al., (2009) apresenta um número reduzido de sítios estudados, 

englobando uma área relativamente bem conservada, com potencial para ser utilizada como 

área controle para alguns contaminantes. Deste modo o maior nível médio das concentrações 

de Ba nos peixes desta região em comparação com a região de Saubara, principalmente, não 

reflete o resultado esperado. Em seu estudo, Otero et al., (2008) propuseram valores de 
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referência para metais traços na região, porém os níveis de Ba não foram estabelecidos, 

impossibilitando relacionar os resultados obtidos com outros dados acerca do Ba nesta área. 

 

4.2 Padrões de acumulação nos tecidos 

 

A maior parte dos estudos de elementos traços em peixes tem se concentrado na parte 

comestível (músculo), enquanto outros estudos avaliam a distribuição de metais em diferentes 

órgãos (EL-MOSELHY et al., 2014; DSIKOWITZKY et al., 2013; AL-ASGAH et al., 2015; 

HUSSEIN e KHALED, 2014; AL-GHANIM et al., 2015; BENZER et al., 2012). O presente 

estudo visa a identificação dos padrões de acumulação de elementos traços no fígado, 

brânquias e músculos dos peixes avaliados. 

A comparação dos níveis de elementos traços entre os tecidos do mesmo indivíduo 

visa identificar tendências de acumulação entre os elementos nos tecidos. Dentre as espécimes 

analisadas, foi possível coletar fígado, brânquias e músculo em 27 indivíduos, que foram 

utilizados para a comparação a partir dos metais Al, As, Ba, Fe, Mn e Zn, que apresentaram 

níveis acima do LD na maior parte dos tecidos dos peixes.  

As espécimes de menor porte (de 9 a 19 cm) não fizeram parte do estudo de 

bioacumulação entre tecidos, uma vez que, não foi possível identificar e separar todos os 

tecidos de interesse no estudo. Dentre os animais coletados foi possível analisar fígado, 

brânquias e músculo em 27 indivíduos.  

Foram analisadas as concentrações de Al, As, Ba, Fe, Mn e Zn. Os demais elementos 

não foram avaliados uma vez que apresentaram níveis abaixo dos limites de detecção, na 

maior parte dos tecidos dos peixes.  

O gráfico a seguir apresenta o padrão encontrado para a acumulação de elementos 

traços nos diferentes tecidos avaliados. 
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Figura 20: Gráfico da acumulação de elementos traços nos tecidos de peixes da BTS. 

De modo geral, a maioria dos metais pesados apresentaram suas menores 

concentrações nos músculos dos peixes avaliados, enquanto as concentrações mais elevadas 

da maioria dos metais analisados neste estudo foram encontradas no fígado, um padrão que 

tem sido bastante relatado na literatura (HUSSEIN e KHALED, 2014; EL-MOSELHY et al., 

2014; DSIKOWITZKY et al., 2013; BENZER et al., 2012). 

Os níveis de Al nos tecidos estudados demonstram a menor afinidade deste metal com 

o músculo quando comparado ao fígado e às brânquias. No presente estudo identificou-se a 

tendência de acumulação do Al em maior concentração no fígado, em comparação com as 

brânquias e músculo. 

Neste estudo, grande parte dos animais avaliados apresentaram concentrações de As 

abaixo do LD do aparelho utilizado nas análises. Deste modo, contou-se com um menor 

número de peixes para a comparação dos níveis de As nos tecidos. Entre os peixes com níveis 

de As quantificáveis, foi possível observar que em sua maioria apresentaram maiores 

concentrações no fígado. Ainda assim, devido aos baixos valores e grandes quantidades de 

tecidos com concentrações de As abaixo do limite de determinação, não foi possível afirmar 

esta tendência. Outros estudos identificaram maior acumulação do As nos músculos quando 

comparados com as brânquias (OOI et al., 2015) e quando comparados ao fígado (PRADT et 

al., 2013).  

Nos espécimes avaliados, parece haver uma tendência a encontrar maiores 

concentrações de Ba nas brânquias do que no fígado e nos músculos. A explicação para esta 
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observação pode estar no fato de que as brânquias constituem a principal área de transferência 

entre os peixes e a coluna d’água, podendo concentrar os metais que ali se encontram (EL-

MOSELHY et al., 2014). 

A partir da observação do gráfico percebe-se que o Fe se apresenta, na maioria das 

vezes (cerca de 75%), em níveis muitos mais elevados no fígado em comparação aos demais 

tecidos avaliados. Em seu estudo, El-Moselhy et al., (2014) também identificaram que as 

maiores concentrações de Fe em peixes se encontram no fígado, que por sua vez é conhecido 

como o tecido com maior tendência a acumular elementos traços nos organismos. O mesmo 

foi relatado por Hussein e Khaled (2014) em seu estudo. 

Apesar de não ser possível identificar o Mn em algumas amostras, este metal aparenta 

ter maior tendência a se acumular nas brânquias dos peixes analisados. Este padrão de 

propensão do Mn de se acumular nas brânquias foi observado também por El-Moselhy e 

colaboradores (2014), embora não tenha se confirmado no estudo conduzido por Benzer et al. 

(2012).  

Em relação ao zinco as maiores concentrações foram identificadas no fígado, seguido 

pelas brânquias e depois os músculos para a maioria dos peixes. Considera-se normal a 

detecção do Zn nos peixes devido ao fato de que este metal é essencial para determinadas 

funções bioquímicas nos organismos. A tendência a se acumular no fígado, observada nesta 

pesquisa difere um pouco dos resultados obtidos por Al-Ghanim et al., (2015), que 

encontraram maiores concentrações de Zn nas brânquias, seguidas pelo fígado e músculo e 

também dos resultados encontrados por El-Moselhy et al., (2014) que obtiveram diferentes 

padrões de acumulação a depender da espécie avaliada. 

Para determinar a existência de diferenças estatísticas entre os tecidos avaliados e os 

teores de metais traços apresentados foi realizado o teste de Kruskal-Wallis e quando 

constatada a existência de diferenças significantes, aplicou-se o teste de Mann-Whitney para 

identificar quais tecidos diferiram entre si. Para a realização desta etapa foram utilizados os 

metais Al, As, Ba, Cr, Fe, Mn e Zn que foram identificados na maior partedos tecidos músculo, 

fígado e brânquias dos peixes avaliados. A tabela abaixo demonstra os valores de p nos testes 

aplicados para cada elemento. 
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Tabela 15: Diferenças estatísticas entre os níveis de elementos traços e os tecidos dos 

peixes. A letra F representa o fígado, a letra M representa o músculo e a letra B representa as 

brânquias. Destaque para os valores que indicam ausência de diferenças estatísticas (p > 0,05). 

  Al As Ba Cr Fe Mn Zn 

Kruskal-Wallis (p) 0,001307 
 

0,2659 
 

0,00001019 0,3755 
 

0,0000005663 0,000001593 0,0000001407 

Mann-

Whitney (p) 

F-B 
F-M 
M-B 

0,8355 
0,003752 
0,00079 

- 0,1457 
0,003025 

0,000001165 

- 0,004169 
0,000001742 

0,000383 

0,003042 
0,000799 

0,000005335 

0,7035 
0,000151 

0,0000000045 

 

A partir da tabela pode-se observar que a maioria dos metais avaliados apresentaram 

níveis que diferiram estatisticamente entre os tecidos dos peixes. Os elementos As e Cr não 

apresentaram diferenças significantes entre os níveis do fígado, brânquias e músculo. 

O metal Al apresentou níveis estatisticamente diferentes na comparação entre o 

músculo e o fígado e entre o músculo e as brânquias dos indivíduos, porém não diferiu 

estatisticamente entre o fígado e as brânquias, que são os tecidos com maiores níveis de Al 

nos peixes estudados. Em seu estudo Benzer et al., (2013) identificaram o fígado como o 

tecido que apresenta maior bioacumulação de Al, quando comparado com músculo e 

brânquias e músculo como tecido menos propenso a acumular este metal. 

Os níveis do elemento As, quando comparados o músculo, fígado e brânquias não 

apresentaram diferenças estatísticas, de modo que os peixes avaliados neste estudo parecem 

acumular o As de maneira semelhante entre esses três tecidos. Em seu estudo, Ooi e 

colaboradores (2015) identificaram diferenças estatísticas entre os níveis de As no músculo e 

nas brânquias de peixes, com as concentrações mais elevadas no músculo, contrariando o 

padrão mais comumente observado em estudos de bioacumulação (DSIKOWITZKY et al., 

2013; EL-MOSELHY et al., 2014; REPULA et al., 2012). 

Os teores de Ba medidos nos tecidos dos peixes demonstraram não haver diferenças 

estatísticas entre fígado e brânquias no que se refere à sua bioacumulação. Enquanto os níveis 

deste metal no músculo revelaram uma diferença estatisticamente significante em relação às 

brânquias e ao fígado, demonstrando que este não é um tecido preferencial para o acúmulo 

Ba. Os níveis encontrados nas brânquias e fígado indicam que são tecidos mais propensos a 

acumular bário no corpo dos peixes estudados. Como observado por Teles et al., (2008), 
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existem poucos dados referentes ao Ba disponíveis na literatura, de modo que não foi possível 

comparar os resultados desta pesquisa com os estudos consultados. 

A realização do teste estatístico nos tecidos dos peixes avaliados demonstrou que os 

níveis de Cr não apresentaram diferenças significantes entre músculo, fígado e brânquias, 

indicando que não há um tecido preferencial para a bioacumulação deste elemento nos 

indivíduos avaliados na pesquisa. Este resultado difere do estudo realizado por Repula et al., 

(2012) em que os níveis de Cr foram mais elevados no fígado dos peixes quando comparado 

com o músculo e do estudo de Dsikowitzky et al., (2013) que encontraram níveis de Cr 

estatisticamente mais elevados nas brânquias dos peixes analisados. 

O estudo estatístico dos níveis do metal Fe nos tecidos de peixes revelou diferenças 

significantes entre todos eles. Este resultado indica que há diferentes padrões de acumulação 

do Fe em cada tecido estudado, de modo que o fígado é o principal sítio de bioacumulação 

deste elemento, que tende a se acumular em menores concentrações no músculo e apresenta 

concentrações intermediárias nas brânquias dos peixes. Este resultado corrobora observações 

anteriores de que o fígado é o principal tecido acumulador de Fe nos peixes (BENZER et al., 

2013; EL-MOSELHY et al., 2014). 

O manganês apresentou diferenças estatísticas nos níveis encontrados em todos os 

tecidos testados. Assim, pode-se confirmar que as brânquias constituem o tecido de maior 

importância na bioacumulação deste elemento, nos peixes estudados, e que concentrações 

intermediárias de Mn podem ser encontradas no fígado, enquanto o músculo não tende a 

acumular grandes quantidades deste metal. Resultados como este são esperados nas análises 

de metais traços nos organismos, pois como afirmam Repula e colaboradores (2012) órgãos 

distintos têm diferentes habilidades para vincular tais elementos, porém diferem das 

observações de Benzer e colaboradores (2013), que identificaram maiores níveis de Mn no 

fígado, seguido pelas brânquias e pelo músculo. 

A avaliação estatística revelou que os níveis de Zn nos tecidos dos peixes avaliados 

apresentaram diferenças significantes entre músculo e fígado e entre músculo e brânquias, 

mas que o fígado e as brânquias não diferiram estatisticamente. Estas informações apontam 

para o fato de que o fígado e as brânquias são tecidos importantes no processo de 

bioacumulação do zinco nos peixes, enquanto o músculo não tende a acumular grandes 

concentrações deste metal. Este resultado está em concordância com outros estudos que 
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identificaram o músculo como o tecido com menor potencial de acumulação de Zn em 

comparação às brânquias e fígado (EL-MOSELHY et al., 2014; BENZER et al., 2013) 

Os resultados encontrados revelam que o músculo é um órgão estatisticamente menos 

propenso à bioacumulação de elementos traços nos peixes. Estes dados estão de acordo com 

o que está determinado na literatura, pois considera-se que elevadas concentrações de íons 

metálicos nos músculos dos peixes somente são detectadas quando já existe uma 

contaminação elevada em órgãos acumuladores (REPULA et al., 2012). 

 

4.2 Relação entre as concentrações dos elementos e a biometria 

 

Entre os tratamentos estatísticos propostos, foram realizados também testes de 

correlação para a determinação da relação entre os níveis de metais traços nos músculos dos 

indivíduos e seu peso e comprimento. Para a realização desta etapa foram escolhidos os 

indivíduos da espécie Diapterus rhombeus, conhecida popularmente como carapeba, devido 

ao n mais elevado quando comparado às demais espécies utilizadas nesta pesquisa. Foram 

testados os metais Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn, que foram detectados na maioria 

das amostras desta espécie, pelo coeficiente de correlação de Pearson. Os valores de p para 

peso e comprimento em relação aos metais estão apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 16: Valores de p para a correlação entre níveis de metais traços nos músculos 

de peixes e suas medidas de tamanho e peso corporal.  

 Al Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Zn 

Peso (g) 0,39514 0,22905 0,29748 
 

0,49664 
 

0,33142 
 

0,39485 
 

0,54386 
 

0,30031 
 

0,39694 
 

0,11101 
 

Comprimento 

(cm) 

0,46841 
 

0,61772 
 

0,096347 
 

0,048586 
 

0,33083 
 

0,36057 
 

0,34411 
 

0,24417 
 

0,31314 
 

0,14446 
 

 

A partir dos resultados apresentados na tabela, observa-se a ausência de correlação 

entre a biometria dos peixes e os níveis encontrados para os metais traços analisados, exceto 

pelo bário, que apresentou correlação com o comprimento dos indivíduos neste estudo.  

A relação entre o comprimento padrão dos peixes e as concentrações dos metais traços 

Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn no músculo foi investigada por Yi e Zang (2012), que identificaram 

uma correlação positiva entre as duas variáveis em todos os casos, à exceção Cr e Hg. A 
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correlação entre comprimento e nível de metais é mais provável do que entre nível de metal e 

peso dos peixes (YI e ZANG, 2012), o que pode ser inferido pelos resultados obtidos, onde a 

correlação dos níveis de metais com o peso dos peixes não foi encontrada, diferentemente da 

correlação com o comprimento, que foi observada para o metal Co. Em seu estudo, Repula e 

colaboradores (2012) identificaram uma correlação negativa entre o comprimento dos peixes 

e os níveis de Cr e Pb. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

A partir da utilização dos peixes neste estudo foi possível identificar elevadas 

concentrações dos elementos Fe e Al nos músculos, bem como nos demais tecidos avaliados. 

De maneira geral, os peixes carnívoros e onívoros apresentaram maiores concentrações de 

elementos traços, enquanto os peixes detritívoros apresentaram concentrações mais baixas, de 

modo que o hábito alimentar das espécies foi identificado como causa possível para tais 

diferenças. Foram encontradas diferenças estatísticas nos níveis de As entre os peixes 

carnívoros e os peixes planctívoros e nos níveis de Zn entre os peixes planctívoros e os peixes 

onívoros. 

Os elementos As e Cd apresentaram concentrações elevadas quando comparados com 

as determinações da ANVISA (Cd) e OMS (As), de modo que estes resultados inspiram 

atenção para a contaminação da área por estes elementos e apontam para os riscos de 

contaminação humana por Cd e As. No entanto, os valores de Pb estiveram abaixo dos limites 

determinados, indicando baixo risco associado ao consumo destes peixes. A área com maiores 

níveis de Cd nas análises foi a Baía do Iguape, devido, possivelmente, os padrões de circulação 

da água e tempo de permanência das partículas. Os maiores níveis de As foram observados 

nas amostras de Jiribatuba seguida pelas amostras de Saubara, ambas elevadas segundo a 

OMS. As concentrações de Ba diferiram estatisticamente entre as amostras de Santiago do 

Iguape e Jiribatuba, apresentando-se mais elevadas nas amostras da Baía do Iguape. 

A ordem de acumulação dos elementos avaliados nos tecidos dos peixes foi fígado> 

brânquias> músculo. Diferenças estatisticamente significantes entre as concentrações de 

elementos traços e os tecidos foram observadas para quase todos os elementos, exceto para o 

As e o Cr. O peso dos indivíduos não interferiu nas concentrações dos elementos avaliados. 

A correlação entre o comprimento do peixe e a concentração de elementos foi observada 

apenas para o Co. 

Tais resultados apontam para a necessidade de novos estudos com objetivo de 

identificar as possíveis fontes de Al na BTS que apresentou concentrações elevadas nos peixes 

e é reconhecido como um elemento tóxico. Também observa-se a necessidade de uma maior 

atenção quanto aos possíveis riscos de contaminação humana por Cd e As relacionada ao 

consumo de peixes desta região. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: Tabelas de bioacumulação de elementos traços nos tecidos de peixes. 

Alumínio (Al) 

Area Indivíduo Total 
(mg/Kg) 

Fígado 
(%) 

Brânquias 
(%) 

Músculo 
(%) 

 
 
 
 

Jiribatuba 
 

1 42,54389 48,3 36,4 15,3 

2 89,75336 9,1 75,6 15,3 

3 58,3496 27,3 55,5 17,2 

4 55,20114 6,5 82,1 11,4 

5 47,33871 6,4 35,4 58,2 

6 17,143 28,6 44,4 27 

7 43,975 53,5 38,5 8 

8 27,104 61,4 21,2 17,4 

9 91,31859 77,4 17 5,6 

 
 
 
 

Saubara 
 

10 10,45 55 38,7 6,3 

11 45,112 43,2 50,7 6,1 

12 101,1916 80,1 18,5 1,4 

13 21,54924 54,3 29,7 16 

14 222,554 10,2 88,2 1,6 

15 83,82204 78,1 17,1 4,8 

16 70,366 63,9 24,4 11,7 

17 47,7 26 51,8 22,2 

18 45,28088 88 6,4 5,6 

 
 
 
 

Iguape 
 

19 403,28 86,3 13,1 0,6 

20 149,055 40 22,3 37,7 

21 92,227 0,8 54,4 44,8 

22 254,4083 44,7 37,9 17,4 

23 422,6462 76,6 22,3 1,1 

24 227,583 36,4 53,7 9,9 

25 525,496 5,5 83,4 11,1 

26 239,232 44,6 31,7 23,7 

27 146,415 47,5 41 11,5 
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Arsênio (As) 

Area Indivíduo Total 
(mg/Kg) 

Fígado 
(%) 

Brânquias 
(%) 

Músculo 
(%) 

 
 
 
 

Jiribatuba 
 

1 3,67952 84,5 5,8 9,7 

2 2,872341 50,7 27,8 23,5 

3 1,759836 63 30,6 9,4 

4 10,69556 86,8 0 13,2 

5  0 0 0 

6 10,27795 35 7,2 57,8 

7 1,0125 94 0 6 

8 3,172024 90,3 0 9,7 

9 0 0 0 0 

 
 
 
 

Saubara 
 

10 1,022397 90,3 0 9,7 

11 6,034628 0 0 0 

12 1,428434 0 52 48 

13 0,655758 66,6 13,3 20,1 

14 6,214147 0 65 35 

15 0,846702 0 51,6 48,4 

16 0,270043 22,6 60 17,4 

17 5,688456 0 0 100 

18 1,003359 0 90 10 

 
 
 
 

Iguape 
 

19 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

26 0,999417 0 0 100 

27 0 0 0 0 
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Bário (Ba) 

Area Indivíduo Total 
(mg/Kg) 

Fígado 
(%) 

Brânquias 
(%) 

Músculo 
(%) 

 
 
 
 

Jiribatuba 
 

1 4,244 58,8 31,9 9,3 

2 4,096 15,3 71,4 13,3 

3 7,297 28,3 61,8 9,9 

4 1,536 16 31 53 

5 0,993 0 100 0 

6 1,216 0 44,1 55,9 

7 1,317 33,8 66,2 0 

8 1,529 22,7 77,3 0 

9 0,853 0 100 0 

 
 
 
 

Saubara 
 

10 1,52 0 100 0 

11 0,343 0 100 0 

12 2,149 0 54,8 45,2 

13 0,522 0 100 0 

14 2,674 50,4 49,6 0 

15 1,481 43,5 39 17,5 

16 1,942 39 61 0 

17 0,972 0 67,7 22,3 

18 1,525 100 0 0 

 
 
 
 

Iguape 
 

19 2,538 66 34 0 

20 1,875 45 40 15 

21 0,892 0 100 0 

22 3,013 43,4 56,6 0 

23 2,506 80 20 0 

24 1,112 22,8 77,2 0 

25 2,798 10,3 82,2 7,5 

26 1,541 28,6 48,6 22,8 

27 1,232 48,3 51,7 0 
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Ferro (Fe) 

Area Indivíduo Total 
(mg/Kg) 

Fígado 
(%) 

Brânquias 
(%) 

Músculo 
(%) 

 
 
 
 

Jiribatuba 
 

1 234,317 100 0 0 

2 48,442 40,3 59,7 0 

3 249,687 98,1 1,9 0 

4 35,084 18,5 81,1 0 

5 53,282 30,8 53,9 6,3 

6 46,776 58,8 41,2 0 

7 243,134 83,2 13,2 3,6 

8 158,334 74,4 23,8 1,8 

9 279,838 83,6 12,8 3,6 

 
 
 
 

Saubara 
 

10 13,975 100 0 0 

11 94,281 69 28,8 2,2 

12 137,182 99,3 0 0,7 

13 89,75 100 0 0 

14 44,112 0 72,2 27,8 

15 195,241 79,1 18,2 2,7 

16 209,046 53,9 37,8 8,3 

17 841,119 89,4 10,6 0 

18 212,35 100 0 0 

 
 
 
 

Iguape 
 

19 508,123 92,3 6,9 0,8 

20 93,468 21,1 46,9 32 

21 61,608 0,9 78,8 20,3 

22 163,381 56,8 35 8,2 

23 330,173 77,3 22 0,7 

24 111,483 58,3 33,8 7,9 

25 168,037 10,7 79,2 10,1 

26 169,247 17,8 25 57,2 

27 136,282 71,3 23,4 5,3 
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Manganês (Mn) 

Area Indivíduo Total 
(mg/Kg) 

Fígado 
(%) 

Brânquias 
(%) 

Músculo 
(%) 

 
 
 
 

Jiribatuba 
 

1 0 0 0 0 

2 18,418 29,6 70,4 0 

3 0 0 0 0 

4 1,619 0 100 0 

5 1,691 0 86,8 13,2 

6 2,632 38,1 61,9 0 

7 2,688 48 40,3 11,7 

8 5,105 13,8 86,2 0 

9 2,871 47,5 52,5 0 

 
 
 
 

Saubara 
 

10 0 0 0 0 

11 7,604 22,8 77,8 0 

12 0,625 100 0 0 

13 0,74 100 0 0 

14 5,924 0 95,7 4,3 

15 6,645 5,4 75,7 18,9 

16 7,616 13,1 78,2 8,7 

17 2,791 0 100 0 

18 1,725 100 0 0 

 
 
 
 

Iguape 
 

19 11,739 62,5 35,4 2,1 

20 6,06 44,1 34,5 21,4 

21 7,12 0 95,7 4,3 

22 10,94 2,8 78,6 18,6 

23 15,686 57,5 42,5 0 

24 6,231 27,1 72,9 0 

25 12 33,5 62,9 3,6 

26 6,073 20,6 36,8 42,6 

27 4,178 30,5 69,5 0 
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Zinco (Zn) 

Area Indivíduo Total 
(mg/Kg) 

Fígado 
(%) 

Brânquias 
(%) 

Músculo 
(%) 

 
 
 
 

Jiribatuba 
 

1 72,647 69,3 22,5 8,2 

2 81,866 51,1 35,8 13,1 

3 88,777 49,3 34,8 15,9 

4 20,959 37,6 32,1 30,3 

5 20,261 6,4 79 14,6 

6 20,933 28,2 29,9 41,9 

7 45,578 63,6 25,9 10,5 

8 33,563 58,8 32,1 9,1 

9 50,005 46 45,2 8,8 

 
 
 
 

Saubara 
 

10 32,296 22,2 69,7 8,1 

11 666,791 52,1 47,7 0,2 

12 64,12 37,1 56,8 6,2 

13 59,129 39,7 52,8 7,5 

14 87,281 37,7 58,2 6,2 

15 72,963 38,6 51,5 9,9 

16 39,968 41,2 44,2 14,6 

17 71,162 63,8 31,9 4,3 

18 39,337 66,5 21,6 11,9 

 
 
 
 

Iguape 
 

19 82,798 83,2 12,6 4,2 

20 27,935 20,2 42,4 37,4 

21 16,933 0 80,5 19,5 

22 36,504 50 42,2 7,8 

23 69,258 71,7 26,7 1,6 

24 28,095 56,7 36,7 6,6 

25 58,623 11,4 81 7,6 

26 18,209 7,9 60,4 31,7 

27 44,909 47,1 43,8 9,1 

 

 

 

 

 

 

 


