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Resumo 

 

A pressão exercida pela exploração dos recursos naturais motivou a 

necessidade da criação de estudos para avaliar os impactos gerados por estas 

atividades. Estes impactos são corriqueiros nos ambientes costeiros, e uma 

atividade que causa alterações nos ambientes são os procedimentos de 

dragagem, sendo assim, este estudo tem como objetivo avaliar as alterações 

provocadas pela atividade de dragagem no ecossistema aquático da Baía de 

Aratú. Para isso 8 pontos foram amostrados na Baía de Aratú, entre 2010 e 

2011, sendo 4 nas áreas dragadas, e 4 nos pontos controles. Os resultados 

indicam comprometimento da qualidade do ambiente com alterações na água 

(P, N, OD, Pb, Cu, Fe, Zn) sedimento (As, Cu, Ni) e biota (Hg, Pb, As). Houve a 

formação de agrupamentos divididos de acordo com as fases, e os testes 

indicam diferenças significativas entre as etapas de dragagem para o 

sedimento e biota (ANOSIM), mas os testes não corroboraram com estes 

resultados para água, provavelmente pela ausência de dados quantitativos 

suficientes para análise.  Portanto, ao final do estudo é possível indicar que a 

dragagem é uma atividade que altera as características locais de maneira 

significativa, sendo necessário um gerenciamento adequado para este tipo de 

atividade, além de avaliar os impactos provocados principalmente a longo 

prazo por estas atividades.  

 

Palavras-chave : Impacto ambiental, dragagem, metais-pesados, Baía de Aratu, BTS. 
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Abstratct 

 

Due the pressure exerted by the exploitation of natural resources, it was 

needed to develop studies to assess the impacts of these activities. These 

impacts are common in coastal environments and one activity that causes 

environmental changes is the proceedings of dredging. This study aims to 

evaluate the quality changes in the environment caused by dredging. Thus, 8 

points were sampled in the Aratú Bay, 4 in dredged areas, and 4 in control 

points. The results indicate environmental impairment with damage in water (P, 

N, OD, Pb, Cu, Fe, Zn), sediment (As, Cu, Ni) and biota (Hg, Pb, As). There 

was formed grouping which divided according to phases and the tests indicate 

significant differences between dredging steps to sediment and biota 

(ANOSIM), but the tests do not corroborate these results to the water, probably 

due the lack of sufficient data for analysis. Therefore in the end of this study it is 

possible to indicate that dredging is an activity that significantly alters the local 

characteristics, requiring an appropriate management for this activity besides of 

evaluate the impacts caused mainly due long-term by these activities. 

 

Keywords:  Environmental impact, dredging, heavy-metal, Aratu Bay, BTS. 
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CAPÍTULO  01 – REFERENCIAL  TEÓRICO 

1.0. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, estudos procuram compreender de que maneira os 

padrões e processos, naturalmente atuam e/ou modificam as características 

dos ambientes (Odum & Barrett, 2007; Begon et al, 2009). Entretanto nos 

últimos anos, um dos focos são as interferências oriundas das ações exercidas 

pelo homem sobre os ambientes ao qual estão inseridos, sejam em escalas 

bióticas ou abióticas, devido à intensa utilização dos recursos naturais 

(Sánchez, 2006; Finotti et al., 2009).  

Para avaliar estas ações, diversas ferramentas foram desenvolvidas com 

intuito de caracterizar e modelar os impactos ambientais ao longo do tempo e 

do espaço (Mackenzie, 2006). Destacando que estes impactos podem ser 

caracterizados como permanentes, temporários, positivos, negativos, 

imediatos, tardios, entre outros e ainda podem ser de origem natural ou 

antrópica (Sánchez, 2006). Desta maneira, compreender as características do 

ambiente e suas relações é fundamental para identificação das alterações 

(Pinto-Coelho, 2000), sendo que estas variações podem sofrer modificações 

naturais pelos processos de intempéricos naturais, ou antrópicos, pelas 

diversas atividades de utilização e ocupação do ambiente natural (Fragoso et 

al., 2009). 

Atualmente um dos meios que sofrem diretamente com estes impactos 

são os ambientes aquáticos (Finotti et al., 2009), seja por alterações pontuais e 

imediatas, ou, por alterações indiretas, a médio e longo prazo (Bicudo & 

Bicudo, 2004). Sendo assim, avaliar as características de um ambiente 

aquático, desde suas características naturais, até uma alteração antrópica 

programada, gera indicativos sobre sua qualidade, através da avaliação das 

características específicas de cada ambiente (Gomes & Varriale, 2004). Um 

dos impactos que causam alterações significativas são os eventos de 

dragagem, pela remoção de material, e pelo potencial de desagregar e 

dispersar sedimento (Karel, 1999), além de alterar as características 

hidrodinâmicas por modificações estruturais (Tundisi & Tundisi, 2008).  
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Os ambientes com formações de baías e estuários por sua vez, são 

caracterizados por regiões com influências salinas e dulcícolas que recebem 

interferência de uma região marinha e drenagens continentais (rios, riachos, 

etc) (Popp, 2010). Estes ambientes são relevantes, devido sua alta 

produtividade primária, além de ser conceituado como um berçário a diversas 

espécies (Ricklefs, 2003). Um dos fatores marcantes é a salinidade, que altera 

de acordo com as variações de maré, o que propicia um ambiente 

extremamente particular (Miranda, 2000). Estes ambientes por apresentarem 

estas características, e funcionarem como filtros naturais são excelentes 

modelos para se avaliar a qualidade de um determinado ambiente (Tundisi & 

Tundisi, 2008; Fragoso et al., 2009).  

A Baía de Todos os Santos (BTS) abrange uma extensa área com 

predominância de formações costeiras, com a presença de ambientes 

estuarinos (Lessa et al., 2009). Esta baía, por seu potencial de exploração, 

serve como atrativo para ocupação industrial, gerando alterações na sua 

estrutura original (Saraiva, 2008). Estas alterações são provocadas pelo 

lançamento de rejeitos domésticos e industriais (CRA, 2000) e as atividades de 

dragagem remobilizam os sedimentos contaminados (Karel, 1999), e estudos 

no Brasil que abordem a caracterização da qualidade ambiental provocados 

por intervenções de dragagem são escassos na literatura existente. 

Desta maneira, o presente estudo contribui para avaliar os impactos 

ambientais provocados por atividades de dragagem, sendo seu objetivo 

principal, analisar as alterações pela ressolubilização de metais em sedimento 

e suas consequências. Desta forma, através da avaliação sobre os ambientes 

estudados, o projeto fornecerá resultados que direcionem o gerenciamento dos 

procedimentos de dragagem, além de gerar indicativos de como estas 

atividades alteram o ambiente. 
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2.0. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 
 

Avaliar as alterações geoquímicas da água, sedimento e biota 

provocadas pelo processo da atividade de dragagem no canal de Cotegipe – 

Baía de Aratu, Bahia. 

2.2. ESPECÍFICOS 
 

1. Caracterizar a qualidade do ambiente através dos parâmetros 

aferidos em relação aos limites de referência propostos pelas 

Resoluções CONAMA nº357/05 (água) nº344/04 (sedimento) e 

portaria Anvisa 685/98 (biota); 

2. Analisar se os parâmetros apresentaram alterações 

significativas, entre as fases da atividade de dragagem (pré, 

durante e pós) na água, no sedimento e na biota.  

 

Hipótese Geral do Trabalho: 

A atividade de dragagem ao remobilizar o sedimento provoca alterações nas 

características locais, de forma a alterar a composição do sedimento, da água 

e favorece a bioacumulação de metais pesados na biota local (ostra do 

mangue). 

H1: A atividade de dragagem tem o potencial de alterar as características da 

água, entre suas fases. 

H2: A atividade de dragagem modifica as características do sedimento, ao 

longo do processo. 

H3: A atividade de dragagem altera as características de metais acumulados 

na ostra Crassostrea rizophorae ao decorrer da execução do procedimento. 
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3.0. REFERENCIAL  TEÓRICO 

 

As evidências provenientes do ambiente natural são adquiridas de várias 

fontes e são completamente mutáveis ao longo do tempo e do espaço, e ainda 

variam de acordo com as características químicas, físicas e biológicas atuantes 

em cada ambiente de maneira particular (Pinto-Coelho, 2000). Em 1979, Ignall 

e Colesar (APUD: Pinto-Coelho, 2000), apresentaram o propósito da utilização 

de modelos matemáticos, não para discussão dos números em si, mas, sim, a 

criação de uma nova perspectiva de enfocar e compreender um evento. Os 

modelos em sua maioria necessitam de três tipos de variáveis: de estado, de 

força e auxiliares (Gomes & Varriale, 2004).  

As variáveis de estado são as que definem o presente e o futuro do 

sistema, pois, leva em consideração o estado passado do ambiente, utiliza 

varáveis do presente, resultando em parâmetros destas para o futuro (ex: 

temperatura do solo ou disponibilidade de recurso específico), ou seja, trabalha 

com projeção das variáveis (Tundisi & Tundisi, 2008). Estas variáveis 

permitem, portanto traçar estratégias para prevenir alterações significativas na 

qualidade de um ambiente (Finotti et al., 2009). 

As variáveis de força por sua vez variam de maneira conhecida em um 

determinado intervalo de tempo (t+1), independente dos valores assumidos 

pelas variáveis de estado. Geralmente são valores fornecidos pelos 

programadores, como um valor padrão referencial (ex: grau de liberdade) 

(Tundisi & Tundisi, 2008). São estes elementos que permitem avaliar os erros e 

confiabilidade dos resultados, extremamente importante em utilização de 

modelos, pois é necessário conhecer e estimar a capacidade de gerar uma 

resposta ou projeção com erro, estas variáveis, testam a “saúde” do modelo 

(Fragoso et al., 2009). 

Já as variáveis auxiliares, assessoram na definição da situação dos 

sistemas em cada instante (ex: temperatura do solo a cada 1 minuto, em um 

ciclo contínuo de 24 horas durante um ano ou disponibilidade de um recurso 

específico para uma espécie). São passos intermediários nas definições de 
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parâmetros confiáveis para serem utilizados na construção do modelo, que se 

baseia em resultados de projeção (Gomes & Varriale, 2004).  

Um ambiente natural se caracteriza como o sistema ecológico formado 

pelo conjunto de organismos vivos, incluindo seus ecossistemas e suas 

interações, sendo assim, necessária a compreensão dos complexos fatores 

bióticos e abióticos envolvidos em suas dinâmicas (Odum & Barrett, 2007). Por 

isso é preciso identificar os fatores intrínsecos e extrínsecos que contribuem 

nas alterações destes sistemas (Sales, 2003).  

 

Um meio de avaliar estes impactos é monitorar como os elementos 

químicos, tendem a circular em caminhos característicos naturalmente, que vão 

do ambiente para os organismos e vice-versa (Finotti et al., 2009). Estes 

caminhos repetidos ciclicamente são denominados ciclos biogeoquímicos, 

entretanto, alguns elementos tendem a se acumular aumentando suas 

concentrações nos organismos, este processo é conhecido como magnificação 

biológica ou biomagnificação (Albarède, 2011) e esta acumulação pode ser 

transferida para cadeia alimentar (Odum & Barrett, 2007). Portanto, caracterizar 

os ambientes em sua composição geoquímica, permite avaliar a qualidade e 

quantidade dos elementos químicos disponíveis e a circulação destes no meio. 

Complementarmente, caracterizando as formas das espécies químicas permite 

indicar a disponibilidade destes elementos no sistema (Carvalho, 1989). 

  

É preciso então compreender as interações associadas a uma dimensão 

particular local para traçar uma intervenção eficiente a fim de manter a 

qualidade dos ambientes (Sánchez, 2006), por isso é fundamental que o 

estudo abranja as variações temporais e espaciais necessárias (Begon et al., 

2007), oferecendo indicativos guiados por fundamentos técnico-científicos da 

qualidade ambiental dos sistemas naturais (MMA, 2007).  

3.1. ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS COSTEIROS 
 

A zona costeira abrange ambientes particulares, de formação em 

interface entre o continente e o mar, fator que propicia o desenvolvimento de 

atividades humanas características por sua situação privilegiada, como: as 
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práticas de pesca comercial e recreativa, a maricultura, o transporte marítimo, 

os esportes aquáticos, o uso dos terminais portuários, as indústrias, entre 

muitas outras atividades (Saraiva, 2008). Por tudo isso, a zona costeira se 

caracteriza pela complexidade das atividades que abriga, e pela sensibilidade 

dos seus ecossistemas ante a estes fatores (Ab’Saber, 2001).  

A zona costeira do Nordeste se estende do Delta do Paranaíba até a 

Baía de Todos dos Santos, onde segundo resultados do MMA (2007), está 

subdividida em dois grandes compartimentos: a Costa Semi-Árida, que se situa 

a noroeste do Cabo Calcanhar, e a Costa Nordeste Oriental, que vai do Cabo 

Calcanhar até a Baía de Todos os Santos. 

Neste contexto, pode- se incluir na definição de zona costeira todas as 

áreas contidas em bacias hidrográficas que a afetam e, além de toda a 

extensão marinha, ou até o limite da Zona Econômica Exclusiva - ZEE (Cnio, 

1998). Em relação aos ambientes formadores da zona costeira, as lagunas, os 

estuários e as baías, estão entre os ecossistemas mais produtivos. Nesta zona, 

as baías e estuários podem ser definidos como áreas de planejamento, não só 

em relação as suas características ecológicas, mas devido ao uso intensivo 

que dele se faz (Day, 1981; Cnio, 1998). 

Por sua vez, baías são aqueles ambientes constituídos em zonas com 

feições costeiras de elevada dinâmicas espaço-temporal  distribuída em todas 

as latitudes (Popp, 2010), e são caracterizadas como regiões de transição, que 

moldam os fatores físico-químicos e biológicos, entre a bacia hidrográfica de 

origem e a zona costeira (Dominguez, 2003). 

Geologicamente são ambientes com tendência a serem gradualmente 

modificados e preenchidos pelo intenso aporte dos sedimentos fluviais das 

drenagens continentais (Lima, 2007). Sua origem está associada à inundação 

dos vales na zona costeira, devido a elevações do nível relativo do mar, pelos 

processos de regressões e transgressões marinhas, sendo que no litoral 

brasileiro formaram-se ao final da última transgressão marinha (Miranda et al. 

2002).  
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Em sua característica morfológica, podem estar associados ao 

afogamento do vale de um rio, ou a um vale formado por movimentos 

tectônicos, com ou sem barras arenosas na embocadura (Fairbridge, 1980; 

Dominguez, 2003). As baías e estuários de planície costeira são amplamente 

distribuídos ao redor do mundo, apresentando uma forma irregular em suas 

conformações (Perilo, 1995), e são ambientes relativamente rasos e raramente 

ultrapassam 30 metros de profundidade (Kjerfve, 1997). 

Diferentes classificações podem ser atribuídas a estes ambientes, e 

pode ser baseado na sua característica fisiográfica, gradiente de salinidade, 

padrões de circulação e mistura, variação da altura de maré, distribuição de 

fácies sedimentares e das comunidades biológicas presentes neste ambiente 

(Dalrymple et al. 1992), portanto pode ser classificado de acordo com uma 

única característica elegida e/ou mesclada a depender da abordagem 

necessária (Elliott & McLusky, 2002). 

A descarga fluvial é uma variável importante para que ocorram os 

processos físicos, químicos, biológicos e geológicos nestes ambientes, e desta 

forma, variações na descarga de água doce influenciam os padrões de 

circulação, mistura, diluição, a intrusão do sal, o transporte de sedimentos, 

nutrientes, poluentes, bem como a distribuição das comunidades biológicas 

(Perillo, 1995). 

Uma quantificação aproximada da entrada total de água doce no 

estuário pode ser feita, utilizando-se séries históricas confiáveis de estações 

fluviométricas existentes em regiões próximas (Lima & Lessa, 2001), ou por 

meio de métodos empíricos. Para esta estimativa deve-se levar em 

consideração as características hidrometeorológicas de cada bacia 

hidrográfica, como área de captação, precipitação, evapotranspiração e os 

tipos de solos (Miranda et al., 2002). Estes eventos de descarga apresentam 

uma particular importância no movimento de carga sedimentar (Dyer, 1988), 

além de contribuírem com as propriedades geoquímicas dos ambientes 

aquáticos (Lima & Lessa, 2001). 
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Por outro lado, as dinâmicas provocadas pelas alterações de nível de 

maré pode representar um dos mais importantes fatores físicos de circulação 

em ambientes típicos de baía e estuário, sendo importantes atores nas ações 

químicas (Xavier, 2002). A circulação das águas em baías depende 

diretamente das condições hidrodinâmicas gerada pela combinação e/ou 

predominância da descarga de água doce, propagação da onda de maré e pela 

influência do vento (Geyer, 1997). Em regra, os padrões de circulação e 

mistura, estão intrinsecamente relacionados, tendo interferência tanto nos 

sentidos vertical e longitudinal (Dyer, 1995).  

Recentemente, abordagens vêm considerando os padrões de circulação 

e mistura nos estuários, devido ao aumento da descarga de substâncias 

tóxicas lançadas, entre elas fertilizantes, rejeitos industriais, esgotos 

domésticos, hidrocarbonetos, além de metais (Mcanally & Mehta, 2001). Estas 

substâncias podem ser encontradas diluídas na água, agregadas no substrato 

superficial ou transportadas sob a forma de pluma em suspensão 

(Schoellhamer, 1996). Portanto o entendimento destas variáveis em conjunto é 

fundamental para avaliar os impactos gerados em procedimentos que 

envolvem a remoção de sedimentos por atividades de dragagem (Fernandes, 

2001).  

Sendo assim, estes ambientes funcionam como áreas de retenção de 

sedimentos fluviais e marinhos (Perillo, 1995), além de sua função natural de 

atuar como verdadeiros filtros, retendo o sedimento grosso e ejetando 

parcialmente os sedimentos finos (Schoellhamer, 2002). Os processos 

sedimentológicos envolvem ciclos de baixa e alta frequência que variam de 

segundos a anos, regidos pela ação das marés, ondas, vento, o regime fluvial e 

a variabilidade climática (Uncles, 1994).  

A composição mineralógica dos sedimentos estuarinos é constituída por 

frações de sedimentos siliciclástico (origem fluvial), carbonático (origem 

marinha) e materiais orgânicos (McAnally & Mehta, 2001), sendo que estes 

últimos incluíram detritos animais, vegetais e bactérias. A combinação entre o 

diâmetro da partícula e densidade de cada mineral é responsável pela maior ou 

menor mobilidade durante o transporte em suspensão (Dyer & Manning, 1999). 
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3.2.  GEOQUÍMICA AMBIENTAL 
 

A geoquímica é um ramo que busca compreender a dinâmica dos 

elementos químicos nos variados segmentos da geosfera (biosfera, litosfera, 

hidrosfera, atmosfera), utilizando do conhecimento das propriedades da 

química para entender seus processos de abundância e distribuição nos 

diversos componentes do ambiente (Carvalho, 1989; Albarède, 2011).  Desta 

forma, uma das abordagens desta temática é avaliar as concentrações destes 

elementos no ambiente, relacionando as características naturais (condições 

prístinas) através de estudos de background geoquímico, ou seja, as 

concentrações naturais pelas composições mineralógicas locais (Galuska, 

2007), ou por alterações provenientes da atividade humana. 

 

Sendo assim algumas terminologias buscam definir os principais 

aspectos deste ramo, sendo a geodisponibilidade uma fração da concentração 

total de um elemento ou composto químico em um material terrestre que pode 

ser liberada para o ambiente superficial por meio de processos mecânicos, 

químicos ou biológicos (Who, 1992). A biodisponibilidade de um elemento 

químico corresponde à medida do potencial que este tem para ser absorvido 

pelos seres vivos (Guimarães & Sígolo, 1992). Já a toxicidade é a capacidade 

de um elemento ou composto de afetar de forma adversa uma função biológica 

do organismo (Smith & Huyck, 1999).  

Entre as atividades humanas, que alteram o meio aquático, as atividades 

portuárias tem demonstrado importante contribuição nas emissões de 

elementos químicos para as regiões costeiras em geral. Essa contribuição 

ocorre principalmente através de vazamentos de óleo das prósprias 

embarcações do local ou por embarcações de diferentes origens que realizam 

o tráfego marítimo, da combustão dos combustícieis, da lavagem de cascos 

dos barcos, acidentes envolvendo principalmente cargas com derivados de 

petróleo e demais produtos e através da atividade de dragagem nos portos 

para a remoção de sedimentos nos canais de navegação, (liberando metais 

antes presos no sedimentos para a coluna d´´agua) (Muniz et al., 2004). 
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Entre estes elementos estão aqueles classificados como metais 

pesados, sendo sua definição bastante discutida, gerando conceitos baseados 

na área de formação do pesquisador, Os metais pesados estão em uma faixa 

de massa entre 3,5 e 7,0 mg/cm3 (Duffus, 2002), são reconhecidos e utilizados 

para um grupo de metais associados à poluição e toxicidade. Ainda existem 

elementos com propriedade de gerar complexação, através da reação com 

ligantes pelas ações de elétrons (Cardoso, 2001), portanto ações que 

promovam alterações nos ambientes podem interferir de maneira significativa 

nas características de um ambiente.  

 

Pode-se ainda dividir elementos metálicos em essenciais e não 

essenciais. Os metais essenciais possuem funções vitais aos seres vivos 

em concentrações adequadas, pois, em elevadas frações pode acarretar em 

efeitos adversos, como exemplos estão: Co, Cu, Fe, Mg, e Mo. Os não 

essenciais para os seres humanos são Al, Cd, Hg, Ni e Pb, que mesmo em 

pequenas concentrações, podem causar efeitos adversos (Vaz & Lima, 2003). 

Em relação à toxicidade de um metal ou espécie metálica, esta pode ser 

definida como sua capacidade intrínseca de causar efeito deletério às espécies 

vivas, incluindo os potenciais carcinogênicos, mutagênico e teratogênico 

(Nascimento, 2003). 

 

Um dos locais de fixação dos metais pesados são os sedimentos, e 

podem alterar as propriedades da água quando ressolubilizados (Baird, 2002), 

por isso, atividades que promovam a alteração e movimentação de sedimentos, 

como dragagens, pode alterar a qualidade do ambiente (Karel, 1999).  

 

3.2.1. Metais selecionados 
 

Alumínio  

O alumínio é um dos elementos comercialmente mais importante, pelo 

seu potencial ligante, sendo produzido em grande escala para uma grande 

variedade de aplicações, além de ser um dos mais abundantes e constituir 

aproximadamente 8% das rochas da crosta (Shriver, 2008). Suas 
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propriedades físicas e químicas, o caracterizam como o metal não ferroso, 

leve, de alta condutividade elétrica, térmica e facilmente torneado. Devido à 

presença de uma camada de óxido impermeável na sua superfície torna-o 

resistente à corrosão, desde que não exista a presença de Cl, por isso 

amplamente utilizado na indústria, principalmente náutica e naval 

(Russel,1994). 

Na água subterrânea, devido à sua baixa solubilidade, os teores de 

alumínio não atingem geralmente alguns centésimos ou décimos de mg/L. 

Entretanto, devido ao processo de acidificação dos solos, onde o pH atinge 

valores inferiores a 5,0, há um aumento na dissolução de seus óxidos ou 

hidróxidos. Além disso, a toxicidade aguda nos seres humanos por alumínio 

metálico e seus compostos é baixa, entretanto, altamente prejudicial ao 

crescimento das plantas (Machado, 1997). 

Arsênio 

O Arsênio é um elemento que pode se apresentar na forma de 

compostos orgânicos e inorgânicos, e ser oriundo de fonte natural e/ou 

antropogênica. Geralmente, encontra- se associado com oxigênio, cloro, 

enxofre, ou ativamente nas formas de sulfeto em uma grande variedade de 

minerais que contém ouro, cobre, chumbo, ferro, níquel, e outros metais 

(Who,1992). Durante os processos de fusão eles se volatizam e são dispersos 

na forma de gás associados a outras moléculas, sendo estas as principais 

formas de fontes de dispersão e são fontes antropogênicas os rejeitos 

químicos, fusão de metais, praguicidas, tintas, corantes, e fabricação de 

malhas contendo amianto (Lee, 2000).  

Este elemento é facilmente absorvido pelo organismo humano, 

principalmente por inalação e ingestão. Quanto aos alimentos que se 

encontram mais contaminados, destacam- se os peixes, crustáceos e 

moluscos, portanto importantes espécies nos estudos de bioacumulação nos 

estudos de Arsênio. E como efeito tóxico pode gerar a inibição da respiração 

mitocondrial, competição com o fosfato durante a fosforilação oxidativa, inibição 
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da conversão do piruvato a Acetil-COA, entre outros fatores que interferem na 

fisiologia (Machado, 1997). 

Cádmio  

O cádmio também é extensamente distribuído na crosta terrestre, e 

pode apresentar concentração média em torno de 0,1 mg/Kg-1 (Who,1992). 

Podem ser encontradas elevadas concentrações em rochas sedimentares e 

fosfatos marinhos, e sua utilização industrial possui variada aplicação, e seu 

uso em baterias tem superado o uso tradicional como pigmentos, 

estabilizadores e ligas (Cardoso, 2001). 

Pode ter origem no ambiente por fontes naturais e antropogênicas, e as 

emissões podem ocorrem para o ar, água e solo, sendo que o emitido no ar 

tem maior mobilidade. O cádmio proveniente de efluentes industriais pode 

ser rapidamente ser adsorvido ao material particulado e desta forma 

constituir uma significante forma de contaminação da água (Who, 1992). A 

maior parte do cádmio é empregada na proteção do aço contra corrosão, 

porém, também é aplicado em barras de controle para reatores nucleares; 

baterias “recarregáveis” (Ni/Cd) e como pigmentos de tintas (Mendes, 2006; 

Lee, 2000). 

Desta forma, este elemento pode adentrar os sistemas aquáticos 

devido ao processo de intemperismo (erosões do solo), descargas 

atmosféricas diretas devido a operações industriais (emissões de particulado 

contaminado), vazamento de aterros e locais contaminados e pelo uso de 

lodos de esgoto e fertilizantes na agricultura (Araújo, 2005). Deste modo, o 

cádmio é considerado como perigoso ao meio ambiente e á saúde do 

homem, pois são compostos que se acumulam e transferem-se na cadeia 

alimentar, atingindo o homem em concentrações que são capazes de 

causar danos crônicos (Cardosos, 2001). 

Chumbo  

O chumbo é um dos elementos obtido a partir dos minérios, onde se 

encontram na forma de sulfetos e convertidos em óxido (Shriver, 2008), e é 
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relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração média 

entre 10 e 20 mg/kg, sendo as maiores fontes naturais, emissões vulcânicas 

e intemperismo geoquímico (Who, 1995). Pelo baixo ponto de fusão é 

amplamente utilizado em soldas, e pela alta densidade levou-se ao seu uso 

em munições e blindagens (Shriver, 2008).  

A deposição em ambientes aquáticos se dá pela atmosfera e/ou do 

escoamento superficial do solo, oriundo de fontes naturais ou 

antropogênicas. Quando alcança a superfície das águas é adsorvido aos 

sólidos suspensos e depositado nos sedimentos, por isso em ambientes 

aquáticos uma pequena fração do chumbo está dissolvida na água, pois a 

maior parte do metal encontra-se fortemente ligada ao sedimento (Who, 1995). 

O chumbo age como contaminante ambiental e as concentrações no 

ambiente crescem principalmente pelo uso industrial, além disso, mesmo em 

baixas concentrações, é estranho ao metabolismo humano, podendo interferir 

em diversas partes do metabolismo e causar intoxicações (Mavropoulos, 

1999). 

 Cobre  

O cobre destaca-se pela elevada condutividade térmica e elétrica, 

maleabilidade, resistência à corrosão, capacidade de se amalgamar (Who, 

1998). As propriedades desse metal determina sua ampla aplicação na 

produção de ligas, manufatura de fios e condutores, galvanoplastia, utensílios 

de cozinha e tubulações residenciais, nos aquecedores solares, para linhas 

de serviço, manufatura de moedas, inseticidas, fungicidas, algicidas e 

desinfetantes, tintas antiincrustantes, eletrodos e pigmentos (Pedrozo, 2001). 

Como os outros metais, este também é distribuído no meio ambiente 

pela precipitação e fluxo das águas que transportam as partículas dispersas 

na atmosfera e solos, e a depender deste fluxo, as partículas se depositam 

em ambientes aquáticos. Nestes ambientes, o cobre é rapidamente adsorvido 

a depender do tipo de sedimento, do pH, dos cátions presentes, da 

presença de ligantes e dos óxidos de manganês e ferro (Almeida, 2007).  
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Em relação à matéria orgânica, esta apresenta influência na forma 

como o cobre se encontra no sedimento, pois quando esse teor é baixo, a 

maior parte do cobre se encontra na fração residual associado à rede 

silicática das argilas, em condições contrárias, o cobre se associa 

principalmente aos sulfetos e à matéria orgânica. Em sedimentos 

desprovidos de oxigênio, o cobre pode reagir com diferentes espécies 

orgânicas e inorgânicas de enxofre, formando uma grande variedade de 

complexos solúveis e insolúveis, entre outros, por sua vez estes sulfetos 

apresentam baixa mobilidade e biodisponibilidade (Garlipp, 2006).  

 

Ferro 

Quanto ao ferro este também é bastante abundante, compondo 

aproximadamente 30 % da massa total, sendo que quase todas as rochas e 

solos contêm ao menos traços de ferro (Guimarães, 2007; Lima, 2001; 

Pedrozo, 2001). O ferro é uma importante fonte de coloração presente nas 

rochas (Guimarães, 2007), sendo que o Ferro puro é um metal branco-

prateado, maleável, muito reativo, facilmente oxidável, mas raramente 

comercializado nessa forma (Lima, 2001). Já os óxidos de ferro são coloridos, 

variando entre amarelo, marrom, vermelho e negro, dependendo da estrutura 

do composto e da concentração do metal (Pedrozo, 2001).  

A formação do minério de ferro e a precipitação de óxidos de ferro são 

importantes exemplos da movimentação e constante redistribuição deste 

elemento no ambiente. Em atmosfera oxidante, a formação de óxidos de 

ferro foi predominante, sobretudo na superfície da Terra. Intemperismos, 

contudo, encarregaram-se do processo de redistribuição do metal nos vários 

compartimentos globais, nos quais, hoje se encontram esses compostos 

(Guimarães, 2007). 

Constitui fontes naturais de contaminação do ferro o desgaste 

natural das rochas contendo minérios de ferro, meteoritos e escoamento 

superficial do metal. Entre as fontes antropogênicas de ferro de origem 

industrial estão às emissões pelas atividades de mineração, fundição e 
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soldagem. Já as de origem urbana estão os efluentes de esgotos municipais 

e industriais e o escoamento superficial urbano (Abu-Hilal, 1990). 

Dentre as indústrias que mais utilizam o ferro como matéria-prima 

encontra-se as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas para a fabricação 

de imãs, tintas, pigmentos, abrasivos e compostos para polimento, 

soldagem de metais e ligas metálicas, sendo a mais importante o aço, devido 

às suas qualidades diversificadas, como dureza, resistência à corrosão, 

entre outras (Lima, 2001). 

O ferro, por ser um elemento essencial a todas as formas de vida, é 

um componente chave na manutenção da homeostase celular. Tanto a 

deficiência quanto o excesso de ferro são prejudiciais ao organismo humano 

e as consequências são as mais diversas (Pedrozo, 2001). 

Fósforo  

O fósforo é um d o s  elementos essenciais para a manutenção da 

vida, tanto como material estrutural em animais superiores, como no 

metabolismo essencial de plantas e animais.  Participa da constituição dos 

dentes, do material genético (DNA e RNA), das moléculas de energia (ATP e 

ADP) e de fertilizantes (Nascimento, 2008).  

É também considerado um nutriente limitante para a produção primária 

das células fitoplanctônicas dos sistemas aquáticos costeiros e tem sido 

considerado como principal responsável pela eutrofização artificial em 

águas continentais (Marins, 2007). O fósforo é responsável pelo 

crescimento das algas e, quando em elevadas concentrações em lagos e 

represas, pode conduzir a um crescimento exagerado desses organismos 

(Mendes, 2006). 

Em caráter industrial é utilizado para o desenvolvimento da pirotecnia, 

bombas de fumaça e na fabricação do aço e ligas. Mais especificamente, os 

hidrogenofosfatos são componentes importantes dos fertilizantes e o fosfato 

de sódio é usado como agente de limpeza, amaciante de água e para 

impedir a formação de depósitos nas caldeiras e tubulações (Shriver, 2008). 
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O fósforo presente ou emitido para os estuários pode ser originário de 

fontes naturais ou antrópicas. São fontes naturais significativas de fósforo 

o intemperismo das rochas fosfáticas, as chuvas e a lixiviação dos solos 

pelas águas das chuvas. O fósforo de origem antrópica é procedente 

principalmente, do uso indiscriminado de fertilizantes químicos nos solos, os 

quais são altamente solúveis em água, ou pelas emissões de efluentes 

urbanos que contém polifosfatos dos produtos de limpeza e ortofosfato e 

fosfatos inorgânicos condensados dos efluentes sanitários não tratados 

(Marins, 2007). 

 

Mercúrio 

O mercúrio é o único metal pesado que pode ser encontrado em 

estado líquido. Geralmente está presente no ambiente sob a forma de 

compostos orgânicos e inorgânicos, e como fonte natural destaca- se as 

erupções vulcânicas e queima de combustíveis fósseis (Who, 1992). Quanto 

suas origens antropogênicas, a principal fonte é a mineração (durante 

amalgamação do ouro), nas indústrias de cerâmica e no emprego 

farmacêutico, em instrumentos de medição, elétricos, baterias, sodas, entre 

outros. Pela variedade de utilidades é amplamente utilizado em diversos 

ramos de atividades e por isso é responsável por vários casos de 

contaminação ambiental (Silva, 2001). 

Pela grande afinidade com os grupos de sulfidrilas (constituintes de 

enzimas) e proteínas essências, além de ligações a enzimas microssomais e 

mitocôndrias, estes podem lesar o organismo acarretando a morte celular, 

destacando seus efeitos principalmente em patologias de cunho imunológico 

(Nascimento, 2008). 

Níquel  

O níquel pode ser facilmente forjado e soldado, com boa 

condutividade térmica e elétrica (Araújo, 2005). Este se combina com outros 

metais para formar ligas altamente resistentes à temperatura e à corrosão 
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que são utilizadas na cunhagem de moedas e fabricação de jóias. Também é 

usado em baterias de celulares, placas elétricas, veículos, armamentos, 

utensílios domésticos e como catalisadores (Garlipp, 2006). 

As concentrações de níquel nas amostras de águas naturais se 

apresentam geralmente em níveis de traços. No entanto, quando se analisa o 

sedimento na mesma área, suas concentrações são bem mais altas acima 

do limite de detecção dependendo do equipamento e da metodologia 

utilizada para esse elemento, sugerindo que o níquel liga-se ao sedimento, 

formando complexos (Santos, 2006). 

Quanto suas fontes antropogênicas são provenientes da queima de 

combustíveis fósseis, a incineração do lixo, a galvanoplastia, os esgotos 

sanitários e a liberação dos resíduos das indústrias que utilizam o níquel, 

ligas e compostos, no seu processo de fabricação ou fundição (Mendes, 

2006). 

Este elemento é relativamente abundante em solos e sedimentos, e 

sua concentração é com frequência correlacionada positivamente com a 

quantidade de argila dos sedimentos. Em sedimentos oxidados, a maior 

parte do níquel potencialmente biodisponível se encontra complexado com 

óxidos de ferro e manganês (Garlipp, 2006). 

A toxicidade do níquel é influenciada por alguns abióticos como: 

dureza, pH,   temperatura,   salinidade   e   a   presença   de   partículas   

orgânicas   e inorgânicas.  Em seres humanos, os principais sintomas de 

intoxicação relatados são náuseas, vômito, diarréia, vertigens, fraqueza, dor 

de cabeça e falta de ar (Garlipp, 2006). 

 Zinco  

O zinco é relativamente mole quando comparado com outros metais 

de transição e apresenta baixos pontos de fusão e ebulição (Lee, 2000). 

Apesar de essencial aos seres vivos, este metal pode, em concentrações 

elevadas, tornar-se tóxico para plantas e animais. Para o homem, funciona 

como elemento necessário ao metabolismo, entretanto, a exposição por 
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pouco tempo, mas com dosagem elevada de zinco pode causar vômitos, 

náuseas e cólicas estomacais. Já a exposição prolongada pode provocar 

anemia e diminuição do nível de colesterol bom (Souza, 2006). 

Na natureza, o zinco é encontrado como sulfeto, muitas vezes 

associado a outros elementos metálicos como chumbo, cádmio, cobre e ferro 

(Siqueira, 2006). Sua concentração nos solos é governada pelos processos 

de adsorção/desorção, precipitação/dissolução, complexação e oxirredução, 

que podem ser influenciados por diversas propriedades dos solos, tais 

como pH, conteúdo de argila, teor de matéria orgânica e capacidade de troca 

catiônica (Martinez & Moto, 2000). 

O aumento da concentração desse elemento no meio ambiente pode 

ser resultado da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes orgânicos e 

inorgânicos, corretivos e resíduos domésticos e industriais na agricultura, de 

rejeitos de minas, incineração de lixo, de descargas industriais do tipo 

combustíveis fósseis e metalúrgicas (Souza, 2006). Na indústria, é usado em 

grandes quantidades no revestimento de ferro para evitar a corrosão, na 

galvanização, na fundição de peças metálicas, em pilhas secas, 

equipamentos para automóveis, produtos de uso médico e dentário, 

antibióticos fungicidas e lubrificantes, cosmética, cerâmicas e em indústrias 

gráficas (Nascimento, 2008). 

 

3.2.2. Espécie Selecionada: Crassostrea rizophorae  (Ostra-do-
mangue) 

 

A espécie selecionada para o estudo (Crassostrea rizophorae, 

Guilding, 1828), pertence à Classe Bivalvia, família Ostreidae, também 

conhecida popularmente como, ostra-do-mangue. Pode ser encontrada em 

regiões costeiras, fixa às raízes aéreas das vegetações de mangue, 

ocorrendo também na faixa entre marés dos costões rochosos ou em bancos 

submersos (Júnior, 1990), e é uma espécie eurihalina, distribuindo-se do 

Caribe a Santa Catarina, no sul do Brasil. 
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As ostras do gênero Crassostrea são ovíparas e hermafroditas 

seqüenciais, sem dimorfismo sexual e apresentam fecundação externa 

seguida de desenvolvimento larval planctotrófico (Galtsoff, 1964).  O 

desenvolvimento larval planctônico de ostras do gênero é caracterizado por 

três estágios larvais: larva D, Umbo e Pedivéliger (Wakamatsu, 1973; Christo, 

2006). As principais influências sobre o crescimento das ostras estão 

relacionadas à temperatura, salinidade, disponibilidade de alimento, tempo de 

imersão e genética (Guzenski, 1999). 

Alguns autores sugerem a utilização de moluscos bivalves para 

estudos de monitoramento da qualidade do ambiente (Bainy et al., 2000; 

CHEUNG et al., 2001; Gowland et al., 2002), pois estes animais destacam-se 

por serem organismos sésseis, intertidais, geralmente eurihalinos com ampla 

distribuição ao longo de costas e estuários. Como são organismos filtradores, 

podem acumular em seus tecidos uma grande variedade de compostos 

químicos presentes na água do mar (Canesi, 1991), gerando respostas sobre 

a qualidade de um determinado ambiente. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

     
Baías costeiras constituem um tipo de unidade morfológica condicionada 

por processos de subsidência e tectonismo, no qual geralmente nestas 

formações são encontrados ambientes estuarinos (Kjerfve, 1994). A Baía de 

Todos os Santos está localizada na porção leste do Estado da Bahia, e é 

considerada como um complexo de estuário (Souto, 2004), com uma área de 

aproximadamente 1.233 km², classificada como a segunda maior baía do Brasil 

(Hatje & Andrade, 2009). A configuração atual foi resultante de um rift formado 

durante a separação entre a América do Sul e África, sendo que, 

posteriormente foi preenchimento por deposição da Bacia Sedimentar do 

Recôncavo (Dominguez & Bittencourt, 2009). A BTS está inserida no contexto 

tectônico do Cráton do São Francisco (Almeida, 1977) e tem sua origem 

relacionada a linhas de falha Cretáceas que deram forma à Bacia do 

Recôncavo (Medeiros & Ponte, 1981) estando inserida em um sistema de riftes 

orientado que constituem o denominado Sistema de Riftes Recôncavo-Tucano-
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Jatobá (Magnavita, 1992) (Figura 01). A Baía de Aratu é uma unidade de 

formação geológica inserida dentro do contexto de formação do Grupo Ilhas, 

portanto seu processo de formação é bastante similar ao da BTS. 

 

 
Figura 0 1: Mapa Geológico da Baia de Todos os Santos. Fonte do shapefile: CBPM – 2002. 

 

Os principais cursos d’água que desembocam na Baía de Aratu são o rio 

Macaco, o rio Cotegipe e o córrego São João. As marés no porto de Aratu 

oscilam entre mínimas de 0,0m e máximas de 2,8m. A salinidade é tipicamente 

marinha e apenas em épocas de alta pluviosidade foi observada sua 

diminuição. A região apresenta clima Tropical úmido, sem estação seca, com 

temperatura média anual de 25,3º C e mínima de 22,5° C, tendo como período 

chuvoso os meses de abril a junho, com pluviosidade anual média de 

1.902mm, com máxima de 3418 mm e mínima de 946 mm (Bahia, 1994). O 

valor médio da salinidade da água foi de 33,62, com médias na superfície e no 

fundo de 33,41 e 33,84, respectivamente.  

[TBDJ1] Comentário: A qualidade 
continua ruim. Coloque a figura na 
página em paisagem. 
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3.3.1. Característica dos Sedimentos 
 

Um levantamento realizado na Baía de Todos os Santos (BTS) através 

de coletas diretas com dragas de fundo e sonar de varredura lateral percorreu 

mais de 850 km (Lessa & Dias, 2009) o que permitiu através da interpolação de 

dados entre estudos já realizados e disponíveis, gerar um mapa de distribuição 

das principais texturas sedimentar presentes (Figura 02). 

 
Figura 02: Mapa de distribuição textural dos sedimentos de fundo oceânico (Lessa & Dias, 
2009). 
 

Estas características refletem os processos históricos de sedimentação 

de acordo com as características específicas para Baía de Aratu (Lessa & Dias, 

2009). Nesta baía os sedimentos do fundo são predominantemente argilosos, 

 

 areia 
areia siltosa 
areia sílte argilosa 
areia argilosa 
silte 
silte argiloso 
argila arenosa 
argila siltosa 
argila 
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com pouco silte e com porcentagens variadas das frações grossas. A natureza 

argilosa dos sedimentos facilita a retenção dos poluentes provenientes do 

parque industrial na bacia de drenagem, como atestam vários estudos sobre 

concentrações de metais pesados no substrato da baía (Bittencourt, 1974). 

3.3.2. Histórico de Alteração e Contaminação 
 

As primeiras alterações da BTS datam do período da colonização, sendo 

este processo intensificado com as ocupações industriais, próximo da década 

de 50. Nesta fase destaca-se principalmente a refinaria de Mataripe e a 

Landulpho Alves (RLAM), predominando a atividade petrolífera na região (Hatje 

et al., 2010). Posteriormente, com o desenvolvimento do processo de 

industrialização e a formação do Complexo Petroquímico de Camaçari 

(COPEC) além da criação do Centro Industrial de Aratu (CIA), intensifica-se a 

ocupação e utilização da região. Depois desta fase, aproximadamente mais de 

200 indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, farmacêuticas e 

alimentícias), instalam-se na região e contribuem com a contaminação da área, 

sendo que as atividades listadas (Tabela 01) no trabalho de Peixoto (2008), na 

em análise de vulnerabilidade para localidade.  

 

Tabela 01:  Descrição das atividades de uso e ocupação da BTS (Fonte: Peixoto, 2008) 
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Em 2008, um estudo desenvolvido pelo Centro de Recursos Ambientais 

(atual INEMA) cadastrou 58 indústrias para região da BTS, sendo que os 

principais produtos químicos utilizados e gerados incluem os metais (Fe, Zn, 

Hg, Mn e Cu), além de ácidos minerais, sulfetos e sulfatos metálicos, óleos 

vegetais, petróleo e derivados, soda, naftaleno, benzeno, fenol, polipropileno, 

cloro, hexano, óxidos, celulose, sisal, brita, amônia, entre outros (Hatje et al., 

2010), sendo que durante muitos anos diversos destes produtos foram 

lançados sem nenhum acompanhamento.  
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Quanto aos terminais portuários os dois principais são: Porto de 

Salvador que movimenta aproximadamente 400.000 toneladas/ano de produtos 

químicos e fertilizantes, enquanto que o Porto de Aratu é responsável pela 

movimentação de aproximadamente 4 milhões de toneladas/ano (CODEBA, 

2008). Entretanto é possível verificar a presença do Terminal da Dow Química 

(responsável por produtos químicos) e um dos principais contribuintes para os 

aportes de amônia; o Terminal da Gerdau/Usiba (importação de minério de 

Ferro e Manganês); o Terminal Portuário de Cotegipe (importador de trigo e 

exportação de soja) contribuindo para o enriquecimento de nutrientes na água; 

O Terminal da Ford (exportação de veículos); o Terminal de São Roque 

(reparos de plataformas da Petrobrás); e ainda os terminais de passageiros de 

São Joaquim e Bom Despacho, além da Base Naval de Aratu. Ressaltando que 

destes 10 terminais, 7 estão na região da Baía de Aratu (Peixoto, 2008). 

Pela quantidade de terminais portuários, e visando o desenvolvimento 

da economia na movimentação de produtos, os canais de acesso acabam 

necessitando de ações corretivas de fundo de canal. Estas ações são 

denominadas “dragagens” e consistem na retirada dos sedimentos através de 

equipamentos especializados (Karel, 1999). Desta forma, estes são os 

principais responsáveis pela ressolubilização de contaminantes químicos ainda 

presentes na Baía de Aratú, reflexo de uma ocupação e utilização sem 

gerenciamento adequado. Estes equipamentos são variados, sendo o tipo mais 

comum o de corte e sucção, com armazenamento em tanque para o transporte 

para área de descarte, e entre o ano de 2009 a 2012 já ocorreram 3 dragagens 

na Baía de Aratú, mas apenas o estudo de Ferreira (2011), avaliou os impactos 

causados por esta atividade sobre a associação fitoplanctônica durante 

dragagem do Porto de Aratú. 

Quanto às características geoquímicas diversos trabalhos tem avaliado 

os potenciais impactos de espécies metálicas na BTS, abordando 

levantamentos em sedimento, água, biota (várias espécies), que envolvem 

principalmente Cu, Pb, Zn, Mn e Cd, sendo cada estudo com uma abordagem 

diferente, assim como seus métodos. Em um estudo publicado sobre a 

contaminação da Baía de Todos os Santos, foram listados e compilados os 

principais trabalhos (Tabela 02). 
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Tabela 02 : Trabalhos que abordam geoquímica na BTS (adaptado de Hatje et al., 2010). 

Água: 

Reis, 1975; Queiroz, 1992; CRA, 1996; CRA, 1998; 

Santos, 2002b; PETROBRAS/FUNDESPA, 2003; 

CRA, 2004; Bonfim, 2005; PETROBRAS/ FUSP, 

2005; 

Material Particulado Atmosférico: de Andrade  et al., 1996; Pereira et. al., 2007; 

Sedimento: 

Brandão, 1978; Freire Filho, 1979; Queiroz, 

1992; Paredes et al., 1995; UFBA, 1996; 

Mestrinho, 1998; Argolo, 2001; Pletsch, 2002; 

Alves, 2002; Venturini,  2002; Santos, 2002a; 

Santos, 2002b; Brito, 2003; 

PETROBRAS/FUNDESPA, 2003; Santos, 2004; 

Leão, 2004; CRA, 2004; Onofre, 2005; 

PETROBRAS/FUSP, 2005; Felizzola, 2005; Junior, 

2005; Hatje et al., 2006a; Costa, 2006; Silva, 2006; 

Silva, 2007; Felizzola, 2007; Barros et al., 2008; 

Costa, 2008; Queiroz e Celino, 2008a; Hatje et al., 

2009; 

Material  particulado em 

suspensão: 

Tavares, 1981; Ramos, 1993; Mestrinho, 1998; 

CRA, 2004; Hatje  et al., 2006b;  Hatje  et al., 2009; 

Espécies de bivalves, peixes, 
crustáceos e flora de manguezal: 

Tavares, 1977; Tavares et al., 1979a; b; Tavares, 1981; 

Toledo et al., 1983; Wallner-Kersanach, 1994; 

Rodrigues et al., 1989; Freitas et al., 2002; 

PETROBRAS/FUNDESPA, 2003; Anjos e Sanches, 

2003; CRA, 2004; Amado-Filho et al., 2004; Rosa, 

2004; Rodrigues, 2005; Jesus, 2005; Garcia, 2005; 

PETROBRAS/FUSP, 2005; Antunes, 2006; Carvalho, 

2006; Garcia, 2008; Queiroz e Celino, 2008a. 

 

Ao final desta compilação Hatje e colaboradores (2010), elaboraram um 

quadro comparativo entre os principais metais estudados e suas respectivas 

concentrações em sedimento, apresentados na tabela 03, sendo a região da 

BTS muito estudada para os metais (Zn, Pb, Cu, Cd), mas com déficit para 

outros metais (As, Al, Mn, P, Fe). Estes metais apresentam diferenças 

expressivas entre os estudos, o que representa a variação nas concentrações 

deste ao longo da região da BTS.  

Tabela 03: Concentrações de metais (µg g-1) em sedimentos da BTS (Adaptado de Hatje et al., 2010) 

Parâmetros Zn (µg g-1) Pb (µg g-1) Cu (µg g-1) Cd (µg g-1)        As (µg g-1) 

Fonte: Local Min. Máx
. 

Min. Máx
. 

Min. Máx. Min. Máx.    
Min.  

Máx. 
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Bahia Azul, 2000* BTS 72,2 320 25,0 148 37,0 96,0 3,40 3,40 - - 
CRA, 1996 BTS 4,00 1646 2,00 780 3,00 666 0,650 3,00 - - 
CRA, 1997 BTS 2,20 774 2,00 359 1,90 404 - - - - 
CRA,1998 BTS 3,20 307 6,40 43,4 2,30 425 - - - - 
CRA, 2004 BTS 0,44 332 0,16 107 0,16 429 0,003 5,56 0,012 71,9 
Paredes et al., 1995 BTS 15,3 102 2,50 156 6,80 51,0 0,010 11,4 - - 
Silva, 2006 BTS 16,2 22,8 10,7 15,6 4,28 15,2 0,034 0,28 - - 
Mestrinho, 1998 BTS 19 136 18 40 9,5 24 <LD 2,67 - - 
Alves, 2002 BTS 20,4 107 13,3 60,2 11,1 52,7 - - - - 
Bonfim, 2005 BTS 2,90 108 0,90 33,6 0,50 30,0 0,100 1,15 - - 
Garcia, 2005 BTS 18,7 73,3 0,02 32,9 12,4 35,3 0,004 0,98 - - 
Junior, 2005 BTS 14,1 97,7 6,14 53,6 8,99 44,4 0,010 2,73 - - 
Leão, 2004 BTS 0,29 124 0,25 631 2,51 23,0 0,050 1125 - - 
Onofre, 2005 BTS 4,68 37,8 0,65 25,7 0,80 10,3 - - - - 
Ramos, 1993 BTS 42,4 49,4 43,8 63,4 33,4 46,8 - - - - 
Rosa, 2004 BTS 3,20 69,0 - <10 2,20 134 <1 <1 - - 
Santos, 2002b BTS 43,0 116 8,00 32,0 19,0 83,0 0,050 1,50 - - 
Queiroz, 1992 BTS 15,3 530 2,50 156 4,30 90,9 0,010 12,8 - - 
Queiroz e Celino, 2008a BTS 3 95 10 74 5 43 <LD 0,06 - - 
Pletsch, 2002 BTS 2,60 178 1,58 75,4 2,30 195 - - - - 
BMA, 2002 BTS 17,0 88,0 27,0 27,0 - - - - - - 
UFBA, 1996 BTS - - 2,70 618 2,63 230 0,010 2,16 0,93 85,1 
Wallner Kersanach,1994 BTS 3,84 4,17 1,95 2,07 0,98 1,04 0,050 0,05 - - 
Celino et al., 2005 BTS 50,3 100 8,67 30,3 22,7 58,7 0,020 1,29 - - 
Otero et al., 2008 BTS 2,17 77,8 10,1 69,4 5,04 42,2 <0,9 <0,9 - - 
Hatje et al., 2006a BTS 37,2 667 10,9 325 10,4 21,8 0,20 3,48 - - 
Barros et al., 2008 BTS 20,1 32,5 10,7 34,5 4,25 15,2 <LD 0,21 - - 
Onofre et al., 2008 BTS 4,68 31,8 1,36 21,1 0,45 10,3 <0,1 <0,1 - - 
Passos, 2005 Estuário do rio Sergipe 7,42 99,7 8,14 31,1 5,0 32,7 0,07 0,56 - - 
Luis Silva et al., 2006 Santos-Cubatão 53 476 9 127 13 109 <LD 1,6 - - 
Neto et al., 2006 Baía da Guanabara 5 755.149 2 19.340 2 18.840 - - - - 
Spencer et al., 2006 Estuário Medway 29 392 8 203 9 103 - - - - 
França et al., 2005 Estuário Tagus 168 427 65,2 199 27,6 89,1 1,7 5,9 - - 

Continuação            

Attril e Thomes, 1995 Estuário Thames 108 1.050 57,9 1.634 22,2 348 0,6 9,8 14,5 45 
Birch e Taylor, 1999 Estuário Port Jackson 108 7.622 37,9 3.604 9,3 1.053 <LD <LD - - 
Ferreira et al., 1996 Costa do Macao - - 14,5 66,7 - - 0,45 8,29 15,1 34,6 
Du Laing et al., 2009 Estuário Scheldt 144 611 - - 18,8 118 1,51 10,2 - - 
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4.0. MATERIAIS  E MÉTODOS 

4.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo está localizada na Baía de Todos os Santos, na 

entrada do canal de Cotegipe em frente à costa Leste da Ilha de Maré, região 

denominada, Baía de Aratu (Figura 03). 

 
Figura 03:  Localização da Baía de Aratu na porção na porção leste da Baía de Todos os 
Santos, Bahia. 

 

Os pontos foram georreferenciados com auxílio de um GPS da marca 

Garmin, modelo 60 CSX, com definições de coordenada plana, UTM, utilizando 

o datum global: WGS 84. E estes foram definidos com base nas atividades de 

intervenção a serem afetadas por remoção de sedimento (dragagem) e pontos 

adjacentes para avaliar os potenciais de interferência. Sendo, 4 (quatro) as 

áreas onde o procedimento afetaria diretamente (áreas dragadas), e 4 (quatro) 

áreas circunvizinhas (áreas controle), totalizando 8 pontos de amostragem. 

Destes, os pontos 01, 06, 07 e 08 correspondem às áreas controles, e os 

pontos 02, 03, 04 e 05, os locais em que o procedimento de dragagem foi 

executado (Figura 04). 
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Figura 04 : Pontos de amostragem (áreas de dragagem e controle) da água, sedimento e biota na Baía de 
Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 
 

 
Os pontos foram distribuídos ao longo do canal da entrada da baía de 

Aratu, desta forma foi possível indicar as concentrações em cada ponto de 

acordo com hidrodinâmica do canal, sendo que em todos os pontos, as 

amostragens foram realizadas no mesmo local, a fim de avaliar as 

características de variação no mesmo ponto em escala temporal. 

 
 

4.2. PARÂMETROS SELECIONADOS E ANÁLISE 
 
- Água 

Neste estudo um total de 15 parâmetros foram analisados, entre eles:: 

Fósforo; Nitrogênio; Oxigênio Dissolvido; pH; Sólidos Totais Suspensos; 

Turbidez; Alumínio; Mercúrio; Arsênio; Chumbo; Cobre; Cádmio; Ferro; Níquel; 

Zinco. 
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- Sedimento e Biota 

Foram selecionados os seguintes metais: Alumínio (Al), Arsênio (As), 

Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cobre (Cu) , Ferro (Fe), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni) 

e Zinco (Zn).  

- Análises Laboratoriais  

A análise laboratorial para determinação de metais em matrizes de água, 

sedimento e biota foi realizadas por espectrometria de emissão ótica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), seguindo aplicação do método 

(EPA 6010 C), com exceção para determinação de mercúrio que foi dada por 

espectrometria de absorção atômica (CV-AAS) através do método (EPA 7471 

C). A análise dos parâmetros para água: Nitrogênio, sólidos suspensos e 

turbidez, seguiram os protocolos, SM 4500NC, SM 2540D e SM 2130B. E 

todas as análises foram financiadas pela empresa Lacerta Ambiental LTDA. 

- Valores Referenciais  

As comparações quanto à qualidade ambiental seguiram as referências 

legais vigentes para cada matriz analisada, sendo: 

- Conama n°237/05  (Água Salina): Enquadramento para classe 1 e 

classe 3. Estas classes se referem à qualidade para “conservação da vida 

aquática” e “áreas destinadas a navegação”, respectivamente. A utilização das 

2 classes, segue como pressuposto que avaliar a qualidade apenas da 

classificação para navegação, não garante a conservação da vida aquática, de 

caráter mais restritivo; 

- Conama nº344/04  (Sedimentos Salinos): Resultados comparados com 

o nível 1 (baixa probabilidade de efeito adverso a biota) e o nível 2 (provável 

efeito adverso a biota). A comparação com os 2 níveis também seguem a 

premissa de avaliar aqueles efeitos de menor e/ou maior probabilidade de 

causar alguma efeito adverso a biota pela concentração encontrada; 
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- Portaria Anvisa nº 685/98  (Biota): Esta portaria foi utilizada com 

objetivo de proteção da saúde da população que utiliza o organismo 

selecionado como fonte alimentação, desta forma, indicando uma ação de 

controle sanitário conforme a legislação. 

4.3. PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM  
 

Durante o período de novembro a dezembro de 2010 foi executado um 

procedimento de dragagem, com a finalidade de aprofundar o canal de 

navegação. No intuito de acompanhar o efeito deste procedimento sobre as 

características geoquímicas das matrizes determinadas, as amostragens foram 

divididas em diferentes fases:  

 

� (A) = Pré-dragagem (Novembro 2010):  Nesta fase foi realizada uma 

campanha a fim de diagnosticar as concentrações dos parâmetros 

anteriormente ao inicio das atividades; 

� (D) = Durante- dragagem (Dezembro 2010):  Acompanhar as variações 

nas concentrações com a execução deste tipo de procedimento. 

� (P) = Pós-dragagem (Janeiro de 2011):  avaliar as concentrações após 

a finalização de todo o processo das atividades. 

4.3.1. COLETA DAS AMOSTRAS 
 

Para coleta das amostras de água um amostrador de profundidade do 

tipo Van Dorn (Figura 05) foi utilizado, para possibilitar a coleta de amostras na 

superfície, considerada 30 cm.  Após as coletas todas as amostras foram 

identificadas, acondicionadas em frascos, e conservadas a uma temperatura de 

4°C (acréscimo de gelo). 

 

 

 

   

 

 

 a 

a 

a b 
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Figura 05 : Coleta de água (a): amostrador tipo Van Dorn (b): conservação dos frascos, nos 
pontos de amostragem, durante maré de enchente na Baía de Aratu, Baía de Todos os Santos, 
Bahia. 

As amostras de sedimento foram coletas com um amostrador de fundo 

(draga do tipo Petersen), em todos os pontos e foram acondicionadas em potes 

previamente esterilizados pelo laboratório de análises (Figura 06), também 

conservados a uma temperatura de 4°c. 

          
Figura 06 : Coleta de sedimento (a): Draga de Petersen (b): frascos de coleta, nos pontos de 
amostragem  na Baía de Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

Quanto às amostras de biota foi-se utilizada à ostra-do-mangue 

(Crassostrea rhizophorae - Guilding, 1828) e estas foram retiradas de forma 

manual em todos os pontos, sendo que sua coleta foi realizada em raízes das 

espécies vegetais de mangue ou em estruturas rochosas, em frente a cada 

ponto de coleta (Figura 07), também todos os espécimes foram conservados 

em temperatura 4°c. Esta espécie foi eleita pela ocorrência em todos os pontos 

(padronizando uma mesma espécie) e pela sua exploração pela comunidade 

(valor econômico e consumo direto). 

             

 
 Figura 07:  Coleta de biota (a) no mangue (b) Crassostrea rhizophorae, nos pontos de 
amostragem, na Baía de Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 
 

a b 

a b 
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Todas as amostragens foram realizadas durante a maré de sizígia em 

período de vazante, e que durante os procedimentos, sempre foram iniciadas 

as coletas de água, depois sedimento e por último, biota, priorizando a 

padronização em todas as etapas. Destaca-se que o período amostral foi 

padronizado na estação de menor aporte pluviométrico (período seco), 

seguindo a referência de Rolim & Sentelhas (1998). 

 
Figura 08 : Balanço hídrico (série histórica de 30 anos) para cidade de Salvador- Ba (Fonte: 
Rolim & Sentelhas, 1998). 
 

Posteriormente as coletas, todas as amostras (água, sedimento e biota) 

foram encaminhadas ao Laboratório de Metrologia Química e Volumétrica 

CorpLab Brasil (Certificação de Acreditação de parâmetros, INMETRO: 

17.025), para determinação das concentrações dos parâmetros e emissão dos 

resultados. Todo o estudo em termos de logísticas de coletas e análises foi 

financiado pela empresa Lacerta Ambiental LTDA. 

 

4.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

As análises foram realizadas empregando ferramentas descritivas e 

inferenciais, pertinentes ao atendimento dos objetivos do estudo, sendo os 
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resultados tabulados na planilha eletrônica Excel 2007, para formatação e 

geração das tabelas e gráficos.  

A utilização de uma análise multivariada foi empregada com intuito de 

responder ao objetivo do estudo. Sendo assim, esta análise serviu para avaliar 

se as concentrações diferem entre as fases da atividade de dragagem, com 

objetivo de verificar se as alterações são significativas estatisticamente. Para 

realização do teste os resultados dos parâmetros foram devidamente 

padronizados e transformados em frequência relativa, a fim de padronizar as 

diferentes unidades métricas dos resultados, conforme orientação de Legendre 

& Legendre (1998).  

A ANOSIM é uma análise de similaridade, que serve para testar 

estatisticamente se há diferença na formação entre um ou mais agrupamentos 

(classificações) através da uma análise de variância (McCune & Grace, 2002), 

para isso é testada a dissimilaridade de uma matriz. A estruturação dos dados 

matriciais busca avaliar os objetos, matriz em modo Q (matrizes ambientais), 

utilizando como descritores, modo R (parâmetros da água), conforme descrito 

por Valentin (2012). Também foi- se calculado o valor de correlação cofenético 

para comparar os resultados, sendo que quanto mais próximo de 1, maior a 

associação, consequentemente, mais menor a distorção dos agrupamentos 

formados (Legendre & Legendre ,1998). 

Para os testes, o nível de significância de probabilidade adotado foi 

p<0,05, para rejeitar a hipótese de nulidade (Vieira, 2004). Quando necessário 

o valor de probabilidade foi corrigido, conforme orientação do método de 

Bonferroni para análises multivariadas (Pocinho & Figueiredo, 2004), de forma 

a gerar um valor de probabilidade entre todos os grupos quando existente. 

Todos os cálculos realizados no programa Past (Hammer & Harper, 2009), e na 

plataforma de programação em linguagem R. 

5.0. RESULTADOS   

5.1. Caracterização da Água Superficial 
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Os resultados abaixo (tabela 04) apresentam as concentrações 

referentes a 15 parâmetros analisados para cada ponto, com identificação de 

qual fase do procedimento (pré / durante / pós) de dragagem pertencem. 

Valores destacados em vermelho, referenciam os parâmetros cujas 

concentrações apresentam valores acima dos limites estabelecidos pela 

resolução Conama n°357/05, seja para o enquadramento na classe 1 ou classe 

3. 
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Tabela 04 : Concentrações dos parâmetros aferidos na água durante a maré de enchente entre as fases da atividade de dragagem na Baía de Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 

Pontos
Parâmetros Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pr é Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós P ré Durante Pós Classe 1 Classe 3

Fósforo (mg/L) 0.4 < 0.05 < 0.05 0.4 < 0.05 < 0.05 0.4 < 0.05 0.092 0.4 2.8 0.09 0.4 < 0.05 0.104 0.4 0.1 < 0.05 0.4 0.1 0.123 0.4 < 0.05 0.103 0.062 0.093
Nitrogênio  (mg/L) < 0.30 5.3 1.1 < 0.30 5.7 < 0.30 < 0.30 2.7 < 0.30 < 0.30 5.8 < 0.30 < 0.30 5.9 < 0.3 1.87 9.3 1 < 0.30 8.5 < 0.30 < 0.30 2.5 < 0.30 0.4 0.7
OD (mg/L O2) 5.6 6.8 5.7 5.6 6 5.7 6.3 6.2 5.5 5.2 6.2 6.3 5.8 6 6.7 6.1 6.2 5.5 6.5 6.2 5.7 6.1 5.8 6.1 6 4
pH 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8 7.9 7.9 8 8 7.9 8 7.9 7.9 8 7.9 7.9 8 7.7 7.9 8.1 7.9 7.9 8.1 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5
Sólidos Suspensos < 10 93 186 < 10 132 204 < 10 157 206 < 10 137 202 < 10 146 195 < 10 166 139 < 10 129 137 < 10 142 133 - -
Turbidez (UNT) < 1.0 < 1.0 1 < 1.0 < 1.0 1 < 1.0 2.19 1.5 < 1.0 < 1.0 1.8 < 1.0 < 1.0 2.5 1.04 < 1.0 1.2 1.29 < 1.0 1.6 1.02 < 1.0 1.8 - -
Alumínio  (mg/L) 0.08 < 0.10 0.1 0.145 < 0.10 0.078 0.089 < 0.10 0.132 < 0.050 < 0.10 0.226 0.054 < 0.10 0.226 0.134 < 0.10 0.095 0.14 < 0.10 0.277 0.066 < 0.10 0.5 1.5 -
Mercúrio (mg/L) < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0002 0.0002
Arsênio (mg/L) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.01 0.069
Chumbo (mg/L) 0.045 0.039 0.038 0.018 0.036 0.03 0.048 0.048 0.037 0.043 0.029 0.028 0.054 0.043 0.039 0.071 0.039 0.03 0.059 0.031 0.035 0.017 0.037 0.033 0.01 0.21
Cobre (mg/L) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.016 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.017 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.005 0.05
Cádmio (mg/L) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.005 0.04
Ferro (mg/L) 0.25 0.22 0.27 3.97 0.58 0.274 < 0.20 0.22 0.312 1.36 < 0.20 0.291 3.4 0.23 0.383 3.01 < 0.20 0.259 0.28 < 0.20 0.461 1.95 < 0.20 0.276 0.3 0.3
Níquel (mg/L) < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 0.025 0.025
Zinco (mg/L) < 0.10 < 0.10 0.083 < 0.10 < 0.10 0.09 < 0.10 < 0.10 0.112 < 0.10 < 0.10 0.079 < 0.10 < 0.10 0.133 < 0.10 < 0.10 0.053 < 0.10 < 0.10 0.203 2.99 < 0.10 0.069 0.09 0.12

P8 Conama n° 357/05P1 P5P2 P6 P7P3 P4
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Dos parâmetros analisados, 7 deles apresentou concentrações fora dos 

limites estabelecidos pelo CONAMA 357/05 e em diferentes fases da atividade 

de pré, durante e pós-dragagem. Foram eles: Fósforo; Nitrogênio; Oxigênio 

Dissolvido; Chumbo; Cobre; Ferro; Zinco. Os parâmetros sólidos suspensos e 

turbidez não foram enquadrados pela ausência de valores de referência na 

legislação ambiental vigente. 

Os valores de fósforo na água superficial dos pontos analisados 

variaram de < 0,05 a 2,8 mg L-1 (Tabela 4). Em todos os pontos onde as 

concentrações de fósforo foram mesuradas estas ultrapassaram os limites 

estabelecidos pela legislação vigente.  Os pontos 1 e 2 apresentaram o mesmo 

padrão em relação ao Fósforo. Em ambos, as concentrações de fósforo foram 

detectadas na fase pré-dragagem e nas demais, os valores foram abaixo do 

limite de detecção do método (Figura 9). Observou-se uma tendência na 

redução das concentrações deste elemento nas fases durante e pós-

dragagem. Esta tendência também foi observada por Ferreira (2011) ao 

analisar parâmetros físico-químicos em água superficial desta mesma região.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 09 : Gráfico das concentrações do Fósforo (P) na água, durantes as fases de dragagem, 
maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. (Obs: Os valores iguais a zero (0) são referentes 
aquelas concentrações menores que os limites de detecção) 

 

Grande parte do fósforo mineral, originado de rochas fosfáticas 

sedimentares, é eliminada por dissolução até os oceanos. Entretanto só uma 

pequena parte é aproveitada por seres marinhos, e a maioria restante fica 

praticamente indisponível em sedimentos profundos (Filho, 2009). As fontes 

naturais somatizado por fontes antropogênicas principalmente pelo lançamento 
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de efluentes domésticos (comunidades locais) e industriais (produção e 

escoamento de fertilizantes) contribuem com o aumento do fósforo na coluna 

d’água. 

Concentrações de Nitrogênio variaram de < 0,30 a 9,3 mg L-1 no ponto 6 

(Tabela 4).  Este elemento apresentou um comportamento antagônico ao 

fósforo, pois suas concentrações foram mais elevadas durante a dragagem, 

sendo os resultados menores que os limites de detecção (< 0.30 mg/L) na pré-

dragagem (Figura 10).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10:  Gráfico das concentrações do Nitrogênio (N) na água, durantes as fases de 
dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia.(Obs: Os valores iguais a zero (0) são 
referentes aquelas concentrações menores que os limites de detecção). 
 

Ferreira (2011) encontrou valores de nitrogênio que variaram de 1,1 a 

1,9 mg L-1 durante a pré-dragagem porém depois da dragagem os valores 

foram menores que 0,8 mg L-1. Este estudo foi realizado nos meses de 

Fevereiro de 2010 (fase pré-dragagem) e setembro de 2010 (fase pós-

dragagem) o mesmo não avaliou a fase durante a atividade.  

É possível que as altas concentrações de nitrogênio observadas nesse 

estudo durante o período de dragagem tenha sido produto da remobilização 

dos compostos nitrogenados presentes no sedimento da região. Estudos atuais 

(Carvalho, 2008; Amorim et al., 2009; Rangel et al, 2010),  buscam utilizar 

marcadores isotópicos de Nitrogênio para avaliar a origem deste elemento no 

sedimento marinho, assim é possível determinar se este elemento tem origem 

continental ou é um produto de organismos marinhos. 
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Não foram encontrados valores de oxigênio dissolvido inferiores aos 

limites CONAMA 357/2005 da classe 3 (abaixo de 4 mg/L O2,) (Tabela 4), 

entretanto, em todos os pontos foi possível registrar alteração quando 

comparados à classe 1. Ressalta-se ainda que 4 pontos já apresentavam 

alteração antes mesmo da atividade (P01 ; P02 ; P04 ; P05), e que após a 

dragagem as concentrações de OD diminuíram nos pontos (P03; P06; P07) 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 : Gráfico das concentrações do Oxigênio Dissolvido (OD) na água, durantes 

as fases de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

Sabe-se que a taxa de produção e reintrodução de oxigênio dissolvido 

nos ambientes aquáticos através da superfície depende da taxa de 

fotossíntese, das características hidráulicas e da velocidade das correntes 

(Miranda, 2000), estes fatores estão fortemente ligados a variações temporais 

em suas concentrações (Marins, 2007), portanto o aumento na fase de 

dragagem pode estar relacionado com alteração das características 

hidrodinâmicas do canal.  

Os sólidos suspensos e a turbidez, apesar de não possuírem valores de 

referência, apresentaram padrão ascendente de acordo com o avanço da 

atividade, pois para todos os pontos, na pré-dragagem suas concentrações 

estavam abaixo do limite de detecção (< 10 e <1.0, respectivamente) (Tabela 

4), mas com o início da dragagem houve a elevação de suas concentrações 

(204 mg/L e 2.19 UNT, respectivamente) (Figura 12).  
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Figura 12 : Gráfico das concentrações dos parâmetros: Sólidos Suspensos (a) e Turdidez (b) 
na água, durantes as fases de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. (Obs: Os 
valores iguais a zero (0) são referentes aquelas concentrações menores que os limites de 
detecção). 

 

Este fator pode ser uma das consequências da dragagem que ao 

promover a ressuspensão de sedimentos altera tanto a presença de sólidos 

suspensos na água, como também a turbidez (Karel, 1999), e ainda podem 

contribuir para alteração de outros parâmetros. Porém essa alteração não está 

comprometendo o ambiente aquático. 

As médias obtidas para os valores de pH aumentaram discretamente 

após a atividade de dragagem, predominando um ambiente levemente alcalino 

(Tabela 4). Esses valores indicam a eficiência do mecanismo ácido/básico 

(ação tamponante das águas salinas). Condicionada principalmente pelas 

correntes de marés, responsáveis pela rápida reciclagem dos recursos 

químicos e biológicos no ecossistema. De acordo com a literatura, a maioria 

dos metais pesados possui um mínimo de solubilidade em pH alcalino (8-11) 

(Câmara e Afonso, 2011; Yabe e Oliveira, 2008), o que favorece a retenção 

a 

b 
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dos metais nos sedimentos, reduzindo o potencial de bioacumulação destes 

metais em organismos aquáticos. 

Observa-se que os metais: cobre, zinco, ferro, chumbo, apresentam 

concentrações fora dos limites da resolução CONAMA 357/2005 entre os 

pontos de amostragem (Tabela 4).  

As concentrações encontradas para o chumbo foram superiores ao limite 

para classe 1 (conservação das espécies aquáticas) em todos os pontos e 

fases (Tabela 4). Ainda é possível apontar que as maiores concentrações, 

foram detectadas na pré-dragagem, com destaque para o ponto 06 (0.071 mg 

L-1) (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 : Gráfico das concentrações do Chumbo (Pb) na água, durantes as fases de 

dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

 Previamente a dragagem, os sedimentos já apresentam teores de Pb na 

sua composição, mas em nenhum caso, com qualidade comprometida.  

Observa-se que a redução nas concentrações de chumbo após a dragagem, 

em todos os pontos da área afetada, pode ser resultado da renovação e 

mistura das águas com ao aumento da seção. Porém, é importante destacar 

que esse elemento pode está enriquecendo os pontos considerados controle 

que estão fora da área de dragagem como o (P1 e P8) que apresentaram 

aumento nas concentrações de Pb após a fase de dragagem. 

Estes resultados indicam que esta concentração compromete à 

qualidade dos ambientes, e segundos os estudos levantados por Hatje e 
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colaboradores (2010), este é um dos parâmetros que se apresenta bastante 

elevado em grande parte da BTS.  

 Concentrações de cobre foram mais elevadas na fase pós-dragagem, 

nos pontos, 02 (0.016 mg L-1) e 06 (0.017 mg L-1), pois o restante os valores 

ficaram abaixo do limite de detecção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 : Gráfico das concentrações do Cobre (Cu) na água, durantes as fases de dragagem, 
maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. (Obs: Os valores iguais a zero (0) são referentes 
aquelas concentrações menores que os limites de detecção) 

 

As elevadas concentrações de Cu em sedimentos podem indicar que 

com a remobilização do sedimento as condições ambientais propiciaram para a 

disponibilidade deste elemento na coluna d’água, principalmente nos pontos 02 

e 06, pois nos demais pontos foram encontrados altas concentrações de Cu no 

sedimento, mas na água as concentrações ficaram abaixo do limite de 

detecção do método. Os resultados de contaminação da BTS apontam este 

como o quarto parâmetro mais elevado para região (Hatje et al., 2010). Ferreira 

(2011) também encontrou concentrações diferenciadas de Cu na água nas 

fases de pré e pós-dragagem.   

Quanto às concentrações de Ferro, apenas o ponto 01 não apresentou 

alteração quando comparados com as diferentes fases da atividade (Tabela 4). 

As maiores concentrações foram registradas na fase pré-dragagem, no ponto 

P02 (3.97 mg L-1) e P05 (3.4 mg L-1), sendo que apenas o ponto P02 (0.58 mg 

L-1) apresentou alteração durante a dragagem (Figura 15). Estudos de Da 

Rocha e colaboradores (2012) indica a presença de elevadas concentrações 

deste metal para BTS, o que justifica sua presença antes da dragagem. 
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Figura 15 : Gráfico das concentrações do Ferro (Fe) na água, durantes as fases de dragagem, 
maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. (Obs: Os valores iguais a zero (0) são referentes 
aquelas concentrações menores que os limites de detecção) 
 

A redução com as atividades de dragagem gera indicativos de reações 

geoquímicas com a ressuspensão de sedimento pelo processo de adsorção 

com o material particulado dissolvido (Albarède, 2011). 

Concentrações detectáveis de Zinco na água superficial foram obtidas 

após a fase de dragagem nos pontos P03 (0.1 - 0.112 mg L-1), P05 (0.1 - 0.133 

mg L-1), P07 (0.1 – 0.203 mg L-1) e P08 (0.069 - 2.99 mg L-1) (Tabela 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 : Gráfico das concentrações do Zinco (Zn) na água, durantes as fases da atividade de 
dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. (Obs: Os valores iguais a zero (0) são 
referentes aquelas concentrações menores que os limites de detecção). 
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 Os teores de Alumínio não apresentaram nenhuma alteração, mas 

apontam uma variação entre suas fases, pois nas fases pré e pós-dragagem 

dói possível detectar concentrações deste metal e durante a fase de dragagem 

os seus valores ficam todos abaixo do limite de detecção (< 1,5) (Figura 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Figura 17 : Gráfico das concentrações do Alumínio (Al) na água, durantes as fases da 
atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. (Obs: Os valores iguais a 
zero (0) são referentes aquelas concentrações menores que os limites de detecção) 

 

Este resultado indica que as reduções observadas são consequências 

diretas e pontuais das reações geoquímicas promovida pela ressuspensão de 

sedimento através do processo de adsorção com o material particulado 

dissolvido (Albarède, 2011). 

Os metais pesados apresentam baixa solubilidade em água do mar, o 

que aliado a grandes fatores de diluição, resulta em concentrações baixo 

mesmo próximo a fontes pontuais, em águas marinhas em geral (Lacerda e 

Marins, 2006), isso pode ter refletido nos resultados referentes aos metais 

mercúrio, arsênio, cádmio e níquel que apresentaram resultados abaixo do 

limite de detecção em todas as fases (<0.0001, <0.005, <0.001, <0.01, 

respectivamente).  

As alterações registradas entre as fases respondem as características 

geoquímicas do sedimento, que já apontavam para concentrações 

significativas de metais na área proposta para dragagem, assim como a 

compilação de estudos de Hatje e colaboradores (2010). Sua presença 

caracteriza um passivo ambiental oriundo dos processos industriais 
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circunvizinhos à baía de Aratu (CRA, 2000; Peixoto, 2008, Hatje et al., 2010), 

que durante décadas lançou rejeitos químicos na BTS. Neste contexto, gera- 

se indicativos suficientes que o aparecimento de alguns destes metais em 

elevadas concentrações na coluna de água é consequência da ressolubilização 

oriundo da área de dragagem (Karel, 1999) e que a diluição destes entre as 

fases é uma consequências das reações geoquímicas de adsorção entre os 

metais e os sedimentos remobilizados (Albarède, 2011). 

 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos da água superficial foram 

analisados em conjunto para permitir a comparação entre as fases (Figura 18). 

Vale destacar que os parâmetros cujos valores não foram quantificáveis, em 

pelo menos alguma fase, foram excluídos desta análise, portanto só os 

resultados de OD, pH e Pb, foram utilizados. 
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Figura 18:  Agrupamentos para análise da água do procedimento de dragagem na Baía 

de Aratu, Bahia (a) para os pontos e fases de dragagem (b) e as variáveis explicativas da 

análise de classificação. 

As análises de classificação não apontam agrupamentos divididos de 

acordo com as fases da dragagem, mas este resultado provavelmente é um 

reflexo do baixo número de parâmetros utilizados na análise, uma vez, que 

para maioria dos parâmetros os valores foram menores que os limites 

detectáveis do método, portanto não gerando um resultado quantitativo 

necessário ao teste conforme as orientações de MacCune e Grace (2002).  

Quando interpretado o resultados (ANOSIM_twoway) é possível 

identificar que a formação dos agrupamentos (intra-grupos) respondem 

principalmente para as concentrações de OD e pH (pela similaridade), e entre-

grupos ao chumbo (nas dissimilaridades). 

A não classificação de acordo com as fases são resultados da análise de 

variância entre matriz de similaridade (ANOSIM), no qual apresentam valores 

de p com não significância estatística (> 0.05) quando comparados par a par ou 

entre si com aplicação da correção de Bonferroni (Tabela 05). 

 

 

 

 

 

 

b 
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Tabela 05 : Valores de significância (p) da análise de variância entre matriz de similaridade 
(ANOSIM) para água durante atividade de dragagem na Baía de Aratu, Baía de Todos os 
Santos, Bahia. 

VALORES DE P PRÉ-DRAGAGEM DRAGAGEM 
ENTRE AS FASES (Correção 

de Bonferroni) 

PRÉ-DRAGAGEM - - 

0.2715 DRAGAGEM 0.2505 - 

PÓS DRAGAGEM 0.1611 0.3706 
 

 

 Sendo assim, os resultados sugerem que não existe um efeito de 

variação nas características geoquímicas da água de acordo com suas fases. 

Mas vale ressaltar o provável erro tipo II, relacionado com os testes de hipótese 

(Vieira, 2004) onde um erro na estruturação dos dados pode gerar um 

resultado falso positivo, portanto não é prudente definir que a dragagem não 

altera as características da água ao longo de suas fases conforme apontado 

por alguns autores (Karel, 1999; Torres, 2000; Ferreira, 2011). 

 

5.2. Análise Geoquímica do Sedimento 
 

Segundo Salomons e Förstner, a concentração de metais em 

sedimentos pode variar de acordo com a taxa de sedimentação das partículas, 

natureza e tamanho das partículas e a presença de matéria orgânica. Porém o 

presente estudo não observou diferença na granulometria quando comparadas 

as fases pré e pós-dragagem (Tabela 6). 

Tabela 6. Resultado das análises granulométricas nos sedimentos para as fases da 

atividade de dragagem da Baia de Aratu, Bahia. 

 

 

 

 

Argila Silte Areia Argila Silte Areia Argila Silte Areia

P1 29% 11% 60% 31% 8% 61% 31% 12% 56%

P2 32% 17% 51% 37% 13% 50% 32% 17% 51%

P3 26% 8% 67% 43% 5% 52% 26% 8% 67%

P4 38% 10% 52% 42% 9% 49% 48% 10% 42%

P5 69% 7% 23% 50% 4% 46% 67% 10% 23%

P6 56% 5% 39% 50% 4% 45% 60% 5% 35%

P7 61% 2% 37% 51% 4% 45% 61% 3% 37%

P8 71% 10% 19% 71% 9% 20% 60% 13% 27%

Pré-Dragagem Dragagem Pós-dragagem
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 Com base nos resultados acima é possível definir a presença de fácies 

argilo-arenosas e areia-argilosa, variando muito pouco entre as fases. Entre os 

pontos diretamente afetados pela dragagem houve predomínio de areia quando 

comparado com as demais frações. 

A partir da análise das frações granulométricas (argila, silte e areia), foi 

possível definir a classificação textural dos sedimentos com a utilização do 

diagrama textural de Shepard (1954), para cada fase da atividade, e com base 

nos resultados é possível definir a presença de fácies argilo-arenosas e areia-

argilosa, variando muito pouco entre as fases (Figura 19). 

A presença destes tipos de sedimentos indica a potencial propriedade de 

reter metais (mais argilosos) e de liberar metais (mais arenosos) (Albarède, 

2011), desta forma, as atividades de dragagem podem interferir sobre os 

depósitos de metais presente no sedimento e alterar as características da água 

Karel (1999).  
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Figura 1 9: Diagrama de Shepard (1954) para classificação de granulométrica do sedimento nas 

fases: (a) pré-dragagem, (b) dragagem e (c) pós-dragagem. 

 

a 

b 

c 
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  Figura 20:  Mapa de vetores de sedimentação dos sólidos suspensos pela atividade de dragagem e alteração da 
s macroformas das linhas de costa na Baía de Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura  20. Locais de sedimentação durante a maré de vazante e a de enchente, Baía de Aratu, Bahia. 
 

[u2] Comentário: Coloque a 
localização dos pontos de coleta nessa 
imagem 
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A Tabela 07 representa os valores obtidos no estudo durante as fases 

de dragagem (pré / durante / pós), sendo que os valores em vermelho indicam 

aqueles resultados que excederam o limite estabelecido pela Resolução 

Conama n° 344/04, para água salina, quando comparados com o nível 1 (baixa 

probabilidade de efeito adverso a biota) e o nível 2 (provável efeito adverso a 

biota).  

Foram aferidos um total de 9 parâmetros e destes, 3 (Cobre; Níquel; 

Arsênio) apresentaram valores superiores ao limite, portanto apresenta algum 

nível de alteração da qualidade do sedimento, mas nenhum ultrapassa o 

referencial para nível 2. Vale destacar, que para os parâmetros Alumínio (Al) e 

Ferro (Fe), a resolução não apresenta valores de referência, portanto sem 

possibilidade de comparação.  
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Tabela 07:  Concentrações dos parâmetros aferidos no sedimento durante as fases de dragagem da Baía de Aratu, Bahia. 
Pontos

Compostos Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pr é Durante Pós Nível 1 Nível 2
Alumínio 4412 23435 21630 4384 5064 5675 3343 3329 8250 1346 6499 7012 20031 38243 31707 6356 6770 12248 5721 40274 35502 49908 40476 42134 - -
Arsênio 0.41 4.8 0.41 0.37 4.6 0.36 0.35 2.1 0.41 0.35 3.1 0.38 0.52 7.6 7.4 0.39 2.7 0.54 0.37 6.1 8.3 0.86 7.9 0.78 8.2 70
Cádmio 0.083 0.081 0.082 0.074 0.084 0.072 0.069 0.071 0.082 0.069 0.078 0.76 0.10 0.13 0.12 0.078 0.083 0.11 0.075 0.15 0.12 0.17 0.16 0.16 1.2 9.6
Chumbo 8.5 16 18 8 11 6.6 4.4 23 11 5.4 11 11 19 33 32 10 13 17 8.5 35 34 39 38 34 46.7 218
Cobre 24 51 62 22 19 22 16 14 26 85 27 41 59 93 118 25 28 55 21 81 68 113 84 101 34 270
Ferro 7781 23248 13365 7530 8051 9416 4758 4983 13194 2298 7914 11494 20031 33724 19071 9063 8283 20255 11281 36880 24262 42803 34762 25857 - -
Mercúrio 0.054 0.055 0.055 0.052 0.056 0.05 0.045 0.047 0.052 0.049 0.053 0.051 0.072 0.084 0.08 0.052 0.056 0.069 0.050 0.092 0.063 0.11 0.11 0.1 0.15 0.71
Níquel 6.6 16 16 6.3 6.7 7.6 4 4 10 3.5 7.1 8.6 17 24 27 7.4 7.6 14 9.1 26 27 35 26 28 20.9 51.6
Zinco 39 51 56 36 24 25 17 19 34 22 26 34 71 104 115 29 31 55 29 100 99 130 97 107 150 410

P1 P2 Conama nº 344P7 P8P3 P4 P5 P6
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Dos parâmetros alterados o cobre foi o metal que excedeu o limite em 

maior número de pontos (um total de 6) (Tabela 7), quando comparados ao 

nível 1, e apresentou um comportamento ascendente ao longo da atividade, 

pois para quase todos pontos as concentrações foram aumentando com o 

decorrer das fases, com exceção apenas do ponto P03 (85 - 41 mg Kg-1) que 

apresentou uma redução (ponto de dragagem) (Figura 21).  

 

 

 

 

 

Figura 21 : Gráfico das concentrações do Cobre (Cu) no sedimento, durantes as fases 

da atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

A caracterização da região portuária como fonte de cobre corrobora 

estudos feitos em sedimentos de regiões portuárias (He & Morrison, 2001; 

Hatje et al., 2003; Muniz et al., 2004), porém nesta região os teores de Cu são 

significativamente superiores quando comparados com regiões mais 

desenvolvidas industrialmente, como o Porto de Montevidéu (Tabela XXX).  

Tabela XXXX. Valores mínimos e máximos de Cu em sedimentos superficiais de áreas 
portuárias. 

Local Teor de Cu (mg Kg-1) Referências 

Baía de Aratu 14 a 118 Este estudo 

Baía do Espírito Santo (ES) 5 a 17 Jesus et al., 2004 

Costa da RMF (CE) 0,32 a 4,64 Maia, 2004 

Portod e Montevidéu (URU) 89 ± 25 Muniz et al., 2004 

Baía Blaca (ARG) 7,3 Villa, 1988 

Zona Costeira de Montividéu 1,3 a 4,0 Moyano et al., 1993 

 

O porto de Aratu conta com um Terminal de Granéis Sólidos (TGS) que 

inclui a importação de concentrado de cobre, onde a ressuspensão dos 

sedimentos de dragagem pode contribuir com o enriquecimento de Cu após 
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fase de dragagem (http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/1-

portos/aratu.pdf). 

 As concentrações de níquel em sedimentos superficiais excederam o 

valor estabelecido na legislação ambiental em três pontos da Baía de Aratu. 

Apenas o P4 está localizado dentro da área da atividade de dragagem (Tabela 

7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 22 : Gráfico das concentrações de Níquel (Ni) no sedimento, durantes as fases da 

atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

 Este metal também apresentou maiores concentrações com a 

atividade de dragagem e pós- atividade. Sendo que o ponto 08 apresentou a 

maior variação (26 – 35 mg Kg-1), ressalta-se que o ponto 8 está localizado fora 

da área de dragagem. 

 Estes resultados enfatizam a dispersão do metal da área de dragagem 

e provável sedimentação nas áreas adjacentes ao local dragado. pois também 

é possível observar um crescimento linear nestes pontos (P01; P06; P07).  

O arsênio apresentou valor acima do referencial em apenas no ponto 

P07 (8.3 mg/kg) após a atividade de dragagem (Tabela 7). Mas quando avalia-

se todo o período da atividade, este apresenta uma elevação dos seu teor 

durante a atividade de dragagem (Figura 10).  
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Figura 23 : Gráfico das concentrações de Arsênio (As) no sedimento, durantes as fases da 

atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

Elevadas concentrações de Arsênio são listadas historicamente na 

região de Aratu (Hatje et al., 2010), sendo as refinarias de petróleo, atividades 

industriais, uso de agrotóxicos, rações da carcinicultura, e proteção química 

utilizada nos cascos de embarcações como fontes. E estes resultados indicam 

que a dragagem pode ter acessado um reservatório que estava inerte no 

sedimento. Quando comparados aos resultados encontrados na caracterização 

da água, estes não apresentavam concentrações maiores que os limites de 

detecção, reflexo da baixa mobilidade deste na água, e disperso principalmente 

em sedimentos (Reimann & Caritat, 1998) sendo as principais barreiras 

geoquímicas os sulforetos, hidróxidos de ferro e argilas.  

Variações nas concentrações de alumínio foram registrada durante a 

pré-dragagem onde oscilaram entre 1346 no P8 mg Kg-1 a  49908 mg Kg-1 no P 

3, porém não foi observado um padrão definido entre as diferentes fases da 

atividade (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

[u3] Comentário: E por que ele está 
na ostra se ela é filtradora??? 
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Figura 24 : Gráfico das concentrações de Alumínio (Al) no sedimento, durantes as fases da 

atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

Destaca-se que os pontos P7 e P8, que apresentam elevadas 

concentrações, mesmos sendo pontos de controle, o que indica a presença de 

contaminantes ao longo de toda a Baía de Aratu. 

Apesar de não serem mapeadas fontes de lançamento direto de Al na 

região da BTS, sua presença pode estar relacionada com a presença de outros 

metais, principalmente, Cu, Zn, Pb, Fe, etc, na utilização para formação de 

ligas metálicas, conforme levantado por (CRA, 2000).  

Não existem valores de referência para ferro em sedimento e nesse 

estudo as concentrações variaram de 2298 a 42803 mg Kg-1. O comportamento 

de acréscimo deste metal em fases durante e pós-dragagem foi similar de 

elevação com o decorrer da atividade, também observado para o Cu, Pb, Ni e 

Zn (Figura 25). 

 

 

 

 

 

Figura 25 : Gráfico das concentrações de Ferro (Fe) no sedimento, durantes as fases 

da atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 
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Em ambiente marinho onde a taxa de sedimentação é pequena, por 

exemplo 2,5 mm/1000 anos, ocorre o enriquecimento de metais nos 

sedimentos, sendo que Fe e Mn tendem a ser os principais constituintes. 

Nesse estudo o predomínio de Fe, com concentrações que variaram de 2298 

mg Kg-1 antes da dragagem no P4 a 36880 mg Kg-1 durante a dragagem no P7. 

É importante salientar que as maiores concentrações de Fe encontradas foram 

nas fases durante a dragagem e em pontos fora da área de dragagem, o que 

demonstra que possivelmente durante a retirada do sedimento e por 

conseguinte a sua remobilização, eles são carreados pelas correntes locais e 

assentados em áreas fora da ação da dragagem, Assim, apesar de adotar 

áreas consideradas controle, este estudo mostra que os pontos fora da área da 

atividade também são afetados com as atividades de dragagem.  

Licht, 2001, concluiu que os óxidos hidratados de Fe e Mn em solos, 

sedimentos e água, são os principais controladores da fixação de metais 

pesados em sistemas geoquímicos. Assim altas concentrações de Fe em 

sedimentos podem formar precipitados a partir da adsorção com metais 

reduzindo os íons metálicos livres na coluna d’água, esta ação é facilitada em 

ambientes oxidantes, como é o ambiente em estudo. 

Com exceção do P5 e P8, todos os pontos apresentaram concentrações 

de zinco maiores nas fases pós-dragagem (Figura 26). Além disso, foram 

observadas grandes variações nas concentrações quando comparados todos 

os pontos de coleta (17 – 130 mg Kg-1). Assim como o que foi observado na 

água superficial, onde as concentrações de zinco também variaram conforme a 

dragagem, principalmente no período posterior a fase de dragagem. 
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Figura 26 : Gráfico das concentrações de Zinco (Zn) no sedimento, durantes as fases 

da atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

Os processo mobilidade em ambientes sob condições de oxidação em 

meio neutro a alcalino desfavorece, e as principais barreiras geoquímicas são o 

pH, adsorção pelas argilas, pelos óxidos de Fe e Mn e pela matéria orgânica 

(Reimann & Caritat, 1998), estes resultados corroboram com as variações 

encontradas por Hatje e colaboradores (20120), pois com Mn e Pb são os 

elementos com as maiores variações registradas para BTS, sendo a região de 

Aratu é uma das mais críticas (Hatje et al., 2010), justificada pela presença do 

Terminal de Aratu.  

Os resultados não indicam alteração da qualidade do sedimento pelo 

Mercúrio, assim como na água, e apresentam pouca variação nas suas 

concentrações (0.045 – 0.11 mg/kg) entre as fases de pré e pós-dragagem 

(Figura 27).  

 

 

 

  

 

 

Figura 27 : Gráfico das concentrações de Mercúrio (Hg) no sedimento, durantes as 

fases da atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 
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As concentrações de Hg encontradas na área são consequências da 

Companhia Química do Recôncavo (CQR) a principal responsável pelo 

lançamento de 2 – 4 Kg diários de cloreto de mercúrio no rio Itapagipe durante 

mais de uma década de operação (CRA, 2004), e a presença deste na 

localidade corrobora com os modelos de dispersão de contaminantes para 

região da Baía de Aratu (Miranda, 2000). 

Os teores de Cádmio (Figura 28) não tiveram alteração e sua variações 

também não foram tão expressivas (0.069 – 0.17 mg/kg) apesar de também 

apresentaram um comportamento de elevação relacionado a dragagem, 

principalmente do ponto P04, em direção ao pontos P07 e P08 (locais de 

sedimentação). 

 

 

 

 

 

Figura 28 : Gráfico das concentrações de Cádmio (Cd) no sedimento, durantes as fases da 

atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Bahia. 

As baixas variações podem responder as barreiras geoquímicas locais, 

principalmente pela elevada presença de matéria orgânica e adsorção por 

argilas (Reimann & Caritat, 1998), sendo que na água suas concentrações 

ficaram abaixo dos limites de detecção. Estes resultados divergem dos estudos 

de Hatje e colaboradores (2010), onde foram detectados valores muito 

elevados na região, o que indica que as alterações geoquímicas podem sofrer 

constantes variações a depender das propriedades físicas e químicas 

sazonais. 

Apesar de não alterados as concentrações de Chumbo (Figura 29) 

apresentam o mesmo padrão para o ponto P04 da dragagem, e P07 (controle), 

mas bastante elevado no ponto 08 em todas as fases.  

[TBDJ4] Comentário: Que ponto fica 
isso? 

[TBDJ5] Comentário: Como vc pode 
comparar a presença de um 
contaminante com dados do modelo de 
dispersão? A presença deve ser 
comparada a outras dados de 
presença, altas concentrações dem ser 
comparados a outros dados de altas 
concentrações e modelos de dispersão 
devem ser comparados com outros 
modelos de dispersão. Reconstrua o 
texto. 

[TBDJ6] Comentário: O que é não 
ser “ tão expressiva” ? Isso é um texto 
dissertativo e não um relatório 

[TBDJ7] Comentário: Vc não fez a 
análise disso para saber. 

[TBDJ8] Comentário: Seus 
parâmetros estão no texto, é só estuda-
los e concluir que com os valores 
encontrados para os parâmetros como 
se vede se comportar seu metal na 
água, no sedimento e na biota???? 
Essa é a grande chave do seu trabalho 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Gráfico das concentrações de Chumbo (Pb) no sedimento, durantes as fases da 

atividade de dragagem, maré de enchente na Baía de Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

Comparando as baías de Aratu e de Iguape observou-se que os 

sedimentos em Aratu apresentaram teores mais elevados de Fe, Mn, Zn, Cu, 

Pb e Cd, evidenciando o maior grau de poluição em relação à Baía de Iguape 

(Leão et al., 2008), também localizada dentro da Baía de Todos os Santos 

porém impactadas por efluentes domésticos, áreas de culturas (monocultura 

comerciais: cana-de-açúcar, cacau, dendê e fumo), pastagens e utilização de 

agrotóxicos (Bahia, 1994) e que recentemente foi concedida licença para 

implantação de industriais navais. 

Deste modo, após estes resultados foi possível definir a formação de 3 

agrupamentos (pré-dragagem / dragagem / pós-dragagem) que respondem a 

classificação exata de cada etapa avaliada (Figura 30).  
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Figura 30: Agrupamentos da análise de sedimento (a) para os pontos e fases de 

dragagem (b) e as variáveis explicativas da análise de classificação, do procedimento de 

dragagem na Baía de Aratu, Bahia. 

A formação dos agrupamentos respondem principalmente as variáveis 

como Alumínio, Ferro, Níquel, Chumbo, Cobre e Mercúrio, para a similaridade 

intra-grupo em cada fase, e utiliza as variáveis, cádmio e arsênio para definir a 

dissimilaridade entre-grupos, e formar as classificações de acordo com fases. 

Quando realizadas as comparações par a par (intra-grupos), o teste 

indica que os agrupamentos diferem entre si de maneira significativa (Tabela 

08), corroborando com as classificações apresentadas, sendo as fases com 

maior diferença a pré e pós-dragagem (p=0.0028), seguido da pré-dragagem e 

dragagem (p=0.0068) e dragagem e pós-dragagem (p=0.0495). Estes 

resultados refletem as variações ocorridas durante as fases, sendo 

principalmente mais expressivas entre a primeira e última fase, e mais 

semelhantes entre última e penúltima. Desta maneira, após a avaliação 

conjunta testando os resultados através da similaridade entre-grupos 

(ANOSIM), refuta-se a hipótese que a atividade de dragagem não alterar as 

propriedades do sedimento e corrobora com o argumento de sua capacidade 

de alteração, pela constatação de diferença significativa após correção de 

Bonferroni (p=0.0082). 

 

 

 

b 

[u9] Comentário: Uniformize em todo 
o texto os nomes dos metais em 
minúsculo 
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Tabela 08 : Valores de significância (p) da análise de variância entre matriz de similaridade 
(ANOSIM) para o sedimento durante atividade de dragagem na Baía de Aratu, Baía de Todos 
os Santos, Bahia. 

VALORES DE P PRÉ-DRAGAGEM DRAGAGEM 
ENTRE AS FASES (Correção de 

Bonferroni) 

PRÉ-DRAGAGEM - - 

0.0082 DRAGAGEM 0.0068 - 

PÓS DRAGAGEM 0.0028 0.0495 
 

 

5.3. Análise Química na Biota 
 

 Foram avaliadas as concentrações dos seguintes metais no tecido de 

ostra: Al, As, Cu, Pb, Zn, Ni, Fe, Hg e Cd. Os valores médios encontrados e os 

valores limites estabelecidos pela Portaria Anvisa nº 685/98 estão 

apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 09 : Concentrações de metais-pesados nos tecidos de ostra-do-mangue (Crassostrea rhizophorae) durante as fases de dragagem na Baía de Aratu, Baía de Todos 
os Santos, Bahia. 
 
 

 

 

 

Antes Durante Depois Antes Durante Depois Antes Durante Dep ois Antes Durante Depois Antes Durante Depois Antes Durante Depois Antes Durante Depois Antes Durante Depois
Alumínio 272 615 425 253 352 379 92 158 113 145 86 163 33 335 182 64 200 172 77 436 272 104 347 291 -
Arsênio 4.7 3.4 0.27 4.1 3.5 0.26 5.3 3.7 0.30 4.2 3.9 0.28 4.3 3.2 0.28 3.3 4.3 0.27 3.5 3.4 0.27 3.8 2.8 0.27 1
Cádmio 0.049 0.049 0.054 0.049 0.049 0.054 0.049 0.050 0.060 0.050 0.048 0.056 0.050 0.049 0.055 0.050 0.048 0.053 0.049 0.050 0.054 0.050 0.049 0.054 1
Chumbo 1.6 2.6 3.3 1.5 1.5 1.6 1.2 1.4 2.8 1.8 1.4 2.9 1.4 2.6 1.9 1 2 1.7 0.95 1.3 1.8 2.3 1.2 2.2 2
Cobre 727 561 1203 365 478 491 383 400 552 572 484 551 385 336 426 436 757 557 386 539 678 572 560 720 -
Ferro 647 1590 1149 464 650 880 247 297 272 351 204 299 203 743 333 259 495 579 231 831 538 309 528 650 -
Mercúrio 0.098 0.098 0.11 0.096 0.083 0.11 0.098 0.086 0.12 0.089 0.083 0.11 0.098 0.12 0.11 0.10 0.093 0.10 0.089 0.091 0.10 0.096 0.10 0.11 0.05
Níquel 2.5 2.9 2.7 2.5 2.4 2.6 2.4 2.5 3.0 2.5 2.4 2.8 2.5 2.5 2.8 2.5 2.4 2.7 2.5 2.5 2.7 2.5 2.5 2.7 -
Zinco 2382 1824 4092 1754 2224 2480 1834 1592 2693 1602 1942 3100 1880 2443 4035 1900 2618 3309 1578 1871 2289 2239 2343 2968 -

Compostos
P1 P2 P7 P8 Portaria n° 

685/98
P5 P6P3 P4

[u10] Comentário: Já tinha falado 
para vc acrescentar o valor limite de Zn 
estabelecido pela portaria o Ministério 
da Saúde (55871/65) 50 mg Kg-1 
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 Três metais (arsênio, chumbo e mercúrio) apresentaram alterações 

quando comparados com a Portaria Anvisa nº 685/98,  e podem ser 

encontrados destacados em vermelho na Tabela 09. O Al, Cu, Fe e Ni não 

possuem valores de referência, mas suas concentrações foram quantificadas 

nos tecidos durante a atividade e, portanto são utilizados. 

As concentrações de Arsênio expressaram valores alterados em todos 

os pontos, na fase anterior a dragagem (pré) com a maior concentração no 

ponto P03 (5.3 mg Kg-1), e durante o período da atividade, com destaque para 

o ponto P06 (4.3 mg kg-1), sendo que após a finalização do processo não foram 

encontrados índices significativos em nenhum ponto (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31:  Gráfico das concentrações de Arsênio (As) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

De acordo com a literatura os tecidos de invertebrados marinhos e 

peixes contém altas concentrações de arsênio, geralmente valores de 1 até 

100 ppm em peso seco, sendo a maioria na forma de compostos 

organoarsênicos (NEFF, 1997). 

Os resultados da geoquímica do sedimento indicaram à presença deste 

metal anterior a atividade de dragagem, entretanto em baixas concentrações, 

com um aumento durante a dragagem, sendo este inversamente proporcional 

as concentrações registradas na biota (Tabela 7). Na água superficial este 

metal não foi detectado (concentrações abaixo do limite de detecção do 

método, <0,01). Comportamento semelhante foi encontrado por Tureck et al., 
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(2006) na Baía de Babitonga, SC, onde foram observadas altas concentrações 

de As em tecidos de ostras, baixas concentrações no sedimento, e na água as 

concentração de As permaneceram sempre abaixo dos limites (0,005 ppm) 

permitidos pela legislação (BRASIL,1986). 

Conclui-se que a atividade da dragagem promoveu a retenção deste 

elemento no sedimento, reduzindo a disponibilidade e por consequência os 

valores de As nos tecidos das ostras. 

As concentrações de chumbo apresentaram valores acima do limite em 

6 pontos analisados. No ponto 01 as concentrações que inicialmente eram de 

3.3 mg Kg-1, aumentam com o início da atividade de dragagem e permanecem, 

mesmo após a finalização do processo (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

Figura 32:  Gráfico das concentrações de Chumbo (Pb) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu,  Bahia. 

Enquanto que nos pontos 3 (2.8 mg Kg-1) e 04 (2.9 mg Kg-1), valores 

alterados foram detectados somente após a finalização da dragagem.  

Este fato pode indicar que o material que se encontrava inerte no 

sedimento e que por ação da execução da atividade, foi desagregado e 

biodisponibilizado para o ambiente, pois foram detectados no sedimento 

mesmo antes da dragagem. O estudo de Da Rocha e colaboradores (2012), 

indica que a principal contaminação para bivalves da região são decorrentes de 
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Pb, este fato pode ser justificado pela elevada presença deste nos sedimentos 

da região. 

Os resultados do mercúrio indicaram alteração em todos os pontos e em 

todas as fases, mas com pouca variação entre elas (0.083 – 0.12 mg Kg-1) 

(Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

Figura 33:  Gráfico das concentrações de Mercúrio (Hg) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

Os resultados do CRA (2000) indicam que os rios Dom João e Mataripe, 

localizados nas proximidades da refinaria Landulpho Alves são as principais 

fontes de Hg para BTS, e a região de Aratu é apontada como uma das áreas 

críticas. 

Da Rocha, et al., (2012) afirmou que concentrações de Hg nesta 

localidade já são históricas, e que estes teores se encontram em constante 

processos de acumulação nos tecidos dos bivalves da região, portanto 

biodisponíveis, sendo que a dragagem promove uma elevação do processo de 

acumulação nos tecidos ao longo de suas fases. 

Os teores de cádmio na biota variam muito pouco (0.048 – 0.06 mg Kg-

1), assim como para os outros  compartimentos ambientais (água e sedimento) 

(Figura 34). Sendo que as atividades das indústrias de produtos químicos 

orgânicos e inorgânicos, as atividades petrolíferas e o lançamento de efluentes 

são os fatores que contribuem para presença de Cd na região de Aratu. 
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Figura 34:  Gráfico das concentrações de Cádmio (Cd) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

Os levantamentos para região, entretanto, registram este como o quarto 

elemento em maiores concentrações em ostras da região da BTS, e estes 

resultados, assim como os observados para água e biota, e sua baixa 

concentração no ambiente pode ser consequência de co-precipitação com 

outros elementos, como Zn, Cu, Pb (Reimann e Caritat, 1999), todos estes 

elevados para localidade.  

 As concentrações de Níquel são discretamente variadas entre as fases 

(2.4 – 3 mg Kg-1), mas com concentrações mais elevadas após a dragagem 

(Figura 35).  

 

 

 

 

 

Figura 35:  Gráfico das concentrações de Niquel (Ni) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 
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E as informações para localidade são escassas quanto a bioacumulação 

em ostras-do mangue, prevalecendo os trabalhos com algas que registram a 

presença destes no ambiente (Da Rocha et al., 2012). 

As baixas concentrações encontradas para o Ni no estudo, talvez sejam 

processos resultantes da presença de barreiras geoquímicas, principalmente 

por fertilizantes ricos em potássio, ou então em produtos calcinados para 

correções de pH, estes processos podem ser observados na localidade, 

principalmente pela presença da Dow Químicas, responsável pelo tratamento 

de resíduos químicos, entre eles fertilizantes (CRA, 2008). 

Os resultados do Ferro na biota apresentou uma tendência de elevação 

entre as fases também (203 – 1590 mg Kg-1), com o decorrer da dragagem 

(Figura 36). Outro fator é que o ponto com as maiores concentrações são 

registrados para uma área controle (P01), mas adjacente a uma área dragada 

(P02). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36:  Gráfico das concentrações de Ferro (Fe) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

As maiores concentrações de Fe no sedimento também obedecem esta 

relação, principalmente no ponto P01, P02 e P06 (indicação de uma correlação 

positiva), entretanto os resultados dos pontos P04, P07 e P08, apresentam 

resultados inversos (indicação de uma correlação negativa). Estas variações 

podem responder os gradientes de fluxo de maré e energia, no qual os pontos 
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de maior energia (P01, P02 e P06) (Figura da sedimentação) a 

biodisponibilidade aumentam com a concentração presente no sedimento em 

decorrência da dragagem, enquanto que o aumento das concentrações nos 

sedimentos em região de baixa energia (locais de sedimentação no interior da 

Baía de Aratu), os processos de barreiras geoquímicas, retém maiores 

concentrações nestas áreas. 

Já as concentrações de Alumínio apresentou uma amplitude em relação 

as suas fases, com valores mínimos para pré-dragagem e máximos na 

dragagem (33 -615 mg Kg-1) (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:  Gráfico das concentrações de Alumínio (Al) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

Estes resultados se assemelham com os mesmos padrões do Fe, onde 

nos pontos P01, P02, P03, as concentrações aumentam positivamente de 

maneira linear (sedimento-biota), e negativamente nos pontos P04, P07 e P08, 

sendo que a dragagem pode contribuir na formação de mobilidade e deposição 

em zonas de menor energia. 

O Cobre também apresenta uma variação nos pontos de acordo com a 

atividade, entretanto suas concentrações máximas e mínimas foram 

registradas na fase de dragagem (336 – 1208 mg Kg-1), e os pontos que 

apresentam uma elevação conforme os processo estão localizados nas áreas 

controle (P01; P06; P07; P08) (Figura 38). 
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Figura 38:  Gráfico das concentrações de Cobre (Cu) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

Quando comparados com os teores de sedimento, este parâmetro 

apresenta o mesmo comportamento, pois os pontos com maior energia (P01, 

P02, P03) onde quanto maior os teores de sedimento, maior no tecido da biota, 

e nos pontos (P06; P07; P08) quanto maior no sedimento, menor na biota, 

confirmando o potencial de retenção dos e diminuição da biodisponibilidade em 

zonas de baixa energia. 

Os teores de zinco nos tecidos variaram bastante entre as fases, com 

mínimo de (1578 mg Kg-1) na pré-dragagem, elevando para (4092 mg Kg-1), 

posterior a dragagem (Figura 39). Estas grandes flutuações indicam a 

probabilidade de alta absorção deste metal quando disponível no ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Figura 39: Gráfico das concentrações de Zinco (Zn) no tecido de ostra do mangue 

(Crassostrea rizophorae), durantes as fases da atividade de dragagem, maré de enchente na 

Baía de Aratu, Bahia. 

  

As concentrações de Zn passam a ser detectadas na água somente 

após a dragagem, mesmo que já presentes no sedimento nas fases. Entre os 

estudos realizados, este detecta as maiores concentrações para ostra-do-

mangue (158 – 4092 mg Kg-1), quando comparados aos resultados Peso 

Aguiar e Verani (1998) com mínimo e máximo (2231 – 3781 mg Kg-1) que 

apresentam os maiores teores para região.  

O zinco, importante metal traço, é essencial para o crescimento de 

células animais e vegetais. Sua importância está associada com a composição 

de certas metaloenzimas, sendo co-fator para a regulação da atividade de 

enzimas específicas (fosfatase alcalina e anidrase carbônica) (WOLF,1979). 

A detecção destes elementos anterior ao início da dragagem indica a 

presença destes no ambiente, mesmo sem a execução da atividade, 

apontando o enriquecimento de metal pesado nos diversos compartimentos da 

região. Esses estudos já apontam a presença de elementos químicos 

acumulados em tecidos de organismos bivalves desde a década de 90 (Peso-

Aguiar & Verani, 1998), além de outros (Gonçalvez, 2006; Souza et al., 2011; 

Hatje et al., 2012), que indicam que dos grupos bióticos avaliados (peixes, 

crustáceos, moluscos- bivalves) aquele com maior risco pelas elevadas 

concentrações de Cu, Fe, Cr, Pb e Hg são os bivalves e que o consumo 

cotidiano pode potencializar os efeitos deletérios (Da Rocha et al., 2012), 

sendo estes similares aos resultados encontrados no presente estudo. Hatje e 

Barros (2012) ao analisar quimicamente organismos marinhos de diversos 

pontos distribuídos pela Baía de Todos os Santos concluíram que ao menos 

quatro elementos (arsênio, zinco, selênio e cobre) aparecem em concentrações 

relativamente altas, em mariscos e ostras e que os pontos com concentrações 

mais elevadas estavam situados na Baía de Aratu e no estuário do rio Subaé. 

Quando utilizadas as concentrações nos tecidos de ostra para avaliar as 

fases de dragagem, as classificações apresentadas definem os grupos 

exatamente de acordo com a execução da atividade, definindo os grupos da 

pré-dragagem, dragagem e pós-dragagem (Figura 40). 
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Figura 40: Agrupamentos da análise de biota (a) para os pontos e fases de dragagem (b) e as 

variáveis explicativas da análise de classificação, do procedimento de dragagem na Baía de 

Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia. 

A classificação da similaridade (twoway) permite responder que as 

principais variáveis com efeito nas semelhanças intra-grupo são causadas 

pelas concentrações de Alumínio e Ferro (aproximadamente 100%), seguido 

do chumbo, zinco e cobre. A partir das concentrações de arsênio já é possível 

a 

b 
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começar a definir uma dicotomia (50%), pois a partir da fase de pós-dragagem 

já não são identificadas concentrações elevadas deste parâmetro, enquanto 

que as variáveis que respondem pelas diferenças nos agrupamentos 

dicotômicos entre-grupos são funções do cádmio, níquel e mercúrio. 

Estes quando submetidos às análises de significância das classificações 

apresentadas, corroboram que a atividade de dragagem altera as 

características de maneira significativa, sendo que para biota o valor mais 

expressivo é entre a pré-dragagem e pós-dragagem (p=0.001), seguido de 

dragagem e pós-dragagem (p=0.0046), e pré-dragagem e dragagem 

(p=0.0246). Estas quando comparadas conjuntamente também existe uma 

diferença significativa entre as 3 fases, constatada pelo teste entre-grupos com 

a correção de Bonferroni (p=0.0028) para o valor de probabilidade. 

Tabela 10 : Valores de significância (p) da análise de variância entre matriz de similaridade 
(ANOSIM) para a biota durante atividade de dragagem na Baía de Aratu, Baía de Todos os 
Santos, Bahia. 

VALORES DE P PRÉ-DRAGAGEM DRAGAGEM 
ENTRE AS FASES  

(Correção de Bonferroni) 

PRÉ-DRAGAGEM - - 

0.0028 DRAGAGEM 0.0246 - 

PÓS DRAGAGEM 0.0001 0.0046 
 

 

6.0. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados apresentados é possível afirmar que a Baía 

de Aratu já apresenta a qualidade comprometida quando comparada com os 

valores referenciais das legislações pertinentes, e pode ser justificado pelo 

histórico de uso e ocupação de maneira desordenada e sem controles de 

lançamentos de rejeitos químicos no ambiente sem o devido tratamento, 

principalmente na década de 80, anterior a legislação brasileira para lançamento 

de resíduos em ambientes aquáticos. 

As análises nas áreas afetadas pelo procedimento de execução de 

dragagem de aprofundamento do canal de Cotegipe indicam que alguns 

parâmetros sofreram alterações devido à ressuspensão de sedimentos e 

ressolubilização de metais historicamente imobilizados. Os efeitos podem 

permanecer durante um longo período, e seus impactos podem ser 
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diagnosticados somente em longo prazo, portanto se faz necessário avaliar o 

grau de impacto causado por esta atividade, de modo a gerenciar as informações 

obtidas. 

De acordo com as análises de testes de agrupamentos, constata-se que 

existe uma alteração significativa entre as fases de dragagem (pré / durante / 

pós), para as matrizes os componentes do ambiente: sedimento e biota, com 

valores de probabilidade considerados significativos para as análises de 

similaridade baseada em variância. Estes resultados indicam que o procedimento 

de retirada de material de fundo provoca uma alteração nas características 

químicas e físicas do ambiente de maneira significativa, portanto sua execução 

requer diretrizes de gerenciamento consolidadas.  

Os resultados gerados a partir da análise da água não permitiu corroborar 

com o argumento acima, para este componente em questão. Entretanto, a falta 

de resultados quantitativos pode ter contribuído significativamente neste 

resultado, portanto é prudente reavaliar este resultado em eventos futuros com 

parâmetros que permitam este teste a posteriori. 

De acordo com os resultados da química na biota da região é possível 

afirmar que a espécie estudada (Crassostrea rizophorae) apresenta níveis 

elevados de metais nos seus tecidos, mesmo para aqueles parâmetros que 

não possuem resultados para comparação. Atividades como as dragagens que 

removem e ressolubilizam elementos químicos de um ambiente contaminado 

pode contribuir de maneira significativa para a elevação das concentrações 

destes nos tecidos dos organismos, e atingir as comunidades que utilizam 

destes como recurso de subsistência.  

Identificar e mapear as fontes e as concentrações de emissão destas 

substâncias para o ambiente geram resultados que permitem atuar na 

coordenação das ações para minimizar os impactos causados. Com base nas 

comparações dos resultados é extremamente importante ampliar a série temporal 

e espacial dos dados para compreender os efeitos destes sobre a dinâmica da 

Baía de Aratu e Baía de Todos os Santos, sendo esta uma das áreas de maior 

intensidade de tráfego de embarcações e com previsões de novas atividades de 

dragagem. 
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