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RESUMO 

 

A água produzida (AP) é um dos principais problemas na indústria do petróleo devido 

ao grande volume de produção e a sua elevada complexidade. Para realização do seu 

descarte em ambientes marinhos é necessária a remoção de substâncias tóxicas 

presentes no meio, entre essas encontram-se os metais. Estes quando presentes no 

ambiente aquático, mesmo em baixas concentrações, são capazes de se bioacumular nos 

organismos, principalmente os filtradores a exemplo dos moluscos bivalves como as 

ostras. Diante disto, o presente trabalho objetivou a avaliação do potencial 

bioacumulativo de ostras (Crassostrea brasiliana), como bioindicadores da 

contaminação das águas marinhas por metais. Para isso, foi simulado o descarte de água 

produzida real proveniente da Bacia Potiguar, em concentrações distintas em água do 

mar oriunda da praia de Areia Preta/RN. Os parâmetros físico-químicos da água, tais 

como pH, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e 

condutividade e a concentração dos metais foram avaliados diariamente, assim como o 

tecido das ostras expostas a tais condições. Para a determinação dos metais Cádmio, 

Cobalto, Cobre, Níquel e Chumbo nas amostras de água e ostras, a decomposição foi 

realizada através do sistema fechado assistido por radiação micro-ondas, utilizando a 

técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-

OES) para quantificação. Observou-se um decaimento da concentração de todos os 

metais em água ao longo do tempo, conforme o esperado, evidenciado a absorção destes 

pelas ostras. Em ambiente com maior teor das águas produzidas esta absorção foi 

limitada. Nos aquários contendo maior concentração de água produzida, a sobrevivência 

foi de apenas 70 horas. Foi observado também que, quanto menor a concentração de AP 

e metais no meio, maior a taxa de remoção. Os resultados obtidos após análise das 

ostras mostraram que quanto menor a concentração dos metais na água, maior o 

potencial de absorção destes pelas ostras. Portanto, conclui-se que os ensaios de 

exposição das ostras frente à água produzida mostra que estas podem sim funcionar 

como espécies indicadoras de contaminação de ambientes aquáticos e que a técnica de 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado foi eficiente na 

determinação de metais nas matrizes estudadas, apresentando boa linearidade (r2 > 

0,998 para todos os metais determinados com DPR < 5%) e limites de quantificação 

entre 0,0003 e 0,0045 mg L-1. 

Palavras-chave: Ostras, metais, ICP OES, água produzida. 
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ABSTRACT 

 

The Produced Water (PW) is one of the oil industry main problems due to its large 

production volume and high complexity. To carry out its disposal in marine 

environments it is necessary the removal of toxic substances present in the environment, 

among these substances are metals. Metals when present in the aquatic environment, 

even at low concentrations, are capable to provocate bioaccumulating in organisms, 

mainly the filter bivalve molluscs, such as oysters. The present study aimed to evaluate 

the metal quantification in bivalve molluscs (Crassostrea brasiliana), which serve as 

marine's waters contamination bioindicators by metals. For this purpose, it was 

simulated a real produced water discard from the Potiguar Basin, using distinct 

concentrations in sea water from the Areia Preta / RN beach. The physical-chemical 

parameters of the water, such as pH, temperature, salinity, dissolved oxygen, total 

dissolved solids and conductivity were evaluated daily, as well as the tissue of oysters 

exposed to this citaded conditions. In order to determine the metals Cadmium, Cobalt, 

Copper, Nickel and Lead, the samples were decomposed with a closed system assisted 

by microwave radiation using Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry (ICP-OES) for quantification. A decrease in the concentration of all 

metals in water over time was observed, as expected, according to evidenced by their 

absorption by oysters. In an environment with higher water content, this absorption is 

limited. In aquaria containing the highest concentration of produced water, survival was 

only 70 hours. It was also observed that with a lower concentration of PW and metals in 

the medium, higher was removal's rate. The results obtained after oyster analysis 

showed that how lower metal's concentration in water, greater the oysters absorption 

potential. Therefore, it is concluded that oyster exposure tests in front of the produced 

water show that these can function as indicative species for contamination of aquatic 

environments and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry 

technique was efficient in determination of metals in the studied matrixes, showing 

good linearity (r2>0.998 for all metals determined with DPR <5%) and quantification 

limits between 0.0003 and 0.0045 mg L-1. 

Keywords: oysters, metals, ICP OES, produced water. 

  



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Suba o primeiro degrau com fé. Não 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nas atividades de exploração e produção do petróleo ocorre a geração de 

resíduos e efluentes, destacando-se a água produzida (AP), a qual está quase sempre 

associada ao óleo produzido e ao gás. A AP pode ser constituída por água de formação, 

água de injeção e água meteórica. Na indústria do petróleo a geração de água produzida 

é inevitável, ocorrendo em todas as etapas do processo de produção desde a extração até 

o transporte e refino (SILVA NETO et al., 2005).  

A água produzida possui um alto grau de complexidade, uma vez que é uma 

mistura que contém partículas dispersas de óleos em suspensão, apresentando-se sob as 

formas livre e emulsionada, e chega à superfície associada aos hidrocarbonetos do 

reservatório durante o processo de produção. A água de produção pode ser até quatro 

vezes mais salgada que a água do mar, gerando um efluente com salinidade muito 

superior à salinidade do seu corpo receptor, e geralmente contem certa quantidade de 

toxinas, metais pesados e radioatividade, dependendo da formação geológica de onde 

foi retirada (MURRAY-GULDE et al., 2003; FARAG; HARPER, 2014). 

Devido a sua complexidade química e ao seu grande volume de geração, a água 

produzida é, possivelmente, um dos aspectos ambientais mais relevantes de toda a 

atividade. Os descartes de água produzida podem ser responsáveis pela alteração da 

qualidade da água do mar, aumentando a concentração de poluentes na coluna d’água e 

contaminando o sedimento marinho. Mesmo com a alta capacidade de redistribuição e 

diluição de sólidos dos processos marinhos, este compartimento tem grande tendência 

de acumular partículas e contaminantes associados ao longo do tempo, inclusive 

causando danos a comunidade bentônica e seu habitat e indiretamente aos peixes e 

bivalves (FRASER e ELLIS, 2009; OGP, 2012a).  

Os metais, por exemplo, acabam se acumulando ao longo da cadeia alimentar, 

principalmente nas espécies aquáticas como peixes e principalmente os moluscos, que 

são espécies consumidas pelo homem, podendo acarretar problemas na saúde humana. 

Além de serem bioindicadores, esses seres fazem parte do nosso cardápio devido a alto 

valor nutricional. A questão se agrava, pois não há informações sobre a sua procedência.  

Caso o molusco esteja contaminado por metais, mesmo em baixas 

concentrações, quando ingeridos, podem vir a causar problemas à saúde humana. Por 

essa razão, os órgãos ambientais responsáveis estão sendo cada vez mais restritivos nas 
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legislações (FURTADO, 2007; BRANDALISE et al., 2009), entretanto, o 

monitoramento ainda não é efetivo.  

As espécies que acumulam íons metálicos ou outras substâncias em seus tecidos, 

e por essa razão podem ser usadas no monitoramento da biodisponibilidade destes 

compostos em um ambiente particular, recebem o nome de biomonitores ou 

bioindicadores. Organismos que fornecem medidas de tempo-integral dos níveis de 

biodisponibilidade de uma substância, aspecto que faz com que essas análises sejam 

superiores se comparadas com as realizadas em amostras de água e sedimentos, que 

podem variar extensamente devido às pequenas mudanças temporal. Os bivalves têm 

sido amplamente usados na avaliação de metais pesados em ambiente aquáticos, por 

fornecerem informações exatas e integradas sobre o impacto ambiental e 

biodisponibilidade de tais elementos (GUIMARÃES; SÍGOLO, 2008). 

Os moluscos bivalves são bons bioindicadores capazes de permitir a 

determinação a concentração de metais pesados em áreas costeiras. A característica de 

bioacumulador se dá pelo hábito alimentar filtrador de alguns desses moluscos. Junto à 

matéria orgânica filtrada está o metal pesado retido no organismo durante o processo de 

alimentação do animal, onde os íons metálicos são absorvidos e acumulam-se nos 

invertebrados aquáticos atingindo concentrações mais elevadas em unidade de peso do 

que a concentração do metal nas águas do entorno. A monitorização dos mesmos é 

conduzida com a utilização de organismos sedentários que apresentam uma ampla 

distribuição geográfica e que acumulam refletindo as condições ambientais, os 

moluscos, como filtradores da água, são muito utilizados nestas avaliações 

determinando-se metais em seus tecidos moles (MELO, 2004; PEDROZO, 2004). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a bioacumulação de metais em 

moluscos bivalves (Crassostrea brasiliana), simulando o descarte de água produzida 

(proveniente da Bacia Potiguar) em várias concentrações em água do mar, utilizando a 

técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-

OES) para determinação dos metais estudados. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Verificar a possibilidade de utilizar o molusco bivalve, Crassostrea brasiliana, 

como bioindicador de contaminação ambiental pelos íons metálicos (cádmio, 

cobalto, cobre, níquel, e chumbo,).  

 Utilizar o conhecimento da biodisponibilidade desses íons para avaliar o risco à 

saúde humana consumidora desses moluscos através da comparação com os valores 

Limites Máximos de Tolerância estabelecidos pela legislação brasileira.  

 Validar o método de análise de determinação de metais em amostras de ostras, 

através da utilização de Material de referência certificado de ostras (NIST - 1566b). 

 Apresentar as regulamentações e melhores práticas adotadas no gerenciamento da 

água de produção, assim como no seu descarte de modo a contribuir para o maior 

entendimento e divulgação a respeito do tema. 

 Possibilitar uma análise crítica a respeito da efetividade das medidas adotadas tendo 

em vista a minimização dos impactos ambientais, proteção da qualidade ambiental 

e riscos à saúde pública. 

 Calcular o fator de bioconcentração FBC, a fim de conhecer o potencial de 

bioacumulação, que é definido com base na razão entre a concentração de um 

produto químico em um organismo e a concentração química na água à qual o 

organismo foi exposto. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Os aspectos teóricos aqui apresentados estão divididos em cinco partes 

principais. Na primeira delas, serão abordados alguns aspectos sobre a água produzida, 

tais como sua origem, caracterização, tratamento e relação com o meio ambiente. A 

segunda parte possui enfoque nas ostras e metais quantificados, abordando aspetos 

gerais sobre os bivalves, os micronutrientes e os problemas associados à sua presença 

nas ostras que além de alertar sobre as condições do ambiente em que se encontram, seu 

consumo gera risco a saúde pública.  

Na terceira e quarta parte, serão descritos os principais procedimentos 

empregados para a preparação das amostras, as concentrações de referências para 

descarte de água produzida, assim como consumo dos bivalves e a técnica analítica 

utilizada para a determinação dos metais, respectivamente. A quinta parte apresenta 

alguns aspectos referentes à técnica analítica adotada para a execução deste trabalho, a 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). 

 

2.1 ÁGUA PRODUZIDA 

 

2.1.1 Aspectos gerais 

 

A partir da matéria orgânica depositada com sedimentos, tem-se origem o petróleo. 

Para que haja a acumulação de uma reserva de petróleo, faz-se necessário, após seu 

processo de geração um ambiente com temperatura adequada, que ocorra a migração 

para rochas permeáveis adjacentes, e que estas possuam em suas estruturas armadilhas 

geológicas, que interrompam o seu movimento antes do aprisionamento dos compostos 

orgânicos em rochas, estas foram naturalmente saturadas com água salina (THOMAS, 

2004). 

Com a migração dos hidrocarbonetos de baixa densidade para essas localidades de 

aprisionamento natural, há o deslocamento da água salina da formação. Finalmente, as 

rochas reservatório comportam tanto os hidrocarbonetos quanto a água. Apesar da 

segregação da água no reservatório, o mesmo ainda pode estar em contato com 

aquíferos. Dessa forma, percebe-se que a água produzida junto com o petróleo pode ser 

proveniente de várias fontes, que incluem: água presente nos reservatórios, contato com 

aquíferos e água injetada em projetos que visam aumentar a recuperação de petróleo 

(FAKHRU’L-RAZIet al., 2009). 
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Água produzida é uma matriz extremamente complexa, composta por água 

geogênica e aditivos químicos. A fração geogênica pode conter grandes quantidades de 

sólidos dissolvidos totais, bem como vários hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, álcoois, 

radionuclídeos e metais. Os aditivos podem incluir surfactantes, géis, inibidores de 

incrustação, biocidas e redutores de fricção. Sugeriu-se que essas águas produzidas 

poderiam potencialmente representar uma nova fonte de água em áreas de escassez. 

Antes do uso dessas águas poder para aplicações fora do campo de petróleo, a 

composição química deve ser melhor caracterizada (OETJEN et al., 2017). 

 A quantidade de água que pode vir a ser produzida está associada aos 

mecanismos de produção e ao estágio de vida do campo produtor. Os mecanismos de 

produção podem ser natural ou artificial. Quando natural, a água é encontrada 

naturalmente na formação devido à existência de aquíferos subjacentes à zona de óleo, 

que se expandem e invadem essa zona à medida que a pressão do reservatório diminui. 

Quando artificial, existe o procedimento de injeção de água ou vapor para manutenção 

da pressão do reservatório, quando o mesmo encontra-se em baixa produção (SENA, 

2011). 

Em média, para cada barril de petróleo produzido, são gerados 3 a 7 barris de 

água e, à medida que os campos ficam maduros e aumenta a produção de óleos pesados, 

maior a tendência de aumento da quantidade de água produzida. Nas atividades de 

exploração e produção, a água responde por 98% de todos os efluentes gerados 

(ROSANA KUNERT, 2007). Água adicional é injetada no reservatório para sustentar a 

pressão e alcançar níveis maiores de recuperação. Ambas, água de formação e injetada, 

são produzidas junto da mistura de hidrocarbonetos, sendo necessário, na superfície, o 

uso de processos de separação a fim de extrair a água das correntes de óleo e gás 

(FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). 

Considerando à natureza complexa dessas matrizes, muitos métodos 

originalmente projetados para matrizes de superfície e águas subterrâneas podem não 

ser adequados. Além disso, muitos produtos químicos orgânicos permanecem ainda não 

identificados: abordagens específicas para análise química orgânica, por si só, serão 

insuficientes para a caracterização química orgânica completa. As tendências atuais e as 

tecnologias emergentes em química analítica, revisadas e sua aplicabilidade ao fluxo e 

às águas produzidas. Além disso, abordagens subutilizadas que podem servir como 

soluções potenciais para resolver os problemas criados pelas matrizes complexas 

inerentes ao refluxo e às águas produzidas (OETJEN et al., 2017). 
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A composição química da água produzida é altamente complexa e variada. Seus 

componentes são provenientes do reservatório, a água injetada e substâncias químicas 

usadas na produção, para evitar uma variedade de problemas nas operações do campo, 

provocados pela água produzida, tais como coagulantes, floculantes, inibidores de 

incrustação e corrosão, biocidas, surfactantes, quebradores de emulsão e de espuma, 

agentes controladores de parafinas, ácidos, sequestradores de oxigênio e redutores de 

fricção (THOMAS et al., 2004). 

Na água de produção, a origem dos metais pode ocorrer naturalmente em muitas 

formações geológica e são incorporados à água, embora em concentrações 

relativamente pequenas, devido à corrosão dos equipamentos, do óleo cru, que 

naturalmente contém concentrações altamente variadas dos diversos metais pesados. Os 

metais encontrados no óleo são alumínio, boro, cálcio, cromo, cobalto, ferro, chumbo, 

magnésio, manganês, vanádio, níquel, fósforo, etc. Desses elementos, o vanádio e o 

níquel ocorrem em concentrações mais elevadas (GARCIA, 2006). 

De maneira geral, a água de produção possui os mesmos sais e metais presentes 

na água do mar, porém em concentrações e razões muito superiores (cerca de até 1.000 

vezes maior), que refletem a idade do poço. Fazem parte da sua constituição sais 

inorgânicos dissolvidos, incluindo sulfetos e sais de amônio, compostos orgânicos 

dissolvidos e dispersos, dentre eles hidrocarbonetos, ácidos orgânicos e fenóis, e 

produtos químicos adicionados nos diversos processos de produção como, coagulantes, 

floculantes, inibidores de incrustação e corrosão, biocidas (utilizados para reduzir o 

crescimento microbiano) e quebradores de emulsão e de espuma. Sua composição 

apresenta ainda grandes concentrações e diversidade de metais pesados, sólidos em 

suspensão como areia, lodo, argila e outros silicatos, e traços de radionuclídeos 

(FIGUEREDO, 2010; SENA, 2011). 

A maior parcela dos constituintes orgânicos totais da água de produção é 

representada por ácidos carboxílicos, ácidos orgânicos e os constituintes inorgânicos 

que são os metais. Apesar da abundância destes constituintes, quando se trata do 

ambiente marinho, esse grupo de compostos se presentes em pequenas concentrações 

não tem muitas problemáticas, uma vez que não persistem no meio, pois são facilmente 

solubilizados e biossintetizados ou biodegradados por bactérias, fungos e plantas, 

servindo como nutrientes para organismos planctônicos (OGP, 2002; GABARDO, 

2007; NEFF et al., 2011a). 
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A água produzida destinada ao tratamento pode conter concentrações de óleo 

variando de 50 a 5000 mg L-1, possui elevada salinidade (entre 40000 e 150000 mg L-1 

de NaCl) e pode conter teor de sólidos suspensos variando de 5 a 2000 mg L-1, além de 

micro-organismos e gases dissolvidos, como o carbônico e o sulfídrico. A salinidade da 

água de produção pode variar de poucas partes por mil para concentrações muito 

saturadas, acima de 300 mg L-1, muito superior a salinidade normal da água do mar de 

32 a 36 mg L-1, o que ocorre na maioria dos diferentes campos de produção, devido à 

dissolução do sal das formações rochosas durante o período de represamento, 

contribuindo para o seu alto potencial de toxicidade e tornando-o mais denso que a água 

do ambiente marinho (FARAG; HARPER, 2014; ROSANA KUNERT, 2007; 

NIJHAWAN; MYERS, 2006).  

 

2.1.2 Tratamento 

 

Sendo a água produzida um subproduto gerado da produção de petróleo e gás, há 

necessidade de tratamento para atender as especificações ambientais, operacionais ou da 

atividade produtiva, visto que como o efluente, a composição da água associada ao 

petróleo tem elevado potencial poluidor ao meio ambiente. O impacto ambiental 

causado é avaliado pelos componentes e suas respectivas quantidades presentes na 

caracterização e pela localização onde o efluente será descartado (MARTINS, 2015). 

No mar, geralmente são usados os separadores trifásicos, onde se observa a 

separação das correntes gás, óleo e água. Em terra, são utilizados separadores bifásicos, 

nos quais se observa apenas a separação gás/líquido. Estes são geralmente utilizados 

porque há possibilidade do uso de outros tratamentos em conjunto para promover a 

separação das correntes água/óleo, o que é impossibilitado no mar devido à restrição do 

espaço físico nas plataformas. Após a separação prévia, o óleo é encaminhado à Estação 

de Tratamento de Óleo (ETO) e a água para a Estação de Tratamento de Água 

Produzida (ETAP). Pois, tanto o óleo como a água, nessa primeira separação, 

apresentam frações de um no outro. Por isso, a necessidade do direcionamento ao 

tratamento específico para cada fluido, para remoção ou redução de seus contaminantes 

ou poluentes, necessário à adequação às normas legais vigentes (CUNHA, 2007; 

THOMAS, 2004). 

A quantidade de óleo presente na água é função de vários fatores como pH, 

salinidade, temperatura, razão de produção água/óleo, bem como a natureza e 
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quantidade de produtos adicionados durante o processo de produção. Essa mistura é, 

então, melhor classificada como emulsão (VIEIRA, 2010).  

A separação da água produzida com o petróleo se faz necessária, pois além de 

não apresentar valor econômico, a água apresenta sais em sua composição, tais como 

cloretos, sulfatos e carbonatos de sódio, cálcio, bário e magnésio, dentre outras espécies 

químicas, que podem provocar a corrosão e a formação de depósitos inorgânicos nas 

instalações de refino, transporte e produção (ROSANA KUNERT, 2007). 

Para se escolher o método de tratamento mais adequado, devem-se analisar os 

compostos que se deseja remover. Os compostos a serem removidos, por sua vez, 

dependem da finalidade da água e sua disposição final. O processo de tratamento dessa 

água, geralmente, inclui duas fases: separação de gases, sólidos e óleo livre e separação 

de óleo emulsionado (MARTINS, 2015). Os fatores primordiais para a escolha do 

sistema de tratamento da água são, em geral, a salinidade e o teor de óleos presentes 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000). 

Se a água produzida não for adequadamente separada nas unidades de produção 

e se, durante o transporte para os terminais ela separar-se no interior dos tanques de 

armazenamento de petróleo ou nos tanques dos terminais, serão gerados custos 

adicionais de operação, para removê-la, tratá-la e descartá-la. Além disso, se a água não 

for removida durante o processo de produção, ela onerará o custo do transporte, pois 

será computada como petróleo (ROSANA KUNERT, 2007). 

Caso a água seja descartada em ambientes onshore, como é o caso de refinarias e 

terminais de tratamento, outros requisitos devem ser atendidos relativos, por exemplo, à 

presença de compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos; presença de sais e outros 

constituintes nocivos ao meio ambiente, ausência de oxigênio e temperatura elevada (a 

qual não deve ultrapassar 40°C) (ROSANA KUNERT, 2007). 

O descarte no subsolo é uma opção adotada em todo o mundo, injetando-o em 

zonas onde não há contato com lençóis freáticos. Pode ser uma solução ambientalmente 

aceitável, desde que seja realizado um estudo geológico criterioso para correta 

interpretação e delimitação da zona em que se fará o descarte e verificando se não há 

possibilidade de contato com algum manancial de água doce (SENA, 2011).  

Em caso de reinjeção, condição preferencialmente adotada onshore, o tratamento 

deve ser ainda mais rigoroso para que se atinjam padrões de qualidade que não 

comprometam a injetividade dos reservatórios e problemas nos equipamentos 

relacionados à corrosão e entupimento. Em algumas situações, nas instalações onshore, 
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dependendo principalmente da salinidade da água, pode-se avançar no tratamento 

visando o reuso da água produzida para irrigação ou geração de vapor para recuperação 

terciária do petróleo (ROSANA KUNERT, 2007). 

O processo de reuso da água é conceitualmente simples, mas a decisão de onde 

reutilizar ou descartar uma água residual em particular pode ser complicado devido à 

influência das regulamentações políticas, econômicas e considerações ambientais. Em 

geral, o reuso é mais econômico que o descarte devido aos custos com energia 

associados à injeção e o tratamento e custo com monitoramento associados ao descarte 

em águas superficiais (NIJHAWAN; MYERS, 2006). 

O reuso envolve o tratamento da água por tecnologias primária ou secundária 

e/ou terciária para que se encontre um padrão específico baseado na aplicação. Para 

água produzida, o tratamento primário pode incluir separadores trifásicos, free water 

knockout e separadores API para remoção grosseira de óleo. Uma boa remoção de óleo 

livre pode ser alcançada por flotadores de ar dissolvido, hidrociclones ou filtração. 

Tratamento secundário pode incluir tratamento biológico para remoção de óleo 

suspenso remanescente e poluentes orgânicos dissolvidos. Outros constituintes como 

salinidade ou sólidos totais dissolvidos podem ser atingidos durante o tratamento 

secundário por tecnologias como a osmose reversa. Um tratamento terciário seria uma 

etapa de polimento para remover quaisquer compostos solúveis orgânicos restantes e, 

finalmente, suspender sólidos ou turbidez na corrente de água (NIJHAWAN; MYERS, 

2006). 

O reuso da água é aceitável principalmente nos países mais desenvolvidos e 

industrializados, no Oriente Médio, o Sudoeste dos Estados Unidos, Norte da África e 

Austrália são as regiões conhecidas pelo reuso da água, dado que elas enfrentam alta 

demanda de água apesar de ter esse suprimento limitado devido ao clima seco 

(pluviosidade limitada) ou restrições no ambiente ou saúde no desenvolvimento de 

fontes de água adicionais (NIJHAWAN; MYERS, 2006). 

Para a separação do óleo livre, utiliza-se, no geral, um separador gravitacional, 

bifásico ou trifásico, utiliza-se do princípio da gravidade, bem como da diferença de 

densidade entre as fases oleosa e aquosa, da flutuação do gás e da separação centrífuga 

para realizar a separação. Então sua finalidade é separar o óleo livre da água, sólidos 

suspensos, gases dissolvidos e óleo emulsionado que possa ser retirado mecanicamente, 

uma vez que as menores partículas, substâncias solúveis e óleo emulsionado 
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quimicamente necessitam de outros tipos de processo para serem removidos (SOARES, 

2013). 

Após uma separação primária das correntes de fluidos produzidos, ocorre o 

tratamento individual das fases óleo, gás e água com a finalidade de se atingir as 

especificações necessárias à comercialização do óleo e gás e as especificações 

ambientais para descarte da água. A corrente de água produzida que escoa dos 

separadores trifásicos e do vaso tratador de óleo necessita passar por um tratamento que 

visa remover gotículas de óleo que escaparam dos processos anteriores. Tanques 

separadores, hidrociclones e flotadores a gás podem ser utilizados para alcançar o limite 

máximo admissível de óleo na água a ser descartada ou injetada nos poços (ROSANA 

KUNERT, 2007). 

 

2.1.3 Água Produzida e o Meio Ambiente 

 

São muitos os efluentes gerados nas atividades de exploração e produção de 

petróleo que podem ser descartados no mar, no caso das operações offshore. Os 

efluentes são gerados em diversas atividades de rotina e de acordo com a especificidade 

de cada uma delas, apresentarão características diferenciadas que podem representar 

riscos de degradação da qualidade ambiental quando em contato com o meio ambiente 

(OGP, 2012a). 

 Os impactos ambientais relacionados aos descartes de efluentes são 

considerados irreversíveis e permanentes quando são realizados por atividades longas e 

contínuas que mantêm o ambiente constantemente em contato com os agentes 

contaminantes. Isso ocorre, pois em descartes pontuais, principalmente no mar, a 

concentração do efluente na coluna d’água irá diminuir rapidamente, devido à diluição e 

ação de correntes, reduzindo o grau de impacto causado pelo mesmo (OGP, 2012a). 

Especificamente no caso da água produzida ou água de produção, 

principalmente devido aos volumes gerados durante o processo de produção e sua 

complexa composição química, seu descarte, trata-se de um dos aspectos ambientais 

mais relevantes da fase upstream da indústria de óleo e gás (DOWDALL; LEPLAND, 

2012). Os descartes de água produzida podem alterar a qualidade da água do mar, 

aumentando a concentração de poluentes na coluna d’água e contaminando o sedimento 

marinho (FAKHRU’L-RAZI et al, 2009). 

Ao entrar em contato com o ambiente marinho a água produzida passa por 

diversos processos químicos, físicos e biológicos, conhecidos como intemperismo que 
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isolados ou conjuntamente contribuem para redução dos efeitos desta, bem como 

diminuem seu potencial de toxicidade para os organismos. Dentre os principais 

processos, destacam-se a diluição, dispersão, volatilização de hidrocarbonetos de baixo 

peso molecular, reações físico-químicas, adsorção sobre material particulado, 

sedimentação e biodegradação (NIU et al, 2011). 

Em regiões oceânicas, os efeitos da diluição e dispersão serão significativos. 

Contudo, ambientes marinhos próximos à costa, áreas abrigadas ou outros corpos 

hídricos receptores com menor profundidade e ação de correntes, serão mais vulneráveis 

aos danos causados pelos compostos químicos presentes na água produzida e às 

incertezas relacionadas aos seus descartes. Nestes casos já foram observados o acúmulo 

de hidrocarbonetos no sedimento e em organismos, principalmente filtradores, que 

podem acarretar em danos fisiológicos às comunidades locais (OKORO, 2010). 

Vale ressaltar que os processos de intemperismo quando a água produzida é 

exposta ao entrar em contato com a água do mar, ao mesmo tempo em que podem 

contribuir para diluição de componentes tóxicos do efluente em questão, podem 

também promover transformações que produzirão novos compostos químicos ou 

especiação de alguns componentes na mistura mais biodisponíveis e tóxicos que os 

originais. Como resultado destes processos, ao invés da redução da toxicidade da água 

produzida, pode-se, algumas vezes, até mesmo aumentá-la (NEFF et al, 2011a). 

Uma das principais dificuldades na avaliação e monitoramento da água 

produzida é a determinação precisa de quais compostos ou classe de compostos são 

responsáveis pela sua toxicidade. Apesar disto, é importante avaliar os efeitos da 

toxicidade crônica no ambiente e nos organismos, não considerada na maior parte dos 

trabalhos sobre esse tema. Os efeitos crônicos são resultantes de estímulos contínuos 

por um longo período de tempo e levam a respostas biológicas relativamente lentas e 

duradouras, por isso, não facilmente detectáveis e que podem acarretar mudanças 

subletais graves em populações e comunidades como diminuição da diversidade 

genética, baixo sucesso reprodutivo, redução do crescimento e da fecundidade, 

problemas respiratórios, desordens comportamentais e fisiológicas, redução do sucesso 

de desenvolvimento e desregulação endócrina (EKINS et al, 2005; HOLDWAY, 2002). 

Apesar dos avanços das últimas décadas relacionados às pesquisas sobre água de 

produção, seus efeitos e permanência no ambiente, muitos questionamentos ainda 

persistem, principalmente no que diz respeito aos efeitos de longo prazo, descartes 

contínuos ao longo de muitos anos de atividade e respostas dos organismos à exposição 
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continuada. Sabe-se que um único empreendimento descartando água de produção em 

uma região oceânica não pode ser tratado com menor importância, uma vez que, se 

considerada a dispersão sofrida pela água produzida no ambiente marinho, os efeitos 

não são isolados, nem pontuais, sendo necessário maior rigor no monitoramento deste 

efluente, de forma que seja possível prever potenciais danos relacionados à má 

qualidade do sedimento e da água e qualidade e saúde dos recursos pesqueiros (ZHAO 

et al, 2008; NEFF et al., 2011a). 

A Resolução CONAMA 393 de 8 de agosto de 2007 que dispõe sobre o descarte 

contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e 

gás natural, e dá outras providências, trata, através do seu Artigo 4º as seguintes 

diretrizes: 

Art. 4º A água produzida somente poderá ser lançada, direta ou 

indiretamente, no mar desde que obedeça às condições, padrões e 

exigências dispostos nesta Resolução e não acarrete ao mar, no 

entorno do ponto de lançamento, características diversas da classe de 

enquadramento para a área definida, com exceção da zona de mistura. 

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, a zona de mistura está 

limitada a um raio de 500 m do ponto de descarte. 

 

Fica ainda estabelecido pelo Art. 10:  

As empresas operadoras de plataformas realizarão monitoramento 

semestral da água produzida a ser descartada das plataformas, para 

fins de identificação da presença e concentração dos seguintes 

parâmetros:  

I - compostos inorgânicos: arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, 

mercúrio, manganês, níquel, chumbo, vanádio, zinco; 

  

Porém, apesar de deixar claro a obrigatoriedade do monitoramento, Valores 

Máximos Permitidos (VMP) não são estabelecidos pela referida Resolução. Para melhor 

avaliação da qualidade do tratamento e das formas de gerenciamento deste efluente, 

visando minimizar os impactos ambientais e maior controle dos riscos que a água 

produzida pode acarretar ao meio ambiente, pode-se lançar mão dos VMPs 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011. Porém, sabe-se que esta não é a 

prática adotada pela indústria petrolífera, uma vez que não há esta cobrança por parte do 

órgão ambiental. Quando a água produzida for reutilizada para outros fins, como 

reinjeção no poço para otimização da recuperação de hidrocarbonetos, geração de 

vapor, usos na agricultura ou para melhora nas condições hídricas de regiões áridas, o 

tratamento prévio e a existência de regulamentações ainda se fazem muito necessários 
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para garantir os padrões de qualidade e atendimento aos parâmetros relacionados à 

saúde humana, vida animal e meio ambiente (NEFF et al, 2011a). 

 

2.2 OSTRAS (Crassostrea brasiliana) 

 

As espécies do gênero Crassostrea são consideradas eurialinas, euritérmicas e 

são adaptadas ao ambiente estuarino. Dentre as espécies de ostras produzidas, somente 

três são consideradas importantes do ponto de vista alimentar e viáveis para o cultivo no 

Brasil: a ostra japonesa Crassostrea gigas, a ostra brasileira Crassostrea brasiliana e a 

ostra do mangue Crassostrea rhizophorae. As ostras desse gênero possuem uma câmara 

promial no lado direito do corpo que inverte o fluxo da água exalante, sendo 

considerada como uma adaptação a ambientes de alta turbidez (PORTELLA, 2005; 

SIQUEIRA, 2008).  

A Crassostrea brasiliana foi identificada no Brasil na década de 1970. 

Apresenta coloração esverdeada, amarronzada com feixes brancos. Considerada a 

principal espécie de ostra nativa de interesse comercial da costa brasileira. Sua 

distribuição se estende desde o litoral do Maranhão até Santa Catarina. Um dos 

parâmetros utilizados na avaliação da alimentação de ostras e, mais especificamente, na 

sua capacidade de filtração, é a taxa de clareamento da água.  Esta taxa expressa o 

número de células de microalgas removidas da água pela ostra, em um determinado 

período de tempo (AKABOSHI e PEREIRA, 1981; AMARAL, 2010; PIE, 2006; 

SQUELLA, 2008). 

No Nordeste brasileiro existem duas espécies de ostras nativas que podem ser 

cultivadas: a ostra preta (também chamada de ostra da lama e que tem o nome científico 

de Crassostrea gasar ou Crassostrea brasiliana) e a ostra branca (também chamada de 

ostra da pedra e cujo nome científico é Crassostrea rhizophorae). À medida que cresce, 

a ostra vai se moldando a esse lugar onde ela se fixou. Por isso, ostras retiradas 

diretamente do mangue apresentam geralmente formas bastante irregular, enquanto 

ostras cultivadas desde a fase de semente são bem mais regulares em sua forma. Na 

natureza, a ostra preta vive principalmente no fundo, em contato com a areia ou com a 

lama e pode passar dos 20 cm de altura (depois de muitos anos de vida) (SEBRAE, 

2015), como mostrada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - A ostra preta (Crassostrea brasiliana) 

 
Fonte: SEBRAE, 2015 

 

Partículas em suspensão na água são ingeridas como alimento e provêm de um 

fluxo de água, que passa através da cavidade do manto, pelas brânquias ciliadas 

alargadas e pregueadas que funcionam como um filtro, concentrando partículas 

orgânicas, microalgas e organismos planctônicos. As partículas ingeridas podem ser 

rejeitadas, refluídas pela parte posterior direita das brânquias (na forma de pseudofezes) 

ou filtradas nas brânquias. Pela ação dos cílios branquiais, estas são conduzidas aos 

palpos labiais, onde são selecionadas de acordo com o seu tamanho e levadas à boca, 

digeridas no estômago e absorvidas no intestino, sendo o material rejeitado (fezes) 

expulso pelo ânus (DUÉ, 2010; LENZ, 2008).  

Os invertebrados marinhos e estuarinos utilizam estratégias fisiológicas e 

comportamentais para manter o funcionamento ótimo do seu organismo quando 

expostos a alterações de salinidade no meio, e espécies costeiras estão mais propensas a 

essas variações osmóticas (FOSTER et al., 2010). 

Com o processo de urbanização o ecossistema estuarino passou a receber uma 

grande descarga de poluentes, dragagens e assoreamentos o que também pode alterar a 

sua concentração osmótica. Como consequência, a presença de poluentes nesse 

ambiente pode levar ao aumento das taxas de bioacumulação, perda da biodiversidade, e 

afetar os mecanismos fisiológicos que torna os animais tolerantes às flutuações de 

salinidade (STARK, 1998; SCHLACHER et al., 2005; DOMINGOS et al., 2007; 

MONSERRAT et al., 2007). 

Nos estudos ecotoxicológicos, os quais buscam uma maneira de monitorar os 

efeitos causados por contaminantes naturais e/ou sintéticos, bem como seus efeitos 

sobre diferentes ambientes, temos o estudo de biomarcadores referente à capacidade de 
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detectar as diferentes respostas dos organismos aos contaminantes, em distintas 

perspectivas: toxicologia, fisiologia, molecular e/ou bioquímica. Numa perspectiva 

ecotoxicológica, os biomarcadores de contaminação aquática podem ser específicos 

para um determinado contaminante ou uma classe de contaminantes (por vezes não 

relacionados quimicamente) (ELLIOTT, 2003; SOUZA et al, 2012). 

Com o passar do tempo os efeitos teciduais e sistêmicos podem ser detectados, 

levando, mais tardiamente, a consequências para a população, comunidade e 

ecossistema. Estes efeitos ao nível de população e a ecossistemas necessitam de muito 

mais tempo para serem detectados, muitas vezes com consequências graves e de difícil 

recuperação. Então, em estudos ecotoxicológicos, os biomarcadores moleculares e 

bioquímicos, ou em níveis organizacionais menores, são os melhores candidatos a 

identificar respostas precoces frente à exposição a contaminantes. Isto pode ser feito 

antes que efeitos irreversíveis tenham sido gerados, e ao mesmo tempo, permitir ações 

corretivas em tempo de evitar consequências irreversíveis (VAN DER OOST, 2003). 

A bioconcentração e a bioacumulação são os principais fatores que podem 

causar danos aos organismos quando em contato com a água de produção descartada. O 

primeiro refere-se à acumulação de determinada substância através do contato com água 

contaminada com a mesma. Já o segundo fator está relacionado ao acúmulo de um 

contaminante através da alimentação, neste caso, organismos de níveis mais altos na 

cadeia alimentar, acumulam a substância bioconcentrada em indivíduos de níveis 

tróficos mais baixos, dos quais se alimentam. Organismos filtradores, como mexilhões, 

ostras e outros bivalves, são mais sensíveis, justamente devido aos seus hábitos 

alimentares, e apresentam grande tendência a bioconcentração de compostos orgânicos 

presentes na água produzida, como hidrocarbonetos, fenóis e metais (NEFF et al, 

2011a). 

Biomarcadores são respostas rápidas podendo ser avaliados nos menores níveis 

de organização biológica, os quais podem detectar sinais precoces de danos a 

biomoléculas, tecidos, ou órgão, avaliando um determinado processo biológico. O 

impacto de contaminantes sobre os indivíduos podem ser avaliados, oferecendo, assim, 

oportunidade para a aplicação de medidas corretivas. Extensas áreas de manguezais em 

todo o mundo já foram perdidas, particularmente aquelas localizadas em áreas urbanas, 

as quais estão sob pressão devido à contaminação por efluentes domésticos. Estão 

presentes no esgoto sanitário metais, cosméticos, hormônios, detergentes, matéria 

orgânica, entre outros (ACOSTA, 2016). 



30 
 

Quando mudanças comportamentais não são suficientes para responder a 

estresses ambientais, os organismos podem recorrer a respostas fisiológicas para sua 

condição interna se ajustar a uma conformação mais adequada em face às exigências 

temporárias do meio. Porém normalmente os organismos apresentam respostas 

fisiológicas relacionadas com as características do meio onde vivem (SCHMIDT-

NIELSEN, 2002). 

A maioria dos invertebrados marinhos é osmoconformadora, isto é, mantêm as 

concentrações de seus fluidos corpóreos equivalentes às variações no meio. Estes 

animais conservam seus fluidos isosmóticos à água do mar, e não precisam gastar 

energia para manter suas concentrações diferentes do ambiente. À medida que animais 

isosmóticos com o meio marinho são expostos a um ambiente mais diluído, eles 

enfrentam dois problemas: primeiro, a água do meio externo tende a entrar 

passivamente em seu organismo, onde a concentração de solutos é superior; segundo, os 

solutos de seus fluidos tendem a sair, também em função deste gradiente de 

concentração. A manutenção de níveis estáveis na concentração osmótica dos fluidos 

internos deve ser assegurada, pois grandes oscilações nestes valores podem ser 

incompatíveis com a vida (PÉQUEUX, 1995; SCHMIDTNIELSEN, 2002; FREIRE et 

al., 2008a, b). 

A problemática da presença de poluentes em um ambiente com salinidade 

variável como é o caso do ambiente estuarino, avaliando a influência da salinidade e 

temperatura nos processos de absorção e distribuição de metais como mercúrio, cádmio 

e chumbo em Saccostrea echinata, e os resultados obtidos foram que as baixas 

salinidades têm mais influência no acúmulo de metais nos tecidos do que a temperatura 

(DENTON e BURDON-JONES, 1985). 

O uso de ostras como bioindicadores, onde as concentrações de chumbo, zinco e 

cobre encontrados, provenientes de poluição antropogênica, estavam acima dos níveis 

aceitos pela saúde pública, uma vez que estes servem como fonte de alimento. Como os 

bivalves têm hábito alimentar filtrador são mais expostos a estes agentes tóxicos, 

podendo incorporá-los por filtração e uma vez que filtra o metal, este vai ser 

bioacumulado em cada organismo filtrador, que ao ser consumido por outros 

organismos vai passar para toda cadeia trófica. Características como o hábito séssil (que 

não permite a fuga, quando em condições adversas), tempo de vida consideravelmente 

longo, ampla distribuição geográfica, alta densidade, fácil coleta, hábito alimentar 

filtrador, contato com sedimentos e a capacidade de acumular metais os tornam 
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organismos sentinela, desse modo, bioindicadores sésseis e que são representativos em 

sua área de estudo são recomendáveis para o biomonitoramento dessas áreas (SILVA, 

2004; GALVÃO et al., 2009; ANACLETO et al., 2015; AZEVEDO, 2005). 

Os bivalves podem acumular altas concentrações de compostos metálicos, 

tornando com isso necessário compreender nestes organismos o comportamento destes 

metais. Além disso, de obter respostas generalistas que informe o estado de saúde 

celular dos organismos a partir da aplicação de biomarcadores de efeitos (não 

específicos). A partir disto, após a obtenção de respostas generalistas, deve-se investir 

na aplicação de biomarcadores específicos que informe não apenas o grau de estresse 

celular, assim como que possam identificar os poluentes responsáveis por estes efeitos 

(VIARENGO et al., 2007). 

O conhecimento sobre o ambiente que a ostra é extraída e o estudo sobre o 

tecido muscular do molusco pode revelar as condições sanitárias do rio e relacionar 

possíveis doenças de veiculação hídrica. A capacidade filtrante das ostras é de cerca de 

cinco litros de água/hora, podendo reter no manto cerca de 75% das espécies bacterianas 

presentes no seu ambiente (BARROS et al., 1995). Os microrganismos sobrevivem no 

estômago das ostras por certo período de tempo, mantendo seu poder infectivo, antes de 

serem atacados e digeridos por fagocitose. Este comportamento fisiológico causa uma 

concentração de microrganismos patogênicos na parte comestível do bivalve, tornando-

o assim um bioindicador de poluição marinha (CARROZZO; 1994).  

O hábito de consumo de ostras cruas na alimentação humana representa um 

problema de saúde pública quando as águas dos ambientes costeiros e estuarinos, onde 

decorre todo o seu ciclo de vida, estão contaminadas. Estes moluscos devem ser 

ingeridos após a sua passagem por centros depuradores para diminuir o risco de 

contaminação microbiana (BRETAS, 2011). A Figura 2.2 abaixo representa a anatomia 

de bivalves. 
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Figura 2.2 - Anatomia de bivalves 

 
Fonte: MIOSSEC et al.,2009 (adaptado) 

 

A presença dos metais pesados com origem geogênica na alimentação humana 

provém da contaminação dos solos, rios, lagos e mares através de processos naturais de 

erosão das formações rochosas e ainda indústria petrolíferas. Estes contaminantes são 

tóxicos em concentrações elevadas e tendem a acumular-se tanto no ambiente como nos 

vários intervenientes da cadeia alimentar, pois são estáveis e não podem ser degradados 

nem destruídos, representando um risco para a saúde humana (ASAE, 2011). 

 

 2.3 METAIS 

 

Os metais são constituintes naturais que atingem o ambiente aquático 

principalmente por descarga fluvial. Podem ser de origens naturais e antrópicas. No 

primeiro caso, oriundos do intemperismo sofrido pelas rochas, enquanto no segundo, 

por efluentes domésticos e industriais; e a resultante do tráfego de embarcações quando 

da existência de instalações portuárias. No caso de áreas costeiras densamente povoadas 

e industrializadas, outra expressiva fonte de contaminação é a deposição atmosférica 

(O’NEILL, 1998). 

Os metais podem ser classificados como essenciais, microcontaminantes 

ambientais e podem ser simultaneamente essenciais e microcontaminantes. Muitos 

metais são essenciais para o crescimento dos organismos vivos, desde bactérias até os 

seres humanos, porém em baixas concentrações, sendo eles o sódio, potássio, cálcio, 

ferro, zinco, cobre, níquel e magnésio; os metais que podem ser microcontaminantes 

ambientais, ou seja, ocasionam contaminações ao meio ambiente, podem ser os 

elementos arsênio (As), chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), alumínio (Al), 

titânio (Ti), estanho (Sn) e tungstênio (W); já os elementos que podem ser essenciais e 

ao mesmo tempo microcontaminantes são o cromo (Cr), zinco (Zn), ferro (Fe), cobalto 

(Co), manganês (Mn) e níquel (Ni) (AVILA-CAMPOS et al., 2015). 
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Em águas, a poluição pode causar alterações nas características físicas (cor, 

turbidez, temperatura, viscosidade, sabor, odor), químicas (DQO, pH, força iônica, OD, 

sais minerais, grau de toxicidade, dureza), biológicas (espécies de fitoplâncton, 

zooplâncton, ausência de bactérias), de tal modo que não reúna as condições necessárias 

para a utilização a qual estava destinada quando no seu estado natural. Os metais traço, 

compostos orgânicos e material particulado em suspensão são alguns poluentes que têm 

prioridade em estudos de monitoramento de meio ambiente. A poluição por metais traço 

pode ocorrer por qualquer uma das fontes de poluição, mas, principalmente através dos 

efluentes industriais (SILVA, 2000). 

A contaminação nos ambientes aquáticos por metais é preocupante devido a sua 

toxicidade e abundância, principalmente no meio aquático, no qual há acumulação de 

metais na flora e fauna, consequentemente entra na cadeia alimentar e pode acarretar 

efeitos nocivos não só para a fauna, mas também para os seres humanos. Os metais-

traços são as principais causas desses efeitos nocivos, onde são provenientes do despejo 

de efluentes domésticos e industriais no recurso hídrico (VIEIRA, 2000). 

 Ao contrário dos poluentes orgânicos, os metais pesados não são biodegradáveis, 

podendo acumular-se nos diversos compartimentos ambientais. Desta forma não são 

eliminados ou metabolizados, sendo bioacumulados ao longo da cadeia alimentar. Além 

da concentração dos íons metálicos nos ambientes, é necessário avaliar a especiação 

química dos mesmos, que será fator determinante na magnitude de toxicidade de cada 

elemento, uma vez que está diretamente relacionada com a mobilidade e 

biodisponibilidade. O conhecimento da forma de cada elemento no ambiente possibilita 

o entendimento da ciclagem dos mesmos no ambiente aquático, fundamental para a 

compreensão do real impacto de atividades antrópicas (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

 

Na Seção II do CONAMA 430/11 trata na integra:  

Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes Art. 16. Os efluentes 

de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no 

corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste 

artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:   

I - condições de lançamento de efluentes: a) pH entre 5 a 9; b) temperatura: 

inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 

deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura, Art. 18. O efluente não 

deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos 

aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente.  
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Na Tabela 2.1 abaixo temos as concentrações máximas permitidas que podem 

ser descartadas em recursos hídricos de acordo com a Resolução CONAMA 430/2011 

com o intuito de compreender os possíveis riscos de contaminações, ainda que em 

pequenas concentrações de metais, são descritas as fontes, efeitos, concentrações e 

parâmetros para o descarte. 

 

Tabela 2.1 Descarte de efluentes em corpos hídricos estabelecidos pela resolução CONAMA 430/2011 

Metal Fontes poluidoras Efeitos no homem Concentração 

 

Cádmio (Cd) 

Efluentes industriais, 

produção de pigmentos, 

equipamentos eletrônicos, 

lubrificantes, inseticidas, 

combustíveis. 

Anemia, retardamento do 

crescimento, morte, 

disfunção renal, 

hipertensão, câncer, 

doenças crônicas etc. 

 

 

0,2 mg L-1 

Chumbo (Pb) 

 

Efluentes industriais, tabaco, 

tintas, tubulações, 

metalurgia. 

 

Saturnismo, tontura, 

irritabilidade, perda de 

memória, inflamação 

gastrintestinal, vômitos, 

diarreias etc. 

 

0,5 mg L-1 

 

Cobre (Cu) 

Corrosão de tubulações, 

esgotos domésticos, 

algicidas, fungicidas, 

pesticidas, mineração e 

refinamento de metais. 

 

Lesões no fígado e 

intoxicação. 

 

1,0 mg L-1 

Cromo (Cr) 

Efluentes industriais, 

produção de aço, tintas, 

pigmentos, explosivos. 

Alergias, câncer e 

intoxicação. 

1,0 mg L-1 

Cr dissolvido 

Manganês (Mn) 

Fabricação de ligas 

metálicas, pilhas, vidros, 

fogos de artifício; indústria 

química, fertilizante, 

fungicidas. 

Infecção do trato 

respiratório, pneumonite e 

efeitos ao sistema 

nervoso central. 

 

1,0 mg L-1 

Mn dissolvido 

Níquel (Ni) 

Galvanoplastias, mineração, 

queima de combustíveis, 

produção de ligas metálicas 

e fabricação de alimentos. 

Câncer, dermatites, 

alterações cardíacas e 

respiratórias. 

 

2,0 mg L-1 

 

Zinco (Zn) 

Galvanoplastias, mineração, 

incineração de resíduos, 

esgotos domésticos e 

produção de ferro e aço. 

Alterações respiratórias, 

gástricas e cardíacas. 

 

5,0 mg L-1 

Fonte: Adaptado de PIVELI e KATO (2005). 

 

A determinação de metais traço em água do mar é de grande importância, devido 

ao seu aspecto toxicológico e em função de sua cumulatividade na cadeia alimentar. Um 

dos metais traço abundantes no ambiente é o cobre, daí a preocupação em sua 

quantificação, para que esta esteja dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 

Apesar de alguns deles serem essenciais aos seres vivos, como magnésio, ferro, zinco, 
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manganês, cobre, cobalto e molibdênio (atuando em diversos processos fisiológicos, 

ainda que em baixas concentrações), em altas concentrações geralmente podem ser 

tóxicos (SKURIHIN, 1989). 

Aschner (2000) relata que, mesmo sendo um metal essencial, o Mn, quando 

acima da concentração ideal para o bom funcionamento do organismo, pode estar 

associado à doença de Parkinson; já no estudo de Hamilton et al. (2000), percebeu-se 

que uma ingestão diária de Zn pode reduzir as concentrações de Cu, alterar o 

metabolismo do Fe e reduzir a concentração do bom colesterol (HDL) e afetar o sistema 

imune. O Al pode estar associado à doença de Alzheimer (WONG et al., 1998). O Cd, 

além de alterar a concentração de íons presentes no plasma sanguíneo, reduz a 

densidade mineral óssea visto que este é capaz de substituir o Ca+2 na composição 

óssea, aumentando o risco de fraturas e osteoporose (ÅKESSON et al., 2006). 

 

2.3.1 Cádmio 

 

Diversas atividades industriais contribuem para a adição de cádmio na água, sua 

presença deve-se a fatores como: produção de pigmentos, equipamentos eletrônicos e 

queima de combustíveis fósseis, intemperismo, erosão do solo e da camada de rocha 

viva, descargas atmosféricas diretas devido a operações industriais e vazamentos de 

aterros. O cádmio presente em efluentes industriais que contaminam as águas pode ser 

rapidamente adsorvido ao material particulado, sua disponibilidade e remobilização na 

forma de carbonatos, hidróxidos, co-precipitado com óxido de ferro hidratado, na forma 

de sulfetos, é menos passível de ser mobilizado por ressuspensão dos sedimentos ou 

atividade biológica. Porém, se temos o cádmio associado às partículas de argila ou 

materiais orgânicos, torna-se muito mais fácil de ser bioacumulado ou mesmo liberado 

quando há distúrbios ambientais (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

O cádmio é bioacumulativo em plantas aquáticas, invertebrados, peixes e 

mamíferos, sua concentração se eleva quanto maior for o nível trófico do organismo, 

pode ser combinado com o metal zinco, onde esse metal que faz parte de tubulações 

galvânicas, soldas e acessórios metálicos, pode assim contaminar a água potável que 

pode passar por essas tubulações. O cádmio encontra-se em níveis baixos, quer no 

ambiente, quer nos alimentos.  Desse modo, os moluscos bivalves são a maior fonte 

alimentar de cádmio, uma vez que o cádmio se liga a uma proteína e consequentemente 

acumula-se nestes organismos (GOYER e CLARKSON, 2001; SILVA e BATISTA, 

2008).  
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O teor deste contaminante aumenta ao longo do tempo, levando a um fenômeno 

de bioacumulação, uma vez que a taxa de ingestão é geralmente superior à de 

eliminação por excreção, encontrado na natureza quase sempre associado ao zinco, 

cobre e chumbo em proporções que variam de 1:100 a 1:1000. A exposição ao cádmio 

ocorre essencialmente através dos alimentos, em particular nas ostras, mariscos e 

plantas podendo atingir valores entre os 100 e os 1000 μg kg-1. A carne, o peixe e os 

frutos podem conter entre 1 a 50 μg kg-1, enquanto as sementes entre 10 a 150 μg kg-1de 

cádmio (SILVA e BATISTA, 2008; REEVES et al., 2008; RUBIO et al., 2006). 

 

2.3.2 Cobalto 

 

A principal utilização industrial do Co é na produção de ligas metálicas, a 

exposição ocorre durante o processo de moagem do minério, mistura do pó com os 

outros componentes, sinterização e posterior usinagem do aço na produção de 

ferramentas e peças para maquinários. O cobalto é um metal importante para os seres 

humanos, animais e vegetais. É um dos constituintes da vitamina B12, que é essencial 

para todas as células, particularmente as da medula óssea, sistema nervoso e 

gastrointestinal.  

Contudo, para a maioria das pessoas nem sente falta deste elemento no 

organismo, já que apenas traços, ou seja, aproximadamente 2 mg diários são necessários 

para adultos normais. A toxicidade do cobalto é considerada relativamente baixa, 

porém, doses excessivas podem causar bócio, hipotireoidismo, colapso cardíaco e 

fibrose pulmonar (endurecimento do pulmão) que pode levar à morte (SCANSETTI et 

al., 1998; RODRIGUES, 2001; SOUZA et al, 2003). 

 

2.3.3 Cobre 

 

O cobre é um intermediário da transferência de elétrons em atividades 

enzimáticas de oxidação/redução, sendo importante para a homeostasia de funções 

fisiológicas como a respiração celular, a defesa contra radicais livres e a síntese de 

melanina. O cobre é um micronutriente maioritariamente presente nos alimentos assim 

como em águas contaminadas, sua incorporação no organismo se dá, essencialmente, 

por via oral através da alimentação. Para a população em geral, a maior parte deste 

micronutriente é obtida da dieta, através de legumes, carnes, frutos secos e bebidas 

(LINDER E HAZEGH-AZAM, 1996). 
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O cobre é amplamente distribuído na natureza no estado elementar, como 

sulfetos, cloretos e carbonatos. Industrialmente é muito utilizado na fabricação de ligas, 

fios condutores, galvanoplastia, utensílios, tubulações, inseticidas, fungicidas, algicidas, 

conservantes de madeiras, baterias, pigmentos, entre outros.  Em altas concentrações é 

tóxico para os peixes, provocando alterações na estrutura celular e reduzindo sua 

capacidade de locomoção, a água de beber é uma importante fonte de exposição a este 

metal, principalmente em residências onde as tubulações são feitas com cobre (SIMÃO, 

1985; MATINEZ-LÓPEZ et al., 2007). 

 

2.3.4 Níquel 

 

As mais importantes fontes de níquel são os minérios na forma de sulfeto de 

níquel, o processamento de minerais, assim como a produção e o uso industrial do 

níquel tem causado contaminação ambiental por este metal. Os principais usos do níquel 

são na produção de ligas, na indústria de galvanoplastia, na fabricação de baterias (Ni-

Cd), em produtos de petróleo, em pigmentos e como catalisadores (DUARTE; 

PASQUAL, 2000).  

A toxicidade do níquel na vida aquática varia amplamente e é influenciada por 

fatores como pH, oxigênio dissolvido, etc. Na água, o metal é tóxico para reprodução de 

crustáceos da água doce, quando atinge cerca de 95 µg L-1. Em concentrações de 310 µg 

L-1 pode matar larvas de moluscos marinhos e de 730 µg L-1 é prejudicial à reprodução 

de pequenos peixes de água doce. O níquel é um elemento de interesse ambiental por 

ser cancerígeno e apresentar possibilidade de causar, no ser humano, problemas no 

sistema respiratório e no coração (ROEKENS, 1988; MARQUES, 1993). 

 

2.3.5 Chumbo 

 

O chumbo é um mineral contaminante ambiental não essencial, tóxico para a 

maioria dos seres vivos quando expostos a elevadas concentrações se acumula no 

organismo de forma lenta na maioria dos casos. O chumbo apesar de não ser um 

elemento comum nas águas naturais é facilmente introduzido no meio ambiente por uma 

série de processos e produtos humanos as principais vias de emissão e exposição 

incluem: plásticos, tintas, pigmentos, indústrias metalúrgicas, indústrias de extração 

petrolífera, corantes, baterias, cabos, cigarro, embalagens de alimentos e tubulações. Os 

bivalves geralmente absorvem maiores concentrações de chumbo do que os peixes a 
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partir da água contaminada, especialmente em estuários contaminados com águas 

residuais urbanas e industriais (KLEIN, 2005). 

 A absorção depende do estado do físico e químico do metal, bem como da idade 

e estado fisiológico e nutricional do organismo. A doença provocada em seres humanos 

pela acumulação de chumbo no organismo é o saturnismo, seus efeitos são sobre o 

sistema nervoso central. A assimilação do chumbo nos ecossistemas aquáticos é 

determinada pela sua biodisponibilidade, que diminui na presença de matéria orgânica, 

e é influenciada pela salinidade, pH e temperatura. A porção restante, biodisponível, 

tem predisposição lipofílica e se acumula na biota (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2008).  

 

2.3.6 Metais em Alimentos 

 

Na legislação Brasileira existe o controle para alguns alimentos quanto à 

presença de contaminantes inorgânicos, metais ou não metais. A presença desses 

elementos tem limites máximos que são estabelecidos por organismos nacionais e 

internacionais de controle da qualidade dos alimentos. Como organismo nacional temos 

a Associação Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O limite máximo permitido 

por lei para alimentos está regulamentado desde 1965 no Brasil (VIRGA et al., 2007).  

Alguns limites foram atualizados e outros mantidos pelo Mercosul e pelo 

Ministério da Saúde. Revogado no Regulamento Técnico MERCOSUL sobre limites 

máximos de contaminantes Inorgânicos em Alimentos (revogação das Resoluções 

102/94 e 35/96). Publicada no DOU da RDC Nº 42, de 29 de Agosto de 2013, os níveis 

de contaminantes inorgânicos nos alimentos deverão ser os mais baixos possíveis, 

devendo prevenir-se a contaminação do alimento na fonte, aplicar a tecnologia mais 

apropriada na produção, manipulação, armazenamento, processamento e envase, de 

forma a evitar que um alimento contaminado seja comercializado ou consumido. São 

revogados para Moluscos bivalves apenas: As, Pb, Cd e Hg, correspondendo 1,00; 1,5; 

2,0 e 0,5 (mg kg-1) respectivamente.  

A Portaria n°. 685/98 de 27 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, 

publicado no Diário Oficial da União em 28/08/98 aprova o Regulamento Técnico: 

“Princípios Gerais para o Estabelecimento de Níveis Máximos de Contaminantes 

Químicos em Alimentos” e seu anexo: “Limites máximos de tolerância para 

contaminantes inorgânicos”. Sendo assim, existem valores limites que não podem ser 

ultrapassados para o teor de alguns elementos químicos em alimentos, para que esse 
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alimento possa ser consumido de maneira que não ofereça risco à saúde dos que 

utilizam este alimento.  

No entanto, a legislação não estabelece valores limites para todos os elementos 

químicos, estabelecendo limites apenas para alguns. Portanto, para avaliar o risco a 

população exposta aos íons metálicos presentes nos moluscos estudados, os resultados 

obtidos foram comparados com os valores dos Limites Máximos de Tolerância para 

cada contaminante inorgânico, o Chumbo por exemplo, de acordo com a Portaria 

685/98, tem seu valor máximo permitido (VMP)  de 2,0 µg g-1. Os teores de cobre 

estabelecidos pelo Decreto n° 55.871 é 30 µg g-1. Para os teores de níquel seu limite 

estabelecido pela legislação é de 5,0 µg g-1. Com relação ao zinco os valores 

estabelecidos em 50,0 µg g-1. A legislação não estabelece valores limites para o bário, 

manganês e o alumínio. Cobre, cromo e o níquel são permitido em até 30,0 mg L-1; 0,1 

mg L-1 e 5,0 mg L-1, respectivamente (Portaria 685/98).  

 

2.4 ESTUDOS ECOTOXICOLÓGICOS E PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Nos anos de 1970 pesquisadores americanos notaram que os limites já 

estabelecidos para agentes tóxicos mensurados isoladamente não indicavam realmente a 

qualidade da água para manutenção da vida aquática. A partir daí a toxicologia aquática 

se desenvolveu na medida em que aumentavam os conhecimentos acerca do efeito 

tóxico de efluentes líquidos, das interações das substâncias tóxicas e dos efeitos dessas 

substâncias na biota. Foi dada então ênfase em testes de toxicidade crônica para 

estabelecer critérios de qualidade da água para proteger a vida aquática. Nesses testes 

mais do que uma quantificação, são observadas as propriedades das substâncias 

químicas como transformação, potencial de bioacumulação, persistência e seus efeitos 

sobre o alvo, seja organismo, população ou comunidade em respostas como 

mortalidade, taxa de reprodução, alterações morfológicas, entre outras (ZAGATTO e 

BERTOLETTI, 2008). 

A temperatura da água é um fator crítico que influencia em diversos aspectos do 

sistema estuarino como a atividade biológica e muitas espécies químicas no estuário, 

desempenhando muitos papéis dentro do sistema estuarino. Com o aumento da 

temperatura da água, por exemplo, a concentração de oxigênio dissolvido diminui. 

Também influencia a taxa fotossintética, metabólica e a sensibilidade dos organismos às 

substâncias tóxicas, parasitas e doenças (FRENCH, 1997). 
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A turbidez tem sua medida determinada pela quantidade de sólidos suspensos na 

água. Os materiais suspensos incluem partículas de solo, plâncton, entre outras 

substâncias. Em estuário pode ter diversas fontes como: erosão do solo, descarga de 

efluentes residenciais e industriais, escoamento superficial urbano, revolvimento de 

sedimentos, floração algal etc. A turbidez pode aumentar após a chuva, especialmente 

em bacias desenvolvidas, com grandes áreas impermeabilizadas; pode aumentar 

também no tempo seco, pela menor quantidade de água no estuário (TEMBY e 

CRAWFORD, 2008; FRENCH, 1997).  

A alta turbidez também pode ser causada por altos níveis de matéria orgânica; 

esse material é decomposto por bactérias, diminuindo o OD na água. O material 

suspenso também pode servir como carreador para substâncias tóxicas, que se liga a 

essas partículas, como acontece com alguns pesticidas utilizados em cultivares. Quando 

o nível de sólidos suspensos está alto, a concentração destes pesticidas pode ter aumento 

comparativo maior do que o que seria esperado. Alguns dos efeitos físicos do excesso 

de material suspenso incluem obstrução de brânquias, dificultando as trocas gasosas, 

redução da resistência dos peixes às doenças, diminuição da taxa de crescimento, 

alterações nos ovos e estágios larvais dos animais, prejuízo às estratégias de caça 

(OHREL e REGISTER, 2006). 

Salinidade é a medida de sais dissolvidos na água, um estuário tem por 

característica básica um gradiente de salinidade que diminui na desembocadura de rios e 

aumenta em direção ao mar. Esse gradiente seleciona a biota existente em cada setor do 

estuário e é o fator principal determinante da estratificação. Também aumenta com a 

profundidade, já que a água mais salgada tem maior densidade. Diversos parâmetros são 

influenciados pela salinidade, como a concentração de oxigênio dissolvido, que diminui 

com o aumento da salinidade (TEMBY e CRAWFORD, 2008).  

A salinidade também reflete em efeitos físico-químicos como a solubilidade e 

fisiológicos como a osmorregulação. No caso de contaminantes neutros, a salinidade 

tem efeito de reduzir a solubilidade aquosa destes. Outros efeitos se manifestam na 

bioacumulação de metais, variando para cada elemento. No geral é observada a 

diminuição da bioacumulação de metais com o aumento da salinidade. As acumulações 

de zinco e do mercúrio não dependem da salinidade, a do chumbo é diretamente 

proporcional (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2008). 

A condutividade está relacionada com a capacidade de a água permitir a 

passagem elétrica. É afetada pela presença de sólidos dissolvidos como ânions de 
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cloreto, nitrato, sulfato e fosfato, e também cátions de sódio, magnésio, cálcio, ferro e 

alumínio. A condutividade tende a acompanhar proporcionalmente a salinidade e 

temperatura da água (OHREL e REGISTER, 2006). 

A disponibilidade do oxigênio aos seres aquáticos é complicada pela sua baixa 

solubilidade em água, sendo que a água salgada absorve ainda menos oxigênio do que a 

doce. Outro fator é a temperatura; quanto maior, menor a capacidade de incorporação de 

oxigênio. Assim, a água estuarina pode naturalmente apresentar baixos níveis de OD 

(TEMBY e CRAWFORD, 2008). 

A área adequada para o cultivo de ostra do mangue, a concentração de oxigênio 

dissolvido deve estar entre 2 e 5 mg L-1. Baixos níveis de oxigênio dissolvido são os 

maiores limitantes em aquicultura. Concentrações críticas de oxigênio podem ser 

alcançadas depois de maciça mortalidade do fitoplâncton e sua decomposição 

subsequente. A concentração crítica de oxigênio é de 1,5 mg L-1, pois abaixo dela há 

uma redução drástica no crescimento dos organismos (GOMEZ et al. 1995; BOYD e 

WATTEN, 1989). 

O OD é um dos parâmetros com comportamento extremamente dinâmico. Sua 

concentração é afetada por diversos fatores físicos, químicos e biológicos, o que torna 

difícil analisar esse parâmetro isoladamente. A maioria dos animais tem um bom 

desenvolvimento com níveis de OD acima de 5 mg L-1 e em situações de hipóxia muitos 

animais procuram outros lugares com melhores condições e os seres sésseis podem até 

morrer. A anóxia pode ser considerada em níveis abaixo de 0,5 mg L-1 e resulta na 

morte de qualquer organismo que necessite do oxigênio (OHREL e REGISTER, 2006).  

A alcalinidade mensura a capacidade de a água neutralizar ácidos; é uma 

propriedade tampão em que a água tende a manter o pH. Bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos removem íons de hidrogênio e diminuem a acidez da água. É influenciada 

por alguns tipos de rochas, solo e descargas industriais e sua força muda com a 

quantidade de sais na água, alternando então devido à influência de aporte doce e 

salgado. A medida de alcalinidade tem sua importância na determinação na capacidade 

do estuário em neutralizar poluição ácida da chuva ou outro efluente. Sem essa 

capacidade qualquer entrada de substância ácida poderia acidificar a água 

imediatamente (OHREL e REGISTER, 2006). 

O pH é uma variável muito especial nos ambientes aquáticos, podendo 

influenciar muitos fenômenos químicos e biológicos. Seu efeito nos organismos 

cultivados se relaciona ao metabolismo e processos fisiológicos. O pH atua sobre as 
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comunidades aquáticas diretamente nos processos de permeabilidade da membrana 

celular, interferindo, portanto, no transporte iônico intra e extracelular e entre os 

organismos e o meio. Deduz-se que pequenas variações de pH não são representativas 

para afetar o crescimento das ostras (ESTEVES, 1998). 

 

2.5 ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA 

INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP OES) 

As técnicas espectrométricas mais amplamente utilizadas fazem uso da radiação 

eletromagnética (REM), que é uma oscilação em fase dos campos elétricos e 

magnéticos, autossustentando-se, que encontram-se desacoplados das cargas elétricas 

que lhe deram origem. As oscilações dos campos magnéticos e elétricos são 

perpendiculares entre si e podem ser entendidas como a propagação de uma onda 

transversal, cujas oscilações são perpendiculares à direção do movimento da onda, que 

podem se deslocar através do vácuo (BECKER, 2007). 

A teoria quântica, modelo atual da estrutura química, informa que os níveis de 

energia dos elétrons em átomos neutros são quantizados, isto é, os elétrons assumem 

estados discretos de energia e só passam de um nível de energia para outro se receber 

uma quantidade exata. Cada elemento tem um número específico de elétrons associados 

com seu núcleo (CALLISTER, 2008). 

A configuração mais estável de um átomo é denominada “estado fundamental” e 

representa a forma como este é comumente encontrado no estado gasoso. Se uma 

determinada quantidade de energia é aplicada sobre o átomo e esta é absorvida, um dos 

elétrons mais externos será promovido a um nível energético superior, levando o átomo 

a uma configuração energética menos estável denominada “estado excitado”. Uma vez 

que esta configuração é instável, o átomo retorna imediatamente para o “estado 

fundamental”, liberando a energia absorvida sob a forma de luz (CALLISTER, 2008).  

Métodos de espectrometria de emissão atômica (OES) têm uma vantagem sobre 

a maioria dos métodos de espectrometria de absorção atômica comum (AAS), pois pode 

determinar, simultaneamente, mais de um elemento. A técnica de AAS mais antigas 

requer tipicamente uma fonte de radiação para cada um dos elementos envolvidos, 

enquanto OES requer apenas uma única fonte (por exemplo, plasma, chama, 

eletrotérmica etc.) para todos os elementos envolvidos. Estas técnicas são empregadas 

em análise quantitativa de elementos químicos, em baixas concentrações em uma larga 



43 
 

variedade de amostras, tais como: amostras geológicas, ambientais e água, biológicas, 

orgânicas e inorgânicas (EWING, 1972). 

Nessa técnica os átomos do elemento de análise estão no estado fundamental, ou 

seja, com energia mais baixa, após a aplicação de uma energia os átomos são levados 

momentaneamente a um estado excitado, ou seja, com uma energia mais alta. Essa 

energia utilizada pode ser uma energia externa na forma de calor ou energia elétrica, 

nesse caso a energia é suprida por um plasma (BOSS, et al., 1977; SKOOG, et al., 

1998).  

A técnica de ICP OES é largamente utilizada para determinações 

multielementares de elementos em baixas concentrações. Nela, o plasma é fonte de 

energia para a atomização e excitação de íons e moléculas. O processo de atomização 

acontece em ambientes de temperaturas muito altas, que podem variar entre 6000 K e 

10000 K. Além disso, para a geração do plasma é usado um meio quimicamente inerte, 

sendo o argônio o elemento mais utilizado para tal finalidade. Dessa maneira, as 

interferências químicas ou de ionização são muito pequenas (MANNING; GROW, 

1997).  

Na formação do plasma o gás argônio é direcionado através de uma tocha que 

consiste em três tubos concêntricos feitos de quartzo. Uma bobina de indução envolve a 

extremidade superior da tocha e é conectada a um gerador de radiofrequência (RF). 

Quando a energia RF (tipicamente 700-1500 watts) é aplicada à bobina, provoca campo 

magnético oscilante na extremidade da tocha onde passa o gás argônio e então uma 

descarga elétrica é aplicada ao gás formando elétrons livres. Estes elétrons são 

acelerados pelo campo magnético e através de colisões com átomos de argônio e levam 

a uma reação em cadeia, formando mais elétrons livres e íons de argônio, o processo 

continua até que o plasma de alta temperatura é formado (BOSS, 1997). 

A primeira função da alta temperatura do plasma é dessolvatar a amostra na 

forma líquida, deixando-a na forma microscópica e sólida. Os próximos passos 

consistem em decompor as partículas sólidas através da vaporização (MX) e então 

formar átomos pela dissociação das moléculas gasosas. Uma vez que a amostra de 

aerossol foi dessolvatado, vaporizado e atomizado as funções restantes do plasma são a 

excitação e ionização (GINÉ, 1998; SKOOG, 2008). 

O plasma tem dois tipos de configuração para observar a emissão no ICP, sendo 

elas, radial e axial. Na observação radial o plasma é utilizado em ângulos retos, ou seja, 

posicionado na posição vertical, fornecendo melhor precisão e estabilidade. É mais 
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utilizada na espectrometria de emissão óptica de ICP, apresentada na Figura 2.8. 

Enquanto na observação axial o plasma é utilizado em 90°, ou seja, é posicionado na 

posição horizontal, Figura 2.7.  Nessa observação os limites de detecção são melhores 

do que na observação radial. A única desvantagem é que há um aumento potencial de 

interferências espectrais e interferências de matrizes (HOU et al., 2000; SKOOG et al., 

1998). 

 

Figura 2.7 - Observação radial da tocha 

 
Fonte: SKOOG et al., 1998 (adaptado) 

 

 
Figura 2.8 - Observação axial da tocha 

 
Fonte: SKOOG et al., 1998 (adaptado) 

 

Os nebulizadores são dispositivos que convertem amostra líquida em um 

aerossol que pode ser transportada até o plasma. A introdução da amostra é feita por 

meio de um nebulizador concêntrico de vidro. O transporte da amostra para o 

nebulizador é feito pelo efeito Bernoulli, esse processo é denominado de aspiração.  

Com a alta velocidade do gás ocorre a dispersão do líquido em gotículas finas de 

tamanhos variados, as quais são carregadas para o plasma. Há outro tipo de nebulizador 

mais popular que apresenta um desenho de fluxo cruzado, com esse nebulizador o 

mesmo efeito de Bernoulli ocorre, mas o gás a alta velocidade flui cruzando um capilar 

em ângulo reto. É frequente nesse tipo de nebulizador a bombeamento do líquido 

através do capilar por uma bomba peristáltica. Existem diversos tipos de nebulizadores 

que estão disponíveis para nebulização de alta eficiência, nebulização de amostra com 

alto conteúdo de sólido e para produção de névoa ultrafina (SKOOG, et al., 1998). 
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A amostra é aspirada pela bomba, com a solução bombeada, o fluxo de vazão é 

fixo e não depende dos parâmetros da solução da amostra, como viscosidade ou tensão 

superficial.  

Além disso, o fluxo de vazão controlado permite que se faça uma rápida 

lavagem no nebulizador e na câmera de pulverização. Uma bomba muito utilizada na 

técnica de ICP-OES é a bomba peristáltica. Essa bomba utiliza uma serie de rolos que 

empurram a amostra através de um tubo, processo denominado peristaltismo (BOSS, et 

al., 1997). A Figura 2.9 abaixo representa os processos que ocorrem quando o aerossol é 

introduzido no plasma. 

 
Figura 2.9 - Processos que ocorrem no plasma quando o aerossol é introduzido 

 
Fonte: VANINI, 2014 

 

Diante das vantagens da técnica de ICP OES, temos os problemas de 

interferências nas determinações, sendo divididas em dois grupos: espectrais e não-

espectrais. As primeiras resultam das sobreposições de linhas de emissão que acontecem 

devido à coincidência de linhas dos emitidos por diferentes elementos. Um fato 

conflitante é que, ao mesmo tempo em que as inúmeras possibilidades de transições 

eletrônicas entre os diferentes níveis de energia de um dado elemento ocasionam 
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liberdade para escolha do comprimento de onda de trabalho, também aumentam a 

probabilidade de coincidência entre as linhas de emissão de diferentes elementos. Por 

isso, deve-se tomar cuidado com a seleção das linhas a serem monitoradas nas 

determinações. As interferências espectrais foram em parte minimizadas devido ao 

aperfeiçoamento dos espectrômetros, que atualmente apresentam uma maior resolução. 

As interferências não-espectrais ou de matriz, são originadas pelas diferenças existentes 

entre as soluções de calibração e as amostras (HILL, 2007; MOORE, 1989). 

Estas diferenças podem ser causadas, por exemplo, por alterações na viscosidade 

e densidade da solução, que alteram os processos de nebulização. Também, os 

constituintes da matriz podem modificar de diversas formas os processos de 

atomização, ionização e excitação no plasma. As interferências não espectrais mais 

comuns são causadas por ácidos, elementos facilmente ionizáveis e carbono orgânico 

em solução. Uma das formas de minimizar este tipo de interferência é diluir a amostra, 

inviável no caso da determinação de elementos em baixas concentrações. 

Alternativamente, o procedimento de calibração com adição padrão e/ou padronização 

interna podem ser eficientes na compensação de efeitos de matriz (THOMPSON, 1989). 

Os monocromadores são de extrema importância para separação dos 

comprimentos de onda de cada elemento, estando relacionado com a resolução das 

leituras analíticas. É um dispositivo que permite isolar uma banda de comprimento de 

onda, geralmente os monocromadores necessitam de um conjunto de fendas e lentes 

para focalizar a radiação a uma grade de difração que isola o comprimento de onda 

desejado. A radiação emitida, em comprimentos de onda específicos para cada 

elemento, é separada em policromadores, chegando a detectores de resposta rápida e de 

alta eficiência, como os CCD (dispositivos de carga acoplada) ou CID (dispositivos de 

injeção de carga). A intensidade de radiação emitida a partir do plasma é proporcional a 

concentração do analito de interesse na amostra. Os limites de detecção possíveis de 

serem atingidos estão na faixa de µg L-1 (CALLISTER, 2008). A Figura 2.10 ilustra um 

diagrama de blocos. 
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Figura 2.10 - Diagrama de blocos de um espectrômetro de emissão de ICP 

 
Fonte: SKOOG et al., 2012 (adaptado) 

 

 

A técnica de ICP OES possibilita a determinação simultânea de mais ou menos 

70 elementos em ampla faixa de trabalho (μg L-1). Por exemplo, os 70 elementos mais 

comumente determinados pela técnica podem dar origem a pelo menos 70 000 linhas 

totais de emissões na faixa de comprimento de onda de 200 – 600 mm.  

A consequência desta alta densidade de informação espectral é a necessidade de 

alta potência de resolução. Os sistemas de dispersão de baixa resolução normalmente 

empregados em espectrômetros não são suficientes. Essa técnica apresenta como 

características a baixa suscetibilidade a interferências de matriz, boa sensibilidade, 

precisão e exatidão (JOHNSON et al, 1997). 

 

2.6 DIGESTÃO VIA MICRO-ONDAS 

 

A radiação micro-ondas é um tipo de energia radiante caracterizada como 

radiação eletromagnética, sua radiação não é ionizante. O mecanismo de transferência 

de energia das micro-ondas é bem diferente dos três modos convencionais: condução, 

convecção e irradiação. O mecanismo de aquecimento por radiação micro-onda envolve 

a absorção da energia diretamente pelo material que está sendo aquecido, são utilizados 

frascos transparentes à radiação, normalmente de quartzo e, por esta razão, a solução é 

diretamente aquecida. 

 O aquecimento se dá, principalmente, pela interação da radiação micro-ondas 

com os solventes polares e com os íons em solução, provocando a rotação dos dipolos e 
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a migração iônica. Na decomposição em sistema fechado com aquecimento por radiação 

das micro-ondas, os materiais mais empregados são o politetrafluoretileno (PTFE), 

perfluoroalcóixido (PFA) e politetrafluoretileno quimicamente modificado (TFM) 

(KRUG; ROCHA, 2016). A Figura 2.3 mostra essas formas de aquecimento. 

Figura 2.3 - Esquema simplificado das formas de aquecimento condutivo e por radiação micro-ondas 

 

Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 (adaptado) 
 

A busca por melhores condições de digestão é bastante discutida, pois, esta etapa 

é uma das mais importante para uma análise efetiva. Quando se trata de matriz 

biológica, a quantidade elevada de compostos orgânicos não digeridos podem se 

reorganizar formando organometálicos e causa sérias interferências analíticas. A 

digestão de amostras via microondas é uma alternativa na qual pode ser utilizada para a 

digestão, combinados com misturas oxidante de HNO3 e H2O2. O aumento da pressão 

interna nos tubos, durante a rampa de aquecimento causa o aumento do ponto de 

ebulição da solução a ser digerida, consequentemente, acelera as reações químicas de 

digestão de compostos orgânicos (NÓBREGA et al, 2012). 

Os sistemas com aquecimento por radiação micro-ondas podem ser agrupados 

como monomodo, multimodo e híbrido. Os sistemas monomodo possibilitam a 

formação de ondas estacionárias de mesma amplitude, oscilam em diferentes direções, 

devido à cavidade pequena usada, somente um frasco de decomposição pode ser 

irradiado por vez, como mostra a Figura 2.4. 

 
Figura 2.4 - Modo de aplicação da radiação micro-ondas, cavidades monomodo e multimodo 

direcionado 
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Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 

 

A Figura 2.5 mostra os sistemas multimodo liberam a radiação micro-ondas em 

uma cavidade, podendo ser usados múltiplos frascos de decomposição. Os sistemas 

híbridos são aqueles que permitem a irradiação mais homogênea em uma cavidade 

bastante compacta. A constante dielétrica do material, que representa a capacidade do 

material em absorver a radiação eletromagnética; o tempo de relaxação dielétrica; a 

viscosidade do líquido ou sólido; a profundidade de penetração do material; a 

frequência são fatores que influenciam o aquecimento por radiação micro-ondas 

(KRUG; ROCHA, 2016).  

 
Figura 2.5 - Modo de aplicação da radiação micro-ondas, forno multimodo 

 
Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 

 

Os sistemas fechados possuem as vantagens de serem isolados da atmosfera do 

laboratório evitando contaminação, combinam baixo tempo e alta eficiência de 

decomposição. Outra vantagem dos sistemas fechados é que eles evitam a perda de 

espécies voláteis e apresentam menor consumo de reagentes. A decomposição por via 

úmida é, normalmente, realizada com ácidos concentrados e sob aquecimento. A 

quantidade de ácido usada dependerá da massa e do tipo de matriz da amostra, que está 

diretamente relacionada à concentração do analito e da técnica de determinação que será 

utilizada (ANTES et al., 2010; KRUG; ROCHA, 2016).   
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Na Figura 2.6 temos a representação esquemática de um forno multimodo, 

mostrando frascos de decomposição em um rotor, sob ação de radiação micro-ondas 

espalhada por um refletor rotatório. 

 
 

Figura 2.6 - Representação esquemática de um forno multimodo 

 

Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 (adaptado) 
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3 ESTADO DA ARTE 

Esse capítulo apresenta um resumo de trabalhos que empregaram métodos e 

técnicas analíticas para determinação de metais em ostras ou em outros biomarcadores. 

Ramos (2011) determinou as concentrações de metais-traço (zinco, selênio, 

arsênio, alumínio, ferro, manganês, chumbo e cromo) no sedimento superficial e em 

duas espécies de moluscos filtradores (Crassostrea rhizophorae e Mytella charruana), 

avaliando o grau de contaminação em estuários. Os resultados obtidos indicaram 

elevadas concentrações de zinco, arsênio, ferro, manganês, chumbo e cromo nos 

sedimentos e arsênio, ferro e manganês nos moluscos bivalves. Para análise e 

quantificação dos metais nos sedimentos e moluscos, foram realizadas digestões ácidas 

próprias para cada matriz e utilizando o ICP-OES. Os dados produzidos indicaram 

contaminação das matrizes utilizadas na pesquisa, onde os resultados obtidos foram 

comparados aos valores de referência das agências ambientais nacionais e 

internacionais. 

Oliveira (2012) analisou cinco espécies de moluscos: A amêijoa japonesa 

(Ruditapes philippinarum), a ameijola (Callista chione), a lambujinha(Scrobicularia 

plana), o mexilhão (Mytilus edulis) e a ostra portuguesa (Crassostrea angulata), 

bivalves de importância na dieta humana por serem fontes de nutrientes essenciais e por 

fornecerem proteína de elevada qualidade biológica. Contudo, os benefícios do seu 

consumo são contrabalançados com o perigo de exposição do consumidor a substâncias 

poluentes que podem-se acumular nas partes edíveis, o que constitui um fator de risco 

para a saúde humana. Determinou-se o teor de umidade, gordura, proteína, cinza e 

glicogênio e as concentrações de Cd, Hg e Pb foram determinados nos tecidos. Os 

níveis de metais encontravam-se abaixo dos limites da Comissão Européia, com 

exceção da ostra portuguesa capturada no estuário do Sado, que poderia representar um 

risco para o consumo humano. Verificou-se que apenas o chumbo apresentou diferenças 

entre os dois locais de amostragem. 

Beraldi (2015) determinou as concentrações e distribuição de metais (Al, Fe, Cr, 

Cd, Mn, Zn, Pb, Cu) nos compartimentos bióticos (plantas aquáticas Typhadomingensis 

e Eichornia crassipes e peixes Hoplias malabaricus e Geofagus brasiliensis) e abióticos 

(sedimento e material particulado em suspensão) na lagoa de Imboassica, Macaé/RJ. As 

amostras foram coletadas em estações de chuva e seca em três pontos. Em laboratório 

foram digeridas em solução ácida e em seguida as concentrações de metais foram 
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detectadas no equipamento ICP-OES (Varian-Liberty Series II). Nas raízes das plantas 

aquáticas foi observado um enriquecimento dos metais Al, Fe, Mn, Cr e Mn. As duas 

espécies de peixes também mostraram enriquecimento de metais, Al, Fe, Zn e Mn. O 

sedimento apresentou enriquecimento em relação à concentração de Cr e o material 

particulado em suspensão em relação à concentração de Cu, Cr, Fe, Mn, Zn.  

Acosta (2016) estudou o efeito da exposição de ostras nativas Crassostrea 

brasiliana transplantadas ao mangue contaminado com esgoto sanitário. Avaliou-se a 

presença de contaminantes, tais como HPAs, PCBs, LABs e metais. Dentre os 

parâmetros analisados destaca-se o cobre, na concentração de 60 µg L-1, concentração 

na qual as larvas dos peixes tiveram uma redução de 5% no comprimento do corpo, e 

alterações no desempenho natatório e perturbando o comportamento dos peixes adultos. 

Apresentando várias alterações bioquímicas nas brânquias, quando comparadas a ostras 

transplantadas por 24 ou 96 h para um sítio de referência (Mangue de Ratones). As 

defesas antioxidantes foram diminuídas, apresentando um efeito mais expressivo em 96 

h (primavera e outono). Estes dados indicam que, os limites nacionais para o cobre em 

água doce podem afetar significativamente o desenvolvimento e o comportamento de 

peixes. 

 Baudrimont et al. (2016) relataram que as concentrações de Cd declinaram ao 

decorrer de 25 anos de observações na região, foram analisados 12 metais em ostras 

Crassostrea gigas juvenis transplantados de uma incubadora em um período de 12 

meses, em 2 salinas. Comparando com quatro metais já medidos há 13 anos. Os 

principais resultados mostraram uma diminuição geral dos metais nos pântanos, com 

uma redução significativa do Cd atingindo 80% em comparação com o estuário. O 

crescimento de ostras e a bioacumulação de metais foram relacionados e dependeram 

principalmente da variação sazonal (mudança de temperatura e disponibilidade de 

fitoplâncton). O principal ponto deste estudo foi a diminuição da concentração de Cd 

sob o nível de consumo de segurança após apenas 3 meses do experimento em ambos os 

locais. Este importante resultado poderá novamente permitir o cultivo de ostras esparsas 

nestas bacias no futuro. A autorização prévia para o confinamento de ostras adultas nos 

pântanos de Médoc do Norte foi obtida em julho de 2014 (Decreto do Ministério da 

França de 04/07/2014). 

Liu e Wang (2016) relataram o aparecimento de "cores" em duas espécies de 

ostras (Crassostrea hong kongensis e Crassostrea angulata) transplantadas para três 

locais no estuário durante um período de dois meses. As mudanças na série temporal de 
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vários biomarcadores foram medidas juntamente com a quantificação simultânea da 

bioacumulação de metais. O acúmulo de Cu e Zn aumentou linearmente e atingiu até 

2% e 1,5% do peso seco do tecido até o final da exposição. A desintoxicação da 

metalotioneína (MT) foi insuficiente para sequestrar todos os metais absorvidos e suas 

concentrações nas ostras foram suprimidas após um aumento inicial, principalmente 

devido ao alto acúmulo de metal nos tecidos. Também foi documentado uma crescente 

"irrigação" de tecidos de ostras presumivelmente como resultado da ruptura de células 

de tecido sob estresse de metal. Este estudo demonstrou a complexidade das respostas 

dos biomarcadores em condições de campo, de modo que as mudanças no tempo das 

respostas dos biomarcadores aos metais precisam ser consideradas na avaliação dos 

impactos biológicos da poluição por metais em organismos estuarinos. 

Rodriguez-Iruretagoiena et al. (2016) coletaram sedimentos e ostras no estuário 

da costa atlântica europeia. As concentrações de 14 elementos foram determinadas em 

todas as amostras. Al, Mn, Cu, Pb, Sn, V, Zn, Ni e Cr são mais concentrados em 

sedimentos a montante do estuário, devido a atividades industriais nas proximidades e 

atividades portuárias da região. Os resultados químicos sugerem que as concentrações 

de metais em sedimentos e ostras são inversamente correlacionadas. Uma possível 

explicação é que condições favoráveis podem promover ressuspensão de sedimentos e 

posterior dissolução de metais na camada aquosa, tornando-os mais biodisponíveis para 

ostras. Neste processo, uma diminuição na concentração de metal nos sedimentos seria 

acompanhada por um aumento concomitante da concentração de metal nas ostras. Os 

resultados sugerem que esses biomarcadores são bons indicadores da quantidade de 

metais acumulados nas ostras e extensão do estado geral de saúde do estuário onde 

vivem.  

Vilhena et al. (2016) observaram indústrias de processamento de minério de 

alumínio (bauxita) e terminal de carga, discutiram os fatores de bioacumulação (BAF), 

bem como fatores relacionados à transferência trófica (TTF) de elementos químicos em 

água, ostra, fitoplâncton e sedimentos de fundo de um estuário. O BAF, TTF e 

biota/sedimento/água foram utilizados para correlacionar o conteúdo dos elementos 

químicos encontrados nos organismos. O sedimento, a água superficial, o fitoplâncton e 

composição química de ostras peroladas foram analisados por ICP-OES e ICP-MS. 

Ostras pérola (Paxyodon ponderosus) apresentaram acúmulo de K, Ca, Mg, P, Mn, Fe, 

Zn, Al, Ba e Pb, cujo aumento de concentração está associado com sua dieta: 

fitoplâncton, o Al foi encontrado em concentrações 14 vezes maiores nas ostras, 
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assumindo que estão associados às emissões de águas residuais e aos processos de 

industrialização na área. Os valores de BAF e BSAF (sedimentos) são 1000 vezes 

superiores às concentrações de metais na água e concentrações da fração biodisponível. 

As transferências tróficas podem ser suficientes para causar efeitos ecológicos 

significativos na biota da região.  

Cabrini et al. (2017) avaliaram concentrações de oito metais pesados: Cr, Zn, Pb, 

Ni, Cu, Cd, Co e V, em tecidos de macrofauna (conjunto dos animais que possuem 

tamanho maior ou igual a 0,5 mm) em 68 praias do Rio de Janeiro. As concentrações de 

metais nos tecidos da macrofauna foram comparadas aos limites máximos admissíveis 

para ingestão humana estipulados pelo órgão regulador brasileiro (ANVISA), 

investigaram também a variabilidade na macrofauna, assim como o padrão espacial das 

concentrações de metais, sugerindo alta variação espacial na concentração de metais 

tóxicos em espécies da macrofauna espécies das praias estudadas, evidenciando uma 

fonte difusa de contaminação ao longo da costa. A maioria das concentrações de metais 

estava abaixo dos limites estabelecidos pela ANVISA. As concentrações de metais 

pesados foram correlacionadas espacialmente com atividades antropogênicas como a 

industrialização e urbanização. É importante notar que, devido à ressuspensão dos 

sedimentos ou bioturbação e a liberação contínua de resíduos industriais e urbanos, a 

biodisponibilidade do metal pode mudar, exigindo o monitoramento da macrofauna 

desses ecossistemas. Acreditamos que a situação ambiental tratada neste trabalho é um 

pouco representativa do status atual encontrado nas regiões costeiras em todo o mundo. 

Jonathan et al. (2017) avaliaram a biodisponibilidade dos metais (Cr, Cu, Ni, Pb, 

Zn, Cd, As e Hg) nas ostras Crassostrea gigas consumidas comercialmente, coletadas 

ao longo de um período de crescimento de 12 meses uma fazenda de cultivo 

experimental no México. Amostras de sedimentos e água também foram coletadas de 

quatro zonas diferentes adjacentes à área de cultivo para identificar os padrões de 

concentração de metais. Os resultados revelaram que escoamentos de esgoto, 

fertilizantes usados para práticas agrícolas e cultivo de camarão são as principais fontes 

para o enriquecimento de certos metais tóxicos. O Fator de Bioconcentração (FBC) e o 

Fator de Acúmulo de Sedimentos (BSAF) da biota mostraram que C. gigas na região 

são fortes acumuladores para Zn e Cd. Os níveis de Cd observados no presente estudo 

ultrapassaram os limites permitidos para consumo humano estabelecidos pelos padrões 

de saúde pública globalmente. Este estudo estabelece uma linha de base para o 

desenvolvimento de técnicas de remediação em locais de aquicultura para estratégias 
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sustentáveis de cultivo e é evidente que um sistema de monitoramento contínuo é 

obrigatório nos locais de cultivo para a produção saudável de frutos do mar. 

Lu et al. (2017) investigaram a distribuição e variabilidade da poluição por 

metais traço nas águas costeiras chinesas, 1000 indivíduos adultos de ostras foram 

coletados de 31 locais ao longo de toda a costa da China, entre agosto e setembro de 

2015. Concentrações de macroelementos, (Na, K, Ca, Mg e P), e elementos traços, (Cd, 

Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Ag e Ti), nessas ostras foram simultaneamente medidos e 

analisados. Os resultados mostraram alta bioacumulação de Ti, Zn, Ni, Cr e Cu nas 

ostras do mar da China meridional e oriental. As concentrações destes elementos nestas 

ostras foram várias vezes superiores aos limites nacionais de segurança alimentar da 

China. Por outro lado, o estudo descobriu que a normalização de metais por salinidade 

(Na) e nutriente (P) poderia refletir mais detalhes da poluição por metais nas ostras. O 

biomonitoramento da poluição por metais pode se beneficiar da incorporação da 

calibração macroelemental em vez de se concentrar apenas nas concentrações totais de 

metal. No geral, a medição simultânea de macroelementos e metais vestigiais, 

juntamente com análises não lineares, permite revelar o mecanismo subjacente da 

biodisponibilidade de metais traço e bioacumulação em organismos marinhos. 

 Luna-acosta et al. (2017) estudaram o impacto do óleo bruto disperso e do 

dispersante nas ostras adultas do Pacífico, Crassostrea gigas, foi avaliada uma 

abordagem integrativa para biomarcadores, incluindo (1) bioquímica, (2) histológica e 

(3) endpoints fisiológicos (índice de condição da carne). As ostras adultas foram 

expostas a água não contaminada (controle), óleo quimicamente disperso (Brut Arabian 

Light), dispersante de óleo disperso mecanicamente (FINASOL®), usado sozinho por 2 

dias e, posteriormente, depurado em água não contaminada por 4 semanas. Uma 

recuperação das atividades enzimáticas plasmáticas foi observada após 4 semanas de 

depuração. O índice de resposta biológica integrativa indicou que o óleo quimicamente 

disperso causou um estresse significativamente maior a C. gigas do quanto se dispersou 

mecanicamente o óleo ou com o dispersante sozinho. Em conclusão, estes resultados 

sugerem que o óleo quimicamente com disperso exerce efeitos subletais mais notáveis 

nas ostras em comparação com o óleo disperso mecanicamente e que o dispersante 

provoca alguma toxicidade subletal, pelo menos transitoriamente; como relatado para 

outros efeitos biológicos e em animais marinhos. 

Munksgaard et al. (2017) encontraram concentrações variáveis e ocasionalmente 

altas de cádmio em ostras selvagens em um local com potencial para desenvolver 
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empreendimentos de aquicultura que tenham motivado pesquisas sobre a distribuição e 

fontes de metais em ostras; água do mar, sedimentos, sólidos em suspensão e 

fitoplâncton. Saccostrea mytiloides e Saccostrea mordax continham concentrações de 

cádmio acima do nível máximo padrão do alimento em três dos quatro locais 

analisados. Em um local com altos níveis de zinco nos sedimentos, os níveis de cádmio 

nas ostras estavam abaixo do padrão. Os níveis de metal na água do mar não foram 

correlacionados com os níveis de cádmio nas ostras, mas as razões de cádmio / zinco 

foram medidas em plantas, sugerindo que as ostras acumulem cádmio principalmente a 

partir de florações anuais de fitoplâncton, exceto em locais onde a disponibilidade de 

zinco é alta o suficiente para evitar a absorção através de um mecanismo de exclusão 

antagônico. O conhecimento dos mecanismos de origem e absorção do cádmio nas 

ostras deve levar a novas estratégias de manejo para reduzir os níveis de cádmio nas 

ostras de criação. 

 Yin e Wang (2017) documentaram pioneiramente os efeitos da salinidade na 

bioacumulação de muitos elementos traço em biomonitores e estabeleceram um novo 

método para calibrar dados de biomonitoramento contra a salinidade. Relações entre a 

concentração de elementos traço na ostra Crassostrea hongkongensis e a afinidade para 

a salinidade foram quantificadas com base em experiências de exposição laboratorial. O 

método foi então verificado pelos dados de biomonitoramento do estuário do Rio das 

Pérolas (PRE). Concentrações teciduais de elementos traço (Cu, Zn, Ag, Cd, Pb, Cr, As, 

Se e Ni) e os cátions (Na, Mg, K e Ca) em ostras expostas em 4 salinidades (5, 12, 20 e 

28 psu) e baixas concentrações por 6 semanas foram medidas para estabelecer tais 

relações quantitativas. O tecido Na, Mg e K pode ser o próximo para salinidade, 

enquanto o Na foi o melhor. Correlações negativas entre as concentrações teciduais de 

elementos traço e Na após exposição foram observadas para cátions metálicos como Cu, 

Zn, Ag, Cd e Pb, enquanto no tecido As, Se e Ni foram positivamente correlacionados 

com Na. No PRE, a salinidade influenciou significativamente a bioacumulação de 

elementos traço, mesmo sob as condições de campo afetadas por fatores multifatoriais. 

O método de calibração aplicado ao biomonitoramento do PRE verificou-se viável e 

efetivamente reduziu as influências da salinidade. Portanto, a calibração contra 

salinidade pode facilitar a interpretação, comparabilidade e análise de dados de 

biomonitoramento. 

Shakouri e Gheytasi (2018) determinaram em tecidos de ostra, Saccostrea 

cuccullata, como também em fitoplânctons e amostras de água concentração de metais 
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tóxicos em baías, no mar de Omã. As ostras foram coletadas em 5 estações e durante a 

primavera, verão e outono. O conteúdo de metais tóxicos em ostras, plânctons e 

amostras de água apresentou variações dependendo da estação, estação de amostragem e 

tamanho das ostras. Os metais pesados em água, plâncton e tecido de ostras 

apresentaram maiores concentrações no verão e os menores teores de metais foram 

observados no outono. Em todas as estações de amostragem e durante todas as estações, 

as concentrações de metais pesados Co, Pb, Cu, Ni, Zn, Cd, Co e Pb, onde (exceto Cu) 

foram maiores nos tecidos moles do que nos tecidos duros das ostras, especialmente nas 

ostras de classe II e III. Os níveis de metais pesados são geralmente mais altos em ostras 

pequenas, como resultado de seu maior metabolismo por unidade de peso corporal. 

Portanto, parece que ostras com tamanhos diferentes têm uma tendência seletiva em 

relação ao acúmulo de metais pesados. Os valores dos metais analisados foram maiores 

do que os padrões da Administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos 

(U.S. FDA), exceto os valores de Cd. 

Wise et al. (2018) investigaram os impactos do ambiente marítimo offshore à 

explosão do Deepwater Horizon e à liberação maciça de petróleo com o derramamento 

de óleo. A maioria das investigações sobre os impactos ecológicos e toxicológicos 

focou no destino do óleo e dos dispersantes, mas poucos consideraram a liberação de 

metais no meio ambiente. A partir de estudos de derramamentos de óleo anteriores, 

outras indústrias de óleo marinho e análises de composições de óleo vários metais foram 

relatados, inclusive no óleo MC252 do vazamento de óleo na região, incluindo os 

metais não essenciais alumínio, arsênio, cromo, níquel e chumbo; metais genotóxicos, 

como estes, são capazes de danificar o DNA e podem se bioacumular em organismos, 

resultando em exposição persistente. No Golfo do México, coletaram material para 

biópsia de pele das baleias. Os resultados desse estudo de três anos de monitoramento 

dos níveis de metais na pele de baleia mostram que metais genotóxicos em 

concentrações superiores às médias globais anteriormente relatadas e padrões para 

concentrações de metal relevantes para MC252 diminuíram com o tempo do 

derramamento de óleo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão descritos os equipamentos, materiais, amostras, reagentes, 

padrões e procedimentos utilizados no desenvolvimento do presente trabalho. Também 

serão apresentados o método de preparo da amostra e a técnica utilizada para a 

determinação de metais em ostras, bem como os procedimentos prévios necessários para 

tal determinação.  

Todos os procedimentos aqui descritos foram realizados nos laboratórios da 

Central Analítica do Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e 

Resíduos (NUPPRAR) localizado no campus central da UFRN. 

 

4.1 REAGENTES, PADRÕES E SOLUÇÕES 

 

A água produzida utilizada nos experimentos é real e proveniente da Bacia 

Potiguar enquanto a água do mar foi advinda da praia de Areia Preta/RN. Para os 

experimentos foram usados o ácido nítrico 65% PA da Química Moderna (São Paulo, 

Brasil) destilado em sistema sub-boinling, modelo Distillacid, da Berghof (Eningen, 

Alemanha).  

A água produzida teve sua salinidade corrigida, para adequação às necessidades 

das ostras. Foi adicionado aos poucos uma solução supersaturada de cloreto de sódio 

(P.A.) e verificada constantemente até chegar a faixa salinidade ideal para as ostras. 

No preparo das soluções de calibração e adição de padrão nos experimentos para 

determinação dos metais por ICP OES, foram utilizados os padrões monoelementares 

de Cádmio (Cd), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Níquel (Ni) e Chumbo (Pb) da 

AccuStandard de concentração de 10.000 µg mL-1 em 5 % (v/v) de HNO3. Também foi 

utilizado Material de Referência Certificado NIST 1566b, referente ao tecido da ostra. 

Um padrão intermediário multielementar de 2 mg L-1 foi preparado a partir das 

soluções estoque monoelementares dos analitos supracitados. As soluções foram 

preparadas com água de alta pureza, com resistividade de 18,2 MΩ cm-1, obtida pelo 

sistema Milli-Q, modelo Integram 5 (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha). 

 

4.2 ESTUDO DE BIOACUMALAÇÃO DOS METAIS 

 

Para a realização deste trabalho as ostras Crassostrea brasiliana (LAMARCK, 

1819) utilizadas como bioindicadores, foram adquiridas na Associação de Produtores de 

Ostras do Rio Grande do Norte (APROOSTA/RN).  
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Após a aquisição das mesmas, o experimento foi realizado em sete aquários, 

todos com volume total de 3,0 litros, onde o aquário 1 (AQ1) era o branco, possuindo 

apenas água do mar, e o AQ2 era o branco composto apenas por água produzida. Os 

aquários restantes continham água produzida na razão de 100%, 50%, 25%, 12,5% e 

6,25% respectivamente. Para completar o volume de 3,0 L, a água do mar foi 

adicionada. Nos aquários de 3 a 7 foi adicionado um volume da solução padrão de 2 mg 

L-1 do mix de metais citados no item 4.1.na mesma proporção da água produzida, como 

mostrado na Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1 – Proporções das águas utilizadas nos experimentos 

Aquário 
Volume de AP 

adicionada (L) 

Volume de água do mar 

adicionada (L) 

Concentração de metais 

adicionado (mg L-1) 

AQ 3 3,0 0,0 2 

AQ 4 1,5 1,5 1 

AQ 5 0,75 2,25 0,5 

AQ 6 0,375 2,625 0,25 

AQ 7 0,1875 2,8125 0,125 
Fonte: Autor, 2018 

 

Todos os aquários foram aerados por 24 horas antes de receber as ostras, 

decorrido o tempo foi adicionado em cada recipiente seis ostras. Os sistemas foram 

mantidos no período de 168 horas da realização deste experimento. No decorrer dos sete 

dias, após 24 horas do início do experimento foi retirado de cada aquário uma ostra e 

uma alíquotas da água. A Figura 4.1 mostra os aquários em que foram feitos os 

experimentos. 

 

Figura 4.1 - Aquários oxigenados onde ocorreu os experimentos 
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Fonte: Autor, 2018 
 

 

 

4.3 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Durante todo o experimento diariamente foram quantificados: salinidade, 

oxigênio dissolvido, temperatura, pH, condutividade e sólidos totais dissolvidos foram 

medidos através da sonda multiparâmetro da Hobira Instruments, modelo U50, como na 

Figura 4.2 abaixo. 

Figura 4.2 - Multiparâmetro da Hobira Instruments, modelo U50 

 

Fonte: Autor, 2018 
 

4.4 PREPARO DE AMOSTRAS 

 

O preparo das amostras foi realizado em função do tipo da matriz. Para as 

amostras biológicas, foi necessário liofilizar previamente à etapa de digestão. Enquanto, 

as amostras aquosas não precisaram de um pré-tratamento. 



61 
 

4.4.1 Liofilização das ostras 

 

Os tecidos biológicos das ostras foram extraídos do interior da concha e 

armazenados em frascos de polietileno (tipo falcon), previamente descontaminados com 

solução de HNO3 10%. Em seguida as amostras foram congeladas até o momento do 

preparo. 

Figura 4.3 - Ostra aberta após ser retirada do aquário 

 
Fonte: Autor, 2018 

Previamente à etapa de liofilização, as amostras congeladas foram levadas à 

temperatura ambiente. Após essa etapa, a amostra foi homogeneizada e em seguida, sua 

massa pesada e colocada no vaso do liofilizador. Em seguida o nitrogênio líquido foi 

adicionado. As amostras foram liofilizadas por aproximadamente 24 horas no 

Liofilizador modelo Freezone 4.5, da marca Labconco, mostrado na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 –Ostras no liofilizador 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Uma das grandes vantagens de liofilizar amostras biológicas como ostras, é que 

este processo desidrata e reduz a massa do tecido biológico, tornando o ataque ácido 

mais eficiente. 

 

4.4.2 Procedimento de decomposição das amostras por via úmida em sistema 

fechado assistida por radiação micro-ondas 

 

O procedimento de decomposição das amostras de ostras adotado para 

realização deste trabalho foi a de decomposição por via úmida em sistema fechado 

assistida por radiação micro-ondas (MAWD).  

Em um tubo de PTFE do sistema digestor, foi pesado aproximadamente, 0,2 g 

das amostras biológicas liofilizadas, secas e maceradas, e adicionado 9 mL de ácido 

nítrico. As digestões e as leituras foram realizadas em triplicata.  

A decomposição das amostras de ostras foi realizada utilizando um forno 

digestor da CEM, modelo MarsXpress, mostrado na Figura 4.5, seguindo o 

procedimento EPA 3052, nas condições descritas na Tabela 4.2.  

 
Figura 4.5 - Forno digestor, modelo MarsXpress da CEM 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

Ao término da digestão, as soluções dos digeridos foram filtradas com papel 

filtro qualitativo e as amostras de ostras avolumadas com água tipo I para 30 mL. 

As amostras de água coletadas durante os experimentos também foram 

submetidas à digestão MAWD, conforme o método EPA 3015.  As soluções obtidas 

tanto do material biológico da ostra quanto das águas coletadas durante os experimentos 

foram analisadas por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 
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Acoplado (ICP OES). Na Tabela 4.2 encontram-se descritos os programas de digestão 

utilizados. 

 
Tabela 4.1 –Tabela 4.2 -  Programa de aquecimento utilizado no procedimento de decomposição das amostras por 

MAWD 

Temperatura 

(°C) 

Potência 

(W) 

Rampa 

(min) 

Tempo 

(min) 

Método 

170 1280 10 10 EPA 3015 

180 1040 5 10 EPA 3052 

Fonte: Autor, 2018 

 

Uma amostra de referência de tecido de ostra também foi preparada de acordo 

com o procedimento utilizado para a preparação das amostras de ostra, para posterior 

avaliação do processo de digestão e dos parâmetros de mérito do método de 

quantificação.  

 

4.5 DETERMINAÇÃO DE METAIS POR ICP-OES 

 

Para determinação dos metais nas amostras de ostra e de água, foi utilizado um 

espectrômetro da Thermo Fisher Scientific (Bremen, Alemanha), modelo iCAP 6300 

Duo, com vista axial e radial e detector simultâneo CID (Charge Injection Device), 

como mostrado na Figura 4.6.  

 

Figura 4.6 - Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, modelo 

iCAP 6300 Duo da Thermo Fisher Scientific 

 

Fonte: Autor, 2018 

  

Argônio comercial com pureza de 99,996% (White Martins-Praxair) foi 

utilizado para purgar a óptica, geração do plasma e como gás de nebulização e auxiliar. 

No sistema de introdução de amostra, foi utilizado um nebulizador Burgener Mira Mist 

e câmara de nebulização do tipo ciclônica. 
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As condições operacionais utilizadas para a determinação dos analitos por ICP 

OES encontram-se na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Condições operacionais utilizadas para determinação de metais por ICP OES 

Parâmetro Condição operacional 

Potência da fonte de radiofrequência 1150 W 

Vazão do gás nebulizador e do auxiliar 0,5 L min-1 

Tempo de estabilização 30 s 

Replicata 3 

Nebulizador  Mira Mist 

Fonte: Autor, 2018 

 

 

Os comprimentos de onda escolhidos para cada elemento analisado no ICP OES 

estão dispostos na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 - Comprimento de onda 

Elemento Comprimento de onda (nm) 

Cd 214,4 

Co 228,6 

Cu 324,7 

Ni 341,4 

Pb 220,3 
Fonte: Autor, 2018 

 

4.6 FIGURAS DE MÉRITO 

  

Após a preparação dos padrões e soluções, foram realizados ensaios de 

validação do método. Existem vários procedimentos distintos para a validação, para este 

trabalho, foram adotados os preceitos do DOQ-CGCRE-008_2016, Documento de 

Orientação sobre a Validação de Métodos Analíticos, da Coordenação Geral de 

Acreditação.  

Neste procedimento, foram avaliados os parâmetros de: linearidade/faixa de 

trabalho/faixa linear de trabalho/sensibilidade, limite de detecção, limite de 

quantificação e erro normalizado. 

 
4.6.1 Linearidade /Faixa de Trabalho/Faixa linear de trabalho/Sensibilidade 

 

A linearidade e faixas foram verificadas na faixa de concentração de interesse. 

Para este estudo foram utilizadas soluções padrões constituído por: Cd, Co, Cu, Ni e Pb 
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com faixa linear compreendida entre 3,5 µg L-1 – 896 µg L-1 preparadas em ácido 

nítrico 10%. 

 

4.6.2 Limite de detecção e Limite de quantificação 

 

Os limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) foram calculados 

considerando-se a menor concentração do analito que pode ser determinada com 

precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. Para a 

determinação do limite de detecção (LD), foi considerada a concentração cujo sinal 

analítico obtido fosse três vezes maior que o sinal do ruído da linha de base, no tempo 

de retenção do composto de interesse. O LQ foi determinado através da Equação 1: 

 

LQ = 
 (DP x 10)

 a 
                                                        Equação 1 

Onde:  

DP: Desvio Padrão da curva analítica (geralmente, utiliza-se o DP do menor ponto);  

a: Coeficiente angular da reta.  

O LD foi determinado através do seguinte cálculo: 

 

LD = 
(DP x 3) 

a
                                                Equação 2 

4.6.3 Erro Normalizado 

Quando o analista calcular a incerteza expandida do seu resultado (Ulab), o valor 

verdadeiro (Xv) deve estar dentro do intervalo (Xlab. ± Ulab). Quando isso não acontece, 

esse intervalo pode estar subestimado. Nesses casos é empregado o conceito de erro 

normalizado (En):  

𝐸𝑛 =
(𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑣)

√𝑈²𝑙𝑎𝑏 + 𝑈²𝑟𝑒𝑓
 

 

Onde:  

Uref: incerteza associada ao MRC.  

Se | En | ≤ 1, considera-se que o resultado do laboratório é adequado. 

 

4.7 CÁLCULO DO FATOR DE BIOCONCENTRAÇÃO  
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A bioconcentração é o processo pelo qual um composto químico é absorvido por 

um organismo do ambiente através de suas superfícies respiratórias e dérmicas. O grau 

em que ocorre a bioconcentração como Fator de Bioconcentração (BCF) é calculado 

usando a fórmula (Arnot e Gobas, 2006), descrita abaixo: 

                                        

BCF =  
Concentração de metal no organismo

Concentração de metal na água
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através dos ensaios 

referentes ao estudo de bioacumulação de metais, assim como os parâmetros de mérito 

do método analítico utilizado, além dos resultados das análises físico-químicas. 

 
5.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Para fins do presente estudo, as ostras permaneceram em ambiente controlado, 

com oxigenação e proporções conhecidas de água produzida e água do mar, de forma a 

simular o ambiente real. Sendo assim, foram verificadas as condições físico-químicas 

das águas em cada aquário, os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros físico-químicos avaliados diariamente 

AMOSTRA 
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

SAL (ppt) STD (g/L) T (°C) pH CONDTV (mS/cm)  

AQ 1 35,9±0,2 54,3±0,1 24,5±0,2 7,0 54,3±0,2  

AQ 2 16,6±0,3 27,5±0,2 24,8±0,1 7,0 27,4±0,3  

AQ 3 16,8±0,4 27,5±0,4 25,1±0,2 7,0 27,1±0,6  

AQ 4 19,6±0,9 31,5±0,6 24,6±0,6 6,5 31,5±0,1  

AQ 5 27,8±0,1 43,2±0,4 24,5±0,4 6,5 43,2±0,2  

AQ 6 31,4±0,4 48,2±0,1 24,5±0,2 7,5 48,2±0,3  

AQ 7 33,7±0,2 51,3±0,2 24,9±0,2 7,5 51,3±0,1  

Fonte: Autor, 2018 
 

A maioria dos estuários apresenta um pH em torno de 6,5 a 8,5; a leve tendência 

ao pH básico se deve à presença de carbonato e bicarbonato na água do mar que causa 

certo tamponamento. Diversos fatores influenciam no pH da água, incluindo atividade 

bacteriana, turbulência, constituição química do escoamento superficial continental, 

efluentes residenciais e industriais (OHREL e REGISTER, 2006). Como ilustrados os 

resultados referentes ao pH, encontra-se dentro da faixa da maioria dos estuários, não 

destoando do seu habitat natural. 

Em regiões costeiras e estuarinas, a variação da salinidade ocasionada pela 

entrada de rios, pela precipitação e pelo escoamento superficial de água doce, é 

provavelmente o fator limitante mais importante na distribuição e respostas fisiológicas 

das ostras, que requerem condições ambientais distintas para cada estágio de 

desenvolvimento (GOSLING, 2003; PAIXÃO et al., 2013; SANTERRE et al., 2013; 

VILANOVA E CHAVES, 1988).  



68 
 

A salinidade é um dos parâmetros físico-químicos que mais influência nos 

processos fisiológicos de invertebrados aquáticos, afetando tanto o balanço osmoiônico, 

fazendo com que estes requeiram energia para restaurar seu equilíbrio osmótico, quanto 

a defesa de alguns moluscos, pois em lugares onde se encontram alta salinidade há uma 

maior facilidade de adquirir doenças, além de estar envolvida nos processos de absorção 

e distribuição de metais pesados nos tecidos, que podem levar a anormalidades 

morfológicas e neurofisiológicas a salinidade também possui um papel crucial na 

distribuição de bivalves (FISHER e NEWELL, 1986; ANTÔNIO, 2007; 

ALBUQUERQUE et al., 2012; WRIGTH e ZAMUDA, 1987; VOLETY, 2008; 

MORABITO et al., 2013).  

Diante do exposto vimos que a salinidade é um dos parâmetros mais 

influenciadores no desenvolvimento dos bivalves e os resultados mostra um intervalo 

amplo variando entre 16,6 até 35,9 ppt, alertando para possíveis consequências. Pereira 

et al. (2003), afirmam que a tolerância de C. brasiliana às variações de salinidade se dá 

entre 8 e 34 ppt, sendo a faixa de 15 a 25 ppt a mais recomendável para o seu cultivo. 

Diante do contexto como a salinidade da AP estava abaixo desta faixa aceitável, foi 

corrigida para não influenciar na mortandade das ostras, e levar a uma conclusão 

errônea sobre a exclusividade da toxicidade da AP ser a responsável pela morte em 

massa das ostras no experimento. 

Segundo Anacleto e colaboradores (2015) os níveis de elementos tóxicos 

bioacumulados nos tecidos variam de espécie para espécie, bem como a duração da 

depuração, processo no qual, substâncias indesejadas são eliminadas. A interação entre 

temperatura e salinidade pode descrever o habitat potencial para esses animais 

(GOSLING, 2003).  

A temperatura atua no metabolismo, podendo exercer um efeito significativo no 

desenvolvimento e na sobrevivência de ostras (COTTER et al., 2010). Este fator 

interfere particularmente na gametogênese e na desova (COSTIL et al., 2005), além de 

estar correlacionada positivamente com aumento da filtração e consequentemente 

melhor crescimento. Por sua vez, é influenciado por fatores como a densidade de 

estocagem, salinidade, temperatura e disponibilidade de alimento (PEREIRA et al., 

2001; CHÁVEZ-VILLALBA, 2010). Os valores relacionados a temperatura se 

mostraram satisfatório para o experimento não destoando da realidade dos estuários 

com valores compreendidos entre 24,5 até 25,1. Ainda segundo Ansa e Bashir (2007), a 
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ostra C. brasiliana apresenta bom desenvolvimento em temperaturas variando de 23 a 

31ºC. 

 

5.2 FIGURAS DE MÉRITO OBTIDAS PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS EM 

OSTRAS POR ICP-OES 

Em determinações analíticas a validação é uma etapa crucial no 

desenvolvimento de metodologias. Sendo assim, foram realizados os ensaios de 

validação, de modo a se obter uma maior confiabilidade dos resultados obtidos na 

determinação de metais em ostras, por ICP-OES. 

 

5.2.1 Determinação da Linearidade /Faixa de Trabalho/Faixa linear de 

trabalho/Sensibilidade 

 

A linearidade e faixas foram verificadas no intervalo de concentração de 

interesse. Para este estudo foram utilizadas soluções padrões com faixa linear 

compreendida entre 3,5 µg L-1 – 896 µg L-1 preparadas em ácido nítrico 10%, para a 

construção das curvas analíticas, apresentadas na Figura 5.1. As leituras de cada solução 

foram realizadas em triplicata, sendo possível determinar o coeficiente de correlação (r) 

e determinação (R2) por meio da equação da reta. 
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Figura 5.1 – Curvas Analíticas para determinação dos metais. A) Cádmio; B) Cobalto; C) Cobre; D) Níquel; E) Chumbo. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor, 2018
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Na Tabela 5.2 abaixo está descrito para cada elemento químico analisado, os 

respectivos coeficientes de correlação, coeficientes de determinação e as equações da 

reta. 
 

Tabela 5.2 – Coeficiente da Regressão linear 

Elemento Químico Equação da reta Coeficiente de 

correlação (r) 

Coeficiente de 

Determinação (R2) 

Cádmio y = 2,0769x - 7,5004 0,99991 0,99982 

Cobalto y = 0,8773x - 3,2937 0,99997 0,99994 

Cobre y = 15,761x + 248,76 0,99921 0,99843 

Níquel y = 1,8164x + 0,7351 0,99995 0,99990 

Chumbo y = 0,2141x + 0,3565 0,99969 0,99937 
Fonte: Autor, 2018 

 

O coeficiente de correlação mede o grau de associação linear entre as variáveis. 

Os resultados obtidos apresentaram valores próximos de 1, mostrando uma ótima 

correlação entre as variáveis, além de mostrarem uma correlação linear, positiva e forte. 

O coeficiente de determinação avalia a qualidade da regressão. É importante 

notar que R² varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo da unidade for o coeficiente de 

determinação, maior será a validade da regressão. O valor obtido para o R² nesse caso 

foi bastante elevado em ambas regressões, indicando que a curvas se ajustaram bem ao 

tipo de amostra.  

Além disso, em termos de desvio padrão relativo (DPR) todos os pontos das 

curvas apresentaram resultados satisfatórios uma vez que o critério de aceitação para 

aprovação é que o desvio padrão relativo entre níveis seja inferior a 5%, em 

conformidade com o estabelecido pelo DOQ-CGCRE-8_2011. 

 

5.2.2 Determinação do Limite de detecção e do Limite de quantificação 
  

 O limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ) do método foi obtido para 

cada elemento, pois cada um possui uma sensibilidade diferente e foram determinados 

especificamente para essa metodologia. O LD é a menor concentração do analito que 

pode ser detectada com certo limite de confiabilidade. O LQ é a quantidade mínima que 

um analito é quantificado com um nível aceitável de precisão e exatidão no método 

desenvolvido. Os valores para o LD e o LQ das águas estão apresentados na Tabela 5.3 

abaixo. 
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Tabela 5.3 - Valores para o LD e o LQ para as águas 

Elemento LD (mg L-1) LQ (mg L-1) 

Cd 0,0001 0,0003 

Co 0,0001 0,0003 

Cu 0,0003 0,0009 

Ni 0,0003 0,0009 

Pb 0,0015 0,0045 
Fonte: Autor, 2018 

 

 Os resultados obtidos mostram a elevada sensibilidade do método de análise 

escolhido para a realização deste trabalho, com LD variando entre 0,1 e 1,5 µg L-1 e LQ 

entre 0,3 e 4,5 µg L-1, para águas e LD variando entre 0,0252 e 0,3784 mg kg-1 e LQ 

entre 0,0756 e 1,1352 mg kg-1. Os valores para o LD e o LQ das ostras estão 

apresentados na Tabela 5.4 abaixo. 

Tabela 5.4 - Valores para o LD e o LQ para Ostras 

Elemento LD (mg kg-1) LQ (mg kg-1) 

Cd 0,0252 0,0756 

Co 0,0252 0,0756 

Cu 0,0757 0,2271 

Ni 0,0757 0,2271 

Pb 0,3784 1,1352 
Fonte: Autor, 2018 

 

5.2.3 – Tendência e recuperação 

 Um dos processos pelo qual se pode avaliar a tendência de um método é 

através da análise de um material de referência certificado (MRC). No presente estudo, 

a amostra NIST - 1566b foi submetida ao mesmo método de abertura e análise das 

amostras reais. O uso correto dos MRC consiste na sua análise para avaliar o 

desempenho do método. Na avaliação da tendência utilizando um material de referência 

certificado, os valores obtidos pelo laboratório – média e o desvio padrão amostral de 

uma série de ensaios em replicata – devem ser comparados com os valores certificados 

do material de referência. A Tabela 5.4 apresenta os resultados obtidos pela 

determinação dos metais Cd, Co, Cu, Ni e Pb, bem como as concentrações certificadas. 

Tabela 5.5 - Concentrações dos metais analisados nas amostras e no material de 

referência certificado 

Metal 
Concentração  

calculada (mg kg-1) 

Concentração  

certificada (mg kg-1) 

Erro  

Normalizado 

(En) 

Cd 1,899 ± 0,111 2,480 ± 0,080 0,099 

Co 0,267 ± 0,076 0,371 ± 0,009 0,004 

Cu 70,791 ± 19,979 71,600 ± 1,600 0,026 

Ni 1,452 ± 0,487 1,040 ± 0,090 0,012 

Pb 0,453 ± 0,101 0,308 ± 0,009 0,006 

Fonte: Autor, 2018 
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Para essa comparação podem ser utilizados diversos critérios de decisão, entre 

os quais: erro relativo, e erro normalizado. Se | En | ≤ 1, considera-se que o resultado do 

laboratório é adequado, podendo o método então ser aplicado na determinação dos 

analitos em amostras reais. 

Vemos também que os valores encontrados das concentrações dos metais 

analisados nas amostras e no material de referência certificado onde vemos que, 

considerando o desvio padrão, os resultados estão próximos quando comparados os 

valores das amostras e os valores das amostras certificadas, confirmando a 

confiabilidade do equipamento. Constata-se também que o valor do erro normalizado 

foi baixo, evidenciando a qualidade da digestão e da quantificação dos equipamentos e 

métodos utilizados. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO BIOCUMULATIVO DOS METAIS NAS OSTRAS 

  

Para avaliação dos efeitos da exposição das ostras frente às águas produzidas da 

indústria do petróleo, foram analisadas amostras da água do meio, bem como 

diariamente uma ostra foi retirada de cada aquário. As amostras de ostras em solução, 

ou seja, já tendo passado pelo processo de digestão e também as amostras de água, 

conforme metodologia descrita no item 4.4.2, foram analisadas por ICP-OES e os 

resultados encontram-se discutidos a seguir, para os analitos em meio aquoso e nas 

ostras. 

 

5.3.1 Avaliação da concentração dos metais na água ao longo do tempo 

 

Amostras de água foram coletadas diariamente, a fim de se avaliar o decaimento 

das concentrações dos metais presentes no meio aquoso. Os resultados obtidos estão 

dispostos nos gráficos a seguir (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Variação da concentração dos metais ao longo do experimento A) 100% de AP e 2 mg L-1 de metais; B) 50% de AP e 1 mg L-1 de metais; C) 25% de AP e 0,5 

mg L-1 de metais; D) 12,5% de AP e 0,25 mg L-1 de metais; E) 6,25% de AP e 0,125 mg L-1 de metais na água. 

 

 

  
Fonte: Autor, 2018
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Ao atribuirmos uma mesma grandeza às concentrações medidas nos metais, 

dividindo as concentrações menores pela maior concentração correspondente a cada 

metal, conseguimos comparar os metais entre eles e desse modo, podemos notar a 

ciclagem deles no meio, evidenciando a filtração e retorno dos metais entre a ostra e a 

água, conforme pode-se observar nos gráficos da Figura 5.2 e 5.3.  

A concentração de cádmio em água ao longo do tempo mostra um decaimento, 

conforme o esperado, evidenciado a absorção destes pelas ostras. Porém, nota-se que, 

no ambiente com maior teor das águas produzidas esta absorção é limitada.  

No Aquário 3, onde a concentração de metais era maior, bem como tinha-se 

100% de água produzida, a sobrevivência foi de apenas 70 horas e a remoção dos metais 

parou em 43,5%. Nos aquários onde a concentração de AP era de 50, 25, 12,5 e 6,25%, 

a taxa de remoção dos metais foi de 31, 32, 86 e 100%, respectivamente.  

Observa-se que, quanto menor a concentração de AP e metais no meio, maior a 

taxa de remoção. É interessante observar ainda que estes ambientes simulam as zonas de 

mistura, quando há o lançamento de AP no mar, através dos emissários submarinos. 

A concentração de cobalto na água ao longo do tempo mostra uma queda, de 

acordo com o previsto, ressaltando mais uma vez que em ambientes com maior teor das 

águas produzidas esta absorção é limitada. Nos gráficos 5.2 A e 5.2 B, por exemplo 

temos um decaimento nas primeiras 24 horas, e logo a concentração sobe. Esse fato 

pode ser explicado pela saturação de filtração das ostras e retorno dos metais que 

estavam em seu organismo.  Além disso, esse ambiente mais hostil provocou a 

mortalidade de todos os organismos presentes no meio depois de 72 horas, no aquário 3.  

Ainda sobre o cobalto, no Aquário contendo 100% de água produzida, a 

remoção dos metais parou em 15%. Nos aquários onde a concentração de AP era de 50, 

25, 12,5 e 6,25%, a taxa de remoção dos metais foi de 20, 18,5, 39 e 64%, 

respectivamente.  

Há fortes indícios de que o cobalto seja cancerígeno. Por outro lado, a falta de 

cobalto pode causar anemia, falta de apetite, parada do crescimento, irritabilidade e falta 

de concentração nos seres humanos. Nos alimentos pode ser encontrados na carne, rim, 

fígado, leite, alface, beterraba, espinafre, batata doce e também em ostras e mexilhões. 

A dose necessária diária de cobalto é estimada de 0,5 – 1,4 mg (VAITSMAN et al, 

2001). 
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A concentração de cobre na água ao longo do tempo evidenciou um declínio, 

conforme o esperado. É possível observar com o gráfico 5.2 D (correspondendo a AP 

12,5), que temos um comportamento dinâmico no processo de filtração. 

No Aquário contendo 100% de água produzida, a remoção dos metais parou em 

29% (após 72 horas). Nos aquários onde a concentração de AP era de 50, 25, 12,5 e 

6,25%, a taxa de remoção dos metais foi de 54,8, 46, 42 e 49%, respectivamente. 

Assim como já observado para os demais metais, a concentração de níquel em 

água ao longo do tempo apresentou um decréscimo. Na figura 5.2-E, correspondente a 

menor concentração de AP do experimento, observamos nas últimas horas do 

experimento uma redução acentuada, chegando a concentrações muito baixas ao final 

do ensaio. Nos aquários onde as concentrações de AP foram de 50, 25, 12,5 e 6,25%, a 

taxa de remoção dos metais foi de 32, 34, 43,7 e 44,5%, respectivamente para o níquel.  

A concentração de chumbo em água ao decorrer do tempo mostra uma redução, 

antes já vista. Esse mineral contaminante ambiental, não essencial, tóxico assim como 

todos os outros já citados, podem ser facilmente introduzidos em estuários, como via de 

entrada inúmeras indústrias e sua bioacumulação acarretar prejuízos na saúde humana. 

No Aquário contendo 100% de água produzida, a remoção deste metal cessou 

em 87,5%. Nos aquários onde a concentração de AP era de 50, 25, 12,5 e 6,25%, a taxa 

de remoção dos metais foi de 53, 55,7, 62,5 e 69,6%, respectivamente.  

Ao analisar os gráficos vemos claramente o comportamento de cada metal no 

meio aquoso, de maneira geral os comportamentos são similares, onde cada metal está 

em alta concentração no início dos experimentos e o com o decorrer das horas sua 

concentração vai diminuindo, evidenciando sua absorção nas ostras, considerando as 

particularidades, gera preocupação ao nos deparamos com o alto poder de 

bioconcentração, por exemplo, do cádmio e chumbo que independentemente da 

concentração exposta sua capacidade de absorção é tão alta eu chega quase a zerar o 

metal no meio aquoso. Já o níquel não foi tão absorvido frente aos outros metais. 
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5.3.2 Avaliação da concentração dos metais nas ostras, ao longo do tempo 

Assim como no tópico 5.3.1, a cada 24 horas, uma ostra foi removida de cada 

aquário, de forma a se verificar a concentração dos metais absorvidos por estas ao longo 

do tempo.  

Os gráficos apresentados na Figura 5.3 apresentam estes resultados, para os metais 

estudados. 
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Figura 5.3 – Variação da concentração dos metais ao longo do experimento A) 100% de AP e 2 mg L-1 de metais; B) 50% de AP e 1 mg L-1 de metais; C) 25% de AP e 0,5 

mg L-1 de metais; D) 12,5% de AP e 0,25 mg L-1 de metais; E) 6,25% de AP e 0,125 mg L-1 de metais nas ostras. 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018
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Os resultados obtidos após análise das ostras mostraram que quanto menor a 

concentração dos metais na água, maior o potencial de absorção destes pelas ostras, bem 

como, o fator de enriquecimento (FE) dos metais nas ostras, foi definido por Gresens 

(1967), como sendo a dupla razão normalizada para um elemento de referência (RE), 

considerado um índice como uma ferramenta para avaliar a extensão da poluição por 

metais (Audry et. al., 2004). 

É possível observar que, quanto menor a quantidade de AP e metais, maior a 

capacidade de absorção destes no organismo nas ostras. Segundo Toro, Navarro e 

Palma-Fleming (2003) a incorporação dos metais pelos organismos bivalves pode ser 

comprometida pela presença de substâncias/elementos potencialmente tóxicos 

associados ao material particulado em suspensão na coluna d’água (MPS), uma vez que 

há um desvio de energia para o metabolismo dos contaminantes, o que explica o porquê 

do menor FE em maiores quantidades de AP. 

Os resultados obtidos após análise dos gráficos referentes as ostras evidenciam a 

dinâmica do processo de filtração que quanto menor a concentração dos metais na água, 

maior o potencial de absorção destes pelas ostras, para concentrações de AP de 50, 25, 

12,5%, correspondente aos gráficos 5.3 B, 5.3 C e 5.3 D, fica claro essa dinâmica, com 

algumas variações na tendência linear, possivelmente pela saturação e refluxo do metal 

em questão.  

Através dos resultados obtidos após análise das ostras, observou-se que na 

menor concentração de AP (Figura 5.3 - E) em 48 horas alcançou seu ponto máximo de 

absorção. Em seguida, observou o declínio já esperado devido ao comportamento 

filtrador do organismo. Nas horas subsequentes um aumento gradativo, foi verificado, 

retornando ao ponto de máxima absorção. 

Os resultados obtidos após análise das ostras mostraram que na menor 

concentração de AP utilizada no estudo houve um comportamento distinto em relação 

aos demais metais. Esse fato aponta mais uma vez a dinâmica deste organismo filtrador, 

assinalando mais uma vez a bioacumulação de metais tóxicos e sua possível 

disseminação na cadeia trófica.  

As atividades mostradas em todos os gráficos de concentração dos metais em 

ostras sugerem mais uma vez um alerta da importância do seu monitoramento, devido 

ao seu aspecto toxicológico e em função de sua cumulatividade na cadeia alimentar. Um 

dos metais traço abundantes no ambiente devido a ações antropogênica, daí a 
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preocupação em sua quantificação, para que esta esteja dentro dos limites estabelecidos 

pela legislação disposta na Tabela 2.1. 

É primordial a avaliação da especiação química dos mesmos, que será fator 

determinante na relevância da toxicidade de cada elemento, sendo a mesma relacionada 

com a mobilidade e biodisponibilidade. O conhecimento da forma de cada elemento no 

ambiente possibilita o entendimento da ciclagem dos mesmos no ambiente aquático, 

fundamental para a compreensão do real impacto de atividades antrópicas 

Diante dos resultados encontrados, nota-se a importância do controle do descarte 

da água produzida, uma vez que mesmo na condição experimental de menor quantidade 

de AP os organismos presentes apresentaram alta acumulação dos metais em seus 

tecidos.  

Quando comparado as concentrações das ostras estudadas com os valores 

apresentados nas diretrizes da ANVISA observa-se que para todos os elementos as 

concentrações encontradas nos tecidos foram da ordem de mg L-1, enquanto a legislação 

vigente apresenta valores máximos permitidos na ordem de µg L-1. Porém nem todos os 

metais estudados estão com concentrações especificadas na legislação, como no caso do 

cobalto e do cádmio. Isso ressalta a necessidade de resoluções mais firmes e 

abrangentes para organismos que podem ser utilizados na alimentação humana, em 

especial aqueles com agravante de ser classificados como bioacumuladores. 

 

5.4 FATOR DE BIOCONCENTRAÇÃO 

 

Devido ao grande número de produtos químicos atualmente em uso em todo o 

mundo, define-se os níveis críticos de persistência, potencial de bioacumulação e 

toxicidade (PBT). Para metais, no entanto, definir níveis críticos de PBT é problemático 

pela persistência dos metais naturalmente no ambiente; os metais essenciais e não 

essenciais são naturalmente bioacumulados e internamente regulados e a toxicidade dos 

metais é altamente influenciada por fatores geoquímicos que influenciam a 

biodisponibilidade do metal e suas incertezas na utilização do componente de 

bioacumulação do PBT para regular os metais. Sob o atual esquema de classificação 

PBT, o potencial de bioacumulação é definido com base na razão entre a concentração 

de um produto químico em um organismo e a concentração química na água à qual o 

organismo foi exposto (tipicamente denominado fator de bioconcentração ou BCF) 

(DEFOREST; BRIX; ADAMS, 2007; ADAMS et al. 2000). 
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Para o presente estudo, o BCF foi calculado e está apresentado através dos 

gráficos da Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Fator de bioconcentração dos metais nas ostras em estudo 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018
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Observando-se os gráficos obtidos nas diferentes concentrações de AP, observa-

se que onde ocorreu a maior diluição (6,25% de AP), é onde ocorre a maior 

bioacumulação dos metais na ostra, com exceção do Cd, que apresentou maior FBC na 

diluição de 12,5% (tendo concentrado mais de 7000 vezes acima da concentração 

encontrada na água), indicando que elevadas concentrações de metais leva a uma 

saturação da capacidade de absorção destes metais pelos organismos em estudo. As 

elevadas concentrações de AP também é um fator que pode inibir a absorção dos metais 

pelas ostras, devido a presença de substâncias/elementos potencialmente tóxicos. 

McGeer et al. (2003) também observaram a relação inversa entre o BCF e a 

concentração de metais no meio.  Eles notaram que os BCFs são mais altos (indicando 

perigo) em baixas concentrações de exposição (baixo potencial de toxicidade) e 

menores (indicando ausência de perigo) em concentrações de exposição mais altas, onde 

a toxicidade é mais provável.  

Diante do exposto, os resultados obtidos pelas ostras expostas às águas 

contaminadas com metais e águas produzidas da indústria do petróleo, mostram o 

elevado potencial de bioacumulação de contaminantes nestas, o que confirma que a 

ostra Crassostrea brasiliana é um excelente bioindicador de contaminação ambiental, 

podendo ser utilizada em estudos deste tipo. 

Outrossim, expomos ainda a necessidade de monitoramento dos níveis de 

concentração de metais em águas produzidas, pelos órgãos fiscalizadores, descartados 

no mar através dos emissários submarinos, pois os estudos aqui revelados indicam um 

elevado potencial de bioacumulação, ainda mais quando há a diluição destes 

contaminantes no meio. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a técnica de Espectrometria 

de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado pode ser empregada com 

sucesso para a determinação de metais tanto em água quanto em material biológico, 

com boa linearidade e baixos limites de detecção e quantificação.   

Os aquários onde foram realizados os experimentos simularam as zonas de 

misturas, onde a água produzida vai sendo diluída pela água do mar. Em relação aos 

parâmetros físico-químicos observou-se que há alterações mínimas quando comparado 

com água do mar, que corresponde a seu destino final.  

Entretanto no que diz respeito aos metais, observou-se que a água produzida é 

uma das fontes de introdução desses elementos na natureza. Uma vez na natureza, 

tornam-se biodisponíveis para os organismos, sendo retido no tecido dos seres 

bioacumuladores. No caso das ostras observou-se que no decorrer dos dias, a 

concentração dos metais aumentava enquanto a da água diminuía, corroborando a 

hipótese inicial do trabalho e comprovando a capacidade de filtração e acumulação. 

 Por fim, foi comprovado que mesmo em concentrações pequenas sua 

disponibilidade requer atenção, pois na cadeia alimentar as ostras servem de alimento 

para outros seres e ocorre o fenômeno de magnificação trófica, isto é, ocorre o acúmulo 

progressivo de uma substância tóxica de um nível trófico para outro ao longo da cadeia 

alimentar, podendo chegar até o homem. 

 Com isso, há a necessidade de resoluções mais rígidas e órgãos de 

monitoramento eficazes, tanto para o descarte de água produzida, quanto para o reuso e 

para alimentos provenientes de áreas de descarte de efluentes, sejam eles industriais e 

domésticos. 
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